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E
laborado pelo prof. A. C. Pôrto Gonçalves e pela eco-
nomista Tatiana Deane, o Tema Especial desta edi-
ção do Boletim de Cenários GV Prevê traz uma im-
portante investigação sobre as razões da perda do 

dinamismo da economia brasileira. Ao verifi car, no caso do 
Brasil, o comportamento de cada uma das variáveis que de-
terminam o processo de desenvolvimento, o artigo contri-
bui para que se mantenha o foco nos condicionantes que 
efetivamente podem alterar a economia brasileira no lon-
go prazo. As questões políticas, econômicas e de gestão go-
vernamental, que infl uenciam estes condicionantes, são 
examinadas nas diversas seções do Boletim.

Na parte referente à política, os principais temas abor-
dados são: a fragilidade do governo no Senado e as estra-
tégias dos diversos partidos (em particular daqueles inte-
grantes da base do governo) para as eleições municipais. 

Refl exo das circunstâncias políticas presentes, é neces-
sário verifi car o andamento das ações do governo no âm-
bito legislativo para atrair investimentos e aumentar a 
efi ciência da economia. A velocidade deste processo é fun-
damental para que a economia brasileira possa apresentar 
continuamente, ao longo dos próximos anos, taxas de cres-
cimento superiores àquela verifi cada no primeiro trimestre 
de 2004. A seção governo estabelece assim um indicativo 
do tempo que será necessário à criação de condições mais 
favoráveis ao crescimento sustentável. 

Um estudo sobre a atual conjuntura e sobre o que é pos-
sível esperar para a economia brasileira, dadas as condições 
internas e externas que enfrenta, é realizado na seção eco-
nomia, completando as análises que subsidiaram a elabo-
ração dos cenários básico e alternativo publicados neste 
Boletim. 

Nota do Editor

Julho de 2004

[ N O T A  D O  E D I T O R]
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J á vão longe e deixam saudades a 
relativa estabilidade e produtivi-
dade governamental do primeiro 
ano Lula: a fase pré-Waldomiro 

Diniz. Neste período, apesar da fragi-
lidade das políticas sociais, em torno 
das quais se criara enorme expecta-
tiva na sociedade brasileira, o gover-
no conseguiu impor confi ança na sua 
gestão econômica por meio da manu-
tenção da política macroeconômica 
vigente no governo anterior. Apesar 
do protesto de setores mais esquer-
distas do PT e outros pequenos parti-
dos da base aliada, o trio Palocci-Mei-
relles-Mantega, comandados pelo 
primeiro, assumiu e consolidou a con-

dução da política econômica centrada 
no ajuste fi scal e no estrito controle 
infl acionário. Os ministros “empre-
sários”, Furlan e Roberto Rodrigues, 
cumpriram uma função de avalistas, 
junto a seus pares, da política econô-
mica do governo que se iniciava, an-
gariando o apoio das classes empre-
sariais nacionais e contribuindo para 
acalmar a comunidade fi nanceira in-
ternacional. 

A reforma tributária e da previdên-
cia, propostas e fracassadas na era 
Fernando Henrique, foram retomadas 
e conduzidas com sucesso, apesar do 
alcance limitado da primeira. Eixo da 
agenda governamental no primeiro 

Apesar da fragilidade 
das políticas sociais, 
em torno das quais 
se criara enorme 
expectativa na 
sociedade brasileira, 
o governo conseguiu 
impor confi ança 
na sua gestão 
econômica

O Atual Contexto Político e Sua 
Infl uência na Implementação da 

“Agenda Positiva”

[ E M  A N Á L I S E :  P O L Í T I C A]
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[ E M  A N Á L I S E :  P O L Í T I C A]

ano, a aprovação das reformas foi ga-
rantida pela ampla coalizão governa-
mental articulada pelo ministro che-
fe da Casa Civil, José Dirceu. Além do 
apoio da base aliada (PT-PMDB-PTB-
PL-PP-PPS-PcdoB) foi possível contar 
com a colaboração de vários dos prin-
cipais governadores, inclusive de par-
tidos de oposição, amplamente inte-
ressados na aprovação das reformas 
essenciais para o equilíbrio das fi nan-
ças públicas estaduais.

A continuidade da política econô-
mica inspirada pelo ex-ministro Pedro 
Malan tornou mais fácil essa conver-
gência de interesses entre governado-
res e parlamentares da oposição aos 
projetos reformistas do governo Lu-
la, na medida em que eles não se con-
frontavam e até complementavam as 
propostas do governo anterior.

O apoio da oposição serviu co-
mo contrapeso às dissidências inter-
nas crescentes do PT, PDT (que acabou 
abandonando o governo), PSB, PPS e 
PCdoB, no fl anco esquerdo, assim co-
mo do PL e PTB, no fl anco direito. Os 
primeiros, decepcionados com o perfi l 
“neoliberal” e com a traição a bandei-
ras históricas da esquerda; os outros 
dois, insatisfeitos com a partilha de 
cargos e benesses na máquina pública, 
na administração direta e indireta, tan-
to no nível federal quanto estadual. 

Assim, no primeiro ano de man-
dato, também marcado por altas ta-
xas de aprovação do presidente e do 
seu governo, foi bem mais fácil pro-
duzir consensos e implementar políti-
cas públicas, promovendo graus razo-
áveis de cooperação entre o Executivo 
e o Legislativo, fundamentais para a 
operação do presidencialismo de coa-
lizão brasileiro.

Na etapa rósea do governo, o “pri-
meiro-ministro” José Dirceu incon-
testavelmente acumulou as funções 
de coordenação política e adminis-
trativa e concentrou enormes pode-
res. Como conseqüência, começou a 
criar fraturas tanto no primeiro esca-
lão governamental, como no interior 
do partido hegemônico, e também na 
heterogênea e instável base aliada.

Quando já se faziam visíveis os si-
nais de desgaste do núcleo duro do 

governo, pelo acirramento da compe-
tição entre seus componentes, a base 
de apoio parlamentar também estava 
sendo abalada pelo aprofundamento 
das divergências da coalizão governa-
mental. A insatisfação dos aliados ti-
nha várias motivações: desde privi-
légios e benesses concedidos ao PT, 
em detrimento aos outros partidos 

da base, até a infl exibilidade da equi-
pe econômica aos apelos “desenvolvi-
mentistas”, passando ainda pelo insu-
fi ciente atendimento das demandas 
no balcão de barganhas fi siológicas.

Um novo modelo de coordena-
ção baseado na divisão de funções 
foi adotado. A articulação política foi 
atribuí da a Aldo Rebelo e o gerencia-
mento administrativo fi cou a cargo 
do enfraquecido Dirceu. Os resulta-
dos na implementação das políticas 
governamentais, no entanto, têm 
fi cado aquém das expectativas. A 
transmissão de poder não se efeti-
vou totalmente e José Dirceu conti-
nua tentando solapar a liderança do 
deputado Aldo Rebelo.

