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Areforma ministerial acabou resultando em ape-
nas duas mudanças, e que não alteraram a par-
ticipação dos partidos aliados dentro do go-
verno. Esse modelo minimalista de reforma 

deveu-se basicamente a quatro obstáculos encontrados 
ao longo do processo de reformulação: a desarticulação 
da base governista, que acabou levando à derrota na Câ-
mara; o desequilíbrio gerado pelo próprio partido do pre-
sidente; a indefinição sobre a principal motivação da re-
forma; e, por fim, a falta de uma coordenação central do 
processo de reforma.

Neste sentido, o desfecho da reforma ministerial funcio-
nou como um importante sinal para o presidente Lula: se 
quiser garantir a sua reeleição, deverá participar mais ati-
vamente das negociações e articulações políticas. É esta a 
análise feita no artigo “Dos Erros às Oportunidades: Balan-
ço da Reforma Ministerial”.

Especificamente sobre o processo de negociação feito 
entre os atores políticos no Brasil, o artigo da seção de go-
verno do Boletim traz uma análise inovadora, onde a rigi-
dez orçamentária é vista como uma moeda de troca des-
sas negociações. O uso de Contribuições, como a CPMF ou 
a CIDE, tem sido a forma preferencial de se aumentar a ri-
gidez nas receitas sem aumentar explicitamente os impos-
tos, sendo uma das maiores ferramentas para o ajuste fiscal 

do governo. Tanto é que atualmente a receita de Contribui-
ções é praticamente igual à de impostos. A rigidez nas re-
ceitas protege gastos prioritários, mas existe também uma 
série de desvantagens decorrentes desta estratégia. A prin-
cipal delas é a falta de espaço para o governo realizar ma-
nobras orçamentárias.

No artigo de economia, uma análise a respeito do rom-
pimento do acordo do Brasil com o FMI e dos principais in-
dicadores que, na visão do governo, o justificaram. Já é pos-
sível afirmar, como fez o presidente, que o país é capaz de 
“andar com as próprias pernas”?

Na prática, pouca coisa mudará: o país já não fazia uso 
do direito de saque há 15 meses, e o governo já avisou que 
as metas inflacionárias e de superávit fiscal permanecem. 
Isso significa, entre outras coisas, que permanecerá o aper-
to dos juros, principalmente no que depender das previsões 
feitas por Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de In-
fra-Estrutura (CBIE): segundo o Especial “Petróleo: Retros-
pectiva e Perspectivas”, a queda do preço da commodity 
está cada vez mais distante. No artigo, é feita uma ampla 
análise do setor de petróleo no Brasil e no mundo, com uma 
projeção de seus principais indicadores.

E esta edição traz também uma novidade: o Sumário 
Executivo, uma página com as principais informações e 
conclusões presentes no Boletim. 

Nota do Editor

[ N O T A  D O  E D I T O R ]
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A reforma ministerial foi anun-
ciada por cinco longos me-
ses, desde o final da eleição 
municipal. Depois de um pro-

cesso desgastante, marcado por várias 
idas e vindas, apenas duas mudanças 
foram feitas e ambas não alteraram a 
participação dos partidos aliados den-
tro do governo. A demora e os erros 
cometidos, contudo, serviram como li-
ção para o presidente Lula, que sinali-
zou com uma importante mudança 
em seu comportamento: ele se con-
venceu de que deveria participar mais 
ativamente da articulação política, ba-
seada em maior diálogo e negociação 
com os parlamentares com vistas às 
eleições de 2006, que agora efetiva-
mente orientam as ações políticas de 
seu projeto maior, a reeleição. 

Por estes dois ângulos, o da reforma 
tortuosa e o do novo perfil da lideran-
ça presidencial, que não são necessa-
riamente contraditórios, é que analisa-
remos o cenário político atual, tomado 
como uma janela de oportunidade pa-
ra a Presidência de Luiz Inácio da Silva. 

O ponto de partida de toda esta 
história foram os resultados eleitorais 
de outubro de 2004. Nasceram ali du-
as condições que exigiriam mudanças 
na atuação do governo. A primeira diz 
respeito ao comportamento do PT no 
processo eleitoral. Embora o partido 
tenha crescido e obtido novos espa-
ços políticos (principalmente nos pe-
quenos municípios), ele também criou 
muitos atritos com as outras legen-
das da base aliada, o que trouxe difi-
culdades para manter a unidade entre 
os membros da situação, dificultando 
a obtenção da maioria congressual. A 
eleição de Severino Cavalcanti para a 

Presidência da Câmara Federal é, em 
parte, explicada por esse desconforto 
causado pela dificuldade dos petistas 
de compartilharem o poder com seus 
aliados.

Além disso, as eleições municipais 
de 2004 revelaram que o Partido dos 
Trabalhadores precisará construir co-
ligações sólidas com outros partidos 
para levar adiante o projeto de reelei-
ção do presidente Lula. Tais alianças 
nos estados não podem ser costuradas 
apenas às vésperas da disputa eleito-
ral; elas dependem do maior compar-
tilhamento do poder federal, seja com 
cargos e verbas, seja nos benefícios 
advindos dos resultados econômicos e 
sociais do governo. 

Essas duas pressões apontaram pa-
ra a necessidade de reformulação na 
relação do Governo Lula com os par-
tidos da base aliada, particularmen-
te com o espectro para além do PT. O 
diagnóstico inicial era de que a mudan-
ça no modelo de coalizão seria impul-
sionada por uma reforma ministerial. 
Só que ela poderia ser um instrumento 
fundamental, mas não o único à dispo-
sição, além de ser um meio e não um 
fim em si mesmo. Essa percepção não 
ficou clara ao longo do processo, tanto 
para os articuladores do governo co-
mo para a imprensa.

De qualquer modo, foi a reforma 
ministerial como fim em si mesma, e 
não o diagnóstico da fragilidade da co-
alizão, que predominou como estraté-
gia. Ressalte-se que o governo já es-
tava fatiado entre as várias legendas 
governistas, mas a distribuição dos 
cargos fazia com que o PT estivesse 
sobre-representado em relação às su-
as cadeiras no Congresso Nacional. 

DOS ERROS ÀS OPORTUNIDADES: 
Balanço da Reforma Ministerial

[ E M  A N Á L I S E :  P O L Í T I C A ]
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Por isso, o Executivo Federal começou 
a articular um processo anunciado co-
mo uma ampla reformulação ministe-
rial. Mas cometeu quatro erros ao lon-
go do caminho, os quais, ao fim e ao 
cabo, redundaram num modelo mini-
malista de reforma. 

Em primeiro lugar, as mudanças no 
governo não foram articuladas com 
o processo de renovação do coman-
do da Câmara Federal. Ao contrário, o 
Palácio do Planalto deixou o PT esco-
lher praticamente sozinho o candida-
to à Presidência da Casa – na verdade, 
já havia deixado o ex-presidente João 
Paulo Cunha atuar isolado em prol de 
um projeto de reeleição, enfim rejeita-
do, o que atrasou a definição de quem 
seria o seu substituto e qual deveria 
ser a estratégia para viabilizá-lo. 

Além de não terem colhido a opi-
nião dos aliados sobre qual deveria ser 
o nome escolhido, os petistas conse-
guiram ainda lançar dois concorrentes 
pelo mesmo partido: Luiz Eduardo Gre-
enhalgh, o oficial, e Virgílio Guimarães, 
o independente. O restante da história 
é conhecido. Para surpresa geral Seve-
rino Cavalcanti foi eleito, em boa me-
dida pela desarticulação causada pelas 
decisões do Partido dos Trabalhadores 
– embora uma parte da responsabili-
dade seja da oposição, que quis fazer 
“política com o sangue na boca”. 

O fato é que, com a derrota na Câ-
mara Federal, a reforma ministerial tor-
nou-se mais complicada, uma vez que 
a sensação de desarticulação da base 
governista ficou mais evidente. Ade-
mais, desde os primeiros atos, Seve-
rino Cavalcanti tentou marcar sua in-
dependência e aumentar o seu poder 
de barganha junto ao Executivo Fede-
ral, procurando ser um ator-chave na 
reforma ministerial. Só que seu estilo 
administrativo em prol dos benefícios 
corporativos aos deputados e sua es-
pantosa defesa do fisiologismo, quan-
do não do nepotismo, balançou não 
só as estruturas das bases governistas 
como deixou os oposicionistas e a opi-
nião pública atônitos. Desse modo, pa-
ra o Governo Federal seria preciso ter 
uma boa relação com o presidente da 
Câmara, mas isto não poderia dar a im-
pressão de que estivesse sendo pauta-

do por Severino e pelo seu modo “pe-
culiar” de fazer política.

Quanto mais Severino Cavalcan-
ti pressionava, ao seu estilo, o gover-
no por cargos, consolidava-se uma vi-
são nos formadores de opinião de que 
a reforma ministerial poderia estar en-
tregando o Estado ao que havia de pior 
na política brasileira. No final do pro-
cesso, o presidente Lula conseguiu se 

livrar dessa pecha, optando por uma 
via mais minimalista de reforma – o 
que foi o mais correto naquele mo-
mento —, preservando a liderança 
presidencial. Mas a demora em delimi-
tar tanto o espaço dos partidos como a 
forma que deveriam pleiteá-lo foi de-
cisiva para que a imprensa tivesse, ma-
joritariamente, uma visão negativa da 
reforma ministerial. 

