[NOTA DO EDITOR]

Nota do Editor

A

s eleições no Brasil, dado o enorme número de
eleitores, constituem-se numa das formas mais
explícitas de sinalização dos anseios e demandas da população. Por isso, o resultado das urnas
sempre gera novas acomodações e arranjos entre os integrantes da classe política.
Para caracterizar que inﬂuência o fator político terá nos
cenários para o Brasil daqui por diante, é necessário elucidar o verdadeiro caleidoscópio que emergiu das eleições
municipais de 2004. Para tanto e em primeiro lugar, o Boletim avalia resultados do primeiro turno das eleições municipais e seus efeitos mais globais. Depois, mostra quais são
as conseqüências mais imediatas para a política no nível federal. Mais adiante, vislumbra as possibilidades para 2006,
tendo como base a última eleição local. Além disso, algumas incertezas são levantadas.
A gestão do governo é analisada em vários aspectos.
Inicialmente é abordada a evolução do relacionamento entre a classe empresarial e a administração petista e
qual é o efeito desse relacionamento na manutenção da
atual política econômica. A viabilidade de implementação

e a velocidade que o Executivo poderá conduzir a agenda positiva também são avaliadas na análise de governo
para que se possa inferir sobre a possibilidade de ocorrerem mudanças estruturais signiﬁcativas no potencial de
crescimento do país. E, além disso, para veriﬁcarmos eventuais restrições ao crescimento econômico, é feito um estudo sobre o mercado de energia elétrica, à luz das novas
regras do setor.
A análise de economia concentra-se na identiﬁcação das
variáveis que podem ocasionar cenários diferentes para o
crescimento do PIB. Todas as hipóteses são combinadas,
gerando os cenários correspondentes. Há ainda nesta seção uma avaliação sobre a sustentabilidade do atual crescimento econômico.
Este Boletim traz também uma reﬂexão sobre os diversos cenários de condução da política norte-americana para
a América Latina e, em particular, para o Brasil. Para isso, no
Tema Especial, o Prof. Reginaldo Mattar Nasser, coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC (SP), organiza e analisa os pontos que inﬂuenciarão as relações entre
os EUA, no próximo mandato presidencial, e o Brasil.
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O Day After das Eleições Municipais:

Perspectivas para o Governo Lula
e Desdobramentos para 2006

O

Brasil tem uma das eleições locais mais importantes do mundo. Num eleitorado que está entre os cinco
maiores do planeta, ocorrem votações
em 5.562 municípios, com milhares de
candidatos aos postos de prefeito e
vereador, pertencentes a mais de duas
dezenas de partidos. A grandiosidade
deste pleito é ainda mais impressionante ao se constatar a enorme heterogeneidade entre as cidades brasileiras, as quais têm, em relação a outras
importantes Federações, um alto grau
de autonomia política e administrativa. Não se coloca em jogo apenas a
deﬁnição dos governantes e representantes no nível de governo mais próximo dos cidadãos. A disputa municipal também inﬂuencia as estratégias
dos políticos estaduais e federais, uma
vez que os cabos eleitorais locais constituem peça-chave em nosso sistema
político.
Por todas estas razões, a eleição
de 2004 despertou grande atenção
da opinião pública. O tópico que mais
chama a atenção dos analistas e jornalistas, considerando seus comentários
na mídia, refere-se ao efeito do pleito
municipal na arena nacional, particularmente os seus desdobramentos para a luta entre a situação e a oposição
no rumo para a campanha presidencial de 2006. De fato é possível encontrar conexões, de forma direta e indireta, entre a votação local e a política
federal. Mas é preciso ter cuidado com
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muitas das conclusões apressadas que
apareceram nas últimas semanas, pois
o day after das eleições municipais
apresenta conseqüências múltiplas e
que por vezes dependem de uma série
de fatores que ultrapassam o seu raio
de inﬂuência.
OS IMPACTOS DO PLEITO MUNICIPAL NO JOGO
POLÍTICO-PARTIDÁRIO
Não é possível ainda tirar conclusões peremptórias sobre as eleições
municipais de 2004, uma vez que teremos segundo turno em 44 cidades,
entre as quais estão colégios eleitores enormes como São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Curitiba. Mesmo assim, algumas tendências
gerais já estão bem claras. A primeira, sem dúvida alguma, diz respeito ao
crescimento do PT, o partido que hoje
comanda o Governo Federal. O avanço eleitoral petista, em todos os níveis,
é um processo cumulativo que vem
se acentuando há mais de uma década. Mas havia a expectativa de saber o
quanto a inﬂuência do presidente Lula
pesaria neste processo.
O PT cresceu em duas categorias
gerais: número de votos obtidos, com
aumento de 36,75% em relação à disputa municipal de 2000, e contingente de prefeituras conquistadas, com
um acréscimo de cerca de 140%. O
destaque maior está no seu desempenho nos grandes centros. O Partido
dos Trabalhadores já conquistou seis
capitais no primeiro turno e pode am-
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pliar esta conta para 14 – embora isso
seja pouco provável –, além de ser a legenda que concorre no maior número de cidades em segundo turno. Conseguiu também chegar aos chamados
grotões, apesar de ser menor, neste tipo de município, do que partidos como
PMDB, PSDB e PFL. Acima de tudo, os
petistas podem comemorar o fato de
ser a agremiação mais votada do país,
cerca de um ponto percentual acima
de seus arqui-rivais, os tucanos.
Qual foi o papel do Governo Lula neste crescimento? Três aspectos
podem ser destacados aqui. Primeiro, ao início da campanha a oposição
e mesmo a esquerda do PT acreditavam que a eleição municipal seria um
plebiscito sobre a política econômica,
com o eleitor dando um voto contrário à gestão macroeconômica do ministro Palocci. Em vez desse cenário,
os políticos de oposição evitaram, o
máximo possível, discutir política nacional, uma vez que a popularidade
presidencial cresceu e os indicadores
econômicos melhoraram. Além dessa
possível inﬂuência positiva, houve ligeiro avanço do Partido dos Trabalhadores nas cidades menores e médias
que sofrem forte impacto das políticas sociais de renda, numa porcentagem maior do que a elevação histórica
de votos que o partido vem alcançando em tais lugares nas últimas eleições. A força deste instrumento, todavia, foi bem menor do que temiam
as oposições.
Os dois fatores levantados no parágrafo anterior podem dar a falsa
impressão de que o crescimento municipal do PT se deveu basicamente ao Governo Lula. Na verdade, a
maioria das disputas teve como pano de fundo as questões locais e/ou
regionais (intra-estaduais), com alguma, mas menor, inﬂuência de políticas nacionais e estaduais – aﬁnal, as
legendas partidárias de 12 dos 26 governadores (no DF não há governos
municipais) conquistaram a maioria
das prefeituras, geralmente no interior, alcançando percentual um pouco abaixo da média histórica. Somando este terceiro aspecto aos demais,
pode-se sintetizar o peso do Governo
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Federal no pleito de 2004 da seguinte
maneira: a gestão do presidente Lula não teve nenhum efeito negativo
sobre as campanhas petistas, sendo
que em alguns casos, principalmente
nas cidades pequenas e médias, normalmente as mais pobres e com governadores mais fracos, houve uma
correlação positiva entre governismo
nacional e vitória, enquanto no restante do universo, particularmente
os grandes centros, as questões locais
foram preponderantes, notando que
aqui em poucas ocasiões o peso do
governador teve impacto importante
– basicamente, São Paulo e Acre.
Os números positivos do PT não podem levar a considerações exageradas
e descabidas sobre o seu fortalecimen-

ta-se da natureza da aliança que dá
suporte ao presidente Lula, em comparação à congênere do período FHC.
Enquanto no período tucano os resultados podiam ser analisados tomando como base a soma da dobradinha
PSDB-PFL, o modelo de hegemonia
petista torna muito difícil adicionar
os votos de todos os partidos que têm
cargos no Governo Federal atual. No
máximo, o PC do B é líquido e certo
como governista. De resto, o PMDB,
o PPS, o PTB e até o PSB têm muitas
divergências locais com o Partido dos
Trabalhadores. Por um lado, isso faz
com que as vitórias do PT sejam creditadas quase que completamente a ele. Mas, por outro, sua postura
frente aos aliados cria obstáculos pa-