Por trás dessa disputa está ocor-
rendo um descolamento entre Lula e 
seu partido, fenômeno que é mais ou 
menos comum no presidencialismo. 
Para operar e arbitrar a coalizão ele 
não pode representar só a sua pró-
pria legenda, mas precisa coordenar 
toda a diversidade da base. Tarefa 
que é especialmente difícil por envol-
ver um partido tão amplo e fragmen-
tado internamente como o PMDB e 
cuja adesão oscila ao sabor dos inte-
resses de suas variadas correntes in-
ternas.

O enfraquecimento de José Dirceu 
coincidiu com o aparecimento de al-
guns índices favoráveis no desempe-
nho da economia que fortaleceram 
o ministro da Fazenda. A manuten-

ção ou ampliação dos resultados eco-
nômicos positivos tendem a sustar 
a queda dos níveis de aprovação po-
pular do governo, motivada priorita-
riamente pelos parcos resultados na 
economia e pela escolha do valor do 
novo salário mínimo. 

A derrota do governo na questão 
da reeleição dos presidentes da Câ-

mara e do Senado, que foi articula-
da pelo deputado João Paulo Cunha e 
pelo senador José Sarney com apoio 
de José Dirceu, é mais uma demons-
tração da fraqueza do novo modelo 
de articulação política e da deterio-
ração da coesão da base aliada. A re-
jeição da emenda que possibilitava a 
reeleição acirrou a disputa interna de 
poder no PMDB, maior partido parla-
mentar e fi el da balança no equilíbrio 
da coalizão governamental.

Essas mesmas difi culdades de co-
ordenação política e gerenciamento 
administrativo têm difi cultado e atra-
sado a implementação da chamada 
“agenda positiva”, que pretende in-
centivar certos setores produtivos, 
eliminar gargalos na infra-estrutu-
ra, melhorar os marcos regulatórios e 
maximizar o investimento e o crédito. 
Na Câmara estão o projeto que rede-
fi ne as agências reguladoras e a Lei de 
Falências. No Senado, onde o governo 
admite não ter maioria estável, estão 
a Lei da Biossegurança, a Lei de Inova-
ção e a regulamentação das Parcerias 
Público-Privadas (PPPs).

No entanto, essas medidas, que só 
favoreceriam a tão esperada retoma-
da do desenvolvimento e os índices 
de desempenho do governo, trami-
tam lentamente em decorrência da 
ampliação das rivalidades nas hostes 
governistas. E, assim, é provável que 
não haja tempo para aprová-las antes 
do recesso parlamentar. 

Difi culdades de coordenação política e 
gerenciamento administrativo têm difi cultado a 
implementação da chamada “agenda positiva”
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ASPECTOS INSTITUCIONAIS DO SISTEMA POLÍTICO BRASILEIRO 

O s marcos institucionais do sistema político esta-
belecem as regras, os parâmetros e os limites pa-
ra a negociação dos confl itos entre os principais 

atores da cena política. O arcabouço institucional do sis-
tema político pode, portanto, limitar ou estimular a co-
operação entre os representantes do jogo político. As-
sim, é de fundamental importância para a elaboração 
de cenários uma avaliação sobre as principais caracte-
rísticas do sistema político brasileiro. 

As principais variáveis institucionais que podem cons-
tranger ou favorecer o governo Lula (e todos os outros 
que o antecederam na ordem constitucional construí-
da em 1988) relacionam-se a quatro vetores principais: 
os poderes do Executivo, os poderes e a organização re-
gimental do Legislativo, o sistema eleitoral e partidário 
e o federalismo robusto. Este último reserva grande in-
fl uência política a governadores e prefeitos, assim co-
mo a lideranças estaduais e regionais que mantêm am-
plos recursos políticos e razoável autonomia em relação 
ao governo central.

No Brasil, o Executivo federal tem amplos poderes 
constitucionais tanto reativos como pró-ativos. O poder 
de veto, inclusive parcial – sendo necessária maioria ab-
soluta para derrubá-lo – constitui-se no principal poder 
reativo. Por sua vez, a competência exclusiva para pro-
por leis sobre matéria orçamentária e a capacidade de 
legislar através de medidas provisórias dão grandes po-
deres de ação ao governo. Além disso, o Executivo con-
ta, em decorrência da utilização do pedido de urgência 
para seus projetos, com enorme poder de agenda, po-
dendo assim infl uenciar fortemente o timing do proces-
so legislativo.

Na arena federal, no entanto, há uma distinção entre 
o presidente e a Presidência, dado que ambos possuem 
atribuições distintas. O primeiro é reconhecido como 
ator individual extremamente importante. A segunda, 
composta por representantes da base de 
apoio ao governo, é formada por um gru-
po plural e heterogêneo.

Embora a iniciativa principal de pro-
por políticas seja do presidente, o núcleo 
do poder de decisão pode estar concen-
trado na coalizão governamental. Neste 
caso, a presidência será submetida ao jo-
go de interesses do Parlamento e deter-
minadas questões ou encaminhamentos 
poderão sofrer vetos por parte dos parti-
dos aliados. 

A Câmara Federal, por sua vez, é orga-
nizada de forma bastante centralizada. 
Grande poder de decisão é concentrado 
nos líderes das bancadas, que decidem 
desde a pauta a ser votada até os pedidos 

de urgência do governo. Isso signifi ca que o Executivo 
precisa negociar suas propostas apenas com o colégio 
de líderes, não estando sujeito às demandas individuais 
de cada parlamentar.

Os amplos poderes do Executivo e a organização 
centralizada do Legislativo contrabalançam o sistema 
eleitoral e partidário fragmentado e a forte descentrali-
zação federativa. O incentivo ao cumprimento da orien-
tação dos líderes de bancadas, em detrimento de inicia-
tivas individuais dos parlamentares, impede assim uma 
ampla dispersão tanto da capacidade decisória como da 
imposição de políticas. 

O cerne da governabilidade está portanto na capaci-
dade de negociação do Executivo, que é muito grande, 
e na composição do gabinete de coalizão. O suporte dos 
líderes de bancada é conquistado em troca de nomea-
ções no Ministério e outros espaços da máquina públi-
ca e das estatais, o que transfere as disputas partidárias 
e de interesses regionais para dentro do próprio Execu-
tivo. Apesar de tornar o processo decisório mais lento 
e difícil, essa dinâmica não inviabiliza a cooperação e a 
negociação entre os poderes que são necessárias para 
garantir a governabilidade. 

A negociação do governo com o Legislativo, por mui-
tas vezes, ocorre antes do envio formal de propostas le-
gislativas pelo Executivo. Antes de serem encaminha-
das ao Congresso Nacional, as matérias legislativas são 
submetidas à aprovação das lideranças partidárias da 
coalizão governamental e até mesmo, em certos ca-
sos, das oposições. Ao apresentar projetos previamen-
te acordados com os partidos políticos, o Executivo am-
plia muito a probabilidade de sua aprovação durante o 
processo legislativo.