O processo de reformulação minis-
terial também foi afetado pelas difi-
culdades trazidas pelo partido do pró-
prio presidente da República. Por um 
lado, o PT opunha-se à redução de sua 
participação nos cargos do Executivo. 
Por outro, queria controlar a coordena-
ção política do governo. Tal comporta-
mento criou um desequilíbrio, uma vez 
que a cada pleito dos partidos da base 
que atingisse um ministro petista seria 
preciso encontrar alguma compensa-
ção para o Partido dos Trabalhadores. 
Ademais, o desejo de ocupar a função 
coordenadora não foi acompanhado 
por conversas com os outros aliados 
para saber qual seria o melhor nome e 
que postura este deveria adotar frente 
à base governista. 

Neste sentido, não se pode imputar 
apenas a Severino Cavalcanti a respon-
sabilidade pelo caráter minimalista da 
reforma; os petistas foram igualmen-
te responsáveis. Daqui para diante, o 
Governo Lula e seu partido terão de es-
tar mais entrosados, uma vez que a fa-

se de ampliação das coligações e a re-
construção política da coalizão – este, 
o verdadeiro problema – não tiveram 
seu ponto final nas mudanças minis-
teriais. A partir do segundo semestre, 
a necessidade de compartilhar proje-
tos e poder vai aumentar, por conta 
da montagem de alianças para as elei-
ções estaduais e para a disputa presi-
dencial.

Um terceiro problema da reforma 
ministerial foi não ter definido, logo 
de cara, qual seria sua motivação bási-
ca. É claro que o aumento da qualidade 
da gestão constitui, sempre, um mote 
para mudanças – por isso, os novos es-
colhidos precisam ser melhores ou ao 
menos semelhantes em competência 
na comparação com seus antecessores. 
Mas acreditar que a alteração de minis-
tros na segunda metade do governo 
responderia basicamente à elevação da 
eficiência governamental seria um er-
ro. Isto faria mais sentido na primeira 
reforma ministerial, quando havia um 
tempo bem maior para efetuar modifi-
cações nas políticas públicas de modo 
que elas tivessem melhores resultados. 
E, para esse propósito, aquela ocasião 
foi pouco aproveitada pelo presidente 
Lula, salvo algumas exceções. 

O problema do governo, aqui, não 
foi dizer que a reforma cumpriria obje-
tivos vinculados à eficiência. Sua falha 
foi não ressaltar, em alto e bom som, 
que sua motivação maior seria forta-
lecer os laços entre os partidos da co-
alizão governista. É interessante no-
tar que o modelo minimalista adotado 
até respondeu mais aos critérios técni-
cos do que aos marcadamente políti-
cos, já que os dois novos ministros têm 
qualidades iguais ou melhores do que 
seus antecessores, ao mesmo tempo 
em que não alteraram uma vírgula da 
oração governista. 

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

O governo e seu partido terão de estar 
mais entrosados, uma vez que a fase de 
ampliação das coligações e a reconstrução 
política da coalizão não tiveram seu ponto 
final nas mudanças ministeriais
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O erro mais fatal, no entanto, foi o 
da falta de coordenação ao longo de 
todo o processo. Antes de mais nada, 
porque mais de um ator político se co-
locou como coordenador da reforma. 
O senador Aloizio Mercadante e, prin-
cipalmente, o ministro José Dirceu ar-
ticularam encontros e escolhas de 
nomes, mas, ao final, foram desauto-
rizados pelas decisões do presidente. 
Particularmente Dirceu, na medida em 
que ao optar pelo modelo minimalis-
ta, Lula descartou mudanças tidas co-
mo já acertadas com o ministro da Ca-
sa Civil. 

Na verdade, o principal responsável 
por esta descoordenação foi o próprio 
presidente da República, pois é ele, em 
última instância, o chefe político do 
governo. Paradoxalmente, ao assumir 
firmemente a decisão por uma refor-
ma minimalista, amortecendo as pres-
sões de Severino Cavalcanti e do PT, 
Lula abriu uma janela de oportunida-
de: a de assumir um novo estilo de li-
derança presidencial, mais voltado pa-
ra a participação direta e constante na 
negociação política com os partidos 
e líderes aliados. Está colocada a pos-
sibilidade de atacar o verdadeiro pro-
blema, que é a fragilidade da coalizão 
governamental, em busca de um ob-
jetivo que, tudo leva a crer, tornou-se 
de fato central para a cúpula governa-
mental: a reeleição presidencial. Nes-
se contexto, novas alterações devem 
acontecer, com mais vagar e coorde-
nadas diretamente pelo presidente, 
mas serão colocadas como meios para 
fins mais bem definidos. 

Por esta leitura, ao governo foram 
abertas novas oportunidades sob uma 
nova diretriz. A primeira oportunidade, 
como dito acima, é a do presidente as-
sumir um novo tipo de liderança, mais 
engajada no dia-a-dia das negociações 
com os aliados. Nesses momentos ini-
ciais pós-reforma, ele está fazendo is-
so. Teve reuniões com os principais lí-
deres partidários, e já sinaliza para o 
compartilhamento de projeto e de po-
der não só no curto prazo, mas tam-
bém para as próximas eleições. Lula, 
na verdade, tem priorizado o diálogo 
com um dos partidos governistas, o 
PMDB, conversando inclusive com os 

chamados oposicionistas que se abri-
gam no partido. O objetivo dessa ar-
ticulação é construir um pacto eleito-
ral entre o PT e os pemedebistas. Esta 
escolha foi acertada, embora se deva 
ainda dar atenção às outras forças po-
líticas aliadas.

A institucionalização do Conselho 
Político, anunciada no início do man-
dato, é outra oportunidade que po-
de ser aproveitada. Isso seria feito de 
forma complementar às conversas em 
separado com os partidos, e daria um 
espaço específico para a coalizão, uma 
invenção original e necessária ao pre-
sidencialismo brasileiro. Por enquanto, 
esta proposta está apenas no terreno 
das intenções, mas ao se mencionar 
a possibilidade de ativar este instru-
mento, o Governo Lula deu vários pas-
sos para frente.

A manutenção de Aldo Rebelo no 
cargo de coordenador deu a impressão 
inicial de um déjà vu. Mas a escolha do 
petista Arlindo Chinaglia para líder do 
governo na Câmara favorece uma do-
bradinha entre eles, por conta do per-
fil mais negociador e menos sectário 
de ambos, algo que seria difícil se ou-
tro parlamentar do PT fosse escolhido. 
Entre os deputados, todavia, continu-
ará a haver problemas de coordena-
ção enquanto o Colégio de Líderes não 
for reativado. Esta é outra oportunida-
de que o Governo Lula deve explorar, 
pois este fórum, mesmo envolvendo 
também os partidos de oposição, dá 
mais estabilidade à pauta de votações, 
já que ele torna mais explícitas as pre-
ferências sem a necessidade de se ir ao 
plenário.

O obstáculo maior na Câmara dos 
Deputados continua sendo Severino 
Cavalcanti e sua forma de conduzir a 
Casa. Como dito no início, não interes-
sa ao governo ter uma relação belige-
rante com ele, tampouco (ou menos 
ainda) de compartilhamento de estilo 
político. Por isso, quando Lula rejeitou 
a pressão espúria de Severino, revelou 
outra oportunidade ao seu dispor: to-
da vez que a opinião pública estiver 
contra o presidente da Câmara, o Exe-
cutivo poderá pressioná-lo mais, com 
grandes chances de sucesso. Isto por-
que a maneira como se deu a eleição 

de Severino e sua trajetória não lhe 
dão o estofo partidário ou social ne-
cessário para suportar mobilizações 
mais amplas da opinião pública. 

No campo legislativo, é no Senado 
que o Governo Lula tem hoje a maior 
oportunidade de melhorar seu desem-
penho. A maioria que se montou em 
torno de Renan Calheiros permite a 
ele controlar mais o processo político 
da Casa. Neste contexto, os senadores 
têm favorecido mais o Executivo do 
que o faziam na primeira metade do 
mandato. A manutenção desta situa-
ção, contudo, depende de duas condi-
ções. A primeira, o envolvimento maior 
do PMDB e de seus líderes senatoriais 
no projeto do governo e na reeleição 
do presidente. E, a segunda, o governo 
tem de evitar agendas que sejam mui-
to divergentes da opinião média dos 
grupos mais representativos da so-
ciedade, pois aí tanto o presidente do 
Senado como o da Câmara, por mais 
azeitada que seja a coordenação den-
tro da coalizão, preferirão a voz das ur-
nas ao apetite do poder imediato. Foi 
isso que aconteceu no caso da Medida 
Provisória 232, a qual, ressalte-se, teria 
sido reprovada mesmo se Luiz Eduardo 
Greenhalgh fosse eleito.

