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O 
país passa por uma grave crise política, 
desencadeada por denúncias de corrup
ção nos mais diversos escalões do gover
no e no próprio partido do presidente. A 

análise feita na seção de Política atribui a atual cri
se do governo ao chamado presidencialismo de coa
lizão, sistema onde os diversos partidos políticos 
oferecem apoio para implementar os projetos do 
Executivo e, em contrapartida, participam do gover
no através de cargos nos Ministérios, nas estatais e 
nos altos escalões. Com a crise, a reforma ministe
rial, com vistas à eleição do ano que vem, tornouse 
ainda mais urgente.

Felizmente, os chamados fundamentos econômi
cos do país não foram atingidos pela crise. E embo
ra a expectativa inicial fosse de que a cotação do 
dólar disparasse, a taxa de câmbio, ao contrário, se 
valorizou ainda mais, atingindo as menores cota
ções dos últimos três anos.

A apreciação cambial teve forte influência de bai
xa sobre os preços por atacado que, juntamente 
com a trégua no aumento dos preços administra
dos, provocou desaceleração dos preços ao consu

midor. Tanto, que o mercado revisou para baixo o 
IPCA de 2005. Nesse contexto, a seção de Economia 
analisa não só as causas da redução dos preços co
mo também procura projetar o comportamento dos 
preços até o fim do ano e apresenta os benefícios 
da deflação.

Um dos benefícios apontados pelo artigo é a pos
sibilidade de escoamento da produção em setores 
com estoques excessivos, o que pode gerar resulta
dos muito positivos em termos de crescimento eco
nômico. Este, por sua vez, poderia influenciar para a 
redução do índice de pobreza no país. É o que ana
lisa a seção de Governo, que procura mostrar onde 
devem focar as políticas sociais, a partir da constru
ção de cenários de crescimento econômico e de re
dução da desigualdade. A principal conclusão é que 
se as políticas públicas conseguissem atingir simul
taneamente os indicadores de crescimento econô
mico e de diminuição da concentração de renda, os 
programas de redução da pobreza seriam mais efi
cazes.

E no Especial, uma ampla análise prospectiva do 
setor de agronegócios no Brasil e no mundo. 

Nota do Editor

[ n o t a  d o  e d i t o r ]
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P
ara entender a crise políti
ca tão grave que estamos 
vivendo e tentar prever 
alguns cenários possíveis 

de sua evolução no calor da ho
ra (quentíssima e excessivamente 
volátil, o que, evidentemente difi
culta muito a capacidade de pre
visão), é preciso analisar algumas 
características essenciais do sis
tema político brasileiro, entre as 
quais o funcionamento do “presi
dencialismo de coalizão” e a difí
cil combinação, do ponto de vista 
da governabilidade, entre o siste
ma eleitoral proporcional, o siste
ma multipartidário fragmentado e 
o federalismo robusto. 

O Brasil é uma das poucas de
mocracias liberais que apresen
ta essa combinação explosiva 
de características institucionais 
do sistema político: representa
ção proporcional (com lista aber
ta), sistema multipartidário frag
mentado e sem partidos fortes, 
presidencialismo “imperial”, is
to é, com grande concentração 
de poder no Executivo e federa
lismo forte, com dispersão de po
der entre estados. Essa combina

ção específica de características 
institucionais torna complicada a 
operação do governo, e complexa 
a relação entre o Executivo e o Le
gislativo, dando margem a várias 
interpretações pessimistas sobre 
as possibilidades da estabilidade 
política própria das democracias 
maduras, não só no governo Lu
la, evidentemente, mas em todos 
os governos do período democrá
tico pós85.

No sistema presidencialista de 
coalizão, expressão cunhada em 
1988 pelo cientista político Sérgio 
Abranches, que permeia nossas 
instituições desde a República de 
46, os vários e diversificados par
tidos políticos (que por sua vez 
expressam heterogêneos interes
ses sociais e regionais) propor
cionam apoio políticoparlamen
tar para implementar os projetos 
do Executivo e, em contrapartida, 
participam do governo de diver
sas formas: têm cargos nos Minis
térios, nas estatais e nos altos es
calões da administração pública, 
e recebem recursos para satisfa
zer as demandas de suas bases 
eleitorais, através das emendas 

A crise da coalizão governamental:
Da Base Aliada à Base Desalinhada

[ e m  a n á l i s e :  p o l í t i c a ]
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parlamentares e de várias outras 
formas de prebendas governa
mentais.

Essa forma de acomodação en
tre os poderes Executivo e Legis
lativo através da coalizão gover
namental se origina de uma dupla 
e desigual legitimidade dos ocu
pantes desses poderes: enquanto 
o Presidente se elege pela maio
ria do eleitorado, o sistema eleito
ral proporcional com lista aberta 
e a legislação partidária permitem 
a eleição de deputados que ex
pressam ou representam parcelas 
extremamente restritas do eleito
rado nacional e partidos com es
cassa representatividade política, 
mas que têm assento no Parla
mento e uma série de outros be
nefícios políticos, como a parti
cipação no fundo partidário e na 
propaganda eleitoral gratuita, en
tre outras vantagens.

Outro aspecto importante da 
montagem de coalizões governa
mentais no nosso presidencialis
mo tem a ver com o tipo de bu
rocracia que administra o país. 
Apesar da recente (mas incom
pleta e inconclusa) modernização 
da estrutura administrativa do Es
tado brasileiro, com avanços na 
profissionalização da administra
ção pública, ainda há um exces
so de “cargos de confiança”, as fa
mosas DAS (falase em vinte mil 
cargos aproximadamente), que 
mudam a cada alteração gover
namental e abrigam clientelas e 
afilhados dos mais variados tipos 
dos partidos que compõem a ba
se aliada.

Assim, o Presidente, como arti
culador principal da coalizão (no 
passado remoto e recente ele cos
tumava ser esse articulador prin
cipal), tem à sua disposição con
dições privilegiadas de agregar 
novas estruturas administrativas 
para fortalecer seu projeto políti
co e trazer quadros qualificados 
que não pertencem à burocracia 
pública de carreira.

Essa porcentagem enorme de 
quadros administrativos vincu

lados à coalizão dominante, não 
pertencentes à burocracia per
manente e profissional, pode dar 
margem a barganhas clientelís
ticas e fisiológicas, dificilmente 
controláveis quando a coalizão é 
composta de inúmeros partidos 
e extremamente divergentes do 
programa político do partido do 
Presidente.

Essas estruturas administrati
vas politizadas e informais têm 
como alvo principal as empresas 
estatais, cujos salários são muito 
maiores do que os da administra
ção direta e possibilitam relações 
às vezes promíscuas com a inicia
tiva privada, permitindo a captu
ra do Estado por interesses priva
dos.

O escândalo do “mensalão”, no 
entanto, pode vir a esclarecer me
lhor, se comprovadas as denún
cias levantadas, outra forma de 
relação promíscua das empresas 
com o Estado, através do financia
mento de campanhas. Sendo es
tas cada vez mais caras, as em
presas financiam os candidatos, 
fazendo “caixa” (dois, evidente
mente) para comprar apoios par
lamentares e apoios políticos em 
geral.

Além disso, essas mesmas re
gras eleitorais e partidárias (co
mo, por exemplo, a possibilidade 
de coligações nas eleições legisla
tivas, a possibilidade legal do tro
catroca partidário, a existência 
de inúmeras legendas de aluguel  
etc.) não favorecem o fortaleci
mento dos partidos e nem condu
zem a seu enraizamento na socie
dade civil.

O gabinete, coalizão gover
namental ou “base aliada”, co
mo vem sendo denominada co
mumente na imprensa, deve, em 
princípio, expressar a correlação 
de forças existente no Congresso 
Nacional, o que por sua vez refle
tiria o peso eleitoral dos partidos 
políticos e regiões geográficas do 
país. Haveria, em tese, equilíbrio 
e proporcionalidade entre a base 
e a real força eleitoral das agre

miações partidárias, sem o que se 
torna muito difícil manter um go
verno estável.

Os ministros são nomeados li
vremente pelo Presidente, mas 
também exercem a “represen
tação” de seus partidos e/ou re
giões, o que lhes dá relativa auto
nomia para expressar interesses 
e orientações diversas do partido 
do Chefe do Executivo.

Porém, essa diversidade tem li
mites e quanto mais convergentes 
forem os projetos dos partidos 
aliados mais coesão e coopera
ção se podem esperar dos atores 
políticos, o que poderia produzir 
governos ativos e realizadores, 
maximizando a eficiência gover
namental.

A dispersão do controle mi
nisterial pelos partidos pode va
riar muito, determinando coali
zões mais e menos concentradas, 
mais e menos heterogêneas, mais 
e menos harmônicas em termos 
ideológicos, o que nos permite 
pensar em termos de índices de 
fracionamento governamental.

Durante a democracia populis
ta (19451964) esse esquema fun
cionou relativamente bem por
que os partidos políticos não eram 
tantos. A coligação PTBPSD que 
elegeu a maioria dos presidentes 
tinha muita força tanto no Executi

[ e m  a n á l i s e :  p o l í t i c a ]
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empresas com o 
Estado, através do 
financiamento de 
campanhas
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vo como no Legislativo e espraiava 
seu poder em quase todo o terri
tório nacional. Isto é, os presiden
tes podiam contar com expressiva 
base de sustentação no Congresso 
Nacional, garantindo a governabi
lidade, além de ampla legitimida
de popular. Ou seja, nessa época 

as coalizões controlavam, em qua
se todos os governos (com exce
ção do Presidente Jânio Quadros, 
que exatamente não tinha ampla 
base parlamentar, o que dificul
tou muito a governabilidade), lar
ga maioria na Câmara, no Senado 
e no Congresso Nacional.