Essa característica do sistema político brasileiro aju-
da a explicar as altas taxas de aprovação dos projetos 
do Executivo, como podemos atestar pela tabela: 
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O clima de campanha, que já vivemos, para as elei-
ções municipais de outubro só tende a agravar o quadro 
de difi culdades do governo federal, delineado na seção 
anterior. A campanha eleitoral deve, em muitos casos, 
aprofundar as dissidências da base aliada e, em outros, 
dissolver o bom relacionamento do presidente com vá-
rios governadores importantes do PSDB, PFL e PMDB. 

A parceria com governadores de estados relevantes 
no cenário político não resultou em alianças eleitorais 
nas principais capitais do país. Por outro lado, as siglas 
de oposição se reaglutinaram com a candidatura de Jo-
sé Serra e pretendem dar um caráter plebiscitário às elei-
ções municipais. A estratégia oposicionista é colocar o 
governo Lula em julgamento, com vistas a uma arranca-
da para a sucessão de 2006.

Isso deve ocorrer principalmente em São Paulo, onde 
a aliança  PSDB/PFL/PPS está fechada e o PT coligou-se 
com o PTB, PL, PcdoB, PTN, PSL e PRTB, tendo desprezado 
o apoio do aliado preferencial no nível nacional, o PMDB, 
que desistiu da candidatura própria e coligou-se com o 
PSB de Luiza Erundina. A prefeita petista Marta Suplicy 
enfrenta ainda, na campanha para a reeleição, o “eterno” 
Paulo Maluf (PP), que tem eleitorado cativo e resiste ao 
desgaste dos escândalos de corrupção.

No Rio de Janeiro a coligação se deu em torno de César 
Maia (PFL) e Jorge Bittar (PT) amarga o quarto lugar nas 
pesquisas eleitorais. Em Belo Horizonte os tucanos não te-
rão candidato próprio, mas estão apoiando o deputado es-
tadual do PSB João Leite, aliado do governador Aécio Ne-
ves (PSDB), e contando com a adesão do PMDB, PV e PP. 

Em Porto Alegre também ocorre ampla coligação anti-

petista em torno do candidato do PPS, José Fogaça, agre-
gando vários partidos que sustentam Lula em Brasília 
(PMDB, PTB, PSB, PPS e PP). Esse também é o caso de Re-
cife, onde o prefeito petista João Paulo enfrenta ampla 
coalizão de partidos situacionistas em Brasília unidos à 
oposição, em torno do candidato peemedebista. 

Em Salvador a candidatura petista de Nelson Pellegri-
no não está decolando e as candidaturas da oposição es-
tão na dianteira.

O cenário adverso nas principais capitais do país indi-
ca que, nesses casos, deverá haver intensa nacionalização 
dos debates eleitorais. Isso não signifi ca, no entanto, que 
o PT não tenha chances de crescer nos pequenos e mé-
dios municípios e mesmo em algumas capitais, consoli-
dando seu projeto de hegemonia partidária, tendo em 
vista as eleições de 2006.

Essa pretensão hegemônica fi ca clara pelo quadro ge-
ral das candidaturas petistas. O partido deu prioridade à 
tentativa de afi rmação própria, mesmo em detrimento 
da conservação de alianças no nível federal. Assim está 
na cabeça de chapa em quase todas as capitais (menos 
Maceió e Boa Vista). Como resultado desta estratégia, o 
PT espera manter as oito capitais que tem atualmente, 
ampliar o comando para grandes cidades e enraizar-se no 
interior do país onde tem menor força política.

Independentemente dos resultados, as próximas elei-
ções municipais – primeira eleição nacional depois da as-
censão do PT ao governo federal – devem signifi car desa-
fi os importantes para a coesão da base aliada. Afi nal, ela 
se verá fragmentada nas mais diversas combinações de 
partidos políticos nos municípios. 

A derrota do governo no Senado na 
votação do salário mínimo, após 
aprovação na Câmara por am-

pla maioria, demonstra mais uma vez 
as crescentes difi culdades do governo 
Lula no relacionamento com a Câma-
ra Alta. 

Ao contrário dos deputados, indu-
zidos à cooperação pela lógica da in-
teração Executivo-Legislativo (veja na 
página anterior os Aspectos Institu-
cionais do Sistema Político Brasileiro), 
os senadores têm maior autonomia e 
atuam mais segundo a lógica de seus 
próprios interesses políticos. Em con-
seqüência, no Senado, o governo tem 
baixa capacidade de aglutinar consen-
sos e implementar políticas.

Além dessas variáveis institucionais, 
a atual composição partidária do Sena-

do favorece a oposição que tem as du-
as maiores bancadas. Na própria base 
aliada, o governo enfrenta oscilações 
do PMDB, graças às suas graves fratu-
ras internas e à disputa de poder entre 
José Sarney e Renan Calheiros. Mesmo 
na Câmara, o PMDB não foi fi el ao go-
verno, já que 32 peemedebistas vota-
ram pelo mínimo de RS$ 275,00 e sete 
se ausentaram.

Como os dois insucessos do gover-
no no Senado se deram sob a gestão 
de Aldo Rebelo, a insatisfação do PT 
com o afastamento de José Dirceu de-
ve recrudescer, acirrando a disputa fra-
tricida entre os dois ministros e incen-
tivando o “fogo amigo” dentro do PT.

É previsível que, depois das eleições, 
e dependendo de seus resultados, o 
Planalto tente uma nova acomodação 

da base governista no Senado. Para a 
estratégia de construção de um novo 
mandato para Lula será muito impor-
tante a solidifi cação da base de sus-
tentação do governo. E, para acalmar o 
clima de discórdia que prejudica a arti-
culação política do governo, o caminho 
para a consolidação da maioria pode in-
cluir uma nova reforma ministerial. 

A possibilidade da reeleição começa 
a ser articulada agora, criando uma ex-
pectativa de poder que favoreça a dis-
posição dos aliados de permanecerem 
juntos até o fi m do mandato e na em-
preitada de manter o poder por mais 
quatro anos.

Será muito importante também, 
para a perspectiva da reeleição, con-
solidar os bons índices de desempe-
nho da economia. 

[ E M  A N Á L I S E :  P O L Í T I C A]

A Fragilidade do Governo no Senado

ELEIÇÕES MUNICIPAIS: OS PARTIDOS DEFINEM SUAS ESTRATÉGIAS COM VISTAS A 2006
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A
o longo do primeiro semestre 
de 2004, desnudaram-se as 
dificuldades gerenciais do go-
verno e cresceram as tensões 

na base de sustentação legislativa, im-
pedindo, ao final, a tramitação de uma 
série de reformas institucionais e de 
novas bases legais, tidas como essen-
ciais para dar o suporte ao alardeado 
crescimento sustentado. 

