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Nota do Editor

A

campanha para a disputa presidencial
promete ser muito acirrada. O PSDB escolheu o ex-governador paulista Geraldo
Alckmin como candidato. Quanto à candidatura do presidente Lula, sempre foi dada como certa. E, por fim, a permanência do princípio
da verticalização reduzirá o número de concorrentes partidários ao Palácio do Planalto. A posição
do PMDB nessa disputa permanece indefinida: terá
candidato próprio? Se tiver, quem será?
No artigo de Política, a atual conjuntura política nacional e as possibilidades para o próximo
trimestre são analisadas segundo a mesma estrutura montada no último boletim: o desfecho das
CPIs, o cenário político-administrativo do governo federal, as alianças partidárias e as pesquisas
de opinião. Agora, novos fatos influenciam esta
análise, como a queda do ministro Palocci, a definição da candidatura do PSDB e a manutenção
do alto índice de intenções de voto no presidente Lula, a despeito da crise política.
Quem quer que saia vencedor nesta disputa
terá um grande desafio, herdado de mandatos
anteriores, e que representa um dos maiores entraves fiscais do momento atual: o déficit da Previdência. Como destaca o artigo da seção Governo deste boletim, a carga tributária tem crescido
nos últimos anos principalmente devido ao aumento das contribuições para a seguridade social.

O peso destas contribuições na arrecadação
total tem crescido mais que proporcionalmente
em relação aos outros tributos. No entanto, os
gastos previdenciários também estão aumentando, em grande parte em decorrência do aumento
do salário mínimo, ao qual estão vinculados. Resultado: os benefícios da Previdência não atendem a quem dela necessita e a sociedade em geral sofre com a pesada carga tributária.
O artigo de Economia alerta para a forte possibilidade de que a taxa de câmbio suba em breve, como resultado da perda dos exportadores e
também da alta dos juros americanos vis a vis a
queda dos juros brasileiros.
Atualmente, a economia mundial está líquida
em ativos denominados em dólar o que explica a
queda na cotação desta moeda em diversos países. Mas a conclusão do artigo é de que a atual taxa de câmbio é provavelmente a menor dos
próximos doze meses.
E no Especial, uma descrição dos fatores estruturais que levam a taxa de juros no Brasil a ser
a maior do mundo, afetando diretamente o crescimento do país. O artigo “Até onde vai o poder
de atuação do Banco Central? ” mostra que estes
fatores estruturais não estão ao alcance da Autoridade Monetária, que define somente a taxa de
juros nominal (Selic), que é apenas um dos componentes da taxa de juros real do Brasil.
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[em análise: polític a]

Uma eleição presidencial muito
competitiva e acirrada

O

cenário mais provável
para a disputa presidencial de 2006 é o de
uma campanha muito
competitiva e acirrada, num grau
somente comparável, no período
democrático recente, às eleições
de 1989. Em outras palavras, o
próximo presidente sairá vencedor do pleito com pouca vantagem sobre o adversário – certamente menor do que a diferença
de votos entre Lula e José Serra
no segundo turno de 2002 – e
sob um clima de grande animosidade.
Uma decisão importante foi tomada no final do primeiro trimestre: a oposição hegemônica, capitaneada por tucanos e secundada
por pefelistas, escolheu o ex-governador paulista, Geraldo Alckmin, como o candidato à Presidência da República. A candidatura
reeleitoral do presidente Lula nunca precisou ser confirmada, e somente uma hecatombe – nunca
impossível no terreno imponderável da política brasileira – o retiraria da disputa eleitoral. O resto
do cenário ficou mais claro com a
confirmação do princípio da verticalização, algo que reduzirá o nú-

mero de concorrentes partidários
ao Palácio do Planalto.
Mas muita coisa permanece indefinida: o PMDB terá ou não candidato presidencial? Se tiver, será
mesmo o ex-governador Garotinho? Como ficam as alianças estaduais e seus impactos sobre a
eleição nacional? O nome de Alckmin se consolida até a convenção
do PSDB? Caso contrário, há chance de se trocar o nome, ressuscitando a pretensão de José Serra,
hoje acomodado na posição de
franco favorito ao governo de São
Paulo?
Não há respostas peremptórias
a estas questões. Pretende-se aqui
vislumbrar possibilidades e cenários para o segundo trimestre de
2006. Para tanto, é retomada a
estrutura, com algumas modificações, desenvolvida no último boletim, baseada em quatro fatores
para a compreensão da conjuntura política nacional: (i) o desfecho
das CPIs, (ii) o cenário político-administrativo do governo federal
e os resultados de suas políticas,
(iii) as alianças partidárias visando às eleições de outubro e (iv) as
pesquisas de opinião e o desenrolar da campanha. Novos fatores,
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como a queda do ministro Antonio Palocci, a definição da candidatura do PSDB e a manutenção
de altas taxas de intenção de voto
em prol do presidente Lula, a despeito da crise política, serão destacados dentro destes quatro aspectos.
O desfecho das CPIs: menor impacto
político do que o esperado
As CPIs montadas no calor da
crise política de 2005 prometiam
ser uma variável-chave para a definição das eleições presidenciais.
No entanto, a maneira como foram conduzidas e o resultado final, particularmente no que se refere ao processo de cassação dos
deputados acusados, reduziram
o seu poder de influência. Decerto que o chamado tema ético terá algum impacto na eleição, com
efeitos negativos, em ordem decrescente, sobre o PT (num nível
bastante alto), os congressistas
(num nível alto) e o presidente Lula (num nível de médio para baixo). Desse modo, a disputa pelo
Palácio do Planalto não será monopolizada pelas questões éticas,
como sonhava a oposição, embora deva haver um impacto negativo sobre o pólo governista.
Do ponto de vista do impacto no eleitorado, a condução das
CPIs foi marcada por um erro fatal: manteve três Comissões Parlamentares de Inquérito funcionando ao mesmo tempo e tratando de
temas correlatos. Gerou-se uma
situação de perda de foco, com
três efeitos negativos. Em primeiro lugar, houve dificuldades para
integrar e aprofundar as investigações – afora a CPI dos Bingos
(vulgo CPI do Fim do Mundo) ter
tratado de tantas coisas que dificilmente produzirá um relatório
coerente. Em segundo, o excessivo tempo de vida das CPIs tornou muito cansativo para o eleitor
médio acompanhar o processo.
Por fim, ocorreu uma multiplicação do número de interesses en-