O poder do presidente se basea
va em ampla aceitação popular, 
dadas as características próprias 
do populismo, que significava 
uma relação carismática e perso
nalista do Chefe do Executivo com 
as massas urbanas, recémincor
poradas ao processo político.

[ e m  a n á l i s e :  p o l í t i c a ]

Tabela 1: Coalizões Partidárias no Executivo Brasileiro (Período 1946-641)

Governo Nº Partidos 
na Coalizão

% Cadeiras 
na C.D.

% Cadeiras 
no Senado

% Cadeiras 
no Congresso

Nº Partidos 
na Câmara2

Dutra: I Ministério – De 01/46 a 10/46 03 87% 91% 86% 10 (04)

Dutra: II Ministério – De 10/46 a 03/50 03 82% 86% 81% 10 (04)

Dutra: III Ministério – De 03/50 a 01/51 02 64% 73% 64% 12 (06)

Vargas: I Ministério – De 01/51 a 06/53 04 89% 91% 89% 12 (06)

Vargas: II Ministério – De 06/53 a 09/54 04 85% 89% 85% 12 (06)

Café Filho: I Ministério – De 09/54 a 04/55 04 85% 91% 89% 12 (06)

Café Filho: II Ministério – De 04/55 a 11/55 05 82% 89% 80% 12 (06)

Nereu Ramos – De 11/55 a 01/56 68% 70% 67% 12 (06)

Kubitschek3 – De 01/56 a 01/61 04 68% 70% 67% 12 (06)

Quadros – De 01/61 a 08/61 06 92% 91% 93% 12 (06)

Goulart: I Ministério4 – De 09/61 a 07/62 05 83% 89% 86% 13 (05)

Goulart: II Ministério – De 07/62 a 09/62 04 79% 87% 79% 13 (05)

Goulart: III Ministério – De 09/62 a 01/63 03 56% 74% 59% 13 (05)

Goulart: IV Ministério – De 01/63 a 06/63 05 85% 85% 85% 13 (05)

Goulart: V Ministério – De 06/63 a 04/64 04 63% 65% 63% 13 (05)

 
Fonte: Abranches, Sérgio Henrique Hudson “Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro” in Dados 
Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 31, n.1, 1988, pp5 a 34.
Obs.: 1Foram consideradas novas coalizões aquelas mudanças de ministério que alteraram a distribuição de ministé-
rios entre os partidos. 
2Os valores entre parênteses correspondem aos partidos com mais de 3%. 
3Neste governo, não houve mudanças na distribuição de ministérios entre os partidos. Houve trocas importantes de 
ministros dentro do mesmo partido e entre os estados. 
4Os três primeiros ministérios de Goulart foram parlamentaristas.
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Podemos observar a composi
ção dessas coalizões observando 
a tabela 1.

A situação mudou totalmen
te na experiência democrática 
inaugurada em 1985 e consolida
da com a Constituição de 1988. 
Os presidentes e os demais che
fes do Poder Executivo passaram 
a contar com maioria absoluta do 
eleitorado, graças às eleições em 
dois turnos, inexistentes na épo
ca, enquanto aumentou muito a 
dispersão dos partidos políticos 
no Congresso Nacional e multipli
caramse os pequenos partidos, 
graças à enorme liberalidade da 
legislação partidária.

A simples observação da ta
bela acima, mesmo sem a visua
lização de uma semelhante para 
o período democrático atual, tor
na evidente a extrema dispersão, 
fragmentação partidária e ausên
cia de convergência ideológica da 
atual coalizão governamental.

Os governos José Sarney (o 
PMDB controlava mais de 70% do 
Ministério), Itamar Franco e Fer
nando Henrique Cardoso conse
guiram formar coalizões relativa
mente consistentes, porque suas 
bases aliadas não tinham núme
ro excessivo de parceiros: eram 
compostas em sua maioria por 
partidos grandes (basicamen
te PFL, PSDB, PMDB e PTB), o es
pectro ideológico deles não era 
tão diversificado e havia um pro
jeto governamental unificando as 
perspectivas dos atores políticos. 
Isso não significa que eles não ti
vessem cooptado lideranças e 
partidos através da oferta de car
gos e prebendas no governo, me
canismo típico do presidencialis
mo de coalizão.

O índice de fracionamento go
vernamental e a fragilidade da 
coesão da base aliada foram cons
titutivas do governo Lula desde o 

início, e para entender as profun
dezas da crise atual, culminância 
desse processo, é fundamental 
perceber a especificidade da mon
tagem e gestão da coalizão no go
verno Lula:

1 – Déficit DE cimENto político-iDEológico 
E NúmEro ExcEssivo DE pArcEiros

A extrema diversidade político
ideológica e regional marcou a ba
se aliada desde a fase anterior, de 
constituição da aliança eleitoral, 
liderada por José Dirceu, que as
sociou num projeto eleitoral par
tidos de extrema direita, como o 
PP, até a extrema esquerda, como 
o PCdoB e outros. O programa mí
nimo de governo, a Carta ao Po
vo Brasileiro, era excessivamen
te genérico para abranger forças 
políticas tão díspares e já negava 
algumas das bandeiras históricas 
do PT.

2 – soBrE-rEprEsENtAção Do pt E má 
DistriBuição Do poDEr ENtrE os AliADos

Na fase de constituição do go
verno e, especialmente depois das 
eleições de 2004, o compartilha
mento do poder federal estabele
ceu uma sobrerepresentação do 
PT em relação ao efetivo controle 
de cadeiras no Congresso Nacio
nal, deixando subrepresentadas 
importantes forças políticas (prin
cipalmente o PMDB, maior parti
do brasileiro) e intensificando o 
conflito entre os inúmeros aliados 
por cargos e recursos financeiros. 
O episódio da eleição da Presidên
cia da Câmara é um dos que re
vela a “fome” excessiva do PT e a 
inabilidade no trato com os par
ceiros minoritários.

� – frAgmENtAção DA gEstão púBlicA 
Se nos governos anteriores 

predominava a “porteira fecha
da”, isto é, a distribuição de car
gos desde a cúpula (o ministro) 

até os escalões mais baixos dos 
cargos de confiança para o mes
mo partido, criando unicidade en
tre o comando e os comandados 
e convergência de projeto admi
nistrativo, o PT inaugurou a prá
tica, que se demonstrou ineficaz 
do ponto de vista administrativo e 
também político, de cindir a ges
tão entre partidos diferentes, dei
xando a cúpula para os aliados, 
mas preenchendo os cargos abai
xo com militantes do PT.

� – Déficit DE coorDENAção políticA pElo 
prEsiDENtE

Lula abdicou completamente 
da negociação com o Congresso 
e da articulação política. Mesmo 
depois do episódio Waldomiro Di
niz, delegou integralmente essas 
funções ao Ministro José Dirceu e 
perdeu grandes oportunidades de 
imprimir sua marca para diminuir 
o conflito interno da base aliada 
que se ampliou permanentemen
te.

5 – uso ABusivo DE cArgos púBlicos E 
vErBAs fEDErAis pArA gArANtir Apoio 
político

Se a barganha de cargos e ver
bas sempre foi um dos elementos 
usados para manter a coesão da 
coalizão governamental, além da 
convergência programática míni
ma necessária, o governo petis
ta exacerbou a mercantilização 
da obtenção de apoio político, 
tornando crescentemente “cara” 
a adesão dos partidos aliados. 
Mesmo que o “mensalão” não te
nha se tornado forma institucio
nalizada e monetariamente direta 
de obtenção de apoio político, co
mo acusa o exaliado Roberto Jef
ferson, as trocas com a base alia
da vinham assumindo conotações 
cada vez menos vinculadas a pro
jetos políticos comuns e políticas 
governamentais que atendessem 
a demandas da sociedade brasi
leira.

A fome pantagruélica do PT 
nessas barganhas veio criando 
progressivas e crescentes incom

[ e m  a n á l i s e :  p o l í t i c a ]

Para entender as profundezas da crise atual 
é fundamental perceber a especificidade da 
montagem e gestão da coalizão no governo Lula
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patibilidades com quase todos os 
parceiros, inclusive o PMDB, atual
mente maior partido brasileiro e 
tradicionalmente fisiológico, além 
de difícil no trato, pois constitui 
uma confederação de agremia
ções regionais, com os mais va
riados perfis políticoideológicos. 
Sempre foi complicada a negocia
ção com esse partido, estando as 
coisas ainda piores, pois desde 
o início do governo Lula ele está 
cindido em duas metades, uma si
tuacionista e outra oposicionista, 
sendo que a cúpula da organiza
ção está do lado da oposição.

Os problemas com esse parti
do, sem o qual é difícil governar, e 
com o qual também é, começaram 
no primeiro gabinete: José Dirceu 
ofereceu dois importantes Minis
térios (Minas e Energia e Integra
ção Nacional) para garantir a ade
são e Lula cancelou o acordo. Por 
ironia da História, esses são dois 
dos quatro Ministérios atualmen
te oferecidos ao PMDB pelo Pre
sidente para garantir a governa
bilidade e reconstruir a coalizão, 
totalmente abalada pela crise.

� - pArtiDo miNoritário NA prEsiDêNciA 
DA câmArA

No presidencialismo brasilei
ro é extremamente importante a 
colaboração do Presidente da Câ
mara, função com grande poder 
de controle sobre os deputados 
e sobre o Colégio de Líderes, ex
pressões relevantes do Poder Le
gislativo. É, assim, crucial para 
equilibrar as relações Executivo
Legislativo. Tanto a Câmara Fede
ral como o Senado têm uma es
trutura organizacional bastante 
centralizada, que dá a seus líderes 
muito poder de decisão e influên
cia sobre a operação do Legisla
tivo e, conseqüentemente, sobre 
seu relacionamento com o Execu
tivo para aprovar suas matérias. 
Quando controlada pelo partido 
do Presidente, era bem mais fá
cil governar. Quando ocupada por 
deputado de partido minoritário, 
essencialmente clientelista, repre

sentante do baixo clero parlamen
tar e dos interesses corporativos 
dos deputados, dificulta muito a 
operação do governo.

possívEis DEsDoBrAmENtos DA crisE
O quadro desenhado acima 

aponta grave crise de governabi
lidade, cujos desdobramentos de
pendem de uma série de fatores 
ainda bastante imprevisíveis, da
das a extrema volatilidade e rapi
dez dos acontecimentos.