No processo de aprovação pelo Con-
gresso do salário mínimo de R$ 260,00 
que havia proposto, o governo assu-
miu o ônus político de defender este 
valor, a despeito dos R$ 275,00 suge-
ridos pela oposição. Ao rejeitar o valor 
indicado pelos principais partidos de 
oposição, evitando assim um aumen-
to de gastos da Previdência em cerca 
de R$ 4 bilhões/ano, o governo do pre-
sidente Lula fez uma importante es-
colha. Frente a um orçamento público 
extremamente inflexível, o governo 
percebeu que não havia como aumen-
tar gastos de custeio sem comprome-
ter os investimentos públicos. A esco-
lha, feita pelo governo, demonstrou 
sua disposição em garantir condições 
sustentáveis para a economia brasi-
leira, mesmo quando forçado a ado-
tar atitudes impopulares. Além disso, 
o Executivo, ao manter-se firme na de-
cisão, evitou o precedente de ceder ao 
Legislativo (particularmente ao Sena-
do) em tema relevante no debate po-
lítico nacional. 

As dificuldades do Executivo na tra-
mitação das matérias de seu interesse 
no Legislativo, no entanto, não se esgo-
taram aí. Ainda que, as presidências do 
Senado e da Câmara tenham se esforça-
do, nas vésperas do recesso parlamen-
tar, para acelerar as votações, ainda res-
tarão para serem votadas matérias que 
exigirão exaustivo debate. Conseqüen-
temente, algumas deverão ser finaliza-
das somente no período pós-eleitoral 
ou mesmo no próximo ano.

A nova Lei de Falências, votada re-
centemente no Senado, terá de voltar 
à Câmara para uma deliberação final 
sobre as alterações introduzidas pe-
los senadores, o que dificultará sua vi-
gência em curto espaço de tempo. Seu 
efeito, que é o de reduzir os juros pra-
ticados pelo mercado financeiro a par-
tir do aumento das garantias ofereci-
das aos bancos credores, fica assim 
adiado.

Enquanto a Lei de Falências tem 
alguma repercussão sobre o investi-
mento privado, a criação das PPPs diz 
respeito também ao investimento pú-
blico. A probabilidade de que a legis-
lação federal sobre as PPPs seja apro-
vada antes das eleições municipais é 
alta. O clima favorável à finalização 
do projeto de lei está se consolidando. 
Há projetos de parcerias engatilhados 
(em áreas como rodovias, metrô, uni-
dades prisionais e até saneamento bá-
sico) pelos governos estaduais de São 
Paulo e Minas Gerais. Os estados que 
dependem de uma legislação federal 
coerente com suas respectivas legisla-
ções, de forma que não se criem em-
pecilhos de ordem jurídica ao início do 
processo de formação das parcerias, 
também se ressentem de uma rápida 
deliberação sobre a matéria.

Ademais, o recente anúncio de cap-
tação de recursos do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento para a 
constituição do primeiro fundo de fi-
nanciamento das PPPs serviu princi-
palmente para sinalizar com força aos 
mercados de que o governo está avan-
çando nesta questão. No entanto, em 
termos práticos, é bom lembrar que 
o apoio financeiro do BID já era espe-
rado, pois significa risco reduzido ao 
banco. Afinal, a legislação, que deve-
rá ser aprovada pelo Congresso, dá 
garantias prioritárias do governo ao 
pagamento dos financiadores das par-
cerias. Este acordo, portanto, embora 

Governo Corre Contra o Tempo para 
Aprovar Agenda Legislativa Lotada

Enquanto a Lei 
de Falências 
tem alguma 
repercussão sobre 
o investimento 
privado, a criação 
das PPPs diz 
respeito também 
ao investimento 
público

[ E M  A N Á L I S E :  G O V E R N O ]
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tenha um sentido importante para de-
sanuviar dúvidas do mercado, sinalizar 
progressos e pressionar o legislativo, 
não fala muito por si só. A chave das 
parcerias será a negociação com o se-
tor privado sobre os termos, prazos e 
remunerações.

No que concerne às PPPs esta duais, 
não tem havido grandes alardes. Os 
estados mais avançados neste proces-
so estão direcionando o uso deste ins-
trumento para a construção, reforma 
e administração das malhas viárias es-
taduais e metropolitanas, bem como 
para a construção e administração de 
unidades prisionais – áreas onde há re-
lativa autonomia estadual para legis-
lar e conformar alternativas. No caso 
do saneamento básico, temas regu-
latórios nacionais e a distribuição de 
competências federativas poderão re-
frear tanto o interesse estadual como 
o da iniciativa privada.

A capacidade de os governos en-
frentarem os gargalos de infra-estru-
tura pela ampla utilização de PPPs é 
condicionada também à redução das 
incertezas a que o investidor privado 
é submetido. Para isso, regras está-
veis relacionadas a medidas e legisla-
ções econômicas, marcos regulatórios 
e instituições de controle e fi scalização 
precisam ser adotadas de uma forma 
que seja crível pelos investidores. 

O tema das agências reguladoras 
terá muitas difi culdades para ser apre-
ciado integralmente pelo Congresso 
antes das eleições municipais. Embo-
ra o ministério da Fazenda esteja bus-
cando atenuar as desconfi anças sobre 
o nível de ingerência política sobre as 
agências, no Congresso o projeto de lei 
sobre o sistema das agências regula-
doras trará de volta a discussão de di-
versos pontos de vista. As divergências 
sobre o assunto ocorrem não só entre 
oposição e a situação mas, também, 
dentro da base aliada. O primeiro des-
tes pontos refere-se a quanto de con-
trole político e quem (Legislativo ou 
Executivo) deve primordialmente exer-
cê-lo sobre a atuação das agências. O 
segundo, que foi até o momento pou-
co explorado, está relacionado à cria-
ção de mecanismos de maior contro-
le social por meio de organizações da 

sociedade civil para, além de apontar 
desvios prejudiciais à livre concorrên-
cia e à universalização de serviços, pro-
por alternativas regulatórias. Resta, no 
entanto, saber que organismos terão 
condições instrumentais e legitimi-
dade para avaliar o desempenho das 
agências.

O projeto de lei sobre biosseguran-
ça também encontra-se na categoria 
de legislação de grande repercussão 
no debate público, tanto pela pesqui-
sa genética e de fármacos, quanto pe-
la atividade agrícola com a utilização 
de transgênicos. A tendência é que, 
mesmo com forte oposição por parte 
de parlamentares petistas e ambien-
talistas, haja uma abertura conside-
rável para a produção e comercializa-
ção de soja transgênica, legitimando 
assim uma situação que já ocorre de 
fato. Neste aspecto, mesmo que ape-
nas se prorroguem a produção e a co-
mercialização da soja transgênica por 
mais um ano, a tendência é que uma 
solução defi nitiva seja produzida ao 
longo dos próximos anos. 

Apesar de o governo colocar a 
questão da biossegurança como ur-
gente, dadas as pressões (i) dos mer-
cados mundiais, pela defi nição brasi-
leira sobre questões fi tossanitárias, 
sobre investimento em pesquisa ge-
nética e farmacêutica e sobre produ-
ção de transgênicos, e (ii) dos produto-
res de grãos, pela tomada de posição 
governamental quanto à transgenia, o 
tema será levado adiante com difi cul-
dade dado que mesmo dentro do go-
verno há posições confl itantes. Desse 
modo, há razoável probabilidade de 
que a legislação sobre o assunto seja 
fi nalizada somente após as eleições 
municipais.