A disputa pelo Palácio
do Planalto não será
monopolizada pelas
questões éticas, como
sonhava a oposição,
embora deva haver
um impacto negativo
sobre o pólo governista
volvidos, criando mais pontos de
veto, o que contribuiu tanto para
a morosidade das investigações
como para o seu menor aprofundamento. Exemplo máximo disso
foi a necessidade de manter o ritmo das apurações sem atingir o
PMDB, fiel da balança em todas as
CPIs. Quando se suspeitava de algum peemedebista importante,
como na CPI dos Correios, não se
foi a fundo na investigação – fato
percebido pela opinião pública.
Além desse pecado de origem,
o resultado dos indiciamentos por
quebra de decoro parlamentar foi
pífio. Dos 19 deputados levados
ao Conselho de Ética, 15 casos foram finalizados até o fechamento
desta edição. Por enquanto, o placar é o seguinte: três foram cassados, quatro renunciaram ao mandato e oito foram absolvidos pelo
plenário da Câmara, ou seja, mais
da metade dos investigados. Mais
quatro parlamentares aguardam a
votação do parecer inicial no Conselho de Ética e, se for mantida a
tendência do plenário, o cômputo
final será ainda mais desfavorável
ao Congresso Nacional perante a
sociedade.
Não bastasse o alto número de
absolvições, o discurso de Roberto Brant criticando a opinião pública – aplaudido efusivamente
pelo plenário da Câmara –, a suspeita de “acordão” para inocentar
alguns dos congressistas e a dança da deputada Angela Guadagnin, em comemoração pela “sal-

vação” do deputado petista João
Magno, aumentaram o descrédito popular das CPIs e, particularmente, do Congresso Nacional como instituição.
Diante de tais resultados das
CPIs, o eleitorado deu duas sinalizações. Primeira, aumentou gigantescamente o índice de reprovação do Congresso Nacional
apurado pelo Datafolha, que no
início do mandato estava na casa
dos 22% e em abril de 2006 chegara ao patamar de 47%. Segunda sinalização: os índices de aprovação pessoal do presidente e do
seu governo, bem como as intenções de voto popular para o pleito
de outubro, revelam que Lula foi
pouco atingido pela crise política
e que, provavelmente, o Congresso Nacional e os partidos – especialmente o PT – foram responsabilizados pelo valerioduto e afins.
Mesmo a investigação mais independente do Ministério Público Federal pediu o indiciamento
de quarenta pessoas, com grande número de petistas, mas isentou o presidente da República de
qualquer responsabilidade em todo este imbróglio.
Isto não quer dizer que as CPIs
não devam ter nenhum impacto negativo sobre a campanha do
presidente Lula, sobretudo porque os oposicionistas vão repetir exaustivamente no programa
eleitoral as acusações feitas pelos
relatórios aprovados pelo Congresso e pelo Ministério Público.
O público que deve ser mais atingido pelas denúncias é o de classe média urbana e com maior
grau de escolaridade. Trata-se de
um nicho eleitoral importante, em
especial se a eleição for decidida
no segundo turno. A despeito disso, os efeitos da crise iniciada em
2005 serão bem menores do que
o esperado inicialmente pela oposição.
O principal erro aí foi a aposta do PSDB e do PFL mais na moralização pelas penas do que pela
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mudança das causas institucionais
que produziram o valerioduto e
afins. Tais partidos teriam obtido
maior força política se tivessem
encurtado o tempo de vida das
CPIs e aprovado transformações
no sistema político-administrativo. Teriam uma bandeira eleitoral
fortíssima e não estariam na situação atual, na qual o eleitorado, sobretudo a grande maioria pobre,
crê que não haja grandes diferenças éticas entre a classe política
e, por isso, pode dar maior valor
a outras variáveis no momento de
definição do voto.
O cenário político-administrativo
No último boletim, afirmou-se
que o sucesso das políticas governamentais e seu impacto nas
eleições de outubro iriam depender de algumas condições, principalmente a manutenção da unidade do governo, o que reforçaria o
projeto de reeleição do presidente. Neste quadro, a necessidade
de desincompatibilização dos ministros que querem candidatar-se
nas eleições deste ano, vencida
em março último, apresentavase como nova oportunidade, imposta pelo calendário eleitoral, de
realizar a reforma ministerial, capaz de reforçar tanto a coesão da
equipe do governo como, em menor medida, a base de apoio parlamentar e eleitoral do governo.
Reformas ministeriais geralmente são realizadas visando a
três objetivos principais, com diferentes ênfases em cada um deles: consolidar apoio político, expressar mudanças significativas
na orientação estratégica do governo ou melhorar a gestão administrativa. As reformas ministeriais realizadas durante o
governo Lula em 2004 e 2005 seguiram o mesmo roteiro de começarem com grandes ambições para, depois de alguns conflitos no
interior da base do governo e especialmente no PT, terminarem limitadas, ao expressarem mais

continuidade que mudança.
Nove ministros deixaram os
seus cargos no final de março (o
décimo foi Antonio Palocci, cujo
caso será especificamente discutido mais adiante). Em termos numéricos, esta foi a maior reforma ministerial realizada durante
o mandato de Lula; entretanto,
não existem motivos para acreditar que suas conseqüências serão
distintas das anteriores. Do ponto de vista do apoio político, permanecem a instabilidade da base
parlamentar e as dificuldades em
construir alianças eleitorais, particularmente com o PMDB. Do ponto de vista estratégico, permane-

Com a saída de Palocci,
Lula perde o mais
importante pára-raios
político, capaz de
absorver as críticas ao
governo e de preservar
o presidente de entrar
em debates e conflitos
desgastantes
ce a indefinição sobre os rumos
a serem seguidos em um eventual segundo mandato do presidente Lula. Finalmente, do ponto de
vista da gestão administrativa,
a efetivação de sete secretáriosexecutivos com perfil mais técnico poderia ensejar expectativas
de avanços nessa área; todavia,
dificilmente os novos ministros
conseguirão força política para
implementarem mudanças significativas num ano eleitoral.
Dentre as últimas mudanças ministeriais, a queda do ministro da
Fazenda Antonio Palocci, determinada pelo seu envolvimento com
a quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa, foge à regra acima por vários motivos. Politicamente é uma grande perda