As sucessivas denúncias de 
corrupção e o funcionamento si
multâneo de várias CPIs no Con
gresso Nacional, a dos Correios, a 
do Mensalão e a dos Bingos, ten
dem a aprofundar uma paralisia 
decisória que já começava a se 
manifestar antes mesmo das de
núncias do Deputado Roberto Jef
ferson.

A situação delicada do presi
dente do Banco Central e do Mi
nistro da Previdência, as dificul
dades crescentes para aprovar 
legislação proposta pelo Executi
vo e o afastamento progressivo 
entre o Presidente e seu primeiro
ministro informal e a cúpula bu
rocrática do Partido dos Trabalha
dores já estavam em curso antes 
da eclosão da crise, exatamente 
numa fase em que a questão da 
reeleição, projeto prioritário do 
PT, necessitaria de uma reafirma
ção da unidade tanto deste parti
do, quanto da base aliada.

Desencadeada a crise, a ques
tão da reforma ministerial tornou
se premente e urgente, mas não 
suficiente para recosturar a base 
aliada e restabelecer a governabi
lidade, seriamente comprometida 
pela erosão da legitimidade go
vernamental e da coesão mínima 
necessária para governar.

Para essa reforma o Presidente 
estabeleceu como estratégia prin
cipal a ampliação da participação 
do PMDB no Ministério, oferecen
do a ele mais três Pastas (até ago
ra) além das duas que possui atu
almente. A oferta esclarece que 
tal participação não supõe apoio 

à reeleição em 2006, e a decisão 
peemedebista de ter candidato 
próprio, assumida em convenção 
nacional, seria respeitada. 

A ampliação do espaço do 
PMDB na coalizão proposta pelo 
Presidente Lula tardiamente, de
pois do afastamento de José Dir
ceu, traz em seu bojo obstáculos 
sérios e não significa a consolida
ção de uma nova base aliada, coe
sa e solidária, pois:
a) colide com os interesses elei

torais de vários governadores, 
senadores e deputados do par
tido, alguns candidatos à ree
leição e adversários de candi
datos petistas em seus estados 
e para quem não interessa no 
momento cargos na adminis
tração federal;

b) conflita com os interesses de 
Anthony Garotinho, um dos 
précandidatos do partido, que 
resistirá bravamente à aproxi
mação com o PT e tentará, ca

[ e m  a n á l i s e :  p o l í t i c a ]
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da vez mais, apresentarse co
mo o antiPT; e

c) aliarse a um governo despres
tigiado e acossado por denún
cias de corrupção pode não ser 
uma boa estratégia eleitoral e 
deve afastar peemedebistas, 
especialmente os da oposição;
A estratégia de aliança com o 

PMDB, contestada pelos sete go
vernadores e por ampla porção 
da bancada na Câmara, sofre a 
oposição do diretório paulista, 
controlado por Orestes Quércia, e 
da bancada gaúcha, liderada pe
lo Governador Germano Rigotto. 
São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio 
de Janeiro unidos contra a partici
pação no governo federal não ga
rantem ao governo, mesmo com 
a ampliação do espaço peemede
bista, uma sustentação suficiente
mente forte para refazer uma ba
se estável e equilibrada. 

Preocupa a falta de alternativas 
do governo federal. Não parece 
haver um plano B de parceria par
tidária para recompor a coalizão e 
a possível ascensão do PP ao Mi
nistério não resolve essa questão. 
A participação de técnicos de al
to nível e/ou figuras notáveis do 
empresariado no Ministério pode 
ajudar a reforçar um pouco a legi
timidade governamental abalada, 
mas não soluciona a crise de go
vernabilidade e a recomposição 
da base.

Embora improvável, mesmo 
porque a oposição tem se mani
festado temerosa em colocar le
nha na fogueira e parece prefe
rir um desgaste lento, gradual e 
seguro do governo até o fim do 
mandato, a evolução de CPIs cos
tuma ser totalmente imprevisível, 
não permitindo negar totalmente 
a possibilidade do impeachment. 
É parte da gramática política bra
sileira, baseada em experiências 
passadas, que uma CPI todos sa
bem como começa e ninguém 
tem certeza como acaba. 

O risco de contaminação da 
economia pela crise política ainda 
não foi totalmente afastado, ape

sar do prosseguimento de bons 
indicadores de mercado, e uma 
das táticas para evitar esse peri
go tem sido a aproximação do Mi
nistro Antonio Palocci das oposi
ções em busca de um “pacto de 
governabilidade” para evitar a cri
se sistêmica.

Essa união nacional para salvar 
as instituições e preservar a socie
dade brasileira como um todo dos 
efeitos perversos da crise parece 
ter respaldo em setores da oposi
ção, tanto do PSDB, como do PFL 
e do PMDB. A conversa de Aécio 
Neves com o Presidente e as inú
meras manifestações recentes de 
líderes da oposição tendem a de
monstrar uma disposição para o 
diálogo e entendimento, que po
deria diminuir os riscos de colap
so geral da situação política.

Ao contrário de certas análises 
raivosas, que falam em “golpis
mo branco” das oposições, essas 
parecem estar mais propensas a 
participar do “pacto de governa
bilidade”, mesmo porque o colap
so das instituições não favorece 
ninguém – nem ao governo, nem 
a oposição, nem, principalmente, 
a sociedade brasileira. Além dis
so, uma tática eleitoral mais inteli
gente visualiza no desgaste inevi
tável do governo uma perspectiva 
eleitoral mais positiva para 2006.

Uma das propostas de imple
mentação dessa negociação in
formal governooposição seria 
tentar unir esforços para imple
mentar uma agenda positiva que 
impedisse a paralisia total do 
Congresso Nacional e a exclusi
va movimentação em torno das 
CPIs, comissões de ética e de
mais instâncias investigadoras. 
O exemplo mais recente dessas 
tentativas é a proposta de “défi
cit nominal zero”, vinda do exMi
nistro Delfim Netto e que começa 
a mobilizar diferentes partidos e 
facções partidárias, assim como 
setores do empresariado brasi
leiro, todos ávidos de um projeto 
político que possa ampliar a con
vergência governamental. 

[ e m  a n á l i s e :  p o l í t i c a ]
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[ e m  a n á l i s e :  g o v e r n o]

A 
Pesquisa Nacional de 
Amostras a Domicílio 
do IBGE permite o mo
nitoramento anual da 

situação social brasileira. Dividi
mos aqui a população brasileira 
em três grupos de renda: o déci
mo mais rico que se apropria de 
quase metade da renda nacional 
(mais precisamente, 45,7%); a me
tade mais pobre que se apropria 
de pouco mais de um décimo da 
renda (13,5%); e os 40% interme
diários cuja parcela na população 
e na renda praticamente coinci
de (40,8%). A renda individual do 
grupo mais rico é 16 vezes daque
la observada no grupo mais po
bre no Brasil.

A lentidão na implementação 
de reformas econômicas valeu ao 
Brasil o apelido de paísbaleia, em 
contraposição à agilidade institu
cional dos chamados tigres asiá
ticos. Se pelo tamanho e inércia o 
Brasil pode ser comparado a uma 
baleia, no campo da desigualdade 
social o Brasil seria uma baleia en
calhada. A nossa desigualdade de 
renda tem se mantida alta e estag
nada, desde quando ela é medida. 
No intervalo compreendido entre 
os Censos de 1960 a 2000, as me
didas estatísticas sociais publica
das nos colocam no podium mun
dial da desigualdade. Por outro 
lado, as últimas edições da PNAD 
do IBGE apontam uma redução da 
desigualdade. Será que a iniqüi
dade inercial brasileira está final
mente desencalhando?

Se olharmos as flutuações eco
nômicas dos últimos 15 anos, se
gundo uma perspectiva distribu
tiva, verificamos que o período 
de luademel com a estabilida

de (199496) e o de crises exter
nas (19972001) apresentam, tan
to para o bem como para o mal, 
mudanças distributivas relativa
mente pouco pronunciadas. Já no 
último período (20012003), ob
servamos um movimento de re
dução da desigualdade. Por exem
plo, a parcela dos 10% mais ricos 
cai de 47,3% para 45,7% no espaço 
de dois anos, dado inédito na his
tória social brasileira recente.

No período de transição para a 
estabilidade, ao contrário do que 
se tem enfatizado, o efeito redu
tor de desigualdade do Real foi 

relativamente pequeno. A linha 
de pesquisa que originou o Real 
e os planos de estabilização que 
o antecederam busca reduzir a in
flação mantendo, mais ou menos 
constante, o status quo da distri
buição de renda.

A fase da URV, uma espécie de 
noivado com a nova moeda, pre
tendia justamente isso. O Real foi 
concebido — e bemsucedido — 
no combate a inflação. O grande 
ganho de bemestar social provo

cado pela estabilização não foi a 
queda da desigualdade, mas — 
como o próprio nome sugere — o 
aumento da estabilidade da ren
da dos indivíduos. Essa redução 
de incerteza levou a efeitos ilusó
rios de redução de disparidades 
de renda, mas melhorou as con
dições para a aplicação de políti
cas sociais.