Outro tema que afl ige o governo é 
a contribuição de inativos. Ainda não 
se pode esperar um resultado favorá-
vel ou contrário à constitucionalidade 
da contribuição que está sendo julga-
da no Supremo Tribunal Federal (STF). 
Aparentemente, a decisão seria toma-
da em pouco tempo, porém o pedido 
de vistas de um dos ministros do STF 
deu maior fôlego para que os gover-
nos federal e estaduais atuem para o 
convencimento de ministros sem po-

sição fi rmada. A aprovação da incons-
titucionalidade levará a uma avalia-
ção, que dependerá das condições 
políticas vigentes, da condução de um 
novo processo de reforma constitu-
cional na Previdência. A princípio, no 
entanto, é de se esperar um contexto 
muito mais desvantajoso ao governo. 
Primeiro, porque afetaria um número 
maior de benefi ciários ou potenciais 
benefi ciários da Previdência Social pa-
ra produzir um efeito fi nanceiro equi-
valente ao gerado com a cobrança dos 
inativos. Segundo, porque as condi-
ções de negociação e de formação de 
maiorias qualifi cadas (3/5 dos parla-
mentares) no Congresso seriam mui-
to mais adversas em decorrência da 
proximidade das eleições estaduais e 
presidencial.

A reforma trabalhista, adiada es-
trategicamente para o próximo ano, 
já que poderia reduzir ainda mais o 
ritmo de apreciações do Congresso 
em 2004, se tornaria ainda mais ur-
gente no caso de a contribuição dos 
inativos ser julgada inconstitucional. 
Isto porque ela deverá ter como um 
dos princípios norteadores a diminui-
ção dos custos relacionados à geração 
de empregos formais na economia. 
A inviabilidade jurídica da contribui-
ção dos inativos conduziria o governo 
a se posicionar sob o fi o da navalha – 
se equilibrando entre os objetivos de 
recompor receitas e desonerar a folha 
de pagamentos – , ou seja, com pou-
ca margem de manobra. As condições 
no processo de barganha política em 
torno da reforma trabalhista seriam 
mais desfavoráveis, podendo resultar 
em baixas na base aliada, sobretudo 
naqueles setores irredutíveis quanto à 
manutenção integral de direitos traba-
lhistas.

As difi culdades enfrentadas na tra-
mitação das matérias de seu interesse 
e a demora da recuperação do setor de 
construção civil – importante gerador 
de empregos – levaram o governo fe-
deral a encaminhar, em regime de ur-
gência, um projeto de lei de incentivo 
ao mercado imobiliário.  O Executivo, 
neste caso, foi bem sucedido, conse-
guindo a rápida aprovação de seu pro-
jeto pelo Congresso. 
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Como Voltar a Crescer
A. C. Pôrto Gonçalves

Tatiana Deane

E
ntre 1950 e 1980, o PIB brasi-
leiro cresceu a uma taxa mé-
dia anual de 7,4%. De 1980 em 
diante, esta taxa passou a 2,3%. 

A inflexão foi ainda mais forte na in-
dústria: entre 1950 e 1980, o PIB in-
dustrial cresceu a uma taxa média de 
8,3% a.a., passando a 1,3% a.a. a partir 
de então. O setor agropecuário, em-
bora também tenha sofrido uma in-
flexão, cresceu com mais estabilidade 
de 1950 até hoje, passando de uma ta-
xa de 4,3% até 1980 para 3,3%. O Grá-
fico 1 ilustra esta perda de dinamismo 
da economia brasileira. Aparentemen-
te, a partir de 1990 a redução na ta-
xa de crescimento cessou, mas ainda 
não houve um retorno para os níveis 
de crescimento observados nos anos 
de 1970.

É de grande importância para o go-
verno e para a sociedade em geral sa-
ber por que houve esta redução tão 
substancial na taxa de crescimento. 
Neste sentido, a teoria econômica po-
de ajudar.

Um modelo simples para explicar 
o crescimento, ou seja, o aumento da 
capacidade de produção de uma eco-
nomia (conhecido na literatura co-
mo modelo AK), é composto por duas 
equações:
Y = f.K
e
∆K = s.Y
onde,
Y é o produto total, is-
to é, o PIB (potencial);
f é a relação produto/capital;
K é o estoque de capital; e
s é a propensão a poupar da 
economia.

Das duas equações se obtém:
∆K/K = s.f

O termo ∆K/K corresponde ao au-
mento percentual da capacidade de 
produção, isto é, à taxa de crescimento 
econômico. Portanto, segundo o mo-

delo, podemos dizer que o crescimen-
to depende da propensão a poupar, ou 
seja, da proporção do PIB que corres-
ponde a bens de investimento, e da re-
lação produto/capital, sendo esta úl-
tima estreitamente ligada ao grau de 
eficiência da economia (produtividade 
do capital). Tendo em vista este mode-
lo, como se poderia explicar a queda 
na taxa de crescimento da economia 
brasileira nos últimos 20 anos?

O Gráfico 2 apresenta a taxa de in-
vestimento da economia brasileira — 
uma aproximação do componente s 
da equação de crescimento — desde 
1950, representada pela razão entre a 
formação bruta de capital fixo e o PIB.

Pelo gráfico 2, podemos ver que a 
taxa de investimento no Brasil a partir 
da década de 1970 pode ser considera-
da relativamente estável, apenas um 
pouco menor nos anos de 1990. Além 
disso, a junção dessas estatísticas com 
as do PIB (Gráfico 1) mostra que não 
há uma relação clara entre elas. Em 
1970, por exemplo, ano em que a taxa 
de investimento foi de 18%, a mesma 
de 2003, o crescimento do PIB ultra-
passou 10%! Assim, não sendo possí-
vel explicar a redução do crescimento 
brasileiro pela diminuição do nível de 
investimentos em bens de capital (ca-
pital fixo), seria possível associá-lo en-
tão à falta de investimentos em capi-
tal humano?

A esse respeito, no final da década 
de 1970 houve no Brasil uma corrente 
de opinião econômica que defendia a 
tese de que investimentos em educa-
ção seriam os de maior retorno, propi-
ciando crescimento econômico. Além 
disso, teriam o efeito de melhorar a 
distribuição de renda no país.

As estatísticas mostram que o nível 
educacional no Brasil deu um grande 
salto nos últimos 20 anos. Segundo a 
PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios/IBGE), em 1983, 22,0% 
da população de 10 anos de idade ou 

mais não tinham instrução ou tinham 
menos de um ano de estudo. Em 2002, 
este percentual caiu para 11,8%. Quan-
to à população com mais de 12 anos de 
estudo, em 1983 correspondia a ape-
nas 4,4% do total, passando a 8,3% em 
2002. Em 1983, a maior concentração 
estava na faixa da população sem ins-
trução; atualmente está na população 
com 11 anos de estudo, corresponden-
do a 15,1% do total.