para o governo e para o PT. Entre outras atividades recentes, Palocci foi o coordenador da campanha de Lula em 2002, figura chave
na transição entre os governos, e
o principal fiador de uma política
econômica, que, embora criticada
por vários setores, conseguiu viabilizar o governo do PT. Mais que
isso, é impossível subestimar o
papel político desempenhado pelo ex-ministro nas relações tanto
com a imprensa e a opinião pública – em contraste com a timidez
de Lula neste tipo de terreno – como também no interior do governo e do PT, dado o seu histórico
de militante partidário. Com a saída de Palocci, Lula perde o mais
importante pára-raios político, capaz de absorver as críticas ao governo e de preservar o presidente
de entrar em debates e conflitos
desgastantes.
Palocci foi substituído pelo expresidente do BNDES, Guido Mantega. Embora também seja um
militante histórico do PT, Mantega nunca exerceu a mesma ascendência no partido, sendo mais
conhecido pela sua fidelidade ao
presidente do que por sua densidade política. Neste quadro, o
que se pode esperar da nova gestão? Uma primeira constatação,
conseqüência da fraqueza política do ministro, será a redução
dos conflitos internos ao governo
sobre a necessidade de um equilíbrio de longo prazo da economia,
a necessidade de obtenção do investment grade, as reformas microeconômicas e outros temas estratégicos que poderiam nortear
um novo mandato de Lula. De certo modo, o período Mantega provavelmente poderá ser caracterizado como “Malan ao quadrado”,
ou seja, se Palocci seguiu os passos de Pedro Malan, Mantega irá
seguir os passos de Palocci, embora sem a mesma desenvoltura
deste último.
Dessa forma, mesmo que o atual ministro tenha sido contrário às
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taxas de juros, não são esperadas
mudanças significativas na política monetária. Na verdade, a nova
indicação fortaleceu muito a posição do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que se
tornou o “homem mais forte da
economia” dentro do Governo Lula. Na área fiscal, a despeito das
declarações em contrário do novo ministro, existe a preocupação
de que o isolamento eleitoral do
presidente Lula possa levar o governo a ceder a pressões para aumento dos gastos públicos, com a
conseqüente redução no superávit primário esperado para 2006.
Entretanto, nunca é demais lembrar que, embora os recursos do
governo possam ser importantes tanto na consolidação da coalizão situacionista como na busca de novos aliados políticos, as
regras do ano eleitoral limitam os
gastos do governo durante o segundo semestre, tornando pouco
provável a adoção de um populismo fiscal.
Se o cenário básico é de estabilidade das políticas, cabe indagar
se elas podem ter impacto eleitoral importante. E aqui está o maior
trunfo do presidente Lula. As baixas taxas de inflação, o crescimento econômico de moderado
para alto (com projeções entre
3,5% e 4%), o aumento do emprego metropolitano, as taxas inéditas de crédito e, principalmente,
as políticas sociais de transferência de renda dão um poderio político enorme ao projeto de reeleição. Como a dimensão ética terá
menos influência do que o desejado pela oposição, muitos eleitores podem optar mais por indicadores de bem-estar do que pelo
clamor da moralidade pública. As
pesquisas têm refletido isto até o
momento.
As alianças eleitorais
Um fato importante que diz
respeito às alianças eleitorais foi a
ratificação pelo Supremo Tribunal

Federal da exigência da chamada
“verticalização” para as eleições
desse ano, ou seja, as coligações
partidárias regionais devem seguir o mesmo padrão estabelecido pelas coligações nacionais.
O impacto dessa decisão nas
próximas eleições não pode ser
subestimado. Em primeiro lugar,
ela torna mais difícil a candidatura do PMDB à Presidência da República. Dado a heterogeneidade
regional desse partido, o lançamento de uma candidatura nacional obrigaria os candidatos a
governador a seguirem o mesmo padrão de coligação. O mais
provável é que se adote a velha

A manutenção da
verticalização tornou
mais complicada
a composição da
coligação governista,
pois incentiva os
potenciais aliados do
governo a maximizarem
suas bancadas
estratégia peemedebista de maximizar o tamanho da sua bancada no Congresso por meio de coligações regionais diversificadas,
com o PSDB, o PFL, o PT e os menores partidos.
Esta opção, no entanto, esbarra na intenção obsessiva de Garotinho concorrer ao Palácio do Planalto. Não será fácil retirar seu
nome da disputa presidencial e
muitas artimanhas serão utilizadas contra ele, inclusive o lançamento de outras candidaturas,
como a do ex-presidente Itamar
Franco. Na verdade, o argumento a favor da aposta numa terceira via, para explorar o cansaço de
parcela da sociedade com a polarização PT-PSDB, é possível, mas
o mais provável é que o PMDB não

lance candidato à Presidência da
República.
A mesma estratégia de maximizar a bancada deverá ser perseguida pelos pequenos partidos que compuseram a base de
apoio parlamentar do governo
Lula (PSB, PTB, PP, entre outros);
neste caso, o que importa é ultrapassar os 5% da votação nacional
exigidos pela cláusula de barreira,
como forma a manterem sua representação parlamentar. No momento, apenas o pequeno PC do
B, tradicional aliado petista, já declarou seu apoio à candidatura do
atual presidente.
Em geral, portanto, a manutenção da verticalização tornou mais
complicada a composição da coligação governista, pois incentiva os potenciais aliados do governo a maximizarem suas bancadas
atendendo às diversidades políticas regionais. Além disso, o histórico de intolerância da militância petista, geralmente refratária
a aceitar posições subalternas nas
composições de chapas, reforça a
cautela dos partidos em se coligarem eleitoralmente com o PT. Como contraponto, a força da candidatura Lula, sobretudo se o nome
de Alckmin não decolar, pode ter
um poder de atração que será medido apenas no final de junho, nas
convenções partidárias.
As pesquisas eleitorais e a campanha
Após um longo e tortuoso processo de disputas internas ao partido, a definição da candidatura
do PSDB deu contornos mais claros à campanha presidencial. No
entanto, de forma geral, essa última ainda apresenta muitos aspectos contraditórios, perfazendo ainda um quadro nebuloso
que deve perdurar pelos próximos meses.
As últimas pesquisas do Datafolha e da CNT/Sensus dão uma
vantagem para Lula em relação
a Alckmin que fica entre 20% e
17%. Neste cenário, a diferen-
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ça do nome tucano em relação a
Garotinho é pequena, o que causa instabilidade na aliança PSDBPFL. A hipótese mais provável
de o PMDB não lançar candidatura presidencial tem outro problema: sem uma terceira via forte, o
presidente Lula pode se reeleger
no primeiro turno. Cabe ressaltar,
contudo, que é cedo para prognósticos peremptórios. Somente após os programas partidários
que vão passar até junho no rádio
e na TV é que teremos um cenário
mais cristalino.
O grande trunfo da oposição
está na sua força eleitoral nos
dois maiores colégios eleitorais
do país: São Paulo e Minas Gerais. O favoritismo de José Serra
e de Aécio Neves pode dar uma
importante vantagem a Alckmin.
Com relação aos outros três estados com maior número de eleitores, a aliança PSDB-PFL vai bem
na Bahia, embora possa concorrer
rachada, e é fraca no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Mas o
maior problema para o ex-governador paulista está no eleitorado
do Norte e Nordeste, onde Lula,
por enquanto, é favoritíssimo.
O campo das alianças eleitorais ainda contém muitas incógnitas. Por exemplo, se a coligação
de apoio à reeleição não for ampliada, ela terá um tempo restrito
na televisão durante o período do
horário eleitoral gratuito. Embora
este período tenha sido reduzido
para 45 dias, não existem motivos
para subestimar sua importância
na definição final do eleitorado.
Outro efeito importante do quadro de alianças, particularmente
da manutenção da exigência de
verticalização das coligações, é
que o provável menor número de
concorrentes fortalece a hipótese
de a eleição presidencial ser decidida no primeiro turno, numa disputa direta entre Lula e Alckmin,
secundados por algumas candidaturas de menor densidade eleitoral, como a da senadora Heloísa