Por outro lado, a análise da dis
tribuição de renda no período de 
crises externas (19962001) é mui
to heterogênea no Brasil, depen
dendo do que, de quem e para 
onde se olha. Se somente for ob

servada a renda do trabalho nas 
grandes metrópoles, haverá uma 
idéia de que a crise é mais séria. 
Se forem analisadas todas as fon
tes de renda e áreas geográficas, 
nos aproximando de um conceito 
mais abrangente de bemestar, a 
crise se apresenta mais branda.

crisE mEtropolitANA 
No período 19922003, obser

vamos uma redução sistemática 
da miséria nacional (definida por 

para onde Devem mirar 
as políticas sociais?
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indivíduos que vivem com me
nos de R$ 108 por mês, a preços 
da Grande São Paulo em outubro 
de 2003, quantia considerada ne
cessária para suprir as suas neces
sidades alimentares básicas) de 
35,87% da população para 27,26%, 
uma queda acumulada de 24%. 
Esta queda é observada mesmo 
durante os períodos de crise ex
terna e ajustes posteriores — de 
1996 a 2003 cai 9% e no período 
de 1992 a 1996, 17%. A miséria 

metropolitana, após o período de 
luademel com o plano Real, tem 
aumentado desde 1995. A misé
ria rural cai sistematicamente em 
todos os anos da série, inclusive 
em períodos de seca do Nordeste 
como 1998 e 2001. A miséria ur
bana, por sua vez, apresenta uma 
trajetória temporal similar àquela 
observada em nível nacional.

Se olharmos para intervalos 
mais longos, a miséria na área 
metropolitana no período 1992

2003 apresenta o menor decrés
cimo, de 12%. Isso graças ao perío
do 19921996, quando a miséria 
caiu 23%, pois no período sub
seqüente (19962003) aumen
tou 15%. As áreas rurais foram as 
menos beneficiadas na conjuntu
ra expansiva observada no perí
odo 19921996, caindo 11%. Já no 
período posterior (19962003) as 
áreas rurais apresentam o melhor 
desempenho entre todos os tipos 
de regiões, com queda na misé
ria de 10%.

A miséria urbana, por sua vez, 
apresenta uma trajetória similar 
àquela observada em nível nacio
nal sendo a mais estável entre to
dos os períodos de análise. No 
cômputo geral, fruto da expansão 
das cidades médias, a miséria ur
bana cai cerca de 22% durante o 
período 1992 a 2003.

cENários
Tomemos agora a medida 

de desigualdade mais usual en
tre os analistas: o índice de Gini, 
que varia entre zero e um, sen
do que quanto maior o resultado 
mais desigual é a sociedade. Ou 
seja, numa situação utópica, on
de a renda de todos fosse exata
mente igual, o índice de Gini seria 
zero. No extremo oposto, se um 
único indivíduo concentrasse to
da a renda da sociedade, o índice 
de Gini seria um. Para entender a 
inaceitável extensão do 0,585 do 
Gini brasileiro, não precisa ser gê
nio: estamos mais próximos da 
perfeita iniqüidade do que da per
feita igualdade.

Se, por um lado, a alta desi
gualdade é a nossa principal cha
ga, esta mesma desigualdade 
abre espaço para implementa
ção de um espectro mais amplo 
de ações contra a miséria. Alta 
desigualdade significa que a po
breza pode ser reduzida através 
de redistribuição de renda ou de 
ativos geradores de renda. Por 
exemplo, na Índia, país muito po
bre, mas razoavelmente igualitá
rio (Gini de 0,29), não existe solu

[ e m  a n á l i s e :  g o v e r n o]
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ção para a erradicação da miséria 
que não seja o crescimento. Mas 
no caso brasileiro políticas con
tra a desigualdade constituem 
importante aliado no combate à 
pobreza.

A proporção de miseráveis no 
Brasil cairá dos 27,26% de 2003 
para 26,56% em 2004, uma que
da de 2,6%, apenas se a renda per 
capita nacional crescer 3% entre 
2003 e 2004, o que corresponde 
ao ritmo de crescimento atual do 
PIB, em torno de 4,5% e 5% ao ano. 
Se o crescimento de 3% ao ano se 
mantiver por quatro anos conse
cutivos a proporção de miseráveis 
cairá para 24,16%, uma queda de 
11,39%. Isso significa que milhões 
de brasileiros atravessarão a li
nha da miséria neste ano se o pa
ís transformar a sua atual trajetó
ria de expansão num processo de 
crescimento sustentado que não é 
visto desde a época do chamado 
milagre econômico.

Mas o verdadeiro milagre social 
aconteceria se todo esse cresci
mento viesse de mãos dadas com 
alguma redução da desigualdade. 
Se a expansão econômica acumu
lada de 12% fosse combinada com 
uma queda de 0,011 do índice de 
Gini (de 0,585 para 0,574), que cor
responde grosso modo à queda 
observada entre 2001 e 2003, a in
digência brasileira cairia cerca de 
16,86%, o que significa que a pro
porção de indigentes passaria pa
ra 22,67%. Ou seja: 47,4 milhões 
de pobres se reduziriam em 8 mi
lhões. Vale assinalar que a queda 
mencionada levaria a desigualda
de brasileira para o nível de 0,574, 
já encontrado no Estado do Rio de 
Janeiro.

Na verdade, a pobreza pode
ria ainda recuar substantivamen
te mesmo se o país deixasse de 
crescer. Apenas a redução de Gini 
apontada acima diminuiria a pro
porção de indigentes em 6,42%. 
Podemos pensar em cenários de 
redução de desigualdade ainda 
mais auspiciosos, como a conver
gência da desigualdade brasilei

ra para o nível observado no Rio 
Grande do Sul. Neste caso, mesmo 
sem crescimento a miséria cairia 
de 27,26% para 20,98% da popula
ção, uma queda de 23,04%. Ago
ra se esta mudança em direção à 
eqüidade fosse acompanhada de 
crescimento acumulado de 12% 
nos próximos quatro anos ela pas
saria a atingir 17,61% da população, 
uma queda de 35,42% em face do 
resultado observado em 2003.

A causa fundamental da misé
ria brasileira é a má distribuição de 

renda e aí reside a sua solução. Re
duzir a desigualdade num contexto 
de boom econômico como agora se 
apresenta parece mais factível do 
que em épocas recessivas, quan
do perdas estão sendo repartidas. 
A adoção de metas sociais ajuda
ria no combate à miséria. Neste ca
so é fundamental o monitoramen
to freqüente, de forma a auferir o 
cumprimento dos compromissos 
sociais firmados com organismos 
internacionais e com a sociedade 
brasileira. 

[ e m  a n á l i s e :  g o v e r n o]
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Domiciliar 
Per Capita

% 
Miseráveis Variação

Brasil 2003 379,78 27,26

Efeito Crescimento*
3% 391,17 26,56 -2,60%
12% 425,35 24,16 -11,39%

Efeito Desigualdade (RJ)** 379,78 25,51 -6,42%
com Crescimento*

3% 391,17 24,92 -8,61%
12% 425,35 22,67 -16,86%

Efeito Desigualdade (RS)*** 379,78 20,98 -23,04%
com Crescimento*

3% 391,17 20,29 -25,59%
12% 425,35 17,61 -35,42%

Fonte: CPS/IBRE/FGV processando os microdados da PNAD/IBGE 
*Crescimento da renda per capita. **Trocamos a desigualdade do 
Brasil pela desigualdade do Rio de Janeiro no ano 2001 (Gini cai 
de  0,585 para 0,574). ***Trocamos a desigualdade do Brasil pela 
desigualdade do Rio Grande do Sul  (Gini cai de  0,585 para 0,535).
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Agronegócios:

muito Boas perspectivas 
no final do próximo Decênio

Mauro de Rezende Lopes
Marilene Silva de Oliveira

A
s perspectivas são boas, 
mas o futuro das com-
modities brasileiras de
pende em parte de um 

acordo satisfatório no âmbito da 
iniciativa denominada BRICS (Bra
sil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul). As exportações brasilei
ras do complexo soja para todo 
o mundo somam US$3,9 bilhões, 
enquanto que as importações 
dos outros quatro países, inclusi
ve do Brasil, totalizam US$8,6 bi
lhões. No açúcar, as exportações 
brasileiras somam US$1,9 bilhão 
e as importações totais dos de
mais países atingem US$932 mi
lhões. No complexo das carnes, o 
Brasil exporta para o mundo todo 
US$2,3 bilhões, enquanto os de
mais países importam US$3,4 bi
lhões. Uma negociação bem su

cedida com esses quatro países 
abriria imensas oportunidades de 
colocação de produtos brasileiros 
nesses mercados.

Quanto aos mercados de com-
modities, nossas pesquisas es
pelham projeções de preços re
alizadas pelo Departamento de 
Agricultura dos EUA (USDA) e pe
la Organização dos Países De
senvolvidos (OECD). Estas proje
ções têm um ponto em comum: 
em termos de acesso aos grandes 
mercados, nossas atenções e es
forços de venda devem se con
centrar nos países em desenvol
vimento. No período 20052015, 
enquanto os países da OECD cres
cerão 2,6% ao ano, os países em 
desenvolvimento, os de maior ex
pressão em termos de mercados 
importadores no futuro, cresce

rão de 3% a 4%. O crescimento da 
China deverá superar 7% ao ano. 
Mais ainda: o comércio mundial 
deverá crescer a um ritmo supe
rior em pelo menos o dobro do 
crescimento da renda per capita 
no mundo. Uma previsão impor
tante é a de que nos países em 
desenvolvimento, nos próximos 
dez anos, haverá mais 700 mi
lhões de consumidores com ren
da per capita crescente e vontade 
de melhorar padrões de alimenta
ção em quasecommodities (car
nes, açúcar, óleos vegetais e pro
dutos lácteos).

Do lado das commodities, as 
projeções da OECD de preços das 
oleaginosas indicam esse ano, em 
relação ao ano passado, um qua
dro melhor para o final do período 
20052015. A previsão da média 
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ponderada dos preços das oleagi
nosas, no ano passado, era de um 
patamar em torno de US$250/t a 
US$255/t (CIF portos europeus). 
Esse ano, as projeções são de 
uma evolução melhor, atingindo 
US$265/t a US$275/t em 2015.