A partir desses números, é possí-
vel afirmar que ao longo das décadas 
de 1980 e 1990 houve significativos in-
vestimentos em capital humano. Mas, 
por alguma razão, os ganhos educacio-
nais não se refletiram em crescimento 
econômico (ou mesmo em melhoria 
na distribuição de renda: o coeficien-
te de Gini, que mede o grau de desi-
gualdade de renda, é hoje o mesmo do 
início nos anos de 1980). O porquê de 
a educação não ter tido este efeito é 
uma questão em aberto, se é que real-
mente não teve o efeito esperado.

Não se está querendo afirmar aqui 
que os investimentos – sejam em má-
quinas, sejam em capital humano – 
são inócuos para o aumento da ca-
pacidade de produção. Ao contrário, 
provavelmente o desempenho da eco-
nomia e a desigualdade de renda se-
riam bem piores se esses investimen-
tos não tivessem sido feitos. Mas, 
dado o seu comportamento expansi-
vo, eles, por si só, não explicam o cres-
cimento, ou a falta deste. Há um “algo 
a mais” que vem diluindo os esforços 
de crescimento. É preciso então olhar 
com mais cuidado a relação produto/
capital no Brasil, o componente f da 
equação, que está relacionado ao ní-
vel de eficiência da economia, aqui en-
tendido como produtividade.

Quanto mais eficiente for o setor 
produtivo, mais o fluxo de capital e 
trabalho nele injetados resultará em 
aumento da produção de bens e servi-
ços. E, na medida em que houver inefi-
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ciência crescente, todos os esforços 
em termos de investimentos em ca-
pital, humano ou físico, serão de al-
guma forma diluídos. Provavelmen-
te aqui reside o principal entrave ao 
crescimento brasileiro: a queda da 
produtividade. Afi nal, segundo o mo-
delo de crescimento simples anterior-
mente apresentado, se o nível de in-
vestimentos pouco se alterou, para 
que as taxas de crescimento dos últi-
mos 20 anos tenha sido 1/3 da verifi -
cada no período de 1950 a 1980, se-
ria necessário que a produtividade se 
reduzisse também a 1/3 da verifi cada 
naquele período!

Diversos fatores podem ter contri-
buído para a queda da produtividade 
no Brasil. Por exemplo: o esgotamento 
das economias de escala que haviam 
sido obtidas com a integração nacio-
nal; o aumento do tamanho do Esta-
do, o qual pode ter usado os seus re-
cursos de maneira inefi ciente; ou a 
queda da absorção de poupança ex-
terna. A evolução da absorção de pou-
pança externa pode ser acompanhada 
no Gráfi co 3.

A poupança externa, representada 
pela razão entre o défi cit em transa-
ções correntes e o PIB, era alta até o 
início dos anos de 1980, quando en-
tão foi diminuindo, chegando até a 
se tornar negativa, só voltando a au-
mentar entre 1995 e 2001. Coincidên-
cia ou não, nestes seis anos em que 
a poupança externa se recuperou, o 
PIB aumentou 17,9% (uma taxa média 
de 2,4% a.a.), enquanto que nos seis 
anos anteriores (1988-1994), cresceu 
10,1%. A partir de 2002, a absorção de 
poupança externa voltou a cair, tor-
nando-se negativa em 2003.

Os debates sobre crescimento de-
vem, portanto, se dedicar primeira-
mente a identifi car os fatores que 
vêm deprimindo a produtividade no 
 país, tornando menos efi cazes os in-
vestimentos. Além disso, devem pro-
curar detectar os setores que geram 
maior retorno social global e, portan-
to, maior efi ciência econômica, au-
mento de produtividade, e assim por 
diante. Uma vez determinados esses 
setores, o governo poderá ter papel 
fundamental, defi nindo marcos regu-
latórios e sinalizando aos investido-
res para onde devem canalizar seus 
esforços. 

[ T E M A  E S P E C I A L]
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Até que Ponto a Expansão Econômica 
Pode ser Acelerada?

[ E M  A N Á L I S E :  E C O N O M I A]

À
distância, o atual quadro eco-
nômico parece referendar as 
expectativas desta publicação 
para o ano de 2004 – recupe-

ração cíclica acompanhada de conjun-
tura internacional favorável (ainda que 
menos do que a infl ada liquidez inter-
nacional apontava em 2003). Os últi-
mos indicadores de atividade econô-
mica mostram que, de fato, o país está 
atravessando a melhor parte do ciclo 
econômico dos últimos 18 meses. Nú-
meros positivos para a indústria, ven-
das no varejo e emprego formal – ainda 
que modestos – sugerem que a reto-
mada econômica sairá das manchetes 
de diários econômicos e chegará até o 
bolso da população em breve.

Entretanto, cada uma destas notí-
cias positivas é sempre acompanhada 
da mesma pergunta – qual a susten-
tabilidade deste movimento? Esta re-
cuperação cíclica se transformará em 
crescimento sustentado? É possível au-
mentar o ritmo de crescimento?

Os indicadores de investimento – e 
os fatores que os infl uenciam – são re-
conhecidamente a ponte para um cres-
cimento mais acelerado. Neste artigo, 
avaliaremos o comportamento passa-
do e prospectivo do investimento, bus-
cando medir o fôlego da atual expan-
são econômica. Este é um momento 
adequado para fazer tal análise, dado 
que após dois semestres de retomada 
o “fundo do poço” já fi cou para trás, e 
a expansão da economia pode estar di-
minuindo o ritmo.

Antes de continuarmos, o costu-
meiro (e saudável) exercício de reava-
liarmos nossas premissas a cada edi-
ção deste boletim deve ser conduzido. 
O cenário internacional pode ainda ser 
descrito como “favorável”? As recen-
tes especulações sobre o ritmo de au-
mento dos juros norte-americanos, a 
desaceleração chinesa e o elevado pre-
ço do barril de petróleo não seriam in-
dicações de que os bons tempos fi ca-
ram para trás?

Os indicadores 
de investimento 
– e os fatores que os 
infl uenciam – são 
reconhecidamente 
a ponte para um 
crescimento mais 
acelerado
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A expectativa de crescentes juros 
básicos nos EUA já acarretou a retra-
ção dos fl uxos de capital para países 
emergentes. Ainda assim, a precifi ca-
ção de ativos fi nanceiros embute uma 
taxa de juros básica de 2 a 2,5% ao fi nal 
do ano, ou seja, boa parte dos agentes 
econômicos espera aumentos gradu-
ais dos juros ao longo de 2004, com 
níveis historicamente baixos no futu-
ro próximo. 

O aumento da infl ação nos EUA, 
contudo, pode mudar o cenário bási-
co de apertos graduais à medida que o 
Federal Reserve (Fed), o banco central 
americano, seja convencido de que o 
incentivo monetário dos últimos anos 
(via baixas taxas de juros) esteja aque-
cendo a economia a um ritmo mais rá-
pido do que o desejado. Entretanto, as 
robustas estatísticas de crescimento 
vistas no fi nal do ano passado acomo-
daram-se em patamares mais modes-
tos. O PIB cresceu 3,9% no primeiro tri-
mestre, índice mais fraco de avanço da 
economia americana desde o segundo 
trimestre de 2003.