Helena, pelo PSOL. Se Alckmin não
crescer o suficiente, para um pouco além dos 30%, o segundo turno
fica mais distante de ser realizado.
Mesmo remota, num cenário negativo para o ex-governador paulista, surgirão pressões para mudar
o nome em prol de José Serra.
Um último aspecto relevante
para a campanha que se inicia,
para desespero de muitos analistas, é que os temas estratégicos
subjacentes a uma disputa presidencial, tal como a necessidade de ajustes no setor público,
são de difícil exposição eleitoral,
o que explicaria o atraso na definição do programa eleitoral dos
candidatos, particularmente do
PSDB. Adicionalmente, devido à
crise política ou aos projetos eleitorais regionais, percebe-se que o
PT perdeu a maior parte do seu
núcleo dirigente da campanha de
2002. A lista das perdas de colaboradores importantes começa
com José Dirceu e Antonio Palocci,
mas também aborda nomes como
José Genoíno, Luis Gushiken, Duda Mendonça, entre os principais.
Esta desorganização atual do partido reforça sua dependência em
relação à imagem pessoal do presidente e às realizações do governo federal como grande trunfo para as eleições de outubro. De
modo que o PT deve se tornar cada vez mais fraco frente ao crescimento do “lulismo”.
Em suma, a confirmação do
quadro de polarização já no primeiro turno das eleições e as dificuldades em explicitar temas estratégicos reforçam a tendência
de uma campanha competitiva
e, sobretudo, acirrada, baseada
no embate pessoal entre os candidatos. Nesse sentido, o quadro
não é promissor, uma vez que a
multiplicação de CPIs e acusações
mútuas terão efeitos negativos na
opinião pública, deixando feridas
de difícil cicatrização e conformando um quadro de dificuldades para o futuro presidente.
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O aumento da carga tributária e o
custeio da seguridade social

J

á faz tempo que um dos problemas mais graves das contas públicas é o constante déficit da Previdência. Os anos
se passam, mudam os governantes, o tema é discutido nos meios
empresariais e acadêmicos, alterações legislativas são realizadas,
mas a “Crise da Previdência” persiste. O governo e a sociedade não
conseguem assegurar satisfatoriamente os benefícios da Previdência para os que dela necessitam.
Ao mesmo tempo não conseguem
encontrar uma forma de custeio
transparente e segura.
Há quase trinta milhões de brasileiros que recebem benefícios da
Previdência. Há, segundo levantamentos feitos, idêntico número
de brasileiros ainda não integrados ao Regime Geral de Previdência Social.
Verifica-se que o conceito de
direitos sociais, incluindo a Previdência, evoluiu muito desde os
anos 30 do século passado, quando da aprovação da Lei Eloi Chaves e da constituição dos antigos
Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPI, IAPB, IAPC etc.). Ao lado do direito à aposentadoria e
às pensões, que são recursos financeiros assegurados aos aposentados e seus dependentes, benefícios básicos previstos pelo
sistema da Previdência, foram introduzidos novos direitos e benefícios sociais.
O novo conceito de seguridade social
A Constituição de 1988 introduziu o conceito de seguridade social a ser promovida pelo gover-

no e pela sociedade, englobando
a previdência, a saúde e a assistência social. O sistema de seguridade social deve visar os seguintes objetivos:
1. universalidade de cobertura e
do atendimento;
2. uniformidade e equivalência
dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
3. seletividade e distributividade
na prestação dos serviços e benefícios;
4. irredutibilidade do valor dos
benefícios;
5. eqüidade na forma de participação do custeio;
6. diversidade da base de financiamento; e
7. caráter democrático e descentralizado da administração da
seguridade social.
Atendendo a reivindicações
de parcelas significativas da população, o Estado brasileiro tem
se colocado como o provedor de
benefícios e serviços que integram o Sistema de Seguridade
Social.
Para fazê-lo o governo tem que
encontrar formas de financiamento e custeio. E a forma utilizada
para arrecadar recursos financeiros tem sido a instituição de tributos. Não de impostos, mas através
da instituição de contribuições so-

ciais, as contribuições para a seguridade social.
Paralelamente à expansão dos
serviços e benefícios assegurados
para a população, tem aumentado, igualmente, o volume da arrecadação das contribuições na esfera federal.
Aumento da participação das
contribuições na receita tributária da
União
O peso dos impostos na composição das receitas da União
não tem crescido na mesma proporção que as contribuições para
a seguridade social. Se analisarmos a participação do Imposto
de Renda (IR) e do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI)
no total das receitas tributárias
federais, vemos que, proporcionalmente, esta participação tem
decrescido. Atualmente a União
arrecada montante maior de recursos com as contribuições do
que com os impostos. A participação dos impostos no conjunto
das receitas tributárias federais,
que era maior que a participação
das contribuições, passou a ser
menor. Em poucas décadas a situação se inverteu.
A carga tributária tem crescido
nos últimos anos, em grande parte, devido ao aumento da arrecadação da contribuição previdenciária para o INSS, da COFINS, do PIS
e da CSLL, que são contribuições
com destinação específica para a
seguridade social. Não se pode
deixar de registrar que o expressivo aumento da carga tributária
no país se deve muito ao aumento
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Tabela1 – Arrecadação de Impostos e Contribuições Federais em 1989
(em R$ milhões)

1. Imposto de Renda

15.200

2. IPI

7.200

3. COFINS

4.500

4. PIS

2.600

Fonte: Se cretaria da Receita Federal.

Tabela 2 – Arrecadação de Impostos e Contribuições Federais em 2005
(em R$ milhões)

1. Imposto de Renda

124.618

2. contribuição INSS

108.589

3. COFINS

87.902

4. CPMF(*)

29.230

5. IPI

26.373

6. CSLL(*)

26.323

7. PIS

22.046

(*) A CPMF e a CSLL ainda não haviam sido ins tituídas em 1989.
Fonte: Secretaria da Receita Federal.

da arrecadação das contribuições
sociais.
A tabela 1 mostra a situação em
1989, excluída a arrecadação da
contribuição do INSS.
A tabela 2 mostra as mais relevantes receitas tributárias federais em 2005.
No período de 1989 a 2005, enquanto a arrecadação do Imposto
de Renda cresceu aproximadamente oito vezes, a COFINS cresceu
mais de vinte vezes. No mesmo período, enquanto a arrecadação do
IPI cresceu três vezes, o PIS cresceu
dez vezes. A arrecadação da contribuição para o INSS que em 1997
era de R$ 43 bilhões, em 2005 passou de R$ 108 bilhões. E a arrecadação da CSLL que era de R$ 7 bilhões em 1997, passou para R$ 26
bilhões em 2005.
Verifica-se que em 2005 os recursos arrecadados pelas contribuições para a seguridade social
somaram mais de R$ 250 bilhões.
O montante da arrecadação do IPI
e do IR foi de cerca de R$ 160 bilhões.