Paradoxalmente, para aproveitar 
melhor as oportunidades abertas pe-
la reforma que ocorreu, o presiden-
te Lula não vai poder parar no mode-
lo minimalista. Isto porque, se por um 
lado a liderança presidencial foi cor-
retamente reformulada em meio aos 
erros do processo, por outro, ainda 
será necessário distribuir mais o po-
der para fortalecer a coalizão, num 
momento em que a governabilida-
de e o projeto de reeleição se combi-
nam no tempo. Só que agora o senti-
do inconcluso da reforma não poderá 
ser substituído por uma proposta am-
pla e abrangente de mudanças. Tra-
ta-se, na verdade, de montar uma 
estratégia de distribuição de cargos 
incremental e afiançada mais direta-
mente pelo presidente da República. 
Isto já começou a ser feito com vários 
cargos de segundo e terceiro escalão, 
fatiados nas últimas semanas entre 
os partidos aliados, em detrimento 
do modelo monopolista petista. Em 

[ E M  A N Á L I S E :  P O L Í T I C A ]
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particular, a família Sarney terá de ser 
agraciada de alguma forma, para for-
talecer os laços governistas no Sena-
do. E o PP, embora tenha perdido sua 
oportunidade histórica, deverá rece-
ber mais postos governamentais de 
menor importância.

A aproximação dos prazos de desin-
compatibilização deverá favorecer o 
modelo incremental de mudanças mi-
nisteriais. Isto tenderá a afetar mais o 
PT do que os outros partidos, com efei-
tos positivos para o projeto de reelei-
ção presidencial. Na verdade, quanto 
mais próximo do contexto político-
eleitoral, mais a coalizão terá como ei-
xo básico o presidente Lula. 

A janela de oportunidade foi aber-
ta, mas três fatores podem prejudicar 
o aproveitamento dessa chance. O pri-
meiro diz respeito à liderança presi-
dencial. Por quanto tempo e em que 
medida Lula atuará como o grande co-
ordenador político de seu governo? A 
sua trajetória política revela que ele 
nunca teve muito interesse nesse ti-
po de atividade, desde a época de co-
mandante inconteste do PT, quando 
preferia pairar sobre os conflitos parti-
dários. A condição de líder de massas, 
alcançada em sua meteórica ascensão 
sindical, sempre foi o posto preferido 
de Luiz Inácio da Silva, até porque ele o 
exerce como nenhum político brasilei-
ro. Só que chegou a hora da verdade: 
ou o presidente Lula assume a lideran-
ça efetiva junto aos atores da coalizão 
governista, ou ele terá dificuldades de 
governabilidade em seu final de man-
dato e colocará em risco o projeto de 
reeleição.

A última parte do mandato presi-
dencial, ademais, não comporta um 
distanciamento muito grande do go-
verno em relação à opinião média dos 
grupos mais representativos da socie-
dade. Assim sendo, a agenda governis-
ta não terá mais a força inicial garan-
tida pelo frescor da “voz das urnas”. 
Projetos polêmicos que gerem mui-
to desgaste na base eleitoral dos par-
lamentares dificilmente serão aprova-
dos. É preciso adotar outra estratégia, 
pegando carona no que se pode cha-
mar de “ciclo longo de reformas”, isto é, 
medidas com maior tempo de matura-

ção e que alcançaram grande consen-
so junto à classe política, mais unindo 
do que desunindo a situação e a oposi-
ção. Nessa linha, a Lei das Agências Re-
gulatórias, as ações de reforma do Ju-
diciário e legislações com forte apoio 
da opinião pública devem se tornar 
mais centrais. Começar certas discus-
sões que são colocadas numa agenda 
modernizadora, mas que não são con-
sensuais entre os principais atores, po-
de ser um caminho para mostrar que 
o governo está trabalhando, embora 
não se deva apostar todas as fichas na 
aprovação de tais projetos. E, por fim, 
se o ministro Palocci demonstrar que 
não é apenas um bom gestor da eco-
nomia, como também é um excelente 
negociador, o Governo Lula poderá fa-
zer a reforma tributária, uma mudan-
ça qualitativa que o fortalecerá junto 
aos formadores de opinião.

O maior entrave ao Governo Lu-
la está em seu próprio partido. Ele 
precisa convencer os petistas a criar 
uma coalizão maior do que a monta-
da em 2002, mostrando que, com a 
aproximação das eleições, o projeto 
de reeleição presidencial tem de se 
sobrepor aos interesses pessoais e re-
gionais dos líderes partidários. Trata-
se da tarefa mais difícil na atual con-
juntura. Aqui, Lula também é muito 
importante, mas, por incrível que pa-
reça, tem menos força do que na ne-
gociação com as outras legendas da 
base governista. Por isso, depende-
rá muito de um conjunto seleto de 
lideranças do PT, particularmente 
daquelas que conhecem bem a má-
quina partidária e sejam hábeis no jo-
go do confronto interno. O principal 
nome aqui é exatamente aquele que 
a imprensa apontou como o grande 
perdedor na reforma ministerial mi-
nimalista. José Dirceu é a peça-cha-
ve do processo de reeleição junto ao 
petismo. O problema é como con-
vencê-lo a se concentrar mais neste 
front de batalha do que nas disputas 
no Planalto, e quais seriam os incen-
tivos criados para que ele aceite es-
ta desgastante função. Mais do que 
cargos ou promessas de poder, Lula 
precisa selar um novo pacto de con-
fiança com Dirceu.  

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

Ou o presidente 
assume a liderança 
efetiva junto aos 
atores da coalizão 
governista, ou ele 
terá dificuldades 
de governabilidade 
em seu final de 
mandato e colocará 
em risco o projeto 
de reeleição
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[ E M  A N Á L I S E :  G O V E R N O ]

A tualmente, uma das carac-
terísticas mais marcantes 
do processo orçamentário 
no Brasil é a rigidez. O orça-

mento tem sido rígido tanto no que se 
refere à alocação das receitas como em 
relação às despesas realizadas. Embo-
ra seja comum encontrar alguma for-
ma de rigidez orçamentária em pratica-
mente todos os países, o caso brasileiro 
é particularmente severo. E esta forma 
enrijecida de lidar com o orçamento 
cumpre um papel fundamental para o 
desenvolvimento de compromissos in-
tertemporais entre os atores políticos.

Se vivêssemos em um mundo insti-
tucional ideal onde não houvesse cus-
tos de transação, também não haveria 
necessidade de rigidez (nem nas recei-
tas e tampouco nas despesas), pois os 
gastos públicos tenderiam sempre à 
eficiência no sentido de proporcionar o 
mais alto nível de bem-estar social em 
que os mais prejudicados fossem sem-
pre compensados adequadamente. 
Entretanto, sob arranjos institucionais 
imperfeitos, aprisionar recursos enri-
jecendo o orçamento pode assegurar 
compromissos entre certos atores po-
líticos relevantes, bem como induzir 
estes e outros atores a evitarem com-
portamentos oportunistas no futuro. 
Em outras palavras, embora possa ha-

ver perdas de flexibilidade, enrijecer o 
orçamento funciona como uma ferra-
menta eficaz para facilitar o desenvol-
vimento de transações políticas. 

O gráfico 1 mostra a evolução da 
composição da receita arrecadada de 
impostos com relação à rigidez. Pode 
ser notado que a Constituição de 1988 
proporcionou um aumento conside-
rável da proporção da receita que foi 
enrijecida com relação à proporção da 
receita que pode ser usada livremen-
te. Em relação a esta última, sua mé-
dia foi reduzida de aproximadamente 
60% do total da receita em 1980 para 
16% em 1990.

É possível se especular que uma das 
causas desta tremenda e progressi-
va rigidez é, por exemplo, a ausência 
de confiança entre os atores políticos, 
que emergiu do regime autoritário. 
Para se ter uma idéia, a nova Consti-
tuição assegurou 18% do total arreca-
dado em impostos para serem gastos 
exclusivamente com educação. Além 
disso, a Constituição também assegu-
rou uma série de gastos com a Previ-
dência e com transferências automáti-
cas para estados e municípios.

Além da Constituição, outras inicia-
tivas foram tomadas no sentido de en-
rijecer receitas como, por exemplo, a 
criação da CPMF (Contribuição Provi-

Rigidez como Moeda de Troca 
na Política Orçamentária
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sória sobre as Transações Financeiras) 
que previa destinações específicas pa-
ra gastos em saúde. A despeito de ter 
em seu próprio nome a palavra “pro-
visória”, a CPMF foi renovada duas ve-
zes (em 1999 e em 2002) e também te-
ve a sua alíquota aumentada de 0,20% 
para 0,38%, embora seu uso tenha si-
do alargado para a Previdência e pa-
ra programas de alívio à pobreza. Ou-
tra contribuição importante é a CIDE 
(Contribuição sobre o Consumo de 
Combustíveis), inicialmente destinada 
a projetos de infra-estrutura de trans-
porte, para subsídio à produção de ál-
cool e projetos de proteção ambiental 
relacionados à indústria do petróleo.

Ou uso de contribuições tem sido a 
forma preferencial de se aumentar a 
rigidez nas receitas sem a necessidade 
explícita de aumentar impostos. Ou 
seja, a criação de contribuições, geral-
mente associadas a gastos sociais, tem 
sido uma das maiores ferramentas na 
estratégia de ajuste fiscal do governo. 
Conseqüentemente, a receita de con-
tribuições tem crescido significativa-
mente na última década, alcançando 
o mesmo nível das receitas provenien-
tes de impostos. 