Ainda em tom tranqüilizador, os úl-
timos índices americanos mostram 
que a infl ação tem reagido primordial-
mente à alta do petróleo de algumas 
commodities, deixando o núcleo da in-
fl ação próximo da variação mensal de 
0,2% – 0,3%. Ainda há folga no mer-
cado de trabalho, e indicadores rele-
vantes de produtividade (como o cus-
to unitário do trabalho) mostram que 
o risco de um surto infl acionário base-
ado em demanda sobreaquecida é pe-
queno no curto prazo. 

Em todo caso, ainda que o Fed, gran-
de provedor de liquidez no mercado in-
ternacional, mova-se lenta e previsi-
velmente (como o fez ao reiterar as 
expectativas e elevar os juros de 1% pa-
ra 1,25%), alterações nas expectativas 
dos agentes já implicaram em mudan-
ças relevantes no ambiente fi nanceiro 
global. Em janeiro, o risco Brasil oscila-
va próximo dos 450 pontos base, sen-
do que nas últimas semanas o suporte 
parece estar acima dos 700 pontos. 

O aumento do preço do barril de 
petróleo e o menor ritmo esperado de 
expansão chinesa têm impactos reais 
sobre a economia, ainda que signifi -

cativamente menores do que o efeito 
da variabilidade da liquidez internacio-
nal. No ano passado, o país gastou me-
nos de US$4 bilhões com importações 
de petróleo. Em termos nominais, este 
valor tem fi cado praticamente estável 
desde 2000, mas dado o crescimento 
das exportações desde 2001 as com-
pras de petróleo respondem por uma 

porcentagem decrescente das ven-
das externas brasileiras – as compras 
do óleo representaram 7,8% das ex-
portações em 2000 e atingiram pou-
co mais do que 5% das vendas exter-
nas em 2003. Choques moderados nos 
preços do petróleo, portanto, podem 
ser absorvidos com limitado impacto 
no balanço de pagamentos. Segundo 
cálculos do Banco Central, um aumen-
to de 20% no preço do barril produziria 
uma contração de cerca de US$ 0,4 bi-
lhão no saldo da balança comercial. Es-
te impacto é signifi cativamente mais 
moderado do que o estimado para paí-
ses como Coréia do Sul ou Chile.

Já o efeito na infl ação – e a conse-
qüente resposta da política monetá-
ria – traz maiores preocupações. Mas 
constituindo um choque de oferta, 
uma elevação mais duradoura do pre-
ço do óleo pode ser contornada com a 
fl exibilidade representada pela banda 
de 2,5% ao redor da meta de infl ação. 

Na China, o governo local está deter-
minado a conter o atual ritmo de cres-
cimento do país, mas a infl ação conti-
nua baixa e é improvável que a menor 
expansão chinesa deixe de ser classi-
fi cada como crescimento robusto. Em 
todo o caso, a despeito da maior im-
portância relativa da China como par-
ceira comercial brasileiro, entre janeiro 
e maio de 2004 os chineses compra-
ram 7% das vendas brasileiras, o que 
denota a permanência do perfi l de di-

versifi cação regional de nossa pauta 
de exportações. Essa diversifi cação di-
minui a dependência (ainda que não 
elimine o prejuízo com a redução) do 
crescimento chinês.

Assim, em que pese os fatores China 
e preço do barril de petróleo, a mudan-
ça do ambiente fi nanceiro deve res-
ponder pela maioria da deterioração 

na avaliação do risco país, ainda que o 
clima político doméstico também te-
nha piorado desde janeiro. A econo-
mia real, por outro lado, passou a dar 
algum alento a expectativas de empre-
sários, agindo como contrapeso à ma-
ré de notícias ruins no mercado inter-
nacional. 

A produção industrial brasileira au-
mentou robustos 2,2% em maio em 
relação ao mês anterior, fazendo com 
que a indústria registre crescimento 
de 7,8% em relação ao mesmo mês de 
2003. O crescimento da produção de 
bens não-duráveis (1,7% frente a abril), 
apesar de mais consistente, permane-
ce bem atrás dos líderes da recupera-
ção – bens duráveis (3,2%) e bens de ca-
pital (3,7%)

Como a indústria vem mostrando 
números positivos há alguns meses 
(ainda que permaneçam mostrando a 
robustez dos setores de bens de consu-
mo duráveis e bens intermediários com 
relativa fraqueza do bens de consumo 
não-duráveis), é natural questionar o 
fôlego desta recuperação no setor.

Os setores têxtil e de papel e pa-
pelão têm apresentado os maiores ní-
veis de utilização de capacidade. Bens 
intermediários como papel e celulose 
e o de produtos químicos também re-
fl etem a maior atividade exportadora. 
Em termos agregados, o indicador de 
utilização de capacidade instalada da 
CNI tem fi cado acima de 80% nos últi-

[ E M  A N Á L I S E :  E C O N O M I A]

A precifi cação de ativos fi nanceiros embute 
uma taxa de juros básica nos EUA de 2 a 2,5% 

ao fi nal do ano, ou seja, apesar da previsão 
de aumentos graduais, os níveis esperados 

ainda são historicamente baixos
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mos cinco meses, o que sugere a neces-
sidade de implementação de projetos 
de investimento. A Sondagem Conjun-
tural da Indústria de Transformação, 
conduzida trimestralmente pela FGV, 
aponta o maior nível de utilização de 
capacidade para um mês de abril des-
de 2001. Em termos dessazonalizados, 
o indicador mostra que a utilização de 
capacidade instalada em abril estaria 
0,1 ponto percentual acima do apurado 
em janeiro deste ano. 

De fato, um exercício de compara-
ção da evolução atual (e esperada para 
2004) do PIB com o PIB potencial esti-
mado sugere que pode haver restrição 
de crescimento em 2005 se os inves-
timentos não aumentarem. O gráfi co 
abaixo mostra que o crescimento espe-
rado de 3,4% este ano deve compensar 
boa parte do hiato do produto (diferen-
ça entre PIB potencial e PIB efetivo), que 
resultou da recessão de 2003 e do baixo 
crescimento nos anos anteriores. 

Se a economia brasileira crescer mais 
do que 3% em 2005, sem maior reação 
de investimentos, é provável que: (i) as 
importações aumentem para suprir o 
mercado interno; e/ou (ii) os índices de 

infl ação comecem a acusar o estrangu-
lamento da capacidade produtiva. 

A evolução da construção civil, im-
portante item para medir a evolução 
da taxa de investimentos, cresceu mo-

deradamente no primeiro trimestre de 
2004. Houve crescimento de 2,3% fren-
te ao trimestre anterior, contrastando 
com o aumento de 5,6% das exporta-
ções. As expectativas para esta reação 
também são moderadas. O SindusCon-
SP (Sindicato da Indústria da Constru-

ção Civil do Estado de São Paulo) estima 
que o setor terminará o ano com um 
crescimento de 3,7% em relação a 2003. 
A estimativa anterior à divulgação do 
PIB do primeiro trimestre previa um 
crescimento de 4,5% em 2004.