O círculo vicioso das despesas com a
seguridade social
Entramos desta forma em um
círculo vicioso: o valor a ser desembolsado para garantir os benefícios é insuficiente, daí são previstas novas contribuições. Com a
extensão dos benefícios e serviços (em virtude de novas reivindicações) e o crescimento já previsto do número de beneficiados
(em virtude de diversos fatores,
inclusive o crescimento do tempo
de vida médio do brasileiro), os
recursos financeiros mostram-se
outras vezes insuficientes. Daí são
previstas novas contribuições.
Algumas propostas são apresentadas para resolver temporariamente a questão, como a introdução das contribuições para os já
aposentados, a previsão de desvinculação do salário mínimo como
base para os benefícios, a criação
de um fator previdenciário, entre
outras. Os dois últimos governos
realizaram “reformas da Previdência”, que puderam apenas reduzir
momentaneamente a crise finan-

ceira da seguridade. Estudos feitos
por institutos de pesquisa no Brasil
e análises efetuadas por órgãos internacionais apontam sempre para
a necessidade de o problema ser
enfrentado de forma estrutural. Infelizmente ainda não se construiu
um consenso a respeito de como
enfrentar o problema de maneira
mais profunda e duradoura.
E o déficit da Previdência continua crescendo. Consideram-se
para tais análises apenas as receitas do INSS (contribuições de empresas e segurados) e as despesas
com benefícios. Não se consideram as receitas de outras contribuições (PIS, COFINS e CSLL) bem
como os demais gastos com saúde e assistência social. Dados do
Ministério da Previdência indicam
que nos últimos anos a escalada é
crescente (ver tabela 3).
Ainda sem uma proposta construída para enfrentar o problema,
vemos iniciativas isoladas que vêm
sendo tomadas pelas autoridades
públicas. Neste momento três estão sendo implementadas ou discutidas na área da seguridade social que devem ser registradas: o
censo da previdência, o aumento
do salário mínimo e a proposta de
extinção do fator previdenciário.
O Censo da Previdência
Para um diagnóstico correto da
situação da Previdência Social é
necessário, em primeiro lugar, verificar a exata dimensão dos beneficiados pelo sistema, em termos
quantitativos. Há poucos anos tentou ser realizado um censo nacional. Infelizmente o processo de recenseamento foi mal estruturado
e a experiência fracassou. As filas
de aposentados aguardando para
efetuar o recadastramento, fartamente divulgadas pela imprensa,
foram fatais para a continuidade
do censo. O governo recuou e o
censo foi suspenso.
Estamos agora assistindo a um
novo recadastramento, aparentemente mais bem sucedido. As pri-
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Tabela 3 – Déficit da Previdência
(em R$ milhões)

2001

11.200

2002

15.200

2003

24.500

2004

37.600

2005

48.500*

(*) estimativa.
Fonte: Ministério da Previdência
e Assistência Social.

meiras etapas já foram realizadas
e os resultados são animadores, do
ponto de vista das despesas do sistema de Previdência. Verifica-se que
o número de beneficiados é na realidade menor do que o que estava
sendo registrado. Se por um lado
é lamentável constatar-se este fato, esta nova situação redunda em
menos gasto para custear os benefícios. Havia um “furo” nas contas
da Previdência que, aparentemente, vai ser eliminado. Chega-se a admitir, em pronunciamento de autoridades oficiais, que tal “economia”
poderá minorar o aumento das despesas com o reajuste do salário mínimo. É esperar para ver...
O aumento dos gastos previdenciários
em decorrência do aumento do salário
mínimo
Desde 1988 há uma vinculação
entre o aumento do salário mínimo e o piso mínimo previdenciário. Para que fosse mantido o
valor do benefício para as populações mais carentes, o sistema
estabeleceu esta vinculação. Se o
salário mínimo é aumentado há,
conseqüentemente, um aumento
do piso nas mesmas proporções.
Como nos últimos anos estamos
observando uma recomposição
do valor do salário mínimo, têm
aumentado igualmente os gastos
com a Previdência.
Economistas indicam que desde a Constituição de 1988 houve um aumento real no valor do
salário mínimo de 90%. Este au-

mento foi repassado para os aposentados, elevando, de maneira
bastante acentuada, as despesas
da Previdência.
Neste ano de 2006 haverá um
aumento do valor do salário mínimo para R$ 350, o que provocará inevitáveis efeitos no orçamento da Previdência, já que este foi
elaborado com previsão de um salário mínimo mais baixo. Estudos
indicam que há cerca de 15 milhões de aposentados e pensionistas que serão beneficiados por este aumento. Haverá, desta forma,
um aumento considerável de despesas. Qual será, então, o novo
déficit? É uma questão que preocupa. Será que as receitas das contribuições serão suficientes para garantir os pagamentos? Mais uma
vez, é esperar para ver...
Eliminação do Fator Previdenciário
Para “segurar” a explosão dos
gastos com a Previdência, foi instituído, em uma das últimas alterações do sistema, o Fator Previdenciário, fórmula que reduz o valor
de benefícios. Tal mecanismo não
atinge os que estão recebendo o
valor de um salário mínimo, mas
valores pagos a segurados que recebem valores maiores.
Em 1999, a Lei 9876/99, aprovada após a Reforma da Previdência efetuada no governo Fernando
Henrique, criou o Fator Previdenciário. Trata-se de um redutor do valor dos benefícios previdenciários
que guarda relação com a idade

da aposentadoria, com a expectativa de sobrevida no momento da
aposentadoria e com o tempo de
contribuição.
A fórmula procura estimular a
permanência na atividade, alterando a forma de cálculo da média dos salários de contribuição e
reduzindo, na maioria das vezes,
o valor do benefício.
O fator que tem sido aplicado
nas novas concessões de aposentadoria tem representado, na realidade, uma redução dos gastos
gerais com a Previdência. Estão
surgindo atualmente, nas discussões sobre a matéria, propostas
para a eliminação deste fator. Tal
mudança afetaria consideravelmente, para mais, as despesas
com a Previdência.
Este quadro confirma a gravidade da crise da Previdência e da Seguridade Social. Pode-se dizer que
este é, no momento atual, o grande
problema fiscal do Brasil. Por mais
rigorosos que sejam os ajustes para contenção do gasto público, se
o problema da Previdência e da Seguridade Social não for enfrentado
de forma estrutural, teremos sempre soluções paliativas que poderão
evitar ou reduzir problemas ocasionais, mas não se estará evitando
que o problema reapareça mais para frente. Um doente que é medicado para evitar a dor, mas não tratado para eliminar a causa da doença,
acaba tendo uma recaída pouco
tempo depois. E a crise da Previdência e da Seguridade Social no Brasil
tem sido apenas objeto de “medicações” para atender a situações de
emergência. Em que pese os esforços realizados não se tem conseguido atingir a “causa da doença”
Neste ano de 2006, com eleições gerais federais e estaduais,
não se acredita que sejam adotadas medidas de ajuste estrutural do sistema. Mas esta reforma
tem que fazer parte da agenda
dos candidatos e ser implantada
imediatamente no início do novo
mandato presidencial.
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Até onde vai o poder de atuação do