A maioria das disputas teve como pano de
fundo as questões locais e/ou regionais, com
alguma, mas menor, inﬂuência de políticas
nacionais e estaduais
to e o impacto disso na arena nacional.
Em primeiro lugar, o Partido dos Trabalhadores tem a hegemonia estadual,
em termos de votos, somente em cinco estados, três deles muito pequenos
– Acre, Amapá e Sergipe –, quantidade igual à obtida pelo PSDB, o qual, porém, é majoritário no estado mais populoso do país (São Paulo). Além disso,
o PMDB ainda é o recordista no controle de governos locais, tendo a maioria dos municípios de oito unidades
estaduais, dominando completamente, por este critério, todo o Sul do país.
Este aspecto é importante porque
a primeira e principal conseqüência
do pleito local se dá na dinâmica das
alianças regionais, e a partir daí para o
plano nacional, seja no Congresso seja na montagem das chapas presidenciais. Por este motivo, os petistas terão
de fazer um grande trabalho nos estados de agora até 2006, pois precisam
de outros partidos e de diversos caciques regionais para governar e concorrer pela reeleição.
Um outro ponto importante a ser
ressaltado é o desempenho municipal
do PT como partido de governo. Tra-
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ra costurar e consolidar apoios regionais, essenciais para suas pretensões
nacionais.
Trocando em miúdos: o PT aumentou sua base de poder municipal e a
capacidade de barganhar apoios a
partir daí; contudo, depende de uma
miríade de outros partidos para ser
majoritário num número seguro de
estados frente aos desaﬁos da campanha presidencial de 2006. Até no
plano mais imediato, os petistas precisam, ao término do segundo turno, procurar seus aliados para aparar
arestas regionais e, no mínimo, evitar
efeitos indesejáveis de brigas estaduais e locais no comportamento dos
congressistas. De modo que é plausível o argumento de Wanderley Guilherme do Santos (Valor Econômico 07/10/04), segundo o qual estamos
longe do cenário dantesco e terrorista construído pelas oposições, de hegemonia única e “perigosa” do Partido
dos Trabalhadores, como também é
insustentável a postura autista de certas lideranças do PT, pois terão de comemorar seu sucesso eleitoral atraindo os aliados para que se sentem na
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mesma mesa, dando-lhes até mais cadeiras – leia-se: poder político no plano nacional.
As eleições municipais de 2004 conﬁrmaram o papel de protagonista da
oposição que cabe ao PSDB. Mais do
que o crescimento de quase 17%, é importante ressaltar quatro outros fatores. Um deles se refere ao seu tamanho geral: o partido terminou o
primeiro turno com mais do que o dobro das prefeituras petistas (861 versus 400) e, sobretudo, foi o segundo
mais votado no país – no caso, só perdendo para os petistas –, o que o credenciou como principal força de oposição no país. Mas é do ponto de vista
qualitativo que a força relativa dos tucanos pode ser mais bem avaliada – e

Embora tenha mantido um número considerável de pequenos municípios, ele teve uma queda percentual
de 23,3% no número de governos e de
13,40%, em termos de votos. Simbolicamente, seus caciques regionais mais
fortes sofreram derrotas bastante signiﬁcativas – basta lembrar do fracasso do carlismo em Salvador. E mesmo
mantendo o poder em 789 prefeituras,
a maioria delas, por sua fragilidade ﬁnanceira e política, tende a se comportar favoravelmente ao governador e/
ou presidente, gerando grandes chances de um intenso troca-troca partidário. A única coisa a se comemorar é a
vitória tranqüila de César Maia no Rio
de Janeiro, fato que o credencia como
o único político pefelista que pode ter

Com os resultados das eleições municipais de
2004, o PT e o PSDB conﬁrmaram a condição dos
dois partidos hegemônicos no cenário nacional
aqui entra o segundo fator. Sua grande vitória se deu pelo crescimento
eleitoral nos 96 municípios com mais
de 150 mil habitantes, particularmente referendado pelo ótimo desempenho eleitoral na cidade de São Paulo,
indo para o segundo turno com uma
vantagem muito difícil de ser reduzida
pela prefeita Marta Suplicy.
Um terceiro fator que denota a força adquirida pelo PSDB diz respeito ao
sucesso no Estado de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin pode controlar diretamente quase 40% das prefeituras paulistas e, mais do que isso,
foi o grande responsável pela diferença percentual que garantiu a José Serra uma liderança mais folgada. O eleitor paulistano mais de centro e boa
parte daquele com o perﬁl de centro
para a direita, as duas categorias mais
numerosas na cidade, votaram no exministro da Saúde em grande medida
por conta do apoio dado por Alckmin.
É bom ressaltar que estamos falando
do maior colégio eleitoral do país, sem
o qual ninguém ganha a eleição presidencial.
O rotundo fracasso do PFL é o último aspecto que favoreceu o aumento
do poder relativo dos pessedebistas.
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um lugar de destaque na eleição de
2006 – talvez, como já se cogita, com
o posto de vice-presidente numa chapa liderada pelos tucanos.
Em poucas palavras: o sonho de
crescimento do PFL e sua estratégia
de oposicionismo completo fracassaram, tendo como resultados algumas
fraturas internas, com a possível perda
de governantes e parlamentares para
outros partidos do arco governista e
a consolidação de seu papel de mero
coadjuvante do PSDB.
Com os resultados das eleições municipais de 2004, o PT e o PSDB conﬁrmaram a condição dos dois partidos hegemônicos no cenário nacional.
Mas este fato deve ser lido com muito
cuidado, porque estamos bem longe
de cenários como o do bipartidarismo
norte-americano, ou mesmo de um
pluripartidarismo com posições completamente estáveis das legendas, como na Europa. Ambos os partidos, na
verdade, precisarão de apoios de outras agremiações e, especialmente, de
intrincados arranjos com lideranças regionais, nem sempre traduzidos pelos
nomes das agremiações partidárias.
Neste sentido, cabe ressaltar que o
PMDB ainda controla o maior núme-
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ro de prefeituras (1.048) e se somarmos seus resultados com os do PP,
PPS, PTB, PDT, PL e PSB, legendas com
grau variado de independência frente ao binômio situação-oposição, teremos 3.170 prefeituras, bem mais do
que o dobro das conquistadas por PT
e PSDB juntos. Mesmo com a ressalva
de que muitos dos novos prefeitos podem mudar facilmente de partido, seguindo o interesse do governador e/
ou do presidente, o cenário que emerge das urnas de 2004 é o da necessidade de muitas alianças e conversas
dos dois partidos hegemônicos com
as demais agremiações para que se
preparem para a disputa presidencial
de 2006.
A possibilidade destes outros partidos, olhando por outro prisma, de se
constituírem, sozinhos ou aliados entre si, em forças nacionais contrapostas ao petismo ou aos tucanos é quase nula. Isso se deve ao fato de eles
não terem candidatos ou lideranças
nacionais fortes, e, em alguns casos,
à própria divisão ideológica ou regional existente hoje – como acontece no
PMDB, no PPS e no PSB. O péssimo resultado alcançado por Garotinho, o objetivo de outros líderes estaduais de lutar em 2006 pela reeleição – como é o
caso de Requião –, a maior proximidade de Ciro Gomes com o PT e a ausência de qualquer outro nome presidencial viável neste leque de agremiações
são fatores que os levam, quase que
magneticamente, ao diálogo e possível apoio às pretensões eleitorais do
Governo Lula ou do PSDB.
Terminando o balanço dos resultados das eleições municipais e de seus
efeitos mais amplos, pode-se dizer
que PT e PSDB se tornaram hegemônicos, mas não majoritários no cenário político nacional. De modo que o
sucesso de suas negociações em prol
da consolidação de alianças partidárias e regionais, bem como a força de
seus governos e de seus discursos perante o eleitorado, deverá se constituir nos dois elementos estratégicos
capazes de diferenciar o desempenho
de petistas e tucanos, tanto no plano imediato como principalmente no
que tange à eleição geral de 2006.
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GANHOS, PERDAS E OBSTÁCULOS PARA O
GOVERNO LULA
A consolidação do PT e do PSDB como as duas forças hegemônicas do país
pode dar a impressão de que o resultado das urnas levará, no curto prazo,
a um jogo de soma-zero no Congresso, transformado num verdadeiro ringue para a luta entre situação e oposição. Embora esta hipótese não possa
ser completamente descartada, ela é a
menos provável. A análise de três pontos balizam nosso argumento, segundo o qual o cenário imediato para o
Governo Lula pós-eleições municipais
é relativamente positivo e até melhor
do que o vigente no período eleitoral.
Em primeiro lugar, enquanto as
eleições dominavam o cenário, o processo congressual fora contaminado
pelas disputas locais entre os partidos,
inclusive entre os governistas. Terminado este ciclo, é preciso ressaltar que
as pressões da sociedade e dos grupos
de interesse pela aprovação de determinados projetos, como a Lei de Falências e as PPPs, devem ter mais efeito e
visibilidade.
Mais importante do que o primeiro argumento é a constatação de que,
contados todos os votos e eleitos os
novos prefeitos, os oposicionistas vencedores e mesmo os governistas mais
renhidos entrarão numa outra etapa,
a do realismo governamental. Em outras palavras, perceberão que o primeiro ano de governo é muito difícil
para todos e o será particularmente
em 2005 para os municípios, especialmente as capitais e grandes cidades,
por conta da adequação aos critérios
da Lei de Responsabilidade Fiscal. São
previstas intensas negociações no primeiro semestre do ano que vem, seja
para barganhar mais recursos do bolo
federal, seja para fazer pequenos ajustes na LRF. Neste cenário, o jogo meramente oposicionista será infrutífero, porque a União tem grande poder
para deﬁnir o processo decisório, além
de a sociedade e os formadores de opinião – como a imprensa e o mercado –
se colocarem contra posturas que, de
um modo ou de outro, ﬁram princípios
básicos de responsabilidade ﬁnanceira
dos governos. Afora isso, é bom lem-
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brar que muitos prefeitos usam o primeiro ano da gestão, dentro do ciclo
eleitoral, para fazer os ajustes mais
duros, fator este que, somado à argumentação anterior, reforça uma postura mais cooperativa deles, bem como
dos governadores em busca da reeleição ou que queiram concorrer ao Senado. Esta provável postura dos governantes subnacionais deve, em maior
ou menor medida, rebater no comportamento dos congressistas.
Peguemos o caso do município de
São Paulo, na hipótese de vitória do
PSDB, exatamente pela simbologia e
signiﬁcância dessa prefeitura para o
cenário nacional. José Serra teria como prefeito, em primeiro lugar, de fazer um forte ajuste no primeiro ano, o
que torna difícil apresentar grandes
resultados de imediato ao eleitorado.
Mais grave, ele terá de negociar com a
União a difícil situação ﬁnanceira em
que se encontra a cidade, particularmente pelo acordo leonino assinado
pelo ex-prefeito Celso Pitta. Bater de
frente com o Governo Lula não constitui uma estratégia adequada e se
os tucanos quiserem bancar um forte candidato à Presidência da República, a boa gestão em território paulistano será fundamental, tanto mais se
o nome escolhido for o do governador
Geraldo Alckmin. O Governo Federal,
por sua vez, poderá sim adotar uma
postura cooperativa junto à Prefeitura de São Paulo, contanto que isso tenha efeitos na postura dos tucanos no
Congresso Nacional. Resumo da ópera: a vitória de Serra não é tão ruim assim para o presidente Lula, talvez até
seja melhor do que o triunfo de Marta,
e a conseqüência no curto prazo – ressaltando a variável temporal – tende a
ser de um estilo mais brando no plano
nacional, em prejuízo da estratégia de
confronto assumida pelo senador Arthur Virgílio, líder tucano no Senado.
A maior diﬁculdade pós-eleitoral
para o Governo Lula encontra-se nas
rusgas criadas entre os próprios partidos aliados. Mas o que é, inicialmente, um problema pode ser a solução.
Isto é, o rearranjo na máquina governamental pode apontar para 2006, de
modo que quem ﬁcar de fora agora te-
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rá de ir para a oposição deﬁnitivamente. Esta pressão torna-se maior com a
proximidade da eleição que escolhe
os congressistas – ao contrário do primeiro momento governamental, dado
que o sinal do eleitorado estava muito
longe no tempo político. Obviamente
que este argumento vai depender da
forma como o PT acomoda os aliados
no poder nacional, e o sucesso dessa
ação estará ligado à competência em
aparar as arestas e, sobretudo, em dividir mais o governo com os demais
partidos da base governista.
A capacidade de exercer uma hegemonia mais inclusiva é o ponto essencial para os dois últimos anos do mandato do presidente Lula. Mas é claro
que a continuidade do desempenho
econômico atual, o qual é, segundo as
pesquisas, visto pela sociedade como
positivo, tende a facilitar as negociações para o lado do governo. Só que,
olhando para o ângulo mais imediato, a boa gestão da economia depende, em parte, da aprovação de projetos
de cunho microeconômico que estão
agora na pauta do Congresso. Como
dito antes, a oposição terá menos incentivos para paralisá-los daqui para
diante, mas a base governista precisará de uma promessa mais clara e palpável de participação nos resultados
do Governo Lula.
O maior problema para aprovar a
agenda congressual no curto prazo
não deriva, porém, do resultado direto
das urnas municipais. É a batalha pela emenda da reeleição das duas Casas
congressuais o obstáculo mais perigoso para os projetos do Governo Lula.
Uma solução rápida dessa questão é
essencial e o reordenamento de forças
dentro da base governista é uma peçachave para equacionar este imbróglio.
SINAIS E INCÓGNITAS NO HORIZONTE ATÉ 2006
É possível dizer, com relativa segurança, que as eleições de 2004 traçaram parte do cenário da disputa presidencial, mas há uma outra parcela
do jogo que dependerá do desempenho dos jogadores daqui para diante.
O desempenho econômico do Governo Lula será uma variável chave para
atrair aliados, montar chapas nos es-
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tados e, especialmente, para garantir
o apoio de grande parcela do eleitorado, algo que será já detectado nas
pesquisas de popularidade ao longo do ano que vem e no começo de
2006. Caso o presidente esteja muito
bem nestas sondagens, a oposição terá muitas diﬁculdades para barrar sua
reeleição. Nesta linha, o PT será igualmente favorecido se houver o sucesso
das políticas sociais, particularmente
as de renda, com seus impactos nos
municípios pequenos e médios, do
interior e das Regiões Metropolitanas – neste último território, a grande
aposta eleitoral da estratégia do Governo Federal.
Não obstante, para ter sucesso na
política econômica e aumentar a efetividade das políticas sociais, o Governo
Lula terá de compatibilizar duas coisas,
aparentemente paradoxais: a maior
divisão do poder nacional com os aliados com a melhora da qualidade da
gestão pública federal. Este é o desaﬁo clássico do presidencialismo de coalizão brasileiro, e ele pode ser razoavelmente equacionado se for diminuída a
sede de poder de certos núcleos petistas e caso sejam colocadas pessoas de
qualidade em cargos estratégicos, juntamente com a reformulação do aparelho de Estado. As duas últimas ações
não são necessariamente incompatíveis com o governo multipartidário, e
foram razoavelmente obtidas na Era
JK e no primeiro mandato de FHC.
As eleições de 2004 deﬁniram também boa parte do caminho da oposição. O PSDB se tornou o único capaz de
lançar um candidato presidencial com
chances de vencer, ao passo que ao PFL
caberá a posição de coadjuvante, tendo como principal – e quase único –
trunfo a força do prefeito César Maia.
O nome mais natural entre os tucanos é o do governador Geraldo Alckmin. Primeiro porque ele teve um ótimo desempenho em seu estado (São
Paulo), exatamente o maior colégio
eleitoral do país. Segundo porque na
disputa paulista ele praticamente se
livrou de um competidor, ajudando-o,
até o momento, a vencer a prefeitura
paulistana – e se eleito, Serra não concorrerá a qualquer cargo até o ﬁnal de
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seu governo. Ademais, todos os outros
caciques regionais do partido ou não
foram bem – caso de Tasso no Ceará
– ou pensam mais na reeleição – caso de Aécio em Minas Gerais. Por ﬁm,
tendo o PFL, já nos seus braços, Alckmin buscará consolidar seu nome no
cenário nacional com o seu perﬁl centrista, o que pode tirar uma parcela de
votos que foram essenciais para Lula
em 2002. Por ﬁm, Fernando Henrique,
o único líder inconteste no partido, só
concorreria à Presidência da República
num caso de rotundo fracasso do Governo Lula, hipótese com pouca probabilidade de acontecer.