A nota positiva na contabilização da 
taxa de investimentos tem fi cado por 
conta da produção de bens de capi-
tal. Menos relevante do que a constru-
ção civil na medição da taxa de investi-

mentos, a produção de bens de capital 
tem mostrado crescimento mais ro-
busto - em abril, o setor de bens de ca-
pital produziu 1,5% a mais do que em 
março, percentual superado apenas 

pelo aumento de 2,9% registrado pelos 
bens de consumo duráveis. 

Ainda assim, é pouco provável que 
a taxa de investimentos como propor-
ção do PIB se sustente acima de 20% 
ao longo deste ano, fi cando próxima 
da média dos anos 90 (ver Tema Es-

pecial). Este nível não se mostrou sufi -
ciente para sustentar, naquela época, 
um crescimento, no nível que hoje se 
desenha na economia brasileira, entre 
3 e 4%. O atual perfi l de investimentos, 
junto à ausência de evidências de que 
tenha havido um signifi cativo aumen-
to de produtividade na economia bra-
sileira nos últimos anos, nos leva a crer 
que o patamar sustentável do cresci-
mento econômico do país é portanto 
inferior a 4%.

É necessário, assim, que o ritmo dos 
investimentos se acelere no futuro pró-
ximo, sinalizando aos empresários a 
sustentabilidade do atual crescimento. 
Em função também da lenta dinâmi-
ca de recuperação do investimento ex-
terno direto, é improvável que vejamos 
inversões de magnitudes signifi cati-
vas no curto prazo. Entretanto, o sinal 
de resiliente aumento dos investimen-
tos, ainda que modesto, afetaria positi-
vamente as expectativas. O avanço de 
alguns itens na agenda legislativa (ver 
seção de Governo) e a relativa estabi-
lidade da taxa de juros até o início de 
2005 podem reforçar o sentimento de 
que a economia percorre uma trajetó-
ria de melhora progressiva, ainda que 
lenta. 

Deste modo, a retomada cíclica de 
2004 daria lugar a uma expansão com 
velocidade controlada, que, segundo 
nossos cenários, somente após alguns 
anos de investimento em infra-estru-
tura física e capacitação humana po-
deria atingir níveis superiores a 5%. 

Um exercício de comparação da evolução 
atual (e esperada para 2004) do PIB com 

o PIB potencial estimado sugere que pode 
haver restrição de crescimento em 2005 se os 

investimentos não aumentarem

[ E M  A N Á L I S E :  E C O N O M I A]
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[ C E N Á R I O S]

Cenário Básico

E= Estimativa P=Projeção IED= Investimento Externo Direto

O cenário básico considera a continuidade da lenta melhora nos 
indicadores de emprego e renda, provendo sustentação política 
ao curso atual da política econômica. A aprovação de alguns itens 
favoráveis à agenda do investimento e a estabilidade da taxa  real 
de juros (refl etindo a ausência de maiores choques negativos no 
ambiente externo) permitem o aumento das inversões. A conso-
lidação de uma nova agenda de reformas pós-2006 mantém a 
perspectiva de maiores taxas de crescimento após 2008.  

2002 2003 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P

Crescimento PIB (%) 1,9  -0,2  3,4  3,0  3,0  3,0  4,2
               

Agricultura 5,5  5,0  4,7  4,0  4,0  3,5  4,5
Indústria  2,6  -1,0  4,3  3,0  2,8  3,0  5,0
Serviços 1,6  -0,1  2,7  3,0  2,7  3,0  3,6

Taxa de Juros SELIC (%a.a.) - média 19,1  23,0  16,5  15,0  14,3  13,6  12,7
SELIC (%a.a.) - fi nal 25,0  16,5  15,5  14,5  14,0  13,0  12,5

Infl ação IPCA (%) 12,5  9,3  7,2  6,0  5,5  5,5  5,0
IGP-M (%) 25,3  8,7  10,2  8,1  6,5  6,0  5,0

Contas Públicas Sup. Primário (%PIB) 4,0  4,3  4,3  4,3  4,3  4,0  4,0
Dívida Pública (%PIB) 55,5  58,1  57,3  55,1  53,9  52,6  50,4

Contas Externas Câmbio (R$/US$) 3,53  2,89  3,15  3,35  3,42  3,54  3,70
Balança Comercial 13,2  24,8  27,1  23,3  21,2  18,3  14,8

Exp (US$ B) 60,4  73,1  83,2  86,7  90,2  93,5  98,6
Imp (US$ B) 47,2  48,3  56,1  63,4  69,0  75,2  83,8

Conta corrente (%PIB) -1,7  0,8  0,8  0,3  -0,1  -1,6  -2,1
IED (US$ B) 16,6  10,1  11,7  16,0  17,4  20,5  22,0
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[ C E N Á R I O S]

Cenário Alternativo

E= Estimativa P=Projeção IED= Investimento Externo Direto

O cenário alternativo contempla um quadro de liquidez inter-
nacional mais adverso, combinado com baixa popularidade do 
governo sustentada pela percepção de inoperância gerencial e 
reação insatisfatória dos indicadores de emprego e renda. Ten-
tativas de fl exibilização marginal da política econômica são in-
terpretadas como sinais de falta de sustentabilidade da política 
econômica, e o aumento da aversão ao risco interrompe a reto-
mada iniciada no segundo semestre de 2003.  

2002 2003 2004P 2005P 2006P 2007P 2008P

Crescimento PIB (%) 1,9  -0,2  3,4  2,3  1,5  1,3  3,2
               

Agricultura 5,5  5,0  4,7  4,0  3,6  4,0  5,5
Indústria  2,6  -1,0  4,3  2,0  0,8  0,6  3,6
Serviços 1,6  -0,1  2,7  2,2  1,7  1,4  2,4

Taxa de Juros SELIC (%a.a.) - média 19,1  23,0  16,5  15,8  16,5  18,0  16,8
SELIC (%a.a.) - fi nal 25,0  16,5  15,5  16,0  19,0  17,0  16,0

Infl ação IPCA (%) 12,5  9,3  7,2  9,0  11,5  8,8  6,7
IGP-M (%) 25,3  8,7  10,2  12,5  13,5  8,0  6,5

Contas Públicas Sup. Primário (%PIB) 4,0  4,3  4,3  4,3  4,3  4,3  4,5
Dívida Pública (%PIB) 56,5  58,1  57,3  58,8  60,1  58,8  58,1

Contas Externas Câmbio (R$/US$) 3,53  2,89  3,15  3,60  3,90  3,80  3,91
Balança Comercial 13,2  24,8  27,1  26,8  24,4  21,6  17,6

Exp (US$ B) 60,4  73,1  83,2  86,1  88,0  89,2  93,0
Imp (US$ B) 47,2  48,3  56,1  59,3  63,6  67,6  75,4

Conta corrente (%PIB) -1,7  0,8  0,8  0,7  0,1  -0,1  -1,7
IED (US$ B) 16,6  10,1  11,7  11,0  8,5  10,0  13,5
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