BANCO CENTRAL DO BRASIL?
A . C. Pôrto Gonçalves
Tatiana Deane
Economistas da FGV

O

s bancos centrais podem atuar de maneira independente ou
não. Em última análise, ser um banco central independente
significa que o controle da oferta monetária tem como principal objetivo alcançar a estabilidade da economia. Já no caso dos bancos centrais “dependentes”, é comum que emitam moeda
para financiar o déficit orçamentário do governo, mesmo que isso tenha conseqüências negativas em termos de superaquecimento econômico e inflação.
Neste sentido, o banco central brasileiro atua de maneira independente desde 1994, quando deixou de emitir moeda para financiar o déficit público. Este caráter independente ficou ainda mais claramente definido com a implantação do sistema de metas inflacionárias, logo após a
crise cambial de 1999. A partir de então, o Banco Central passou a realizar reuniões periódicas para definir a taxa de juros básica da economia.
O objetivo passou a ser o de expandir ou contrair a demanda agregada
para que houvesse plena utilização da capacidade de produção normal
da economia, evitando superaquecimentos associados às pressões inflacionárias ou quadros recessivos desnecessários.
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Se a economia se
encontra em cima
ou muito próxima
de sua capacidade
de produção, não
há espaço para o
Banco Central reduzir
substancialmente a
taxa de juros
Utilizando uma linguagem mais
técnica, a fixação da taxa de juros
tem como finalidade fazer com
que o PIB efetivo (produção) convirja para o PIB potencial (capacidade normal de produção). Por
isso é comum que se diga, de maneira figurada, que em uma economia onde o banco central atua
de maneira independente, o lastro da emissão monetária é o PIB
potencial.
Obviamente, é praticamente
impossível saber ex ante qual é a
taxa de juros que estabiliza a economia, mas a ocorrência de reuniões mensais do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o
COPOM, pressupõe um detalhado
acompanhamento de diversos indicadores econômicos — tais como produção industrial, vendas
no comércio varejista, sondagens
empresariais, índices de preços
etc. — para que então o ajuste da
economia para uma trajetória estável seja feito via fixação da taxa de juros.
Atualmente, em que pé estamos em termos de PIB potencial,
PIB efetivo e taxa de juros? O gráfico 1 traz uma estimativa do PIB
potencial brasileiro desde 1985
até 2005. Como se pode ver, terminamos o ano de 2005 provavelmente em uma situação muito
próxima do que seria a ideal para
o Banco Central. O nível de atividade ficou consistente com a capacidade de produção normal da
economia, de maneira que o cha-

Gráfico 1

Gráfico 2

mado hiato do produto ou gap (a
diferença entre o PIB efetivo e o
PIB potencial) foi de apenas 0,1%.
Se a economia se encontra em
cima ou muito próxima de sua capacidade de produção, não há espaço para o Banco Central reduzir
substancialmente a taxa de juros,
sob pena de colocar o país em
uma situação de superaquecimento da demanda agregada e infla-

ção, o que iria totalmente contra o
seu principal objetivo, o qual, como já dito anteriormente, é a estabilidade econômica. Por outro
lado, os juros, no nível em que estão, são muitas vezes apontados
como a principal causa para que a
economia não aumente sua capacidade de produção (seu PIB potencial), pois inibem os investimentos.
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No último trimestre de 2005,
período em que o PIB efetivo coincidiu com o PIB potencial, a taxa
de juros real de equilíbrio no Brasil, isto é, aquela que eqüalizou a
demanda e o PIB potencial, foi de
cerca de 13,5% ao ano, a maior do
mundo.
Assim, é preciso analisar o porquê da taxa de juros no Brasil ser
tão alta quando a economia se encontra com o PIB efetivo igual ao
PIB potencial, isto é, estabilizada.
Pois, sendo esta a situação e dado
o objetivo do Banco Central de estabilizar a economia, prosseguir
no processo de redução dos juros só iria superaquecê-la. Na verdade, o problema parece ser muito mais de natureza estrutural do
que conjuntural (contornável via
atuação do Banco Central).
A taxa de juros real é definida
como a diferença entre a taxa de
juros nominal e a taxa de inflação
esperada. Este último componente de expectativa não pode ser determinado objetivamente. Na prática, pode ser “traduzido” como
um componente no qual se embutem não só as incertezas imediatas
quanto ao nível de preços futuros,
como também quaisquer outros
aspectos, sejam eles econômicos,
políticos ou legais, os quais possam influenciar a economia.
No Brasil, na década de 80 houve uma moratória externa, no início da década de 90 houve a
questão da dívida pública podre
ameaçando os depositantes e o
confisco das contas bancárias e,
na última eleição presidencial, deságios das cotas dos fundos de
renda fixa decorrentes de boatos
de moratória da dívida interna.
Esses são fatores que com certeza influenciam as expectativas e os
prêmios de risco exigidos. O gráfico 2 mostra os spreads sobre os títulos do governo, os quais apenas
recentemente voltaram a cair, ficando abaixo dos 500 pontos.
De maneira concreta, o que

especial]

Tabela 1 Percentual de
recolhimentos compulsórios sobre
depósitos à vista: Comparação
internacional
(%)

Brasil

53

Colômbia

13

Bolívia

12

Chile

9

Tailândia

9

China

7

Turquia

6

Índia

5

África do Sul

3

Zona do Euro

2

México

0

EUA

0

Canadá

0

Austrália

0

Nova Zelândia

0

Fontes: Bancos centrais e FMI (extraído
de Azevedo, Cyntia F. e Carvalho,
Fabia A., “The Incidence of Reserve
Requirements in Brazil: do Stockho
lders Share the Burden?” TD 319, UNB).

Em resumo: é o

mercado que coloca a
taxa de juros real no

nível onde está, e não o
Banco Central

temos hoje é um governo que é
grande tomador de empréstimos
e que pressiona o prêmio de risco
sobre os títulos por ele emitidos.
E, além disso, há uma elevada carga tributária. A alíquota do imposto de renda que incide sobre
os ganhos de aplicações remuneradas pelos juros é de 22,5%. Isso

significa que uma aplicação remunerada pela taxa Selic (em março de 16,5%) rende, na verdade,
12,8% líquidos de impostos.
Há também os recolhimentos
compulsórios sobre os depósitos
bancários, apontados pelos bancos como um dos principais fatores que pressionam os spreads
entre as taxas de juros de captação e de aplicação. De fato, o percentual de recolhimento compulsório no Brasil é dos maiores do
mundo, sendo muito superior ao
de outras economias emergentes,
como mostra a tabela 1.
A taxa de juros real de uma
economia não é determinada pelo Banco Central, pois incorpora
um componente de incerteza que
reflete o quanto as pessoas estão
exigindo como prêmio para trocar
bens no presente por bens no futuro, e também o seu grau de preferência pelo presente. A taxa de
juros real é determinada, assim
como o preço de qualquer outro
produto na economia, pelas ofertas e demandas relativas de bens
futuros e de bens presentes.
Em resumo: é o mercado que
coloca a taxa de juros real no nível onde está, e não o Banco Central. E em um país onde há incerteza e preferência pelo presente,
há baixa demanda por bens futuros, isto é, há poucos investimentos e o prêmio exigido, ou seja, a
taxa de juros, é alto.
O Banco Central do Brasil tem
poder sim sobre a taxa de juros
nominal, uma vez que é ele que
determina a taxa de juros básica da economia periodicamente. Mas, como foi visto, a taxa de
juros nominal é apenas um dos
componentes que determina a taxa de juros real, que é a que interessa quando o assunto é crescimento econômico. E para que ela
caia, é preciso mudar o perfil das
expectativas em relação ao Brasil,
o que não depende apenas da Autoridade Monetária.
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Por que a taxa de câmbio vai subir