ra sua agremiação em relação à gestão petista, até porque há uma divisão
dentro do partido sobre a mudança
ou não da política econômica. Caminhar para um discurso completamente oposicionista no plano econômico
tende a ser desastroso, e o argumento do “ajuste ﬁno” é a difícil meta que
deve ser buscada. Ademais, apostar na
idéia do “autoritarismo do PT” e outros
temas de opinião pode gerar discussão
entre uma pequena elite, mas é pouco
provável que traga muitos votos.
A maior aproximação dos dois partidos hegemônicos no campo das
idéias gera duas conseqüências, uma

O governo Lula terá de compatibilizar a
maior divisão do poder nacional com os
aliados, com a melhora da qualidade da
gestão pública federal
Há quatro grandes diﬁculdades no
caminho de Alckmin, todavia. A primeira se refere à baixa nacionalização
de seu nome –, e sua política de reação à guerra ﬁscal só o atrapalha neste sentido, angariando inimigos entre elites regionais até mesmo do seu
próprio partido. A segunda tem a ver
com as coligações estaduais, uma vez
que o PSDB e o PFL, juntos, têm problemas para montar alianças em vários lugares, sobretudo onde o PMDB e
o PSB ganharam proeminência – parte
desses políticos governistas, além de
membros do PPS, terão de ser atraídos
para a oposição se ela quiser vencer
a disputa presidencial. O governador
paulista também precisará se preparar
para o novo cenário pós-eleitoral: ele
se tornará a principal vidraça de algumas lideranças petistas (e não do presidente Lula, que será preservado) e
será mais exposto à crítica nacional.
O último obstáculo ao crescimento
de Alckmin está numa situação bem
diferente da eleição de 2002: é difícil
hoje, tanto para os formadores de opinião como para o eleitor médio, diferenciar o discurso econômico e social
do Governo Lula do projeto tucano. O
fato é que o PSDB não está conseguindo criar um diferencial ideológico pa-
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positiva e outra negativa. Com certeza não teremos o cenário terrorista da
eleição de 2002, pois a sociedade e o
mercado não apostarão que o vencedor fará mudanças de 180 graus. Tal
estabilidade é boa para a democracia brasileira e deve favorecer, em si,
um bom desempenho econômico em
2006 – agregando pontos para a candidatura Lula. Porém, o grande consenso no debate tem diﬁcultado alguns aperfeiçoamentos na própria
política econômica e o surgimento de
idéias novas que combatam outros
males atuais do Brasil. Por exemplo, a
deterioração da qualidade de vida nos
grandes centros urbanos brasileiros,
onde mora a maioria da população.
A falta de segurança, a desesperança
de uma grande parcela dos jovens e o
desemprego foram fatores que ajudaram a eleger Luiz Inácio da Silva. Se
petistas e tucanos não têm conseguido responder a estes problemas, há
sempre a possibilidade do surgimento de um líder populista. Talvez não
para a próxima eleição, já que Garotinho se inviabilizou, mas para a disputa presidencial de 2010. Lideranças
econômicas e da sociedade civil devem começar a pensar neste assunto,
urgentemente.
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Aumenta a sintonia entre
o governo e a classe empresarial