No caso dos farelos, os pre
ços projetados para o início do 
 período 20052015 estavam, no 
ano passado, em um patamar em 
torno de US$180/t (CIF portos eu
ropeus). Esse ano, as novas proje
ções indicam preços mais baixos, 
entre US$150/t e US$180/t, com 
“viés de alta gradual” no final do 
período. Os novos preços se sus
tentariam devido à forte deman
da por carne suína e de aves.

As projeções para os preços 
dos óleos vegetais – com base 
em uma média ponderada dos 
óleos de soja e dendê (CIF por
tos europeus) –, no ano passado, 
estavam niveladas em torno de 
US$580/t. Este ano, temos pro
jeções de preços mais baixas do 
que as de US$580/t apenas pa
ra o início do período 20052015, 
com a maturação de novos inves
timentos em plantas de proces
samento de óleo de palma. Mas 
com as fortes importações pre
vistas para os países em desen
volvimento, em 2015 esses pre
ços atingiriam até US$620/t. 

Nas oleaginosas, a previsão 
dos analistas de mercado é de 
um crescimento da produção em 
torno de 1,9% ao ano, sendo 3% 
nos países em desenvolvimen
to e 0,7% nos desenvolvidos. As 
previsões só levam em conta as 
perspectivas de crescimento do 
esmagamento para a produção 
de farelos e óleos, e não as possi
bilidades para a produção de bio
combustíveis.

Para a soja, as previsões de 
preços do USDA sugerem um in
tervalo de variação de US$5,50/
bushel a US$ 5,75/bushel (base 
primeira entrega, Bolsa de Chica
go). Tratase de um patamar es
tável, sobre o qual podemos cal
cular nossas paridades em nível 

de fazenda, e estimar nossa ca
pacidade de autofinanciamento e 
de serviço da dívida da compra 
vultosa de máquinas feitas recen
temente. As previsões de preços 
para as oleaginosas como um to
do sinalizam uma melhoria no fi
nal do período 20052015, o que 
não ocorre com a soja. A deman
da por óleos deverá se fortalecer 
em virtude da expansão do con
sumo nos países em desenvolvi
mento, principalmente nos mer
cados africanos e asiáticos, que 
valorizam o óleo de palma.

Destarte, a análise dos preços 
da soja mostra um quadro e a 
das oleaginosas como um todo, 
outro. Os avanços na produção 
e refino e a melhoria de qualida
de do óleo de palma na Malásia 
e na Indonésia desempenham um 
papel cada vez mais importante 
no mercado desta oleaginosa. Is
so nos adverte de que a análise 
da soja em separado das demais 
oleaginosas, a cada ano, perde 
validade relativa.

As perspectivas de preço do 
açúcar, segundo as projeções da 
OECD, melhoraram esse ano em 
relação ao ano passado. Agora, 
com o fortalecimento do consu
mo, há um novo padrão de preços 
para os próximos dez anos. Os 
preços deverão evoluir dos atu
ais US$ 170/t (base açúcar bruto, 
Nova York, No. 11, FOB portos do 
Caribe, inclusive Brasil) para cer
ca de US$ 165/t – com uma que
da mais lenta, atingindo este pre
ço apenas em 2015. Poderá haver 
preços mais altos na faixa de 7 
a 10 centavos de dólar por libra
peso (US$165195/t) nos próxi
mos dez anos — mesmo conside

rando apenas os “fundamentos 
do mercado”, se a China elevar 
seu consumo de 9,9 para 11,8 mi
lhões de toneladas por ano.

A produção mundial de açúcar 
deve partir de 148 milhões de to
neladas (equivalente de açúcar 
bruto) nos dias de hoje, e atin
gir 178 milhões de toneladas em 
2014, de acordo com as previsões 
da OECD. O aumento de produ
ção de açúcar, de cerca de 30 mi
lhões de toneladas, previsto pa
ra 2014, deverá vir de países em 
desenvolvimento, sendo que o 
Brasil deverá responder por 30% 
deste aumento.

No complexo carnes, o merca
do sinaliza uma superação gradu
al dos problemas da BSE (doença 
da “vaca louca”) no Canadá, Esta
dos Unidos e Europa, com impac
to na produção e no consumo. Os 
preços previstos para a carne bo
vina no mercado argentino (base 
preços no atacado linier, em Bue
nos Aires, bois jovens), balizador 
dos preços internacionais, são de 
franco aumento: partem de 3.400 
pesos/t atingindo, no final da dé
cada, 5.400 pesos/t em 2015. Já 
o mercado da carne suína apre
senta tendência de alta de preços 
devido à forte demanda nos mer
cados do Pacífico e no México. Na 
União Européia (EU), os preços a 
nível de produtor estão partindo 
de 1.250 euros/t em 2006 e atin
gindo 1.400 euros/t em 2014.

O frango é o produto que 
preocupa: os preços declina
riam do patamar de 1.400 eu
ros/t para um novo patamar de 
900950 euros/t ao do período 
20052015 (preço de frango, ba
se média ponderada em nível de 
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produtor de aves vivas, primei
ra escolha, peso vivo, com fator 
de conversão 0,75). A queda des
sa previsão do ano passado pa
ra este ano – bastante significati
va, aliás – reflete a maturação dos 
investimentos em frigoríficos nos 
dez novos países que agora tam
bém compõem a União Européia, 
e os contínuos investimentos em 
sistemas integrados de produção 
de aves nos países em desenvol
vimento.

A pressão de queda significati
va de preços reais de frango de
ve acabar beneficiando apenas 
países com grande potencial de 
aumento de produtividade, co
mo o Brasil, que têm condições 
de disputar esse mercado devi
do à sua eficiência tanto na pro
dução quanto na força de venda. 
Ainda está longe de haver uma in
tegração ideal, mas, só para dar 
um exemplo, apenas as quatro 
cooperativas mais importantes 
do Norte do Paraná (Capacol, Co
opavel, Lar e Medianeira) pode
riam atingir a marca de abate de 
1 milhão de aves/dia em 2010. Se 
houver integração das cooperati
vas é possível nascer aí o maior 
complexo agroindustrial do mun
do no setor de aves. A associação 
dessas cooperativas traria condi
ções de sobrepujar o desafio da 
competição no mundo.

Cerca de 77% do crescimento 
da produção total de carnes de
verá prover de países em desen
volvimento. A participação des
ses países na produção total, que 
é de 59% hoje, deverá atingir 62% 
em 2014, de acordo com a OECD. 
Países como a China e o Brasil de
verão responder, respectivamen
te, por 33% e 10% do crescimento 
da produção de carnes no mun
do.

No caso do algodão, os preços 
deverão permanecer sem grandes 
mudanças nos “low sixties” (entre 
60 e 65 cents por libra peso, base 
Bolsa de Nova York). 

Quem apostar no mercado de 
carnes não deve perder dinheiro. 
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Os gráficos a seguir mostram co
mo as projeções de consumo de 
carnes nos EUA têm sido revistas, 
ano a ano, de forma consistente, 
para cima. Isso em um mercado 
“maduro”, com baixo crescimen
to populacional.

Esse quadro de previsões po
derá mudar devido aos seguintes 
fatores:
1) Uma apreciação da taxa de 

câmbio dólar/euro pode ero
dir a competitividade das ex
portações americanas. Hoje, 
alguns países da área do eu
ro perderam competitividade, 
na medida em que o euro se 
sobrevalorizou. Países da área 
do dólar, como o Brasil, melho
raram sua posição competitiva 
(mas hoje o real se apreciou, 
neutralizando a desvaloriza
ção do dólar).

2) A ferrugem asiática foi des
coberta em nove estados dos 
EUA. Hoje, é uma preocupação 
séria na indústria de esmaga
mento de soja. Se uma parcela 
da produção de soja nos EUA 
for perdida, e se essa redução 
não for compensada pela pro
dução no Brasil e na Argenti
na, os preços do grão, farelo e 
óleo se elevarão.

3) Os resultados nos painéis re
centes do açúcar e algodão na 
OMC podem alterar preços no 
futuro, na medida em que são 
implementadas novas medi
das por parte da União Euro
péia – que propôs cortes pro
fundos nos preços de garantia 
do açúcar a seus produtores –, 
e dos Estados Unidos – que em 
breve anunciarão a redução da 
ajuda aos cotonicultores.

4) O consumo mundial de álco
ol, seja para consumo dire

to em automóveis, seja para 
a produção de biocombustí
vel, poderá mudar substan
cialmente esse quadro todo 
do açúcar.

Quanto aos alimentos indus
trializados, as melhores oportu
nidades de exportação estão nos 
“mercados maduros” dos países 
desenvolvidos, onde o crescimen
to de renda privilegia os produtos 
de alto valor dietético. Além dis
so, cresce a demanda por produ
tos sofisticados em sabor. A ali
mentação fora do domicílio passa 
a requerer produtos específicos 
para cozinhas industriais.

Com relação aos alimentos in
dustrializados, não temos razão 
para acreditar que tenha havido 
mudanças na hierarquia dos me
lhores mercados nos anos vin
douros. Nossos estudos indicam 
que os melhores mercados mun
diais nos próximos dez anos se
rão, em ordem de importância: 
a) frutas e vegetais processados 
e refrigerados; b) sucos naturais, 
exceto cítricos; c) carne bovina 
congelada e processada; d) carne 
de aves e seus produtos de pro
cessamento industrial; e) alimen
tos congelados e refrigerados de 
fácil preparo; f) água potável; g) 
massas e produtos da padaria; h) 
peixes e produtos da marinicul
tura; i) açúcar e seus confeitos; j) 
alimentos preparados para con
sumo imediato; k) produtos nu
tricionais e fármacos; e, l) óleos 
comestíveis.