O

déficit em transações
correntes americano
tem sido muito alto,
há muitos anos. A média na última década, de 5,1% do
PIB, é inferior ao saldo registrado no ano de 2005, de -6,4% do
PIB (ver gráfico 1). Isso significa
que os EUA estão injetando dólares no mundo, emitindo moedas e títulos denominados em
dólar através do seu enorme déficit corrente. De maneira simplificada, um país com superávit

em relação aos EUA acumula, em
troca dos bens e serviços vendidos, títulos denominados em
dólar. Só a China possuía, em fevereiro de 2006, reservas internacionais no valor de US$ 854
bilhões, a maior parte destes recursos aplicados em títulos do
Tesouro norte-americano.
A presença maciça de ativos
denominados em dólar no portfolio da economia mundial levou à desvalorização do dólar
em relação aos outros ativos.
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Este movimento de
aumento dos preços
em dólar afeta,
sobretudo, os bens
comercializáveis
internacionalmente,
a exemplo das
commodities
Assim, a cotação do dólar em
relação às moedas domésticas
de diversos países está caindo.
O gráfico 2 apresenta esta cotação. É possível ver que a apreciação cambial não é exclusividade do Brasil, onde a cotação
média do dólar em março foi de
R$ 2,15.
A teoria econômica mostra
que um aumento da emissão monetária — aqui entendida como
a emissão de ativos financeiros
(títulos, moeda etc.) denominados numa certa moeda — provoca uma subida no nível geral
de preços dos bens e serviços
quando expressos nesta moeda.
Portanto, o crescente déficit em
transações correntes americano
corresponde a um aumento dos
preços em dólar dos bens e serviços no mundo. Este movimento de aumento dos preços em
dólar afeta, sobretudo, os bens
comercializáveis internacionalmente, a exemplo das commodities.
Assim, não é correto afirmar
que a apreciação cambial do real prejudica de imediato os exportadores brasileiros. Ocorre
a valorização do real, mas também um aumento dos preços em
dólar dos produtos exportados,
inclusive o das commodities. Es-

ta análise ajuda a resolver o paradoxo de por que houve uma
forte apreciação do real sem
prejudicar as exportações brasileiras.
O gráfico 3 mostra o comportamento da receita em reais
(R$) dos exportadores de commodities, divididas em três categorias: geral, exceto petróleo;
grãos, oleaginosas e frutas; e
matérias-primas.
Entre janeiro de 2002 e junho
de 2004, os preços denomina-

dos em real das commodities em
geral, exceto petróleo, aumentaram 80%. Nesse mesmo período, a inflação no Brasil, medida pelo IPCA, acumulou uma
alta de 26,6%. Ou seja, em reais,
os exportadores (em média) ganharam 80% mais em receitas,
em um período no qual a inflação doméstica foi de 26,6%.
Mas em fevereiro de 2006, a
cotação em reais dessas commodities era apenas 20% superior à
de janeiro de 2002. Nesse mes-
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[em análise: economia]

Assim, nos parece que
a atual cotação R$/
US$ é provavelmente
a menor dos próximos
doze meses. A
trajetória a partir de
agora só poderá ser de
subida

mo período, a inflação medida
pelo IPCA acumulou uma taxa
de 40%. Isso significa que, em
termos reais, os exportadores
estão perdendo, pois há uma defasagem entre o preço de venda
das commodities (receita dos exportadores) e a inflação doméstica (custos dos exportadores).
Na verdade, essa defasagem começou a ocorrer em julho de
2005, quando as commodities
acumularam, desde janeiro de
2002, uma alta de 32,5%, e o IPCA, de 36,2%.

Assim, até o primeiro semestre de 2005 os exportadores
ainda conseguiram se beneficiar da alta dos preços das commodities, mesmo com a taxa de
câmbio valorizada. A resposta em termos de valor e quantum exportados não é imediata, pois os setores exportadores
obviamente não querem perder
as posições conquistadas. Mas
as exportações brasileiras já começaram a ceder.
O gráfico 4 mostra a evolução
das exportações do país, em re-

ais, desde o ano passado. A tendência de desaceleração é visível. Enquanto o valor exportado
nos doze meses até março de
2005 foi 28,5% superior ao dos
doze meses anteriores, em março de 2006 essa variação foi de
-2,1%.
Outro fator de pressão sobre
a taxa de câmbio é a trajetória
da taxa de juros americana vis
a vis à da taxa de juros brasileira. A primeira, em tendência de
alta, embora esta já deva estar
próximo do seu fim, e a segunda
em tendência de queda, embora
não tenha, até por razões econômicas estruturais (como apontado no artigo Especial deste boletim), muito mais espaço para
cair.
Assim, nos parece que a atual
cotação R$/US$ é provavelmente a menor dos próximos doze
meses. A trajetória a partir de
agora só poderá ser de subida.
Vale sempre lembrar que o dólar é um ativo alvo de especulações, e que a antecipação por
parte do mercado dos aspectos
políticos e econômicos que tendem a pressionar a sua cotação
para cima poderá levar a um aumento da taxa de câmbio R$/
US$ bem mais rápida do que se
pensa. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO
 O cenário mais provável para a disputa presidencial
de 2006 é o de uma campanha muito competitiva
e acirrada; o próximo presidente sairá vencedor do
pleito com pouca vantagem sobre o adversário e
sob um clima de grande animosidade.

 A ratificação da regra da verticalização torna mais
difícil a candidatura do PMDB; o mais provável é
que o partido adote a velha estratégia de maximizar o tamanho da sua bancada no Congresso.

 As CPIs montadas no calor da crise política de 2005
prometiam ser uma variável-chave para a definição
das eleições presidenciais, mas a disputa não será
monopolizada pelas questões éticas, como sonhava a oposição, embora deva haver um impacto negativo sobre o pólo governista.

 A mesma estratégia deverá ser perseguida pelos pequenos partidos que compuseram a base de apoio
parlamentar do governo Lula (PSB, PTB, PP, entre
outros); em geral, portanto, a manutenção da verticalização tornou mais complicada a composição de
coligação governista, pois incentiva os potenciais
aliados do governo a maximizarem suas bancadas
atendendo às diversidades políticas regionais.

 Nove ministros deixaram os seus cargos no final de
março; entretanto: do ponto de vista do apoio político, permanecem a instabilidade da base parlamentar e as dificuldades em construir alianças eleitorais, particularmente com o PMDB; do ponto de
vista estratégico, permanece a indefinição sobre os
rumos a serem seguidos em um eventual segundo mandato do presidente; e do ponto de vista da
gestão administrativa, dificilmente os novos ministros conseguirão força política para implementarem mudanças significativas num ano eleitoral.

 O grande trunfo da oposição está na sua força eleitoral nos dois maiores colégios eleitorais do país: São
Paulo e Minas Gerais; com relação aos outros três estados com maior número de eleitores, a aliança PSDB-PFL vai bem na Bahia, embora possa concorrer
rachada, e é fraca no Rio de Janeiro e no Rio Grande
do Sul; mas o maior problema para o ex-governador
paulista está no eleitorado do Norte e Nordeste, onde Lula, por enquanto, é favoritíssimo.