Rigidez nas receitas pode proporcio-
nar vários benefícios como, por exem-
plo, isolar e proteger gastos prioritá-
rios de comportamentos oportunistas 
futuros por parte dos agentes políti-
cos. Por outro lado, existe uma série 
de desvantagens e problemas decor-
rentes desta estratégia. A principal de-
las é a perda de flexibilidade, que pode 
ser expressa de várias maneiras no ca-
so brasileiro. Primeiro, os possíveis au-
mentos de receita como conseqüência 
do aumento do PIB se traduzirão auto-
maticamente em aumento de gasto, 
uma vez que este aumento não poderá 
ser destinado a outras áreas ou políti-
cas. Segundo, como a rigidez, na maio-
ria das vezes, se traduz em aumento 
de receita, existirão baixos incentivos 
para que os agentes sejam eficientes 
na alocação de gastos. Terceiro, criam-
se incentivos perversos para que os 
ministérios, as agências e os departa-
mentos do governo protejam os seus 
recursos de possíveis cortes (para fins 
de superávit primário) gastando no 

primeiro momento de forma não pla-
nejada recursos não contingenciados, 
pois os agentes não têm certeza se po-
derão fazê-lo no futuro. 

Os efeitos desse tipo de camisa-de-
força, decorrentes dos mecanismos de 
rigidez da receita, puderam ser perce-
bidos logo depois que a Constituição 
de 1988 foi promulgada. A criação do 
Fundo Social de Emergência (FSE) em 
1993 foi uma resposta clara a essas res-
trições, que liberou recursos não ca-
rimbados (isto é, não previamente fi-
xados) de 20% de todos os impostos e 
contribuições da União. A idéia inicial 
foi a de criar uma fonte temporária de 
flexibilidade que permitisse ao gover-
no tratar do problema da inflação até 
que a reforma fiscal oferecesse solu-
ções definitivas. Contudo, quando o 
FSE expirou, ele foi substituído por um 
fundo similar chamado Fundo de Es-
tabilização Fiscal (FEF), que se tornou, 
posteriormente, a Desvinculação dos 
Recursos da União (DRU). A DRU pro-

porcionou um aumento da desvincula-
ção na proporção de 12,9% para 19,7% 
das receitas. Embora este instrumento 
ofereça alguma flexibilidade, ela é ain-
da muito limitada. 

Além de enrijecer a receita, a Cons-
tituição de 1988 também instituiu uma 
série de restrições quanto aos gastos. 
Foram dois tipos de rigidez: 1) limites na 
quantidade mínima a ser alocada nas 
áreas de saúde (onde os gastos devem 
se igualar aos do ano anterior mais uma 
quantidade igual ao do crescimento do 
PIB) e educação (que deve receber pe-
lo menos 18% do total da receita); e 2) 
gastos obrigatórios com os salários dos 
servidores, pensões e benefícios previ-
denciários, sentenças judiciais, salário 
desemprego e assistência social.

O principal resultado destas restri-
ções é que existem poucos gastos dis-
cricionários que restam no orçamento 
para que o Executivo possa perseguir 
suas políticas. Um bom exemplo pode 
ser visto na tabela que se segue, com 

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

A receita de contribuições tem crescido 
significativamente na última década, 
alcançando o mesmo nível das receitas 
provenientes de impostos
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as informações sobre os gastos do or-
çamento de 2003, quando os gastos 
discricionários ficaram restritos a ape-
nas 6%. Todos os outros gastos foram 
previamente carimbados.

Quando as restrições de receita e de 
gasto são consideradas em conjunto, 
torna-se claro que o governo tem mui-
to pouco espaço de manobra na políti-

ca orçamentária. Em outras palavras, 
em que pese o Executivo ser o ator pre-
ponderante na política brasileira, as res-
trições impostas pelo enrijecimento do 
orçamento reduzem de maneira inequí-
voca a discricionaridade do Executivo. 
Precisamente, as sucessivas tentativas 
de carimbar despesas na última década 
podem ser interpretadas como uma re-

ação às restrições que a Constituição de 
1988 impôs no âmbito da receita.

Os governos brasileiros têm reagi-
do com basicamente duas estratégias 
às restrições impostas pelo novo fe-
deralismo gerado pela Constituição: 
a primeira, aumentando as contribui-
ções sociais ao ponto desta forma de 
tributação representar hoje a metade 
da receita tributária federal; a segun-
da estratégia tem requerido contínu-
as tentativas de mudança da própria 
Constituição, tanto no que se refere 
à política previdenciária (eliminação 
do Regime Jurídico Único, inclusão de 
uma idade mínima de aposentadoria 
etc.), como na política fiscal, recentra-
lizando o jogo tributário e favorecen-
do com isso a União. 

O Congresso, por outro lado, não 
tem sido inerte neste jogo. Na reali-
dade, os parlamentares têm aumen-
tado o seu papel neste processo, pois 
muito do que vem sendo decidido po-
de ser interpretado como conseqü-
ência de ganhos na troca entre Exe-
cutivo e Legislativo. O primeiro, com 
fortes preferências por políticas que 
levem à estabilidade fiscal e higidez 
macroeconômica e, o segundo, com 
preferências por políticas que elevem 
o gasto social e promovam políticas 
locais.

Por exemplo, as emendas constitu-
cionais que criaram a CPMF, o Fundo 
de Combate à Pobreza e o Fundef re-
fletem a necessidade do governo fe-
deral de criar novos impostos. Em tro-
ca destes novos insumos tributários, o 
Executivo concordou em enrijecer par-
te desses recursos para evitar compor-
tamentos subnacionais indisciplina-
dos e, ao mesmo tempo, proporcionar 
ganhos ao Congresso em áreas sociais 
e políticas locais. Isto ocorreria, parti-
cularmente, onde os legisladores têm 
maior suporte da sociedade e de suas 
bases eleitorais localizadas.

Enfim, a rigidez orçamentária es-
tá estreitamente relacionada ao jo-
go entre o Executivo Federal e o Con-
gresso, e ainda que se possa criar, aqui 
e ali, alguma flexibilidade, é imprová-
vel que se alcance um nível ótimo ou 
mesmo satisfatório em qualquer fu-
turo a médio prazo. 
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Orçamento da União em 2003 
Gastos

 
R$ (bilhões)

 
%

Previdência 107 33

Salário e benefícios de servidores públicos 79 24

Transferências para estados e municípios 57 18

SUS – Sistema Único de Saúde 23 7

Salário Desemprego 8 3

Subsídios e transferências 6 2

LOAS (Assistência Social) 5 1

Lei Kandir 4 1

Outros gastos 34 11

          Discricionário (subconjunto de ‘outros gastos’) ±20 6

Fonte: Lima, Edilberto C.P. (2004) “Algumas observações sobre orçamento 
impositivo no Brasil”, Brasília, Consultoria Legislativa da Câmara dos Depu-
tados, Mimeo.

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



 13

CENÁRIOS FGV

PETRÓLEO:

Retrospectiva e Perspectivas
Adriano Pires

O PETRÓLEO NO MUNDO
Durante o ano de 2004, os preços 

do petróleo no mercado internacional 
apresentaram sucessivas altas, alcan-
çando níveis recordes na última sema-
na de outubro quando as cotações do 
petróleo Brent e WTI, negociados nas 
bolsas de Londres e Nova York, atin-
giram, respectivamente, US$ 51,56/b 
e US$ 55,17/b. O forte crescimento da 
demanda no mundo, e particularmen-
te na China, a instabilidade no Iraque, 
as ameaças de ataques terroristas na 
Arábia Saudita, as interrupções da 
produção nos EUA e na Nigéria, além 
do colapso financeiro da empresa rus-
sa Yukos fomentaram uma conjuntura 
de instabilidade e de alta para os pre-
ços do petróleo. No decorrer do ano, 
ficou evidente que a situação de ins-
tabilidade política e de falta de segu-
rança nas principais áreas produtoras 
do globo, o chamado “fator medo”, 
permanecerá como uma das facetas 
da indústria para os próximos anos. 

A partir de novembro de 2004, o 
preço do petróleo iniciou uma traje-
tória de queda em função da recupe-
ração dos estoques dos EUA, da maior 
oferta por parte da OPEP (Organiza-
ção dos Países Exportadores de Petró-
leo) e da normalização do fornecimen-
to das refinarias do Golfo do México, 
afetadas pela passagem do furacão 
Ivan durante a segunda quinzena de 
setembro. Além destes fatores, havia 

também a expectativa de desacele-
ração da economia mundial em 2005, 
em particular no que se refere à eco-
nomia chinesa. 

Em janeiro de 2005, a International 
Energy Agency (IEA) divulgou relatório 
que alertava para a necessidade de an-
tecipar investimentos no segmento de 
E&P (exploração e produção) e em in-
fra-estrutura (refinarias e dutos) para 
o adequado atendimento da deman-
da mundial de derivados de petróleo. 
O relatório sinalizava para a manuten-
ção de um contexto de preços volá-
teis, com a possibilidade de elevação 
abrupta das cotações, caso as previ-
sões de desaceleração da economia 
mundial não se materializassem. A IEA 
previa nesse relatório uma expansão 
de 1,7% da demanda de petróleo em 
2005, o que representa quase a meta-
de do crescimento de 3,3% de 2004, o 
maior incremento da demanda desde 
1976. 