A posição relativa destes pro
dutos decorre da aplicação de 
critérios que explicam o aumen
to do consumo, tais como: a) au
mento da renda (elasticidaderen
da da demanda); b) melhoria na 
distribuição de renda; c) mudan

ça na pirâmide etária da popula
ção; d) elevação do valor do tem
po da mulher fora do domicílio 
(necessidade de produtos menos 
intensivos em tempo e em ener
gia); e) peso dos gastos de con
sumo com cada produto no or
çamento familiar; f) tendência 
secular de crescimento do con
sumo; e, g) maior consumo fora 
do domicílio. Cresce a cada ano 
a necessidade de novos produ
tos processados e embalados em 
porções, como nos casos de fru
tas, saladas e legumes.

A julgar pelos investimentos 
das grandes empresas produto
ras de alimentos industrializa
dos no mundo – de acordo com 
o World Innovation Panorama de 
2004 –, as novidades na linha 
de grandes mercados potenciais 
nos próximos dez anos ficam 
por conta dos chamados novos 
produtos. As grandes empresas 
mundiais investem 60% de to
dos os investimentos em lança
mentos de produtos alimentícios 
em: a) alimentos com receitas 
com sensações variadas de sa
bor (21,5%); b) produtos sofisti
cados (15,6%); c) produtos com 
pouco conteúdo calórico (10,4%); 
e, d) produtos de fácil manipula
ção no domicílio (10,3%).

Assim, cerca de 37 % de to
dos os investimentos em novas 
linhas de produtos estão no con
junto “restaurante sofisticado em 
casa”, com produtos de sensa
ções variadas de sabor e sofisti
cação. Os produtos com elevado 
conteúdo de carboidratos (pro
venientes de cereais) não são al
vo direto de investimentos em 
novos produtos.

Nos países desenvolvidos, os 
investimentos concentramse em 
três linhas básicas: a) alimentos 
que propiciam prazer em preparar 
(38% nos EUA e 46,6 % na EU); b) 
alimentos que valorizam a saúde 
(27,2% nos EUA e 24% na EU); e, c) 
produtos cuja praticidade no pre
paro é a característica principal 
(20,5% nos EUA e 16,2% na EU). 
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Deflação do Bem

A 
deflação deste período 
de outonoinverno veio 
a calhar. Permitiu a in
terrupção da seqüência 

de altas da taxa de juros, sem que 
a economia precisasse mergu
lhar na recessão, facilitou a esco
lha das metas para a inflação em 
2006 e 2007 e possibilitou que o 
debate sobre os necessários aper
feiçoamentos deste sistema vol
tasse a se desenrolar sem tantas 
pressões. 

A DEflAção Dos igps 
A queda de 0,22% do IGPM de 

maio, primeira manifestação do 

atual ciclo de queda de preços, foi 
recebida com algum ceticismo pe
la opinião pública. Afinal, tratava
se de uma forte redução de preços 
das matériasprimas agropecuá
rias, enquanto ao nível do consu
midor a alta média registrada era 
da ordem de 1%. Sob protesto das 
donas de casa mais incrédulas, a 
deflação ganhou espaço no noti
ciário com o resultado do IGPDI, 
dez dias depois: 0,25%. De novo, 
preços no atacado em baixa, ao 
consumidor em elevação.

Esta não foi a primeira vez em 
que os movimentos de preços nos 
estágios da produção e do consu

mo seguiram caminhos opostos. 
Há exatos dois anos, a economia 
apresentava uma configuração 
semelhante. Os juros haviam su
bido, o câmbio se valorizado, a 
atividade produtiva começava a 
recuar, os preços caíam no ataca
do, mas não para o consumidor. 
Nos dois momentos, abundaram 
críticas ferozes ao Banco Central 
e à política monetária.

Em nenhum dos dois casos, 
no entanto, a deflação foi conse
qüência direta da política de restri
ção de demanda por parte da auto
ridade monetária. É bom que isto 
fique claro. Afinal, desde a Grande 

Comparação entre as deflações no IPA, em 2003 e 2005 (
%)

Descrição Mai/03 Jun/03
Influência 

Acumulada 
(p.p.)

Mai/05 Jun/05
Influência 

Acumulada 
(p.p.)

 IPA - TODOS OS ITENS -1,68 -1,16 -2,84 -0,98 -0,78 -1,77

Alimentos in natura -4,42 -1,29 -0,20 1,02 1,21 0,08

Alimentos processados 2,78 -1,47 0,10 -2,84 -0,90 -0,26

Não duráveis 
(ex. alimentação e combustíveis)

0,32 0,66 0,07 0,45 0,00 -0,03

Bens de consumo duráveis -0,64 0,09 -0,02 -1,12 0,07 -0,03

Mat. e componentes 
para a manufatura

-0,74 -1,98 -0,55 -0,35 -1,73 -0,47

Combustíveis e lubrificantes -6,52 -3,09 -1,29 -1,10 -0,12 -0,15

Matérias-primas brutas -2,86 -0,92 -0,98 -2,99 -1,26 -1,02

Fonte: Divisão de Gestão de Dados – IBRE/FGV.  
Nota: Influência acumulada é a soma algébrica das contribuições do grupo à taxa de variação do IPA, 
em pontos percentuais (p.p.).
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Depressão, quedas generalizadas 
de preços assustam, pois podem 
ser sintomas de debilidade eco
nômica. Nos dois episódios, a re
tração econômica promovida pelo 
Banco Central, mais forte em 2003 
do que agora, foi apenas coadju
vante. A estrela da companhia é, 
sem dúvida, a taxa de câmbio, o 
canal privilegiado de transmissão 
da política monetária aos preços. 
A deflação é o movimento de ajus
te a um câmbio mais baixo. Neste 
sentido, é benigna.

Em junho, a queda de preços 
se aprofundou no atacado e final
mente tangenciou o varejo. O IGP
DI registrou 0,45%, com 0,78% 
no IPA e 0,05% no IPC. A trans
missão das baixas no atacado, fa
cilmente perceptível nos alimen
tos e nos eletroeletrônicos, não 
foi a principal força desacelera
dora dos preços ao consumidor. 
Grande parte da diminuição se 
deveu a fatores passageiros e for
tuitos, como a baixa das cotações 
de hortaliças e frutas ou a trégua 
entre o fim de um ciclo de alta de 
preços administrados e o início do 
seguinte. Mas o “pass-through”, is
to é, a passagem do atacado ao 
varejo, deve prosseguir, mesmo 

com a elevação prevista para o 
IPC nos próximos meses. Por is
to vale à pena dissecar a deflação, 
na forma como se apresenta no 
atacado, comparandoa com a ve
rificada em 2003.

Até o momento, o IPA registrou 
duas taxas negativas seguidas, 
em maio e junho. Em 2003, foram 
três, de maio a julho. A coincidên
cia de períodos favorece a com
paração, por eliminar influências 
sazonais. O mercado se divide 
quanto à ocorrência de um tercei

ro mês de queda, em julho des
te ano, mas é unânime em prever 
aceleração em relação a junho. Os 
aumentos de preços de produtos 
agropecuários, em parte pela che
gada da entressafra, são a causa 
imediata do enfraquecimento da 
deflação. 

Em 2003, o IPA acumulou re
cuo de 2,78 pontos percentuais 
nos dois primeiros meses da de
flação. Ao fim do terceiro mês, a 
baixa acumulada chegou a 3,53 
pontos percentuais. Em 2005, a 
redução em dois meses totaliza 
1,77 ponto percentual. Dois fato
res explicam a diferença de qua
se um ponto em favor da deflação 
de 2003. O primeiro é o compor

tamento dos alimentos in natu-
ra. Em 2003, houve quedas fortes 
nos três meses. Em 2005, a que
da inicial foi compensada pela al
ta do mês seguinte. Como os pre
ços destes itens são insensíveis 
ao câmbio e à política monetária, 
a contribuição que deram à defla
ção foi casual e desvinculada do 
contexto macroeconômico.

O segundo fator diferenciador 
são os combustíveis, com quedas 
superiores a 3% nos três meses 
de deflação, em 2003. Em 2005, 
as quedas estão bem mais mode
radas, em torno de 0,5% ao mês. 
A diferença resulta outra vez de 
causas exógenas. No caso, a re
dução do preço do petróleo que 
se seguiu à invasão do Iraque, em 
2003. Neste ano, o preço do pe
tróleo, ao contrário, tem mostra
do elevação discreta. 

Nos demais grupos de produ
tos, os movimentos se asseme
lham. Pesando cerca de 20% no 
IPA, o grupo dos materiais e com
ponentes para a manufatura, que 
embasam diversas cadeias pro
dutivas, teve uma queda de pre
ços apenas ligeiramente maior 
em 2003 do que em 2005. Este 
conjunto de insumos é a parce
la do índice com preços mais in
timamente vinculados à taxa de 
câmbio. No grupo dos alimentos 
processados, a queda de preços 
foi mais intensa em 2005, refle
tindo a baixa também mais for
te das matériasprimas este ano. 
Em resumo, embora apresentan
do percentuais de queda menores 
do que em 2003, a deflação deste 
ano não é menos consistente. Até 
se mostra mais disseminada. Dos 
462 itens que integram o IPA, 208 
registraram redução de preço em 
junho de 2005. Em 2003, a dimi
nuição se verificou em 188.