A

pós períodos conturbados, o
governo está logrando maior
apoio dos empresários. A retomada da expansão da atividade econômica fortaleceu as relações entre ambos e, com isso, até
mesmo a sinalização de aumentos de
juros pelo Banco Central não gerou críticas severas do empresariado ao governo, como antes acontecia.
O Ministério da Fazenda mostrou
neste trimestre a linha de atuação ﬁscal que pretende seguir até o ﬁnal de
2004 e, provavelmente, no próximo
ano, a saber: aumento do superávit primário de forma a compensar os efeitos
da elevação dos juros nas contas públicas e diminuição pontual de alíquotas
tributárias. Esta atuação tem encontrado respaldo em setores importantes do governo, na classe empresarial
e no mercado ﬁnanceiro. De um lado,
o aumento do superávit primário reforça os propósitos ﬁrmes das autoridades econômicas com a estabilidade
macroeconômica do país, sinalizando a
preocupação em criar melhores condi-
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ções para a redução do endividamento
brasileiro. Apesar de haver setores acadêmicos, empresariais e da base aliada
insatisfeitos com esta condução, os resultados macroeconômicos têm legitimado as medidas adotadas pela área
econômica, reduzindo assim o espaço
para críticas.
Por outro lado, o crescimento das
receitas do governo – em grande parte resultante da expansão econômica
– também vem permitindo a redução
pontual de alíquotas de tributos federais. Não obstante serem pequenas e
pontuais, as reduções de impostos,
pautadas pelos objetivos microeconômicos de estimular a poupança de longo prazo e o investimento, colaboram
para uma boa avaliação da equipe econômica, por parte da classe empresarial.
Inicialmente, os incentivos destinados a facilitar o investimento foram direcionados ao setor de bens de
capitais. Novas medidas de simpliﬁcação e redução tributária deverão
ser levadas a cabo para dinamizar ou-

11

[EM ANÁLISE: GOVERNO]

tros setores econômicos. A construção civil, dada a sua grande utilização
de mão-de-obra, é uma das prioridades do governo. No caso das microempresas, o governo está propondo
uma lei para simpliﬁcação e desoneração tributárias às empresas com faturamento médio anual inferior a R$
36 mil. Com isso, é esperado que uma
parcela dos setores informais migre
para a economia formal.
Há que se observar, contudo, que
o otimismo e o maior nível de investimento privado foram iniciados pelos
setores exportadores. Além da taxa
de câmbio favorável ao setor, o pa-

contempla o interesse dos empresários. Isto vem facilitando a construção
de credibilidade do governo, amenizando a percepção de risco dos negócios e, portanto, cooperando para que
a capacidade produtiva seja acrescida
com novos investimentos.
Os resultados alcançados pela gestão da atual equipe econômica reﬂetem-se em apoios tanto de setores da
sociedade, como do próprio governo.
A blindagem em torno do presidente
do Banco Central é um reﬂexo disso.
Tendo sido identiﬁcada uma campanha de desestabilização de Henrique
Meirelles, promovida por setores des-

Tanto na condução da política macroeconômica
quanto da microeconômica, o governo tem
tido uma atuação que, de um modo geral,
contempla o interesse dos empresários
pel desempenhado pelos Ministérios
da Agricultura e do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior tem sido fundamental para construir caminhos para o aumento das exportações
brasileiras. Estes ministérios têm conseguido mapear as possibilidades de
comércio exterior e canalizar as ações
empresariais.
Além disso, a atuação do ministro
Furlan na comunicação e articulação
entre governo e empresários é inequívoca. Um exemplo foi sua contribuição
para o apoio do governo ao empresário Paulo Skaf, que foi o candidato vencedor nas eleições para a presidência
da Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp). Isto tem um signiﬁcado importante por aproximar o governo da principal federação industrial
do país. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior também tem sido um porta-voz da classe
empresarial no novo núcleo interministerial do governo – a Câmara Política de Desenvolvimento Econômico –
onde tem defendido a ampliação das
reduções tributárias.
Em resumo, tanto na condução da
política macroeconômica quanto da
microeconômica o governo tem tido
uma atuação que, de um modo geral,
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contentes com a condução da política econômica, o governo agiu rápido.
A campanha tinha como instrumento a utilização de questionamentos judiciais contra o presidente do Banco
Central em instâncias inferiores, onde
usualmente há carência de especialistas econômico-ﬁnanceiros para subsidiar as decisões dos juízes. A necessidade de responder a processos nestas
instâncias constrangeria e enfraqueceria Henrique Meirelles, inviabilizando
sua permanência no cargo. Diante disso, a presidência da República – após
decisão deﬁnida entre a Casa Civil e os
Ministérios da Fazenda e da Justiça –
assumiu o desgaste político de editar
medida provisória que conferiu ao presidente do Banco Central o status de
ministro de Estado. Com isso, na prática, eventuais processos judiciais contra o presidente do Banco Central somente poderão ser conduzidos pelo
Supremo Tribunal Federal.
O presidente da República demonstrou assim seu compromisso com a estabilidade da equipe econômica comandada pelo ministro da Fazenda,
Antônio Palocci, que juntamente com
os ministros Roberto Rodrigues e Luiz
Fernando Furlan gozam de grande
prestígio junto ao empresariado e ao
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mercado ﬁnanceiro. Dessa forma, numa eventual reforma ministerial póseleições ou no início de 2005 estes ministros são considerados intocáveis .
À ESPERA DO TÉRMINO DAS ELEIÇÕES,
AGENDA POSITIVA DO GOVERNO CONTINUA
INDEFINIDA
A agenda de reformas do governo
não deslanchou em 2004, em virtude
das eleições municipais e dos difíceis
debates no Congresso. Até mesmo as
lideranças da base aliada e o governo
não vêm conseguindo construir estratégias eﬁcazes e mesmo consensos sobre o encaminhamento da agenda legislativa, o que diﬁculta ainda mais a
questão.
Já prevendo um ano de diﬁculdades
para fazer caminhar uma ampla agenda de votações, o governo esperava
poder, no início de 2004, ao menos ﬁnalizar as legislações sobre PPPs, biossegurança, falências, incentivo ao setor
imobiliário e a reforma sindical. O debate sobre a maioria destes temas se estendeu por muito mais tempo do que o
esperado pelo núcleo do governo, principalmente no Senado, onde o governo,
na prática, não possui maioria.
A pauta do Legislativo tornou-se
inviável face à proximidade das eleições municipais e internamente o governo chegou a discutir a possibilidade
de atuar por meio de medida provisória em assuntos considerados mais urgentes, como o plantio de soja transgênica e as PPPs. Dada a proximidade
da época de plantio da soja, alguns aspectos deste assunto terão de ser normatizados por medida provisória. No
caso das PPPs, o governo preferiu esperar pela votação do projeto de lei no
Senado com a expectativa de que ela
ocorra logo após o período eleitoral.
O governo deposita muitas ﬁchas
nas PPPs como mecanismo fundamental para gerar investimentos em infraestrutura de forma a evitar que sua
insuﬁciência impeça a mudança do patamar de crescimento econômico do
país. Em sua fase operacional, as PPPs
têm entre seus instrumentos grandes
garantias ao setor privado, seja ao ﬁnanciador, ao construtor ou ao administrador de serviços, e estes pontos
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têm gerado questionamentos durante
o debate da matéria no Senado.
Uma das preocupações apresentadas pelo senador Tasso Jereissati
(PSDB) refere-se à compatibilidade do
nível de garantias concedidas – e seu
potencial impacto no endividamento
futuro – com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Outro ponto levantado pelo senador é quanto à necessidade de
que haja a subordinação explícita das
PPPs à Lei de Licitações. Ele argumenta que, tal como estão sendo propostas, as PPPs dariam margem à criação
de um vínculo perigoso entre os parceiros privados e o ﬁnanciamento partidário-eleitoral.
A tendência atual é que a Lei das
PPPs explicite limites tanto de comprometimento orçamentário (inclusive com restrições maiores para novas
PPPs em período eleitoral) quanto de
ﬁnanciamento por meio de fundos de
pensão e do sistema bancário oﬁcial.
Ainda serão necessárias muitas negociações em torno deste tema. O governo reluta em estabelecer muitos

limites legais à consecução das PPPs,
apostando em um grande efeito inicial sobre a economia decorrente de
sua implantação. A posição do Executivo é a de deixar eventuais ajustes para a regulamentação da lei, a ser realizada no âmbito do próprio governo,
e, dessa forma, ter em mãos poder de
manobra para alterar aspectos que estiverem, na prática, inviabilizando o
volume de PPPs necessário para atender aos investimentos em infra-estrutura. Não se pode desconsiderar que
à oposição interessa alongar o debate para tentar reduzir o tempo de ação
do governo na formalização de PPPs,
diminuindo assim os efeitos econômicos que possam ser gerados até as
eleições presidenciais de 2006. Atento
às diﬁculdades legislativas e demonstrando cuidado com o tema, no orçamento de 2005, que está sendo produzido pelos ministérios, não se incluíram
gastos com PPPs.
A ampla agenda de reformas para 2005 está em processo de reanálise
no governo. Enquanto se espera que

as PPPs e a Lei de Falências sejam apreciadas e votadas até o ﬁnal do primeiro
trimestre de 2005, as reformas política, sindical, trabalhista, administrativa
e do Judiciário e a retomada de pontos
da reforma tributária ainda são dúvidas. No caso da reforma tributária, há
várias diﬁculdades para que seja aprovada até o ﬁnal deste ano, a maior delas relacionada à uniﬁcação do ICMS e
à proibição a novos incentivos ﬁscais
pelos estados. O governo vem sinalizando por meio de lideranças partidárias da base aliada que não cederá nestas questões. O governo não deverá
dar conta de formar apoios consistentes para aprovar todas estas reformas
em 2005. Neste sentido, anunciouse recentemente que serão priorizadas as reformas do Judiciário, sindical
e trabalhista.
Além disso, ao lançar temas espinhosos como do Conselho Federal de
Jornalismo e dos consórcios públicos,
o Executivo dispersa o debate e impede o avanço das reformas estruturais. Em 2005, um novo desaﬁo deve-