O relatório analisou a perspecti-
va de maiores investimentos em E&P 
por empresas privadas internacionais 
e estatais. A análise sugeria que a al-
ta de preços em 2004 não foi condi-
ção suficiente para uma aceleração 
de investimentos por ambos os gru-
pos de empresas. Os investimentos 
em E&P estariam limitados pelo com-
prometimento das empresas privadas 
de retornarem ganhos de curto pra-
zo para os acionistas e de investirem 

em outras áreas (refino e gás natural) 
e no atendimento a exigências da le-
gislação ambiental. A falta de aces-
so a novas áreas exploratórias, princi-
palmente no Oriente Médio, também 
contribui para a falta de dinamismo 
dos investimentos das empresas pri-
vadas. No caso das empresas estatais, 
a receita advinda da alta de preços es-
taria sendo canalizada pelos governos 
para projetos sociais, limitando o in-
cremento nos gastos em E&P.

No médio prazo, esse baixo dina-
mismo eleva a dependência em rela-
ção à reduzida capacidade ociosa dos 
países da OPEP, que hoje se situa entre 
0,91 e 1,41 milhões b/d (excluindo o Ira-
que), o equivalente a 1,4% da deman-
da projetada pela EIA para 2005. Man-
tém-se, assim, um equilíbrio precário 
entre a oferta e a demanda mundial 
de petróleo em 2005 e a possibilida-
de de altas repentinas nos preços co-
mo ficou demonstrado recentemente. 
Desde fevereiro, a demanda adicio-
nal derivada das baixas temperaturas 
no hemisfério norte e a previsão de 
uma menor desaceleração da deman-
da mundial fizeram com que os preços 
superassem novamente a marca dos 
US$ 50. 

Diante desse cenário, a expectativa 
de queda nos preços em 2005 fica ca-
da vez mais distante. Até dia 16 de mar-
ço, os petróleos Brent e WTI registravam 
média de US$ 46,80/b e US$ 48,99, res-

[ T E M A  E S P E C I A L]
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pectivamente, apontando um aumen-
to de 23% e 18% em relação aos valores 
médios de 2004. Mesmo assumindo 
folga maior entre a oferta e demanda 
já no segundo trimestre, o CBIE (Cen-
tro Brasileiro de Infra-Estrutura) esti-
ma que os preços spot para os petró-
leos WTI e Brent fecharão 2005 com 
uma média entre US$ 45/b e US$ 47/
b e US$ 43/b e US$ 45/b, respectiva-
mente.

Do ponto de vista das empresas, 
com o declínio da produção das áreas 
maduras fora da OPEP, o acesso a no-
vas reservas de petróleo e gás natu-
ral será cada vez mais um ponto-cha-
ve para as empresas privadas. Fusões 
e aquisições de empresas independen-
tes, desenvolvimento de reservas de 
petróleo não convencional (óleo pe-
sado e areias betuminosas), parcerias 
com empresas estatais dos países pro-
dutores e projetos de GNL e GTL são as 
principais alternativas para a amplia-
ção da base de reservas pelas grandes 
empresas privadas internacionais. 

O PETRÓLEO NO BRASIL
No Brasil, o setor de petróleo em 

2004 foi marcado pela redução na 
produção de petróleo, pelo aumento 
nas importações, pelas incertezas re-
gulatórias que cercaram a 6ª rodada 
de licitações e pela falta de sintonia 
da política de preços para os principais 
derivados de petróleo com os movi-
mentos no mercado internacional.

A PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E A BALANÇA 
COMERCIAL

O volume de petróleo produzido 
no país caiu de 1,55 milhão bpd (bar-
ris por dia) em 2003 para 1,54 milhão 
bpd em 2004, ou seja, cerca de 1%. Es-
sa redução, fato que não ocorria desde 
1991, foi resultado de um decréscimo 
de 3% na produção nacional de petró-
leo da Petrobras (responsável por 96% 
do petróleo produzido), que passou de 
1,54 milhão bpd para 1,49 milhão bpd. 
É importante verificar que a produção 
das outras empresas em operação no 
país aumentou, de um patamar inci-
piente em 2002 e 2003, para cerca de 
55 mil bpd em 2004, o que amenizou a 
redução na oferta total.

Essa queda se deu em função das 
paradas programadas para manuten-
ção das plataformas offshore, do declí-
nio da produção em alguns poços da 
Bacia de Campos e dos atrasos na en-
trega das plataformas, especialmen-
te da P-43 e da P-48. Previstas para en-
trar em operação em meados de 2003, 
estas plataformas adicionariam cerca 
de 300 mil bpd à oferta nacional. Es-
ta expansão foi, entretanto, posterga-
da. A plataforma P-43 somente entrou 
em operação em dezembro de 2004 
e a P-48 no último dia de fevereiro de 
2005. Com o crescimento da produção 
advindo da P-43 e da P-48 no primeiro 
semestre e o início de operação de ou-
tras novas plataformas, espera-se uma 
adição média de mais 200 mil bpd em 
2005, o que representaria um cresci-
mento de 15% em relação a 2004.

Entre 2004 e 2003, o consumo apa-
rente de petróleo — a soma da pro-
dução de petróleo com a importação 
líquida de petróleo e derivados (em 
barris equivalentes de petróleo) — 
cresceu 0,08 milhão bpd, um acrésci-
mo de 5%. De modo a atender a cres-
cente demanda de derivados e em 
resposta à queda na produção de pe-
tróleo, o país foi obrigado a aumen-
tar em 17% o volume de importações 
de petróleo e derivados durante 2004. 
Por um lado, a importação líquida de 
petróleo aumentou 140%, saindo de 
94 mil bpd em 2003 para 226 mil bpd 
em 2004. Por outro, as importações lí-
quidas de derivados passaram de 26 
mil bep/d (barril equivalente de pe-
tróleo por dia) em 2003 para uma ex-
portação líquida de 10 mil bep/d em 
2004. 

Esses resultados demonstram uma 
melhor adequação do parque de refi-
no ao perfil da demanda interna, o que 
diminui a necessidade de importações 
de derivados. Porém, com a queda da 
produção da Petrobras no Brasil, as re-

finarias passaram a utilizar mais petró-
leo importado. Com um incremento 
de 33% no preço dos produtos impor-
tados, a balança comercial do setor de 
petróleo e derivados registrou um dé-
ficit de US$ 4,75 bilhões, cerca de 123% 
maior do que o de 2003. 

De acordo com as estimativas do 
CBIE, espera-se que o aumento na pro-
dução, aliado a uma desaceleração do 
crescimento da demanda interna, con-
duza a uma redução de 40% no défi-
cit da balança comercial em 2005. Pre-
vê-se, também, uma queda de 15% no 
volume de importações e um aumen-
to de 31% no volume de exportações 
de petróleo. Em relação aos derivados, 
projeta-se um aumento menor da de-
manda (2,4%), o que levaria a uma re-
tração das importações e a uma acele-
ração das exportações.

AS RODADAS DE LICITAÇÃO
A 6ª Rodada de licitações de blo-

cos exploratórios realizada em 2004 
foi marcada pelo risco regulatório. Na 
véspera do certame o Ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF), Carlos 
Ayres Britto, em decisão liminar limi-
tou a participação no leilão a empre-
sas nacionais. No entendimento do 
ministro, somente empresas brasilei-
ras ou constituídas pelas leis nacio-
nais e com sede administrativa no país 
poderiam participar do leilão de áre-
as para exploração de petróleo e gás 
natural. Além disso, o petróleo extraí-
do não seria de propriedade da empre-
sa concessionária, mas sim da União. 
Neste caso, as empresas agiriam ape-
nas como prestadoras de serviços em 
um modelo semelhante ao que vigo-
ra no México (operacionalizado pelos 
“contratos de serviços múltiplos”).

Ocorreu, também, um incremento 
no número de parcerias. Desse modo, 
Shell, Repsol YPF e El Paso só adquiri-
ram blocos em parceria com a Petro-

[ T E M A  E S P E C I A L]

Espera-se que o aumento na produção, aliado 
a uma desaceleração do crescimento da 
demanda interna, conduza a uma redução 
de 40% no déficit da balança comercial de 
petróleo e derivados em 2005



[ T E M A  E S P E C I A L]

 15

CENÁRIOS FGV

bras. Grandes empresas internacio-
nais como a Agip, ChevronTexaco, Esso 
e BP, que tiveram uma participação ex-
pressiva nas primeiras rodadas de lici-
tações em 1999 e 2000, não compa-
receram ao leilão, mesmo com a forte 
alta dos preços do petróleo em 2004.