BENEfícios DA DEflAção
O benefício mais imediato da 

deflação do IGP, fruto da queda 
do IPA, é a redução do IPCA pre
visto para 2005. De acordo com o 
boletim FOCUS, do Banco Central, 
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o índice usado como referência da 
meta para a inflação teve sua pre
visão diminuída de 6,35%, ao fi
nal de maio, para 5,94%, um mês 
depois. Este recuo combina pelo 
menos dois efeitos: a transmissão 
ao longo dos estágios da produ
ção das quedas de preços na in
dústria e o impacto mais suave 
do aumento das tarifas públicas. 
Normalmente regidas pelas varia
ções do IGP, as correções dos pre
ços administrados previstas para 
2005 foram revisadas para bai
xo. Ao final de maio, novamente 
de acordo com o boletim FOCUS, 
o reajuste previsto pelo mercado 
para este grupo de itens era de 
7,8%. Passado um mês, a expecta
tiva havia recuado para 7,43%. A 
revisão decorreu de reestimativa 
para o IGPDI em 2005, de 6,30% 
para 4,94%. 

Esta situação mais confortável 
permite que a discussão sobre a 
indexação de tarifas sofra meno
res pressões políticas e recupere 
o caráter técnico. Em quase todos 
os países, as tarifas públicas, re
guladas, têm seus valores reajus
tados periodicamente por índices 
de preços, que podem ser de âm
bito geral, o caso mais freqüente, 
ou setorial. Num caso ou noutro, 
tratase de indexação, fator de 
persistência inflacionária. 

A Inglaterra, país que liderou o 
movimento privatizante dos anos 
80, estabeleceu referenciais para 
a regulação. A fórmula (RPI – X) 
que celebrizou a chamada “price-
cap regulation1” é hoje emprega
da nos quatro cantos do planeta. 
O sistema consiste em descontar 
de um índice de preços ao consu
midor (RPI) uma fração represen
tativa do ganho de produtividade 
esperado (X). Pela fórmula, a em
presa regulada é induzida a bus
car aumentos de eficiência pela 
obrigação de repassálos ao con
sumidor. Na maioria das indús
trias reguladas, o fator X foi au
mentado com o passar do tempo. 

Apesar da aparente simplicida
de, a fórmula inglesa não é uma 

panacéia. Uma alternativa é o uso 
de índices setoriais, calculados 
com base em cestas de insumos 
específicos. O principal argumen
to em defesa desta modalidade 
de indexador é a sua maior capa
cidade de assegurar o equilíbrio 
econômicofinanceiro dos con
tratos. Os impactos sobre a infla
ção a curto prazo, contudo, po
dem ser maiores ou menores do 
que no regime de índices gerais, 
em função de mudanças nos pre
ços relativos. A longo prazo, esta 
diferença de impactos tende a se 
atenuar. Os índices setoriais en
frentam uma desvantagem inicial 
que é a falta de tradição. Em ge
ral, as séries têm extensão redu
zida, nem sempre sendo possível 
aos usuários avaliar o comporta
mento do índice em uma gran
de variedade de circunstâncias. 
De concreto, podese afirmar que 
não existe uma solução dominan
te para o dilema. Esta é uma dis
cussão que deve se aprofundar 
no Brasil nos próximos anos. 

A deflação, como já se verifi
cara em 2003, cria condições pa
ra o escoamento dos estoques na 
indústria, o primeiro passo pa
ra a reativação da produção, du
rante os próximos meses. Isto po
de acontecer em setores que vêm 
apresentando quedas sucessi
vas de preços. Segundo a Sonda
gem Conjuntural da Indústria, em 
abril, acumulavam estoques em 
níveis considerados excessivos 
as indústrias de resinas, embala
gens metálicas, siderúrgica, mó
veis, vestuário, calçados, massas 
alimentícias, entre outras.

Diante das evidências de que 
a inflação entrou em rota de de
saceleração capaz de permitir o 

cumprimento da meta para a in
flação em 2005, cujo limite supe
rior é 7%, o Banco Central inter
rompeu o ciclo de alta da taxa de 
juros. Ainda que a decisão tenha 
sido tomada por unanimidade e 
sem viés, o Copom não abando
nou a retórica de cautela, ressal
vando na ata de junho que “na 
eventualidade de se verificar uma 
exacerbação de riscos que impli
que alteração do cenário pros
pectivo traçado para a inflação 
neste momento pelo Comitê, a es
tratégia de política monetária se
rá prontamente adequada às cir
cunstâncias”.

Não se sabe o que o Copom 
conjecturou sobre os riscos men
cionados na ata. Do lado de fora 
do Banco Central, no entanto, o 
risco mais visível é o de uma des
valorização cambial que volte a 
pressionar os preços industriais. 
Seria uma espécie de pagamento 
diferido pelo gradualismo quase 
indolor praticado pelo Banco Cen
tral, em que a redução da inflação 
é o resultado da combinação en
tre câmbio e desaquecimento, o 
primeiro em doses muito maiores 
do que o segundo.

mEtAs pArA 200� E 200�
Para melhorar ainda mais o hu

mor do mercado, foram fixadas 
pelo Conselho Monetário Nacio
nal as metas para a inflação em 
2006 e 2007. A escolha preservou 
o centro da meta em 4,5%, alon
gou de um para dois anos o perío
do necessário para a convergên
cia e reduziu de 2,5 para 2 pontos 
percentuais a largura do intervalo 
de tolerância. Isto significa que o 
limite superior para a inflação nos 
próximos dois anos é de 6,5%. 

A queda do IPC dependeu mais da valorização do 
câmbio do que da retração do nível de atividade, 
que deve ter sido pequena e insuficiente para 
desacelerar o índice de bens não comercializáveis
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Esta fixação possibilita ao Banco 
Central começar o ano de 2006 
dentro do intervalo estipulado, 
caminhando com menos esfor
ço rumo ao centro da meta. Em
bora todos os pontos do interva
lo representem valores que, uma 
vez atingidos, significam a con
vergência da inflação para a me
ta, por enquanto, formalmente, o 
ponto central só foi atingido uma 
vez, em 2000.

Em conseqüência dos novos 
valores fixados para 2006 e 2007, 
devem perder espaço nas discus
sões sobre o sistema de metas 
para a inflação as diversas pro
postas de alteração do índice re
ferencial. A idéia de se perseguir 
um índice composto somente pe
los chamados preços livres, isto é, 
os que são determinados direta
mente pelas condições de merca
do, tem apelo e faz sentido. Afi
nal, é sobre eles que a política 
monetária tem eficácia. Mas po
dese argumentar também que a 
meta estabelecida para este nú
cleo da inflação não deveria ter o 
mesmo valor que a meta para o 
índice cheio. Dado o devido des
conto, talvez valha mais à pena 
buscar o índice cheio, que preser
va a transparência do sistema.

A manutenção do índice cheio 
como referencial não significa 
que não se deva ampliar o elen
co de indicadores de inflação, ca
pazes de permitir decisões de po
lítica monetária mais rápidas e 
eficientes. O núcleo, ao invés de 
designar apenas um índice, é ca
da vez mais uma família de indi
cadores, cada qual com sua es
pecificidade. A trajetória do IPC 
entre maio e junho ilustra a im
portância desta diversidade. Co
mo se viu, a taxa recuou de 0,79% 
para 0,05%. O núcleo, calculado 
pelo método das médias apara
das, indicou uma desaceleração 
de menor magnitude, de 0,71%, 
em maio, para 0,42%, em junho. 
Como a metodologia de cálculo 
envolve a suavização de compo
nentes com reajustes muito espa

çados no tempo, como é o caso 
dos preços administrados, uma 
parcela destes percentuais cor
responde ao impacto presente 
do prórateamento de variações 
ocorridas no passado. 

Finalmente, o grupo dos não 
comercializáveis, formado por 
serviços que não sofrem a influ
ência das flutuações cambiais, fi
cou praticamente inalterado, em 
torno de 0,5%. Moral da história, 
a queda do IPC, embora consis
tente porque razoavelmente ge
neralizada (é o que se depreende 
da queda do núcleo), dependeu 
mais da valorização do câmbio 
do que da retração do nível de ati
vidade, que deve ter sido peque
na e insuficiente para desacelerar 
o índice de não comercializáveis. 
À luz desta decomposição do IPC, 
e sobretudo pela estabilidade dos 
não comercializáveis, é fácil apos
tar na manutenção dos juros, pelo 
menos até agosto. Afinal, além da 
assimetria com que se dá a desa
celeração, a parcela que mais re
siste à queda é a que reage ape
nas às mudanças na demanda 
agregada.

Mais eficaz para o aprimora
mento da política monetária do 
que alterações no índice referen
cial é a, tantas vezes adiada, ins
titucionalização da independên
cia do Banco Central. Os que se 
opõem à independência argumen
tam que o Banco Central já opera 
de fato em regime de grande au
tonomia. Este argumento é válido 
para o passado. Até aqui o Ban
co Central funcionou com auto
nomia. Sem a institucionalização, 
não há garantia de que diminui
riam os boatos recorrentes sobre 
a demissão do presidente da insti
tuição e os prejuízos trazidos por 
estas especulações. 

