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 “Assim como as pessoas, os governos são julgados por suas ações e não por suas 

promessas”, escreveu Raquel Landim sobre o primeiro ano do segundo mandato da presidente 

Dilma.  

 A substituição do ministro Levy pelo ministro Barbosa (o Nelson, e não o respeitável 

Joaquim) neste final de ano só fez aumentar a incerteza do brasileiro quanto aos rumos da 

economia.  Anuncia-se novamente a prioridade do ajuste fiscal, como aconteceu no ano passado, 

mas sai um ministro com um histórico de credibilidade para executá-lo para entrar outro com um 

currículo tão mentiroso quanto a presidente. 

 Doze meses atrás, as promessas do governo federal contrariavam frontalmente suas 

palavras na campanha eleitoral. O eleitorado que elegeu Dilma ficou estarrecido, sim, por ela 

anunciar que iria adotar medidas de ajuste fiscal, as quais ela acusava o adversário Aécio de ter a 

intenção de programar. O Brasil não tinha desequilíbrios e a economia não precisava de ajuste, 

segundo ela.  

 O comportamento arrogante e demagógico da presidente tornou-se evidente demais para 

os eleitores que haviam tido aprendizagem de cidadão na disputada campanha eleitoral. Em outras 

palavras, o povo acordou ao sofrer o estelionato eleitoral do PT. Prova disto são os índices de 

desaprovação da presidente que atingiram recordes ao longo de 2015, na medida em que a 

economia piorava e o diagnóstico dos desequilíbrios revelava um quadro muito mais negativo do 

que se havia imaginado.  

 Os números da economia estão semanalmente no noticiário nacional mostrando a realidade. 

A previsão da queda da economia  em 2015 é de 3,6%, a inflação acima de 10% e o desemprego em 

alta deve alcançar o patamar de dois dígitos dentro de poucos meses. As previsões para 2016 são 

evidentemente precárias, devido ao grau de incerteza nos cenários político, econômico e (por que 

não dizer?), policial. Prevê-se nova queda na economia de 3%, e inflação de 6,5%, que é uma taxa 

elevada. Se  for confirmada a previsão de recessão em 2016, sentiremos um agravamento do atual 

desconforto com uma retração da atividade econômica sem precedentes históricos no Brasil. 

Impacto na economia são-joanense 

A geração de emprego com carteira assinada (o chamado emprego formal) é único indicador 

mensal mais abrangente do desempenho econômico e social de todos os municípios brasileiros. As 

estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego mostram uma perda de 463 postos de trabalho em 

São João del-Rei no período de janeiro a novembro de 2015. Uma redução de 2,8% do emprego 

formal registrado no início do ano (16.375). O fechamento do ano deverá certamente indicar um 

número maior de queda do emprego, o que não aconteceu nos últimos quinze anos desde que 

monitoramos a evolução do emprego local. O único registro de queda do emprego na série histórica 

foi no ano 2000 (-96 empregos). 



A perda de postos de trabalho foi quase generalizada em 2015 entre os 24 setores da 

economia. Os maiores números negativos foram no comércio (-196 empregos), construção civil (-

95), serviços de alojamento, alimentação e reparação de veículos (-91) e indústria metalúrgica (-80). 

Os únicos setores que tiveram aumento do emprego foram produtos alimentícios e bebidas (+67 

empregos), serviços médicos, odontológicos e veterinários (+49) e ensino (+33). 

Perspectivas para 2016 

 A economia brasileira ainda não chegou ao fundo poço e há uma falta de esperança nos 

corações e mentes dos brasileiros. Os economistas não possuem instrumentos precisos para 

adivinhar as viradas da economia tanto para a recessão quanto para a recuperação. 

 O senso comum acredita que haverá recuperação na economia até o fim do ano, com ou 

sem o afastamento da presidente. Até chegar lá, pergunta-se qual o tamanho do empobrecimento 

do brasileiro e como proteger nosso patrimônio num futuro de elevada incerteza? 

 A inflação elevada e imprevisível dos últimos anos – fruto da ação incompetente e populista 

do governo – está empobrecendo o brasileiro que vê os preços subindo acima dos reajustes salariais. 

Mas há uma perda patrimonial que o cidadão não percebe facilmente quando a inflação é produzida 

ou permitida, como tem sido no governo Dilma. O patrimônio do brasileiro pobre e da classe média 

é acumulado na aplicação financeira mais popular que é a caderneta de poupança. Em 2015, os 

rendimentos dela perderam para a inflação. Ou seja, o valor depositado na poupança perdeu poder 

de compra e, por isso, ficamos mais pobres. 

 Num cenário de alta incerteza, o único conselho sensato para as aplicações financeiras é 

buscar a diversificação em diferentes instrumentos de poupança que o mercado oferece: ativos 

físicos (imóveis) e financeiros (CDBs, títulos de renda fixa, títulos do Tesouro Nacional, caderneta de 

poupança etc). Escolher os ativos para a carteira de investimentos não é uma tarefa simples. São 

necessários esforços pessoais bem como aconselhamentos de profissionais idôneos. Jamais confie 

inteiramente no gerente da agência bancária, que tem metas precisas para cumprir para o banco, 

não para você. 

  

  