Para 2005, o MME confirmou a rea-
lização da 7ª Rodada para o segundo 
semestre e assinalou que será dada 
ênfase à licitação de áreas com gran-
de potencial de descobertas de gás na-
tural, como as Bacias de Santos e Soli-
mões, em vista da crescente demanda 
nacional de gás natural. O indeferi-
mento da ação de inconstitucionalida-
de contra a Lei do Petróleo pelo Supre-
mo Tribunal Federal e os altos preços 
do petróleo são fatores positivos que 
estimulam a participação dos capitais 
privados. No entanto, dificuldades re-
lacionadas à obtenção das licenças 
ambientais, à falta de regulação espe-
cífica para o gás natural e ao peso da 
carga impositiva que oneram sobre-
maneira os concessionários continu-
am afastando grande parte dos inves-
tidores privados.

A DEFASAGEM NOS PREÇOS
Em relação ao comportamento 

dos preços dos derivados de petróleo 
no Brasil, nota-se uma política distin-
ta para dois grupos de produtos. Para 
o óleo combustível, a nafta e o quero-
sene de aviação, os reajustes de pre-
ços são freqüentes e tendem a acom-
panhar os movimentos do mercado 
internacional. Porém, o mesmo não 
ocorre com a gasolina, o diesel e o 
GLP. Na maior parte do ano de 2004, 
os preços médios da gasolina e do die-
sel ficaram abaixo dos preços do mer-
cado internacional, apesar dos três re-
ajustes realizados no período. Quanto 
ao GLP (gás de cozinha), cujo preço não 
é reajustado desde dezembro de 2002, 
verificou-se que, em 2004, o valor mé-
dio na refinaria do produto destinado 
ao mercado residencial (vasilhame P-
13) permaneceu, em média, 33% abai-
xo do preço do produto importado. 

Esta política de preços diferenciada 
obedece aos objetivos macroeconômi-
cos e políticos do governo Lula. São es-
ses os critérios que ditam o comporta-
mento dos preços da gasolina, do óleo 

diesel e do GLP, cujos reajus-
tes recebem ampla cober-
tura na mídia e apresentam 
implicações diretas no or-
çamento familiar. Em 2004, 
as elevações nos preços in-
ternos da gasolina e do óleo 
diesel foram postergadas 
para não comprometer os 
resultados eleitorais do par-
tido do governo. No caso do 
gás de cozinha, o congela-
mento do preço nas refina-
rias da Petrobras faz parte 
da política social do governo 
que subsidia os consumido-
res (pobres ou não) dos vasi-
lhames com 13 kg. 

A falta de sintonia entre 
a política de preços pratica-
da pela Petrobras e os mo-
vimentos do mercado inter-
nacional vêm provocando 
uma evolução atípica dos lu-
cros da estatal quando com-
parados com os seus pares 
internacionais. Isto porque 
quando os preços do petró-

leo aumentam, a estatal tende a 
repassar lentamente esses acréscimos 
ao mercado interno e os seus lucros 
não se elevam na proporção verifica-
da em outras empresas petrolíferas. E 
quando ocorrem quedas no preço do 
petróleo, os lucros da Petrobras ten-
dem a crescer em relação ao dos seus 
pares, uma vez que os preços internos 
não acompanham a queda no merca-
do internacional, conforme mostra o 
Gráfico 1. 

Esta política de preços diminui o po-
tencial de expansão dos investimen-
tos privados e reduz as pressões com-
petitivas no refino e na importação de 
derivados. Um refinador, por exem-
plo, que detivesse uma pequena par-
cela de mercado, provavelmente teria 
de seguir a política de preços estabe-
lecida pela Petrobras, ficando indireta-
mente submetido às intervenções do 
governo nos preços da estatal. Dada a 
imprevisibilidade de tais intervenções 
e de como repercutiriam nas margens, 
o risco do negócio torna proibitiva a 
entrada de capitais privados no seg-
mento de refino no Brasil.  

��������� ���������

���������

�����������������������

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

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

��

��

��

��

��

���

���

���

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

�
���

��
��

��
��
��

���
��
��

��
��
��

��

��
��
��
��

���
��
��

��
���

��
��
��

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

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

�

��

��

��

��

���

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�

��������������
��������
����������

����������������

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

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

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

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

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

�
��
��

��������

�������������

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

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



16 

CENÁRIOS FGV

Atingimos a Maioridade?

N o início do mês, o governo 
anunciou oficialmente o 
fim do acordo com o FMI, 
acabando com um ciclo de 

quase sete anos. O acordo mais recen-
te havia sido feito no final do gover-
no de Fernando Henrique, envolven-
do um montante de US$ 41 bilhões, 
por conseqüência da forte instabilida-
de econômica que atingiu o país dian-
te da possibilidade de vitória eleitoral 
do então candidato à presidência Luís 
Inácio Lula da Silva. No final de 2003, 
já no atual governo, este acordo foi 
renovado preventivamente por mais 
15 meses, mas durante esse período 
nenhum saque de recursos do Fundo 
foi feito.

A justificativa do governo para a 
não extensão do acordo foi o fato de 
o país estar ingressando em um ciclo 
de crescimento produtivo, aliado ao 
equilíbrio fiscal, à saúde das contas ex-
ternas e ao controle da inflação. Com 
a boa performance destes indicado-
res, o país se tornou menos vulnerável 
externamente, isto é, menos sujeito a 
crises financeiras internacionais e ata-
ques especulativos.

Na prática, pouca coisa muda: o go-
verno afirmou que o fim do acordo não 
significa o fim das metas fiscais e in-
flacionárias — embora no último Re-
latório Trimestral de Inflação, o Banco 
Central já tenha modificado a sua for-
ma de interpretação da inflação, se fi-
xando em prazos mais longos e não na 
meta para o ano. Mas se, por um lado, 
na prática pouca coisa muda, por outro 
o fim do acordo com o FMI sem dúvida 
soa como se o país tivesse atingido a 
maturidade. Ou, repetindo as palavras 
do presidente, estivesse começando a 
“andar com as próprias pernas”.

O primeiro sinal de robustez da eco-
nomia brasileira vem das contas ex-
ternas. No ano passado, acumulamos 
um saldo em transações correntes po-
sitivo em US$ 11,7 bilhões. O superávit 
externo foi propiciado fundamental-
mente pelas exportações, que no ano 
somaram US$ 96,5 bilhões. A queda 
na cotação do dólar verificada a partir 
do segundo semestre de 2004 provou 
que o fortalecimento das vendas ex-
ternas do país não se deveram somen-
te à taxa de câmbio favorável. Até fe-
vereiro deste ano, exportamos US$ 15,2 
bilhões, 32% a mais que o primeiro bi-
mestre de 2004, a despeito de a cota-
ção do dólar ter chegado a R$ 2,56 em 
18 de fevereiro.

Os investimentos externos diretos 
também superaram todas as expec-
tativas em 2004, com um ingresso lí-
quido de US$ 18,2 bilhões. Além dis-
so, o governo aproveitou a apreciação 
cambial observada desde o início des-
te ano para reforçar as suas reservas. 
As líquidas ajustadas, que são as que 
excluem os empréstimos do FMI, já 
estavam em US$ 34,8 bilhões ao final 
de fevereiro, cerca de US$ 15 bilhões a 
mais do que em dezembro de 2003. E 
quanto às reservas líquidas totais, ao 
final de março já estavam em quase 
US$ 62 bilhões.

Entre 2003 e 2004, a dívida externa 
total do Brasil passou de US$ 214,9 bi-
lhões para US$ 201,4 bilhões, uma que-

Tabela 1: Indicadores de endividamento externo

 2002 2003 2004 

Serviço da dívida / exportações (%)  82,7   72,5   53,8  

Serviço da dívida / exportações de bens e serviços (%)  71,4   63,4   50,8  

Serviço da dívida / PIB (%)  10,9   10,5   8,6  

Juros / exportações (%)  23,6   19,4   14,8  

Juros / exportações de bens e serviços (%)  20,3   17,0   14,0  

Dívida externa total / PIB (%)  45,9   42,4   33,4  

Reservas internacionais / dívida externa total (%)  18,0   22,9   26,3  

    

Dívida externa total / exportações  3,5   2,9   2,1  

Dívida externa total / exportações de bens e serviços  3,0   2,6   2,0  

Reservas internacionais / serviço da dívida  0,8   0,9   1,0  

Reservas internacionais / juros  2,7   3,5   3,7  

Fonte: Banco Central do Brasil.

[ E M  A N Á L I S E :  E C O N O M I A ]
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da significativa. No mesmo período, o 
serviço da dívida (amortizações e juros 
brutos) caiu US$ 1,1 bilhão. Os indicado-
res de endividamento externo do país 
confirmam a queda na vulnerabilida-
de, como pode ser visto na Tabela 1.

Atualmente, o serviço da dívida ex-
terna brasileira representa cerca de 
metade do total de bens e serviços ex-
portados. Em 2000, por exemplo, es-
te percentual era de 75,5%. A queda 
da proporção do pagamento de juros 
da dívida em relação às exportações 
entre 2003 e 2004 foi também signi-
ficativa: 4,6 pontos percentuais em 
apenas um ano. É claro que nessa pro-
porção o denominador contribui mui-
to mais que o numerador, mas o fato é 
que os indicadores de endividamento 
externo encontram-se bastante favo-
ráveis. Em 2004, o montante acumu-
lado de reservas internacionais pra-
ticamente se igualou ao que foi pago 
de serviço da dívida externa. Em rela-
ção aos juros pagos, as reservas foram 
3,7 vezes maiores. Em 2000, essa razão 
havia sido de 2,1.

