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Dilma, um estilo diferente de
Lula

     Em uma semana de mandato, Dilma Rousseff imprimiu novo estilo de trabalho no Palácio do
Planalto. A agenda é cheia, com audiências diárias com ministros com os quais gosta de discutir
no detalhe os projetos e metas de cada área. Depois de oito anos de mandato de Lula – um
presidente popular, líder carismático que explorou de forma muito eficiente seu dom de
comunicação; entra, agora, uma gerente, que pouco gosta de se expor, mas gosta de ler projetos
e cobrar metas dos auxiliares.

      Os funcionários do Palácio do Planalto e os ministros já notam claramente a diferença de
estilos: Dilma não sai para almoçar em casa. Fica ali, mesmo no Palácio do Planalto. Aproveita
para almoçar – quase sempre – com o ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci. Os ministros
também já entenderam o novo sistema. Dilma pode chamá-los mais de uma vez por dia. Mas não
há aquelas longas esperas na ante-sala. A equipe de Dilma avisa se a audiência vai atrasar; ou
chama com dez minutos de antecedência – tempo para o deslocamento pela Esplanada dos
Ministérios.

      A principal diferença, no entanto, está no processo de tomada de decisão. Enquanto Lula
fazia questão de ouvir um grande número de pessoas -auxiliares, correligionários ou pessoas de
sua confiança -, Dilma foca mais nas pessoas envolvidas com o assunto em discussão. Na
economia, os ministros Mantega, Miriam Belchior, o presidente do Banco Central, Alexandre
Tombini e pelo menos mais dois ministros que são economistas – Fernando Pimentel e Aloízio
Mercadante. Ao contrário de Lula que esperava que o tempo resolvesse alguns problemas, Dilma
prefere se adiantar e tentar resolvê-los antes.

      Na primeira semana de trabalho no Palácio do Planalto, Dilma não comandou solenidades.
Preferiu despachar com ministros. Diferentemente de Lula que chegava a ter até três eventos
num só dia. Todos eles animados com longos discursos. Para se ter uma fotografia de Dilma num
dia, só com pedido expresso na imprensa. A preferência da presidente é não se expor tanto – o
que já tem provocado debates internos sobre a estratégia de comunicação daqui em diante.

      Como esse estilo “gerente” – ela está menos estressada do que nos tempos de Casa Civil e
de campanha presidencial, conforme os auxiliares – Dilma já desenhou o formato de sua ação.
Pretende criar quatro eixos de trabalho, reunindo o que no governo Fernando Henrique era
chamado de “Câmara Setorial. Agora, serão os núcleos: Econômico, Social, Cidadania e
Infraetrutura. Com frequência, ela convocará os núcleos para cobrar o cumprimento de metas
estabelecidas.
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     Bem diferente de Lula que passava até três meses sem se reunir com ministros.

       Como se vê, a mudança não será apenas de gênero, mas no estilo de gestão.

sem comentário »

qui, 06/01/11 por Cristiana Lôbo | categoria Todas

Mais empréstimos

    Dilma Rousseff vai assinar decreto transferindo R$ 6,4 bilhões de ações da Petrobras para o
BNDES e R$ 2,2 bilhões de ações da Petrobras para a Caixa Econômica Federal. Essas ações
vão ficar na Tesouraria dos dois bancos.

    A ação visa a melhorar o patrimônio líquido dos dois bancos oficiais para que eles possam
aumentar a capacidade de fazer empréstimos.

1 comentário »

qua, 05/01/11 por Cristiana Lôbo | categoria Todas

Novo mínimo

A presidente Dilma Rousseff poderá assinar medida provisória fixando em R$ 545,00 o novo valor
do salário mínimo – R$ 5,00 a mais do que o valor estabelecido pelo presidente Lula no fim do
ano passado. O valor exato só será conhecido nesta quinta-feira, quando o IBGE divulgar o INPC
do mes de dezembro e, assim, for calculada a inflação do ano de 2010. A ideia é recompor o
valor do salário mínimo conforme a inflação, uma vez que a Constituição diz  que o mínimo não
deve ter perda de valor.

A divulgação do IPCA de dezembro, que vai ter implicações no valor do mínimo, acontece no
momento em que o PMDB do vice-presidente Michel Temer levantou a discussão sobre o valor
do salário como forma de pressionar o governo por mais cargos de segundo escalão no governo.
Na tarde desta quarta-feira, o PMDB recuou na estratégia. O líder da bancada Henrique Eduardo
Alves, divulgou nota para dizer que seria “um absurdo e imperdoável irresponsabilidade” misturar
assuntos como a fixação do valor do salário mínimo com a discussão de cargos no governo.

O valor do salário mínimo foi tema forte na campanha eleitoral. O candidato tucano José Serra
prometeu mínimo de R$ 600,00, e as centrais sindicais pressionam por um reajuste que eleve o
valor do mínimo a R$ 580,00. O governo havia fixado o valor em R$ 540,00 e ontem o ministro
Guido Mantega afirmou que a presidente Dilma vetaria qualquer valor acima disso. Agora, o
governo se vê obrigado a reajustar o valor do mínimo – tema que vai esquentar os debates na
reabertura dos trabalhos do Congresso.

O temor da equipe econômica do governo é o de que a nova medida provisória para fixar o valor
do salário mínimo estimule os partidos a apresentarem novas propostas de aumento. Segundo
cálculos do governo, cada real de aumento no mínimo provoca gastos de R$ 200 milhões aos
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