ENERGIA ELÉTRICA: O DESAFIO DO BIÊNIO 2008-2009

Q

uando a retomada do crescimento econômico iniciou-se
em 2004, as empresas, de uma forma geral, contavam
com capacidade produtiva ociosa. Atualmente, salvo raras exceções, os setores produtivos operam a plena capacidade. Ao
contrário de outros setores da economia, no setor elétrico a situação de curto-prazo ainda é de excesso de oferta. Conseqüência da
redução forçada de cerca de 20% da demanda em 2001 – racionamento –, a situação conjuntural no mercado de energia elétrica reﬂete-se nos preços de compra e venda do insumo, os quais situamse em patamares bastante reduzidos.
No momento, os agentes do setor elétrico discutem e preparam sugestões para as regras de comercialização de energia elétrica entre geradoras e distribuidoras. Com a sinalização de preços
proveniente dos negócios a serem realizados, poderão ser iniciadas análises de viabilidade dos investimentos no setor, que é bastante complexa, dado que considera um horizonte de, no mínimo,
20 anos.
Nos últimos 24 meses, o excesso de oferta veriﬁcado no mercado, em conjunto com o processo de elaboração e adoção de um
novo marco regulatório, impediu quaisquer decisões relativas a investimentos em aumento da capacidade instalada no setor elétrico.
Agora que o arcabouço legal do mercado já se encontra razoavelmente detalhado, torna-se oportuno uma análise mais detalhada
das condições do mercado de eletricidade nos próximos anos. O

momento desta avaliação também é conveniente dado o longo prazo de maturação dos investimentos no setor e pelo fato de a energia elétrica ser um elemento essencial para o planejamento de médio e longo prazo de quase todos os setores da economia
Com relação à demanda, tomaremos como base as projeções
utilizadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) para o cenário
de referência. Neste cenário, no período 2004-2008, o PIB apresenta um crescimento médio de 3,92% enquanto que o consumo de
energia elétrica cresce em média 4,98%. Neste mesmo período, a
média do crescimento do PIB estimada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) no seu cenário base situa-se em 4,1%, ou seja, cerca de
5% acima da média considerada pelo ONS. Adotando-se como premissa o cenário base para o PIB da FGV e a relação entre os crescimentos do PIB e consumo de energia usada pelo ONS, o aumento
do consumo de energia alcançaria uma média anual de 5,26%, entre 2004 e 2008.
A importância de levar em conta a pequena diferença entre os
cenários de demanda justiﬁca-se pelo fato de a oferta de energia
– capacidade existente instalada mais acréscimos previstos – estar
praticamente ﬁxa para o período 2004-2008. No cenário de referência considerado pelo ONS, o incremento médio anual da capacidade instalada no período será de cerca de 1.954 MW/ano. A título de comparação, a expansão da oferta no período 1995-2000
– pré-racionamento – atingiu 2.879 MW/ano. Diversos estudos já
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demonstraram que para um crescimen������������������������������
to anual do PIB da ordem de 3,5% seria
necessário um acréscimo de capacida���������������������������
��������
de instalada da ordem de 3.500 – 4.000
���
MW/ano para garantir a oferta de ener���
gia. Além do limitado acréscimo na capacidade instalada, está previsto para
���
o período o encerramento dos contra��
tos do programa de energia emergencial, o que reduz a capacidade térmi��
ca disponível no Sistema Interligado em
��
1.774 MW/ano.
��
O fator atenuante deste cenário é
a existência de um excesso de oferta
�
de energia conjuntural que, juntamen����
����
����
����
����
te com a energia a ser disponibilizada
�����
���
��������
�����
pelos pequenos acréscimos de capacidade, deverá atender à demanda até
2008. Considerando o cenário de refe���������������������
rência do ONS para demanda e oferta,
�����������������������������������������������������������������
existe uma tendência de equilíbrio no
uma usina hidrelétrica, a partir da existência da licença de
mercado no ano de 2008. Tal fato é conﬁrmado pela tendência de
instalação (L.I.) – e de no mínimo 30 meses – tempo de conselevação dos custos marginais médios anuais de operação em totrução de uma usina termoelétrica a partir da emissão da
dos os subsistemas, conforme pode ser observado no gráﬁco, o que
L.I.;
indica o aumento do risco de déﬁcit.
f) que os investidores tenham suas estruturas de ﬁnanciamenDeve-se ressaltar que esta curva ascendente de preços pressuto já prontas por ocasião da L.I., ou que concordem em iniciar
põe uma determinada relação entre a capacidade instalada do sisa construção dos empreendimentos sem ter o ﬁnanciamento
tema e a quantidade de energia gerada. Há portanto uma premissa
acordado.
quanto à quantidade de chuvas para manutenção dos níveis dos reDesta forma, temos que o início da geração de energia pelos
servatórios. Um ligeiro aumento no consumo de energia decorrente
do crescimento do PIB acima do esperado – como sugerido pelo ce- novos empreendimentos estará ocorrendo no ﬁnal de 2008, no canário base FGV – ou um volume de chuvas abaixo do esperado po- so de termoelétricas, e no início de 2011, no caso de hídricas. Fator
derão fazer com que os preços subam mais rapidamente, ou mes- atenuante, porém com grande incerteza, são as usinas hidrelétricas
com outorga, cuja construção foi iniciada e paralisada por questões
mo que haja restrição na oferta de energia.
Dando continuidade ao raciocínio a partir da hipótese de que ambientais ou ainda encontram-se em processo de licenciamento.
2008 será um ano de equilíbrio entre oferta e demanda, quais se- Segundo números do Ministério das Minas e Energia, estes casos totalizariam uma capacidade de 13.000 MW.
rão as perspectivas para o mercado em 2009?
Concluindo, tem-se para o setor de energia um cenário de elePara realizar tal análise considera-se como premissas:
a) o primeiro leilão para expansão da geração ocorrerá, como vação de preços com possibilidade de restrição de oferta nos anos
de 2008-2009. Qualquer pequena variação positiva no crescimento
previsto, no primeiro trimestre de 2005;
b) os empreendimentos de geração hidrelétrica serão licitados do PIB ou variação negativa no volume de chuvas poderá acelerar
o crescimento do nível de preços ou causar restrição na oferta. A dicom a licença ambiental prévia (L.P.);
c) os empreendimentos termoelétricos sejam também licitados vulgação o quanto antes de informações relevantes para tomada de
com L.P., ou sejam submetidos a procedimentos rápidos para decisão do investidor em geração, como o modelo de contrato a ser
utilizado no ambiente de contratação regulada (CCEAR), garantias e
obtê-la;
d) os investidores necessitam de, em média, um ano para obter fórmula de reajuste dos preços de geração são fundamentais para
garantir a participação do setor privado do leilão de novos emprea licença ambiental de instalação (L.I.);
e) a expansão da capacidade no setor de energia elétrica ne- endimentos e conseqüentemente garantir a expansão da oferta em
cessita em média de cinco anos – tempo de construção de níveis adequados ao crescimento do PIB.

rá surgir, mobilizando a atenção do
governo: as reivindicações do funcionalismo público por aumentos reais
de salário. A recuperação econômica
normalmente incentiva as reivindicações salariais. Este fato já pode ser
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notado no posicionamento de dois
sindicatos, atualmente em fase de
dissídio coletivo, onde é forte a presença de funcionários de empresas
estatais: bancários e petroleiros. No
próximo anos o governo estará dian-
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te de negociações mais duras com os
sindicatos e terá de encontrar o ponto de equilíbiro entre a concessão de
alguns aumentos salariais e o atendimento aos objetivos ﬁscais e de controle inﬂacionário.
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AS RELAÇÕES ENTRE EUA E AMÉRICA LATINA:

Diferenças entre Bush e Kerry

T

alvez o eterno desaﬁo da política externa dos EUA na América Latina seja o de localizarse num ponto ótimo entre a
intervenção direta nos assuntos internos dos estados ou renegar a região ao
esquecimento. O quanto Bush ou Kerry poderão encontrar uma outra linha
de atuação é a pergunta que orienta
este artigo.
Desde a sua independência política, o destino da América Latina se tornou uma preocupação dos EUA. É bem
verdade que, historicamente, certos
grupos sociais não enxergaram nenhuma identiﬁcação de interesses ou
princípios entre a civilização da América do Norte e a que está localizada abaixo do Rio Bravo, avaliando como extremamente perigosa qualquer
aproximação, pois os Estados Unidos
poderiam ser negativamente afeta-
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dos pelos graves problemas dos menos desenvolvidos.
Entretanto, existe uma outra tradição que, por razões econômicas e de
segurança, vê sempre com atenção o
que se passa no hemisfério. Nos últimos anos os hispânicos passaram a
representar uma parcela signiﬁcativa dos eleitores (13%), dobrando o número desde o início dos anos 1980. O
peso deles tem sido fundamental em
Estados importantes como Califórnia
e Flórida e, por isso, os discursos dos
candidatos se voltam obrigatoriamente para essa parcela da população. De
acordo com uma pesquisa realizada
pelo Miami Herald, nove em cada dez
hispânicos inscritos para votar consideram importante a política dos EUA
para a América Latina.
Seja como for, tanto o partido Republicano como o Democrata gosta-
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riam de ver um Hemisfério Ocidental
democrático, próspero e seguro. A diferença signiﬁcativa entre eles se manifesta na estratégia a ser implementada para alcançar as metas que se
traduzem mais especiﬁcamente nos
três D: democracia, desenvolvimento
e drogas.
DESENVOLVIMENTO
Os Republicanos apostam mais na
liberalização do comércio para tornar
a América Latina mais atrativa para investimentos, enquanto os Democratas conﬁam mais na ajuda ao desenvolvimento.
Para os primeiros, os interesses
norte-americanos terão um alcance
maior caso sejam tomadas medidas
que venham a encorajar as nações latino-americanas a resolverem seus
próprios problemas de governabilida-
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de. Neste modelo, a liberdade política
é fortemente inﬂuenciada pela liberalização comercial. É por esta via que se
justiﬁcariam, do ponto de vista da política externa, as ações do Presidente
Bush em prol da autorização do Congresso para concluir acordos de livre
comércio com Chile, América Central
e República Dominicana, além de iniciar entendimentos separados com os
países andinos. Detalhe: aqui a preferência é por acordos que abram mais e
primeiramente a economia dos outros
do que a norte-americana.
Do outro lado, deputados democratas, como Bob Menendez, acreditam que deveriam ser dirigidos mais
investimentos na melhoria de programas educacionais, de saúde pública e
de combate à fome. Em novembro de
2003, o Congresso norte-americano
destinou verba de US$500 milhões para o Fundo de Desenvolvimento Econômico para as Américas. Pode-se dizer que, de um modo geral, John Kerry
encampou a proposta de Menendez e
agora propõe triplicar o orçamento do
National Endowment for Democracy,
que ﬁnancia projetos para o fortalecimento dos governos e da sociedade civil em países em desenvolvimento.
Apesar de Kerry ter apoiado todas
as principais iniciativas de livre comércio nos últimos anos, como candidato, porém, tem adotado um tom mais
moderado. Procurando atrair o voto
dos trabalhadores norte-americanos,
seu companheiro de chapa, o Senador
John Edwards, tem liderado a posição
dos democratas radicais que propõem
até uma revisão do NAFTA, com o intuito de garantir melhor proteção para os trabalhadores norte-americanos,
os quais, no seu entendimento, perderam emprego em função da adoção de
um comércio mais livre com o México.
Tudo leva a crer que, se Kerry for eleito,
muito provavelmente haverá um forte movimento para incluir nos acordos
comerciais cláusulas ambientais e trabalhistas.
DROGAS
Logo após o ﬁm da guerra fria, a ajuda norte-americana para as forças armadas na região foi drasticamente
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reduzida. Contudo, a questão do combate ao narcotráﬁco tornou-se muito
importante e o nível de ajuda norteamericana aos países andinos tem aumentado substantivamente a partir da
implementação do Plano Colômbia.
Depois do 11 de Setembro, o governo de Bush passou a pressionar o
Congresso para eliminar a cláusula do
Plano Colômbia, que se limita exclusivamente à luta contra o narcotráﬁco,
restringindo a ajuda dos Estados Unidos a questões relativas à inteligência
e treinamento militar. Por inﬂuência
de uma maioria de deputados republicanos, o Congresso está discutindo

Beers, ex-consultor do governo Bush,
um defensor incondicional do combate
aos plantadores de drogas, por meio de
imensos ataques químicos contra agricultores de outros países.
DEMOCRACIA
No início de seu governo, o Presidente George W. Bush prometia uma
relação mais íntima com vizinhos do
hemisfério ao anunciar o “Século das
Américas”. Porém, veio o 11 de Setembro e a Casa Branca passou a se ocupar mais da guerra ao terrorismo, deixando ao Congresso e aos burocratas
a atribuição de tratar dos graves pro-

Apesar de Kerry ter apoiado todas as
principais iniciativas de livre-comércio nos
últimos anos, como candidato, porém, tem
adotado um tom mais moderado
a possibilidade de elaborar um novo
pacote de assistência à Região Andina, tornando similares em propósitos
os fundos destinados à luta contra o
narcotráﬁco e os relativos à assistência social e desenvolvimento. Desse
modo, seriam subvencionados desde
programas policiais contra seqüestros
até treinamentos de brigadas militares para proteger os oleodutos colombianos.
Se aprovada, essa emenda representaria uma mudança signiﬁcativa
na política dos EUA, não apenas na dotação orçamentária, mas também no
número de militares enviados à região. Ressalte-se que esta proposta foi
criticada pelo Partido Democrata.
A despeito da visão diferenciada em
relação aos republicanos, a posição de
Kerry a respeito do combate às drogas
requer alguma cautela. Em sua proposta para a América Latina, o candidato
democrata não disse muito a respeito do tipo de padrão de ajuda militar
norte-americano a ser implementado,
mas devemos lembrar que na década
de 1980 ele denunciava, no Senado, o
“tratamento brando” dado pelo governo Reagan aos fornecedores internacionais de drogas. Atualmente, o seu
principal assessor sobre o tema é Rand
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blemas políticos que acometeram a
região, como os tumultos políticos na
Argentina, Venezuela e Bolívia e, mais
recentemente, o colapso social no Haiti, depois de um princípio de guerra civil seguido por uma série de furacões.
Diante desse quadro, o candidato
democrata tem aﬁrmado que adotará
uma política de “proteção aos governos democráticos da região” e que os
EUA não podem assistir impassíveis às
deposições de presidentes eleitos, como aconteceu na Bolívia, Argentina
e Haiti. Kerry também disse que não
poderia apoiar um governo nomeado
por uma junta militar, como foi o caso da Venezuela. Quer elaborar uma
outra estratégia em conjunto com a
América Latina para acabar com o regime do ditador cubano Fidel Castro,
rompendo com a atual política de embargo, embora ele não tenha detalhado sua proposta. Prometeu ainda criar
o “Conselho para a Democracia”, com
o objetivo de resolver uma crise antes
que “a ordem se veja ameaçada e o
sangue seja derramado”. Novamente,
faltou dizer como isso seria feito.
REGIONALISMO E SISTEMA INTERNACIONAL
O fato é que, independentemente da vitória de Kerry ou de Bush, cada
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vez mais os EUA evidenciam sua intenção de reordenar o sistema internacional e manter seu domínio em qualquer
região do planeta. As disparidades de
poder são, sem dúvida, extremas. Não
obstante, os Estados Unidos não podem, em hipótese alguma, dispensar
a colaboração de outros países que
têm condições de exercer alguma inﬂuência no curso das relações internacionais. Apesar de subordinados à
hegemonia norte-americana, atores
como os principais estados europeus
e as chamadas potências médias (China, Rússia, Índia e Brasil) têm funções
secundárias, mas bem especíﬁcas, as
quais, por diversas vezes, podem ser
indispensáveis à manutenção de uma
ordem mais legítima e estável no que
se refere, sobretudo, às questões regionais.
É o que se veriﬁca atualmente nas
relações entre os EUA e o Brasil. Embora o governo brasileiro tenha manifestado algumas discordâncias com o
governo norte-americano em relação
à forma de conduzir as crises no continente americano (Venezuela e Bolívia), bem como entrado em várias disputas comerciais na OMC, ambos têm
interesses comuns na busca pela democracia e a estabilidade. A legitimidade conferida à diplomacia brasileira
pelos países da região faz com que os
Estados Unidos reconheçam nossa liderança regional como fundamental.
O envio de tropas ao Haiti, a possibilidade de o governo brasileiro assumir
deﬁnitivamente o papel de principal mediador na crise colombiana e
mesmo sua insistência em tornar-se
membro do Conselho de Segurança da ONU são iniciativas bem vistas
por setores de Washington, uma vez
que teriam como resultado o compartilhamento das responsabilidades regionais.
Todavia, com a gravidade da situação no Iraque e o aumento dos atentados terroristas, a América Latina perdeu muita importância no curto prazo,
como ﬁcou claro no debate entre os
dois postulantes à Presidência sobre
política externa, no qual a região sequer fora citada. Este esquecimento
poderá afetar negativamente a polí-
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tica norte-americana no médio para
o longo prazo, num período de dez a
vinte anos, principalmente por conta
do crescente peso da população latina
nos EUA, ao mesmo tempo em que aumenta a insatisfação entre os habitantes dos países da América Latina com a
política adotada por Bush desde o 11 de
Setembro, como revelou pesquisa recente do Latinobarómetro (Valor Econômico, 4 de outubro de 2004).
Na atual conjuntura eleitoral, mais
do que fazer um cenário acerca da vitória de um ou outro candidato, é preciso saber se haverá recrudescimento
do terrorismo. Caso isto ocorra no curto prazo, o que é o mais provável, na
hipótese de Bush vencer, o efeito será
o total esquecimento da região, ﬁcando na agenda, no máximo, a questão
do narcotráﬁco. Uma eventual vitória de Kerry, diante deste mesmo cenário, levará os EUA a buscar apoios
multilaterais mais fortes para combater o terror, incluindo aí a aliança e o
diálogo com países como o Brasil e o
México. Como esta parece ser a melhor alternativa para enfrentar o terrorismo, Kerry poderá, aos poucos,
abrir espaço para os temas de soft power, que dominaram a Era Clinton e
constituíram a agenda da chamada
globalização.
Um cenário alternativo e menos
plausível é o do enfraquecimento
mais rápido do terrorismo. Neste caso, o principal obstáculo para os interesses da América Latina não seria
tanto o perﬁl dos dois presidentes,
mas principalmente o peso cada vez
maior da visão protecionista no Congresso norte-americano. Qual dos
dois teria capacidade e interesse para mudar esta situação? Bush teria
uma vantagem, a de não ser tão inﬂuenciado pelos sindicatos e empresários que desejam mais restrições ao
livre comércio, mas Kerry teria outra:
seu perﬁl mais multilateralista pode
favorecer o uso mais intenso dos fóruns internacionais, nos quais o Brasil tem demonstrado grande competência para defender uma economia
mais aberta para todos, e não apenas
para favorecer os produtos dos países
mais desenvolvidos.