Esses indicadores sugerem que o 
país está mais preparado para possí-
veis turbulências que possam surgir do 

front externo. E as mais prováveis são 
as decorrentes do aumento do preço 
do barril do petróleo e da subida dos 
juros americanos.

O preço do barril do petróleo ti-
po Brent atingiu em 16 de março um 
recorde (até então) sendo cotado a 
US$ 54,80. Nesse mesmo dia, a OPEP 
anunciou um aumento na produção 
de petróleo a fim de acalmar os âni-
mos do mercado. Mas não é provável 
que essa decisão provoque uma redu-
ção nos preços do barril. Ao contrário: 
o aquecimento da economia mundial, 
sobretudo das economias americana 
e chinesa, vem gerando um forte au-
mento na demanda por essa commo-
dity, pressionando ainda mais o pre-
ço do petróleo. Tanto é que no último 
dia 21 a cotação do barril atingiu o seu 
ápice: US$ 55,7 o barril.

O petróleo aparece em primeiro lu-
gar dentre os produtos importados 
pelo Brasil, mas, dada a sua participa-
ção na pauta (em fevereiro, por exem-
plo, foi de 13%), a balança comercial 
não deverá ser muito afetada pela al-
ta da cotação do barril. O mesmo não 
pode ser dito a respeito dos preços in-
ternos, fato que inclusive deve ter in-

fluenciado, juntamente com o reajus-
te dos preços administrados, na última 
projeção do Banco Central para o IPCA 
do ano, que passou de 5,3% para 5,5%. 

Quanto aos juros americanos, o FED, 
banco central dos EUA, continua indi-
cando que prosseguirão em trajetória 
de alta gradual. O aumento de 0,4% 
do CPI (Índice de Preços ao Consumi-
dor, dos EUA) em fevereiro, resultado 
ligeiramente acima do que se projeta-
va, torna ainda mais provável essa hi-
pótese, assim como a alta dos preços 
do petróleo, muito embora o FED te-
nha frisado que até agora o preço da 
energia não teve impacto significativo 
sobre o CPI.

Na última reunião do FED, em 22 de 
março, a taxa básica de juros foi eleva-
da de 2,50% a.a. para 2,75% a.a. A pró-
xima reunião será em maio, e a apos-
ta é em um novo aumento de 0,25 p.p. 
E apesar da apreensão dos mercados 
mundiais em relação ao risco de co-
lapso da economia americana frente 
a déficits fiscais e comerciais insusten-
táveis, a tendência é que uma fração 
maior dos fluxos de capitais migre pa-
ra lá em detrimento das economias 
emergentes.

Tabela 2: Fatores condicionantes da variação da dívida pública/PIB

(em % PIB)

 2003 2004 2005*

    

Superávit primário -4,1 -4,4 -0,8 

Juros nominais 9,1 6,9 1,3 

Crescimento do PIB -0,3 -7,8 -0,7 

Outros ajustes** -2,9 -0,1 -0,3 

    

Variação da dívida 1,7 -5,4 -0,5 

Fonte: Banco Central do Brasil.
(*) Até fevereiro.
(**) Ajustes cambiais, outros ajustes de dívida externa e reconhecimento de
dívidas antigas.
Nota: Os valores com sinal negativo são os que contribuem para a redução da dívida, e os com sinal positivo são os que 
contribuem para o seu aumento.
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Assim, a convergência do IPCA pa-
ra a meta estipulada para o ano é cada 
vez menos provável. Em paralelo, pare-
ce estar cada vez mais longe o momen-
to em que a taxa de juros começará a 
cair. E, com isso, permanece uma das 
principais vulnerabilidades do país, que 
é a dívida pública.

Em fevereiro deste ano, a dívida lí-
quida do setor público ficou em 51,3% 
do PIB. A queda em relação a dezembro 
de 2003 não é nada desprezível, seis 
pontos percentuais, mas a dívida ainda 
é alta. Apenas a obtenção de superávits 
primários contribuiu para uma redu-
ção da dívida em montante equivalen-
te a 4,4% do PIB em 2004. O crescimen-
to do PIB, por sua vez, teve contribuição 
ainda maior, equivalente a 7,5% do PIB. 
Mas o pagamento de juros no ano che-
gou a cerca de R$ 128,3 bilhões, agindo 
em direção contrária ao do superávit 
primário e do crescimento econômico 
e aumentando a dívida em 6,9% do PIB 
(ver tabela 2).

Isto é, o peso dos juros na dívida difi-
culta o seu controle e torna fundamen-
tal que o governo obtenha superávits 
primários elevados. E embora a me-
ta para o ano seja de 4,25% do PIB, não 
está descartada a hipótese de que es-
ta passe a 4,5% do PIB como em 2004, 
caso a queda da dívida pública ao longo 
do ano não ocorra no ritmo desejado.

Outras vulnerabilidades importan-
tes dizem respeito não a aspectos pu-
ramente econômicos, mas de gover-
nabilidade e políticos, que têm clara 
influência sobre o cenário macroeconô-
mico. Itens que ficaram pendentes na 
agenda do governo e que, caso fossem 
implementados, significariam mais um 
passo em direção à maioridade do país. 
Um deles é a questão da independên-
cia formal do Banco Central.

Na prática, o Banco Central já vem 
atuando como instituição independen-
te e a oficialização desta posição é for-
temente defendida pela equipe eco-
nômica do governo. Esta, por sua vez, 
encontra-se bastante fortalecida em 
virtude dos resultados econômicos al-
cançados no último ano — em 2004, 
passamos de 15ª para 12ª economia 
mundial. A tendência natural seria en-
tão que a independência do Banco Cen-

tral, validada pela boa performance 
econômica, fosse colocada na pauta, 
saindo dos debates políticos e acadê-
micos. Mas isso não aconteceu, o que 
sugere que há um embate dentro do 
Executivo que emperra o andamento 
dessa questão. 

Outro item de extrema impor-
tância e que está ainda pendente na 
agenda do governo é a reforma políti-
ca. A heterogeneidade dentro dos par-
tidos tem feito com que muitas ve-
zes eles sejam compostos por grupos 
de oposição ao governo e grupos que 
o apóiam. Isso aumenta e torna mui-
to mais lentas as negociações, o que 
acaba encarecendo a máquina admi-
nistrativa e exigindo, como contrapar-
tida, uma tributação elevada. Dessa 
forma, a reforma política é quase um 
pré-requisito para outra reforma ur-
gente, a tributária.

Enquanto o governo não reduzir 
efetivamente os seus gastos não se-
rá possível efetuar a redução da carga 
tributária pleiteada pelos agentes per-
tencentes aos setores produtivos da 
economia. O máximo que poderá ser 
feito é reduzir os impostos sobre cer-
tos segmentos e aumentá-los em ou-
tros, tomando medidas que compen-
sem a perda de arrecadação. Mas, no 
final, a carga tributária total será a 
mesma.

Alguns atribuem erroneamente a 
impossibilidade de o governo reduzir 
seus gastos à dívida social. De fato, a 
questão social no Brasil é crítica: atual-
mente, a camada composta pelos 10% 
mais ricos da população brasileira de-
tém 47% da renda total do país, o mes-
mo percentual de 20 anos atrás; da 
mesma forma, os 50% mais pobres do 
país detém hoje a mesma fatia da ren-
da que detinham há 20 anos, de 13%.

Mas o problema social do país não 
se deve à falta de recursos, isto é, não 
tem qualquer relação com o tamanho 
da dívida pública, mas sim ao foco da 
política. O principal desafio consis-
te em fazer com que os recursos che-
guem plenamente e efetivamente 
onde devem chegar, e não em aumen-
tá-los. Assim, no caso brasileiro, quitar 
a dívida social não implica em elevar 
os gastos públicos. 

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

O peso dos juros 
na dívida líquida 
do setor público 
dificulta o seu 
controle e torna 
fundamental que 
o governo obtenha 
superávits primários 
elevados
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SUMÁRIO EXECUTIVO

 As eleições municipais de 2004 revelaram que o PT pre-
cisará construir coligações sólidas com outros partidos 
para levar adiante o projeto de reeleição. A partir do se-
gundo semestre, a necessidade de compartilhar proje-
tos e poder vai aumentar.

 A demora em delimitar tanto o espaço dos partidos 
quanto a forma como deveriam pleiteá-lo foi decisiva 
para gerar uma visão negativa da reforma ministerial. 
O processo também foi afetado pelas dificuldades tra-
zidas pelo partido do próprio presidente, que se opunha 
à redução de sua participação nos cargos do Executi-
vo e, ao mesmo tempo, queria controlar a coordenação 
política do governo.

 Ao optar por uma reforma ministerial minimalista, Lu-
la acabou por abrir uma janela de oportunidade: a de 
assumir um novo estilo de liderança presidencial, mais 
voltado para a participação direta e constante na nego-
ciação política com os partidos e líderes aliados. O go-
verno tem priorizado o diálogo com o PMDB, inclusive 
com a ala oposicionista do partido.