1Regulação segundo teto de preço. 
Calculase um preço referencial, que 
pode ser revisto a cada quatro ou cin
co anos, em média. No meio tempo, 
o preço é corrigido por meio da fór
mula RPI – X.
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sumário ExEcutivo
w	 As sucessivas denúncias de corrupção e o funcio
namento simultâneo de duas CPIs no Congresso Na
cional tendem a aprofundar a paralisia decisória.

w	 Desencadeada a crise, a questão da reforma mi
nisterial tornouse premente e urgente, como uma 
das principais formas de recosturar a base aliada e 
restabelecer a governabilidade.

w O Presidente estabeleceu como estratégia princi
pal a ampliação da participação do PMDB no Minis
tério; tal participação não supõe apoio à reeleição 
em 2006, e a decisão peemedebista de ter candida
to próprio, assumida em convenção nacional, seria 
respeitada.

w O risco de contaminação da economia pela cri
se política ainda não foi totalmente afastado. E uma 
das táticas para evitar esse perigo tem sido a apro
ximação do Ministro Antonio Palocci das oposições 
em busca de um “pacto de governabilidade”.

w As perspectivas são boas, mas o futuro das com-
modities brasileiras depende em parte de um acor
do satisfatório no âmbito da iniciativa denominada 
BRICS; no período 20052015, enquanto os países da 
OECD crescerão 2,6% ao ano, os países em desenvol
vimento crescerão de 3% a 4%.

w Nas oleaginosas, a previsão dos analistas de mer
cado é de um crescimento da produção em torno de 
1,9% ao ano, sendo 3% nos países em desenvolvi
mento e 0,7% nos desenvolvidos.

w As previsões de preços para as oleaginosas como 
um todo sinalizam uma melhoria no final do período 
20052015, o que não ocorre com a soja. A demanda 
por óleos deverá se fortalecer em virtude da expan
são do consumo nos países em desenvolvimento.

w A produção mundial de açúcar deve atingir 178 
milhões de toneladas em 2014, de acordo com as 
previsões da OECD. Esse aumento deverá vir de paí
ses em desenvolvimento, sendo que o Brasil deverá 
responder por 30% deste aumento.

w A pressão de queda significativa de preços reais 
de frango deve acabar beneficiando apenas países 
com grande potencial de aumento de produtividade, 
como o Brasil, que têm condições de disputar esse 
mercado devido à sua eficiência tanto na produção 
quanto na força de venda.

w Cerca de 77% do crescimento da produção total 
de carnes deverá prover de países em desenvolvi
mento. Países como a China e o Brasil deverão res
ponder, respectivamente, por 33% e 10% do cresci
mento da produção de carnes no mundo.

w A linha de pesquisa que originou o Real buscava 
reduzir a inflação mantendo, mais ou menos cons
tante, o status quo da distribuição de renda. Mas a 
redução da incerteza melhorou as condições para a 
aplicação de políticas sociais.

w O verdadeiro milagre social aconteceria se o cres
cimento econômico viesse conjugado à redução da 
desigualdade: uma expansão econômica de 12% em 
quatro anos combinada com uma queda de 0,011 do 
índice de Gini resultaria em uma redução da indigên
cia de cerca de 16,86%.

w A deflação permitiu a interrupção da seqüência 
de altas da taxa de juros, sem que a economia preci
sasse mergulhar na recessão, facilitou a escolha das 
metas para a inflação em 2006 e 2007 e possibilitou 
que o debate sobre os necessários aperfeiçoamen
tos deste sistema voltasse a se desenrolar sem tan
tas pressões. 

w O mercado se divide quanto à ocorrência de um 
terceiro mês de queda do IPA, em julho deste ano, 
mas é unânime em prever aceleração em relação a 
junho. Os aumentos de preços de produtos agrope
cuários, em parte pela chegada da entressafra, são a 
causa imediata do enfraquecimento da deflação.

w O benefício mais imediato da deflação do IGP, 
fruto da queda do IPA, é a redução do IPCA previs
to para 2005. Este recuo combina pelo menos dois 
efeitos: a transmissão ao longo dos estágios da pro
dução das quedas de preços na indústria e o impac
to mais suave do aumento das tarifas públicas.

w A deflação cria condições para o escoamento dos 
estoques na indústria, o primeiro passo para a reati
vação da produção, durante os próximos meses. Se
gundo a Sondagem Industrial, em abril, acumulavam 
estoques em níveis considerados excessivos as in
dústrias de resinas, embalagens metálicas, siderúr
gica, móveis, vestuário, calçados, massas alimentí
cias, entre outras.

w A queda do IPC dependeu mais da valorização do 
câmbio do que da retração do nível de atividade. As
sim, é fácil apostar na manutenção dos juros, pelo 
menos até agosto. 
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A
pesar da grave crise po
lítica pela qual o país 
vem passando, as prin
cipais premissas leva

das em consideração para a ela
boração do último boletim pouco 
se alteraram. Isso porque a econo
mia até agora não foi muito afeta
da pela crise, ao contrário do que 
era esperado. Apesar da forte os
cilação de indicadores como o dó
lar e a Bolsa, não foi estabelecida 
uma tendência nova para esses in
dicadores e, conseqüentemente, 
para os que eles influenciam.

No entanto, a crise política po
derá trazer problemas de gover
nabilidade, o que teria o efeito de 
reduzir a eficiência do governo e 
aprofundar as deficiências micro
econômicas do país (neste senti
do, vale ressaltar que a reforma 
política parece ser a única manei
ra de desengessar o governo e 
permitir que suas despesas sejam 
reduzidas, o que poderia levar o 
setor público ao tão falado déficit 
nominal zero).

A falta de definição quanto às 
prioridades da política industrial 
permanece, dessa forma, como 
o cenário mais provável. Assim, 
os indicadores de crescimento do 
PIB e de ingresso de investimen
tos estrangeiros diretos foram li
geiramente reduzidos em relação 
ao último boletim. No cenário al
ternativo, esses indicadores esta
riam em situação mais favorável, 
como resultado de uma maior de
finição dos marcos regulatórios e 
do aumento do nível de confiança 
de empresários e consumidores 
no governo e na expansão econô
mica.

Para a taxa de juros, o mais 
provável é que o ciclo de alta te
nha sido interrompido e que as re
duções se iniciem em breve, mas 
em doses pequenas, de maneira 
que a taxa deve fechar 2005 em 
18,5%. E para compensar os efei

tos dos juros altos sobre a dívida 
pública, o superávit primário de
verá ser ainda mais elevado, che
gando a 4,8% do PIB no final do 
ano.

Para a inflação, o mais provável 
é que a valorização cambial e seus 
efeitos sobre os preços no ataca
do ainda “contaminem” os preços 
ao consumidor no curto prazo. Es
se fato, juntamente com a trégua 
no aumento dos preços adminis
trados, fez com que fosse revista 
para baixo a inflação do ano, que 
deverá ficar dentro do intervalo 
estabelecido como meta (2%  7%). 
Tanto no cenário básico, como no 
alternativo.

A recuperação do atraso cam
bial agora faz parte do cenário bá
sico. A profundidade com que ela 
se dará é que é geradora de cená
rios — mas em ambos os casos a 
trajetória da taxa de câmbio parte 
agora de um patamar bastante in
ferior do utilizado no último bole
tim. No cenário alternativo, a taxa 
de câmbio deve chegar a R$3,05 
por dólar no final do ano. Neste 
caso, o saldo da balança comer
cial, já bastante positivo no cená
rio básico, deverá ser significati
vamente superior ao de 2004. Por 
outro lado, a queda dos juros de
verá ser um pouco mais lenta, pa
ra amenizar os efeitos do aumen
to da cotação do dólar sobre os 
preços ao consumidor.

Estabelecidos os cenários, bá
sico e alternativo, para o cresci
mento do PIB, a inflação, o supe
rávit primário do setor público e o 
câmbio, chegamos a trajetórias de 
redução da dívida em ritmos bas
tante diversos. No caso do cenário 
básico, onde o superávit primário 
é mais elevado, mas o ritmo de 
crescimento do PIB menor, a que
da da dívida líquida do setor pú
blico é mais lenta. Em 2005, pas
saria a 50,2% do PIB, ante 49,6% 
do PIB no cenário alternativo. 

Ce
ná
rio
s
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E= Estimativa P=Projeção IED= Investimento Externo Direto

cenário Básico 2003 2004 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P

Crescimento PIB (%)  0,6  4,9  2,8  3,0  3,0  3,3  3,3

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

Taxa de Juros SELIC (%a.a.) - média  23,3  16,2  19,0  17,3  15,5  14,5  13,5
SELIC (%a.a.) - final 16,5 17,8 18,5 16,0 15,0 14,0 13,0

                             
Inflação IPCA (%) 9,3 7,6 6,0 5,0 4,5 4,5 4,5

IGP-M (%)  8,7  12,4  6,3  5,8  5,4  5,0  5,0

Contas Públicas Sup. Primário (%PIB)  4,3  4,6  4,8  4,5  4,5  4,2  4,0
Dívida Pública (%PIB) 57,2 51,7 50,2 48,6 46,3 44,2 42,0

                             
Contas Externas Câmbio (R$/US$) 2,89 2,65 2,75 2,90 3,00 3,10 3,10

Balanço Comercial  24,8  33,7  36,0  30,5  30,0  25,0  22,0
Exp (US$ B) 73,1 96,5 111,0 116,0 123,0 128,0 132,5
Imp (US$ B)  48,3  62,8  75,0  85,5  93,0  103,0  110,5

Conta corrente (%PIB) 0,8 1,9 1,8 1,2 0,0 -1,0 -1,7
IED (US$ B)  10,1  18,2  17,0  16,0  17,0  17,6  18,0

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

Crescimento PIB (%)  0,6  4,9  4,5  4,8  4,3  4,3  4,3

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

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

                             
Inflação IPCA (%) 9,3 7,6 6,8 6,5 6,0 6,0 6,0

IGP-M (%)  8,7  12,4  7,0  7,5  7,5  7,5  7,5

Contas Públicas Sup. Primário (%PIB)  4,3  4,6  4,3  4,3  4,3  4,3  4,3
Dívida Pública (%PIB) 57,2 51,7 49,6 47,0 44,3 41,2 38,0

                             
Contas Externas Câmbio (R$/US$) 2,89 2,65 3,05 3,18 3,23 3,25 3,30

Balanço Comercial  24,8  33,7  39,4  33,8  34,7  26,8  25,2
Exp (US$ B) 73,1 96,5 114,0 117,3 124,7 129,0 133,0
Imp (US$ B)  48,3  62,8  74,6  83,5  90,0  102,2  107,8

Conta corrente (%PIB) 0,8 1,9 2,0 1,5 0,9 0,0 -1,7
IED (US$ B)  10,1  18,2  17,3  18,5  18,0  18,3  18,6
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