Na atual
conjuntura
eleitoral, mais
do que fazer um
cenário acerca
da vitória de
um ou outro
candidato, é preciso
saber se haverá
recrudescimento
do terrorismo,
afetando os EUA
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Geração de Cenários
Macroeconômicos para o Brasil
A Situação Atual

�

O ponto de partida para a geração
de cenários é a análise da atual situação da economia brasileira. Podemos
caracterizar o comportamento das
principais variáveis macroeconômicas
no Brasil, da seguinte forma:
BALANÇO DE PAGAMENTOS
A situação do balanço de pagamentos é bastante tranqüilizadora,
vide gráﬁco 1, dada à evolução do déﬁcit (superávit) em conta corrente.
Mesmo que as condições internacionais piorem, o Brasil não deverá ser
atingido, inclusive por causa de seu
regime cambial ﬂutuante que ﬂexibiliza o ajuste do balanço de pagamentos.
Logo, o balanço de pagamentos
não é uma restrição importante para
a economia brasileira, e, portanto, não
são identiﬁcadas situações que poderiam, em decorrência da alteração do
seu comportamento, gerar diferentes
cenários para a economia do país.
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riam vir desta área, ainda que o en- INVESTIMENTO
dividamento não possa aumentar���������A restrição ao crescimento brasilei��������������������
muito���
mais. O governo vem mantenro atualmente advém da falta de capado – e���
não há indícios de que alterará cidade de produção, devido à timidez
���– o superávit priseu comportamento
do investimento público e privado. As���
�������������
mário���
em níveis adequados,
para evi- sim, nos últimos 20 anos o país cresceu
tar um
à taxa média anual de 2,3% a.a., em
���desenrolar negativo e restritivo
ao crescimento.
contraste com os 20 anos anteriores,
���

DÍVIDA PÚBLICA
Embora haja substancial dívida interna e externa, a capacidade do governo de gerenciá-la adequadamente
é também alta. Não parece que crises e restrições ao crescimento pode-
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INFLAÇÃO
A situação inﬂacionária está sob
controle, conforme mostra a evolução da inﬂação nos 12 meses anteriores medida pelo IPCA, pelo IGP-DI, pelo IPC-DI e pelo núcleo de inﬂação – ver
gráﬁco 2. É difícil imaginar que após
dez anos de Plano Real, e de preços relativamente estáveis, a situação inﬂacionária ﬁque descontrolada, levando
a restrição ao crescimento.
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Duas questões devem ser respondidas para que se possa avaliar os cenários possíveis para os anos a partir de
2005: se o governo manterá a estabilização e se haverá expansão do investimento. São essas decisões que deverão inﬂuenciar o crescimento do PIB a
partir de 2005.
Apesar da evolução recente do PIB
real estar muito próxima à do PIB potencial, ainda há pequenas diferenças �
que podem ser aproveitadas naturalmente. Em 2003, o PIB real ﬁcou abaixo do PIB potencial em 1,83%, e esse
gap deve ser fechado em 2004. Sendo
a taxa média de crescimento do PIB
potencial de 2,32% ao ano, considerando o período desde 1980 até 2003,
a taxa à qual o PIB real deve crescer

Outubro 2004

�����������

���
���
���
���
���
���
���
���
��
��

���������
��������������������

���
�������������

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

Cenários Possíveis
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DEMANDA AGREGADA
O comportamento da demanda
agregada no Brasil, controlada pelo
Banco Central, informalmente independente, poderá ser de uma trajetória estabilizadora (demanda agregada igual à capacidade de produção) ou
de demanda excessiva em certas ocasiões, para atender às demandas políticas e sociais e, compensatoriamente,
restritiva em outras para reequilibrar
a economia após excessos anteriores.
Ou seja, poderá o Banco Central exercer de modo independente o seu papel estabilizador ou terá que atender
demandas políticas e outras? O gráﬁco 3 e as tabelas com as variações anuais do PIB e do PIB potencial brasileiros
ilustram o comportamento da demanda agregada e da capacidade de produção nos últimos anos.
Temos assim que as variáveis investimento e demanda agregada têm o
potencial de gerar cenários diferentes.
O próximo passo para o desenho dos
cenários possíveis será, portanto, combinar as diversas possibilidades destas
duas variáveis.

para que venha a se igualar ao PIB poEstabilidade Não
tencial em 2004 é de 4,15%.
Estab.
Em reunião nos dias 14 e 15 de seInvestimento
I
II
���������
�
tembro, o Comitê de Política MonetáSem Investimento
III
IV
������������������������������������������������������
ria do Banco Central (COPOM) decidiu
��
I. Cenário otimista, onde há inaumentar
a taxa básica de juros (SE��
vestimento e estabilidade;
LIC) de 16% para 16,25% ao ano, sina�
II.
Cenário intermediário, há inlizando
que
pretende
manter
a
esta�
vestimento, mas não estabilibilidade
�� da moeda, à custa de taxas
dade;
de juros
��� mais altas. Mas essa questão
III. Cenário intermediário, sem innão é���
ponto pacíﬁco dentro do gover��� um lado, há a proposta altervestimento, mas com estabilino. Por
���de um pacto social, ou acordo
dade;
nativa
��� que sugere um movimento
IV. Cenário pessimista, em que
nacional,
���
não há investimento nem estaem direção ao desenvolvimento com
���
bilidade.
inﬂação contida
politicamente,
crian-���� ����
���� ���� ���� �����
���� ����
���� ����
do condições para a queda dos juros.
�
De outro������������������������������
lado, há a defesa da auto- riação do PIB real virá a crescer sempre
������������
nomia do Banco Central para que dê coincidindo com o crescimento do PIB
continuidade à política de metas de potencial. No ano de 2004, a economia cresce à taxa que levaria o PIB real
inﬂação, via mudanças na taxa de ju���������
ros.
a se igualar ao PIB potencial, fechando
�����������������������������������������
As hipóteses quanto à ênfase da- o gap de 1,83%.
No caso de ocorrer a expansão do inda pelo governo na estabilização e a
��
existência de investimento que ele- vestimento, mas de não ser mantida a
�� potencial constituem-se nas
estabilidade, uma “bolha” é criada com
ve o PIB
�� componentes para o deseum aumento na taxa de crescimento
principais
�� cenários.
no curto prazo, mas inﬂuenciada panho dos
Ao ��combinar as alternativas de ra baixo pela inﬂação crescente. Inicialmente o PIB real cresce, seguindo
manter
�� ou não a estabilização e de
haver �ou não expansão do investi- a aceleração do investimento e ﬁcanmento, podem ocorrer quatro possí- do acima do PIB potencial. Pressões in�
ﬂacionárias surgem, provocando uma
veis cenários:
��� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ����
��
�
� �� � �� �� do��PIB
� �� otimista
O cenário
� a�� �queda
�� �� no
� ete
�� ��� �� reﬂ
�� real
�� �� �mais
�
�� crescimento
�
�
�� que
�
�
�
realização do crescimento sustenta- se ajusta novamente ao PIB potencial
����
������
������
����������������
do, pois o governo consegue manter ou ﬁca, até mesmo, abaixo dele.
�����������������
No outro cenário intermediário,
a estabilidade
da moeda e há aceleração do investimento. Nesse caso, a va- não há investimento, mas o governo
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nos quais a taxa foi de 6,0% a.a.. Assim, as hipóteses de retomada do investimento, ou não, são geradoras de
cenários alternativos.
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mantém a estabilidade. Dessa forma,
a taxa de crescimento do PIB potencial não se altera, continuando a crescer à mesma taxa histórica média. O
crescimento no ano de 2004 fecha o
gap entre o PIB real e o potencial. Nos
anos seguintes, como há estabilidade
da moeda, o PIB cresce seguindo o PIB
potencial.
O cenário pessimista supõe que
não vá ocorrer nem investimento nem
a estabilização. A falta de investimento vai amarrar o PIB potencial à mesma
taxa média de crescimento que vem
seguindo historicamente, mas a inﬂação em alta leva o PIB real a se manter,
após uma euforia inicial, abaixo do PIB
potencial.
A tabela a seguir mostra as previsões para as taxas de crescimento do
PIB de 2004 a 2009 nos cenários desenhados anteriormente:

Variações Médias Anuais do PIB
1980
1985

1990

1995

2000

1985

1,27%

-

-

-

-

1990

1,59%

1,92%

-

-

-

1995

2,08%

2,49%

3,07%

-

-

2000

2,12%

2,40%

2,65%

2,23%

-

2003

1,96%

2,15%

2,24%

1,73%

0,90%

Variações Médias Anuais do PIB Potencial
1985

1980

2,58%

1985
-

1990

1995

-

-

2000
-

1990

2,46%

2,35%

-

-

-

1995

2,42%

2,34%

2,32%

-

-

2000

2,38%

2,31%

2,29%

2,26%

-

2003

2,32%

2,25%

2,21%

2,14%

1,94%

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL OU VÔO DA GALINHA?
do 1999-2003 – é notadamente inferior ao observado até 1980 – período
1976-1980 -, como pode ser veriﬁcado
no Gráﬁco 1. Vale ressaltar que a utilização de médias de cinco anos decor-

reu do objetivo de captar tendências
de um período, reduzindo os efeitos
de resultados pontuais.
Analisando agora o desvio-padrão
da série, observamos uma tendência
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O

desvio-padrão é uma ferramenta estatística destinada
a medir o grau de instabilidade de uma série de dados. Quanto mais as observações se
distanciam da média, ou seja, quanto
maior a dispersão dos dados da série,
maior será o desvio-padrão.
��������� Uma das funções do desvio-padrão
����������������������������������
é medir risco e, por isso, é muito utilizado no mercado ﬁnanceiro. Por exemplo, aquelas ações cujas cotações historicamente possuem desvio-padrão
elevado são consideradas de maior risco, pois o comportamento futuro das
suas cotações, dado o seu histórico de
instabilidade, é menos previsível. Analogamente, o grau de instabilidade
macroeconômica de um país pode ser
mensurado pelo desvio-padrão da série histórica da taxa de crescimento do
���� ���� ���� ���� ���� �����
seu PIB.
No caso brasileiro, é possível observar que o crescimento médio nos
últimos cinco anos até 2003 – perío-
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A tendência de maior
estabilidade do
crescimento econômico
em muito pode ser
atribuída ao controle
da inﬂação e à maior
independência do
Banco Central
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de elevação até 1983, quando então
vai se tornando gradativamente menor (ver Gráﬁco 2). Atualmente o desvio-padrão é claramente inferior aos
observados nos anos de 1980.

Utilizando os dados da economia
norte-americana para efeito de comparação – Gráﬁco 3 – observa-se um
aumento do desvio-padrão da taxa de
crescimento da economia americana

Cenários:

I

II

III

IV

2004

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

2005

4,0%

5,5%

3,5%

5,5%

2006

4,0%

4,0%

2,3%

3,0%

2007

4,0%

1,0%

2,3%

0,5%

2008

4,0%

2,0%

2,3%

2,3%

2009

4,0%

4,0%

2,3%

2,3%
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no início dos anos 2000, ao contrário
do que ocorreu no Brasil.
Uma vez que os altos desvios-padrão das taxas de crescimento sugerem um comportamento oscilante da
variação do PIB, a queda veriﬁcada na
dispersão da taxa de crescimento do
PIB brasileiro, sem dúvida, é uma vitória em termos de estabilidade. Sugere
também que o crescimento tornou-se
mais fundamentado macroeconomicamente. O crescimento, ainda que
pequeno, parece ter se tornado mais
sustentado, diferentemente dos “vôos
de galinha” observados até o ﬁnal dos
anos de 1980. Nesta época, a economia se comportava, em alguns momentos, como se fosse decolar, registrando altas taxas de crescimento. No
entanto, no momento seguinte voltava a apresentar taxas de crescimento
reduzidas ou, até mesmo, recessão.
A tendência de maior estabilidade
do crescimento econômico alcançada
a partir da década de 1990 em muito
pode ser atribuída ao controle da inﬂação e à maior independência do Banco
Central, dois legados do Plano Real. É
necessário agora aumentar o nível médio das taxas de variação do PIB brasileiro. Sem isso, haverá um descrédito
das políticas macroeconômicas, o que
pode vir a se constituir numa ameaça
à estabilidade.
Para que o Brasil alcance um crescimento sustentado e elevado, com plenos efeitos sobre os indicadores econômicos e, principalmente, sociais, é
necessário, como tem sido exaustivamente repetido, implementar uma
política microeconômica transparente e eﬁciente na atração de investimentos.
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Cenário Básico
O cenário básico considera a continuidade da austeridade do governo na condução das políticas monetária e ﬁscal. Ainda assim, já em 2004, o PIB deverá apresentar forte crescimento, resultante principalmente do aproveitamento da capacidade de produção ociosa. A economia deverá evoluir em cima de
sua capacidade de produção o que, juntamente com o aumento dos investimentos, garantirá um crescimento sustentado no longo prazo. Com isso, o balanço de pagamentos ainda apresentará resultados
positivos, mas não como os registrados até 2004.

Crescimento

Taxa de Juros

Inﬂação

Contas Públicas

Contas Externas

2002

2003

2004P

2005P

2006P

2007P

2008P

PIB (%)

1,9

-0,2

4,5

4,0

4,0

4,0

4,0

Agricultura

5,5

5,0

5,0

4,5

4,5

4,5

4,5

Indústria

2,6

-1,0

5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

Serviços

1,6

-0,1

3,0

2,7

2,7

2,7

2,7

SELIC (%a.a.) - média
SELIC (%a.a.) - ﬁnal

19,1
25,0

23,0
16,5

16,2
16,5

16,0
15,5

15,3
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

IPCA (%)

12,5

9,3

7,1

6,5

6,5

6,5

6,5

IGP-M (%)

25,3

8,7

12,9

7,0

6,5

6,5

6,5

Sup. Primário (%PIB)

4,0

4,3

4,3

4,5

4,5

4,5

4,5

Dívida Pública (%PIB)

55,5

58,1

55,1

52,4

49,3

46,1

42,7

Câmbio (R$/US$)

3,53

2,89

2,95

3,14

3,35

3,56

3,80

Balanço Comercial

13,2

24,8

34,5

31,0

26,6

21,0

14,2

Exp (US$ B)

60,4

73,1

96,0

101,0

106,0

110,9

115,6

Imp (US$ B)

47,2

48,3

61,5

70,0

79,4

89,9

101,3

Conta corrente (%PIB)

-1,7

0,8

2,0

1,2

0,0

-0,5

-0,8

IED (US$ B)

16,6

10,1

11,7

16,8

17,9

21,0

22,6

E= Estimativa P=Projeção IED= Investimento Externo Direto
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Cenário Alternativo
O cenário alternativo considera que o governo cederá às pressões políticas para a redução das taxas de
juros e maior estímulo da demanda agregada. O efeito imediato será um rápido reaquecimento da economia, acompanhado por pressões inﬂacionárias e pela formação de uma “bolha” de crescimento, de
maneira que o PIB experimentará forte aumento no curto prazo. A percepção de que o crescimento econômico é apenas momentâneo fará com que a ﬂexibilização da política monetária não resulte em uma
recuperação estável do nível de investimentos.

Crescimento

Taxa de Juros

Inﬂação

Contas Públicas

Contas Externas

2002

2003

2004P

2005P

2006P

2007P

2008P

PIB (%)

1,9

-0,2

4,5

5,5

3,0

0,5

2,3

Agricultura

5,5

5,0

5,0

5,8

5,2

5,0

4,8

Indústria

2,6

-1,0

5,5

6,0

4,1

1,7

3,2

Serviços

1,6

-0,1

3,0

3,5

2,3

0,2

1,9

SELIC (%a.a.) - média
SELIC (%a.a.) - ﬁnal

19,1
25,0

23,0
16,5

16,0
15,5

15,8
15,0

17,5
19,0

18,0
17,0

16,5
16,0

IPCA (%)

12,5

9,3

8,0

10,5

9,3

7,9

7,0

IGP-M (%)

25,3

8,7

13,5

14,5

11,4

10,0

8,0

Sup. Primário (%PIB)

4,0

4,3

4,3

4,5

4,5

4,5

4,5

Dívida Pública (%PIB)

55,5

58,1

55,1

51,6

49,0

47,4

44,8

Câmbio (R$/US$)

3,53

2,89

2,95

3,26

3,56

3,84

4,11

Balanço Comercial

13,2

24,8

34,5

30,5

27,6

27,4

24,0

Exp (US$ B)

60,4

73,1

96,0

106,3

113,4

116,1

119,6

Imp (US$ B)

47,2

48,3

61,5

75,8

85,8

88,7

95,7

Conta corrente (%PIB)

-1,7

0,8

2,0

1,5

1,0

0,5

0

IED (US$ B)

16,6

10,1

11,7

15,6

17,0

18,8

20,1

E= Estimativa P=Projeção IED= Investimento Externo Direto
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