 Projetos polêmicos, que gerem muito desgaste na base 
eleitoral dos parlamentares, dificilmente serão aprova-
dos. A Lei das Agências Regulatórias, as ações de refor-
ma do Judiciário e legislações com forte apoio da opi-
nião pública, medidas com maior tempo de maturação 
e que alcançaram grande consenso junto à classe polí-
tica, devem se tornar mais centrais.

 Atualmente, uma das características mais marcantes 
do processo orçamentário no Brasil é a rigidez. O orça-
mento tem sido rígido tanto no que se refere à aloca-
ção das receitas como em relação às despesas realiza-
das.

 A criação de Contribuições, geralmente associadas a 
gastos sociais, como por exemplo a CPMF e a CIDE, é 
uma iniciativa tomada no sentido de enrijecer receitas 
orçamentárias e tem sido uma das maiores ferramen-
tas na estratégia de ajuste fiscal do governo.

 Quando as restrições de receita e de gasto são conside-
radas em conjunto, torna-se claro que o governo tem 
muito pouco espaço de manobra na política orçamen-
tária. 

 No início do mês, o governo anunciou oficialmente o fim 
do acordo com o FMI. Mas, na prática, o fim do acordo 
não significará o fim das metas fiscais e inflacionárias.

 Os indicadores de endividamento externo sugerem que 
o país está menos vulnerável a possíveis turbulências 
que possam surgir do front externo.

 A convergência do IPCA para a meta estipulada para o 
ano é cada vez menos provável. Em paralelo, parece es-
tar cada vez mais distante o momento em que a taxa de 
juros começará a cair.

 Embora a meta para o superávit primário em 2005 seja 
de 4,25% do PIB, não está descartada a hipótese de que 
esta meta passe a 4,5% do PIB, caso a queda da dívida 
pública não ocorra no ritmo desejado.

 Para a próxima reunião do FED, em maio, a aposta é em 
um novo aumento da taxa de juros básica americana em 
0,25 p.p.

 No médio prazo, mantém-se um equilíbrio precário entre a 
oferta e a demanda mundial de petróleo e a possibilidade 
de altas repentinas nos preços. O CBIE (Centro Brasileiro de 
Infra-Estrutura) estima que os preços spot para os petróleos 
WTI e Brent fecharão 2005 com uma média entre US$ 45/b e 
US$ 47/b e US$ 43/b e US$ 45/b, respectivamente.

 No Brasil, com o crescimento da produção de petróleo ad-
vindo da P-43 e da P-48 no primeiro semestre do ano e o 
início de operação de outras novas plataformas, espera-
se uma adição média de mais 200 mil bpd em 2005, o que 
representaria um crescimento de 15% em relação a 2004.

 O CBIE estima também que o aumento na produção de 
petróleo, aliado a uma desaceleração do crescimento da 
demanda interna, conduza a uma redução de 40% no 
déficit da balança comercial do setor de petróleo e deri-
vados em 2005.

 Na 7ª Rodada de licitação para exploração de petróleo 
e gás natural prevista para 2005, dificuldades relaciona-
das à obtenção das licenças ambientais, à falta de regu-
lação específica para o gás natural e ao peso da carga 
impositiva que oneram os concessionários continuam 
afastando grande parte dos investidores privados. 
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P ara a elaboração do cenário 
básico, foi considerada co-
mo premissa que a indefini-
ção a respeito do marcos re-

gulatórios fará com que a economia 
cresça, até 2009, a uma taxa de cerca 
de 3%. No cenário alternativo, o menos 
provável, a premissa é a de que o go-
verno cumprirá plenamente sua agen-
da microeconômica, de maneira que a 
economia entrará em um ciclo de forte 
crescimento nos próximos cinco anos.

No cenário básico, considerou-se 
que o país encontra-se imune a crises 
financeiras internacionais, dado o per-
fil dos seus indicadores externos. As-
sim, a inflação sofrerá apenas os im-
pactos dos preços administrados e do 
petróleo. A taxa de juros começará 
a cair em agosto, fechando o ano em 
17,5% ao ano.

A este respeito, no cenário alterna-
tivo considerou-se que a taxa de câm-
bio, que em termos reais efetivos en-
contra-se valorizada, se recuperará, 
ou seja, será eliminado o “atraso cam-
bial”, o que fará com que o câmbio ex-
perimente taxas de variação ainda 
mais elevadas, o mesmo ocorrendo 
com a inflação. Especificamente com 
relação ao ano corrente, as dificulda-
des de liquidez internacional geradas 
pela subida dos juros americanos re-
forçará ainda mais a tendência de alta 
do câmbio e da inflação. Como o com-
portamento do Banco Central deve ser 
gerador de cenários, ou seja, como não 
se acredita que haja possibilidade de o 

governo flexibilizar a política monetá-
ria, ainda que tenha rompido o acordo 
com o FMI, a taxa de juros Selic média 
de 2005 deverá ficar em 19,1%.

A combinação dos cenários para a 
taxa de variação do PIB, a taxa de ju-
ros, a inflação, o superávit primário e 
o percentual da dívida pública atrela-
da ao câmbio geraram as trajetórias 
da dívida líquida do setor público co-
mo proporção do PIB que são apresen-
tadas nas tabelas de cenários a seguir. 
Note-se que no cenário alternativo, 
onde se considerou um crescimento 
econômico mais forte, o ritmo de que-
da da dívida foi maior, a despeito dos 
juros estarem em patamares mais ele-
vados.

As contas externas se apresentaram 
ligeiramente mais favoráveis no cená-
rio alternativo devido às premissas de 
cumprimento da agenda microeconô-
mica, sobretudo no que diz respeito ao 
ingresso líquido de investimentos es-
trangeiros, e de câmbio mais elevado, 
principalmente por seus efeitos sobre 
a balança comercial.

Por fim, como no último Boletim, 
não se projeta um grande descontro-
le da economia em 2006, ano de elei-
ções. A continuidade da política eco-
nômica, a despeito da eleição de um 
candidato de oposição em 2002, ame-
nizou as incertezas em relação aos ru-
mos da economia no caso de uma mu-
dança no governo (hipótese, aliás, 
considerada pouco provável na próxi-
ma eleição presidencial). 

Ce
ná
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Cenário Básico 2003 2004 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P

Crescimento PIB (%) 0,5 5,2 3,3 3,3 3,0 3,0 3,0

Agricultura 4,5 5,3 3,8 4,0 4,2 4,2 4,0
Indústria 0,1 6,2 3,9 3,7 3,5 3,5 3,5
Serviços 0,6 3,7 3,1 2,8 2,9 2,9 2,9

Taxa de Juros SELIC (%a.a.) - média 23,3 16,2 18,7 16,3 14,5 13,5 13,0
SELIC (%a.a.) - final 16,5 17,8 17,5 15,0 14,0 13,0 13,0

Inflação IPCA (%) 9,3 7,6 6,0 5,5 5,0 5,0 5,0
IGP-M (%) 8,7 12,4 7,2 6,5 6,0 5,8 5,5

Contas Públicas Sup. Primário (%PIB) 4,3 4,6 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3
Dívida Pública (%PIB) 57,2 51,8 50,2 48,2 45,9 43,3 40,4

Contas Externas Câmbio (R$/US$) 2,89 2,65 2,88 3,04 3,19 3,21 3,30
Balanço Comercial 24,8 33,7 30,1 27,2 22,6 21,9 19,7

Exp (US$ B) 73,1 96,5 104,7 110,1 114,6 119,2 126,9
Imp (US$ B) 48,3 62,8 74,6 82,9 92,0 97,3 107,2

Conta corrente (%PIB) 0,8 1,9 1,5 0,6 -1,0 -2,2 -3,8
IED (US$ B) 10,1 18,2 16,0 15,3 15,0 15,5 15,5

Cenário Alternativo 2003 2004 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P

Crescimento PIB (%) 0,5 5,2 4,8 4,5 4,5 4,6 4,6

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

Taxa de Juros SELIC (%a.a.) - média 23,3 16,2 19,1 17,4 15,9 14,7 14,0
SELIC (%a.a.) - final 16,5 17,8 18,3 16,5 15,3 14,0 14,0

Inflação IPCA (%) 9,3 7,6 6,5 6,0 5,5 5,5 5,5
IGP-M (%) 8,7 12,4 8,0 7,8 7,5 7,2 7,2

Contas Públicas Sup. Primário (%PIB) 4,3 4,6 4,5 4,5 4,3 4,3 4,3
Dívida Pública (%PIB) 57,2 51,8 49,4 46,7 44,0 41,9 38,5

Contas Externas Câmbio (R$/US$) 2,89 2,65 3,00 3,18 3,35 3,52 3,60
Balanço Comercial 24,8 33,7 33,0 29,7 28,1 26,3 25,0

Exp (US$ B) 73,1 96,5 107,0 115,6 122,2 129,4 135,7
Imp (US$ B) 48,3 62,8 74,0 85,9 94,1 103,1 110,7

Conta corrente (%PIB) 0,8 1,9 1,7 1,0 0,0 -0,9 -2,0
IED (US$ B) 10,1 18,2 17,5 18,0 18,2 18,5 18,5

E= Estimativa P=Projeção IED= Investimento Externo Direto
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