 Mesmo que o atual ministro da Fazenda tenha sido
contrário às taxas de juros, não são esperadas mudanças significativas na política monetária; na verdade, a nova indicação fortaleceu muito a posição
do presidente do Banco Central, que se tornou o “homem mais forte da economia” dentro do governo.

 Em fevereiro de 2006, a cotação em reais das commodities em geral era apenas 20% superior à de
janeiro de 2002; nesse mesmo período, a inflação
acumulou uma taxa de 40%; ou seja, em termos reais, os exportadores estão perdendo, pois há uma
defasagem entre o preço de venda das commodities (receita dos exportadores) e a inflação doméstica (custos dos exportadores).

 Na área fiscal, existe a preocupação de que o isolamento eleitoral do presidente possa levar o governo a ceder a pressões para aumento dos gastos
públicos; entretanto, as regras do ano eleitoral limitam os gastos do governo durante o segundo semestre, tornando pouco provável a adoção de um
populismo fiscal.

 Essa defasagem começou a ocorrer em julho de
2005, isto é, até o primeiro semestre os exportadores ainda conseguiram se beneficiar da alta dos
preços das commodities, mesmo com a taxa de
câmbio valorizada

 As baixas taxas de inflação, o crescimento econômico de moderado para alto, o aumento do emprego
metropolitano, as taxas inéditas de crédito e, principalmente, as políticas sociais de transferência de
renda dão um poderio político enorme ao projeto de
reeleição; como a dimensão ética terá menos influência do que o desejado pela oposição, muitos eleitores podem optar mais por indicadores de bem-estar do que pelo clamor da moralidade pública.

 Outro fator de pressão sobre a taxa de câmbio é a
trajetória da taxa de juros americana vis a vis à da
taxa de juros brasileira
 A atual cotação R$/US$ é provavelmente a menor
dos próximos doze meses; vale lembrar que a antecipação por parte do mercado dos aspectos políticos e econômicos que tendem a pressionar a cotação do dólar poderá levar a um rápido aumento da
taxa de câmbio R$/US$. 
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Cenários

[c e n á r i o s ]

O

cenário básico tem como principal premissa
a manutenção da política econômica. No que
diz respeito à política monetária,
a gradual redução da taxa de juros deverá continuar de maneira
conservadora. Ainda que o atual
ministro da Fazenda tenha sido
um grande crítico das altas taxas
de juros, o presidente do Banco Central está fortalecido, sendo agora peça-chave na equipe
econômica do governo. Neste cenário, a taxa Selic deverá fechar
2006 em 14%.
Com relação à política fiscal,
o superávit primário não deverá ser tão alto quanto o de 2005,
mas também não ficará abaixo de
4,25% do PIB. Qualquer que seja o
desenrolar da campanha presidencial, o governo terá que obedecer
as regras do ano eleitoral que limitam os gastos públicos no segundo semestre.
O resultado final das eleições
não deverá afetar a economia em
2006. O crescimento econômico
deverá ser moderado, mas mais
significativo que o de 2005. A taxa de variação do PIB estimada para este ano é de 3,5%. Quanto à
taxa de inflação, deverá ficar muito próxima à meta para o ano (de
4,5%).
Ainda no cenário básico, a taxa
de câmbio é hoje, provavelmente,
a menor dos próximos 12 meses.
As perdas nas exportações e a alta dos juros americanos pressionarão a cotação do dólar americano.

A taxa de câmbio deverá fechar o
ano em R$2,50/US$, o que poderá levar a uma pressão inflacionária em 2007 e moderação na redução das taxas de juros.
No cenário alternativo, a premissa básica é de maior flexibilização da política monetária. Isso ocorrerá se os indicadores da
atividade econômica não responderem satisfatoriamente no primeiro semestre — no momento,
o Banco Central está cauteloso,
aguardando para ver se as reduções na taxa de juros feitas até
agora aquecerão excessivamente a economia, e acompanhando
o comportamento da economia
internacional (taxas de juros,
preço do petróleo etc).
Nesse caso, a inflação ficará
mais distante da meta central, mas
ainda dentro do intervalo de tolerância. E a taxa de câmbio fechará
o ano mais elevada que no cenário
básico, em R$2,80/US$, sendo este patamar gradualmente aumentado nos anos subseqüentes. Com
essa taxa de câmbio, a situação da
balança comercial ficará um pouco
mais favorável no cenário alternativo.
Com relação à dívida pública em
2006, e comparando os dois cenários, no alternativo a combinação
de PIB mais elevado e juros mais
baixos levariam a uma diferença
de 1,1% do PIB em relação à dívida
apresentada no cenário básico. Segundo este último, a dívida pública
representará 49,1% do PIB no final
do ano.
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E= Estimativa P=Projeção IED= Investimento Externo Direto

Cenário Básico
Crescimento

Taxa de Juros
Inflação
Contas Públicas
Contas Externas

2004

Taxa de Juros
Inflação
Contas Públicas
Contas Externas

2006P

2007P

2008P

2009P

2010P

PIB (%)

4,9

2,3

3,5

3,5

3,8

3,8

4,0

Agricultura
Indústria
Serviços

5,3
6,2
3,3

0,8
2,5
2,0

3,4
4,5
2,5

3,4
4,3
2,8

3,6
4,0
2,8

3,6
4,2
2,8

3,6
4,2
2,8

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

16,2
17,8

19,1
18,0

15,0
14,0

13,4
13,0

12,5
12,0

12,0
12,0

11,5
11,0

IPCA (%)
IGP-M (%)

7,6
12,4

5,7
1,2

4,7
5,5

5,2
5,7

4,5
5,0

4,5
5,0

4,5
5,0

Sup. Primário (%PIB)
Dívida Pública (%PIB)

4,6
51,7

4,8
51,6

4,3
49,1

4,3
46,4

4,3
43,4

4,3
40,1

4,3
36,6

Câmbio (R$/US$)
Balanço Comercial
Exp (US$ B)
Imp (US$ B)
Conta corrente (%PIB)
IED (US$ B)

2,65
33,7
96,5
62,8
1,9
18,2

2,34
44,8
118,3
73,6
1,9
15,1

2,50
41,8
130,1
88,3
1,5
15,0

2,65
38,2
135,4
97,2
0,8
15,8

2,70
34,8
141,7
106,9
0,0
17,0

2,75
31,7
148,0
116,3
-0,8
17,5

2,80
37,0
160,0
123,0
-1,0
17,5

2004

2005P

2006P

2007P

2008P

2009P

2010P

Cenário Alternativo
Crescimento

2005

PIB (%)

4,9

2,3

4,0

2,8

3,0

3,0

3,0

Agricultura
Indústria
Serviços

5,3
6,2
3,3

0,8
2,5
2,0

3,6
5,0
2,3

3,2
3,0
2,0

3,2
3,8
2,5

3,2
3,8
2,5

3,2
3,8
2,5

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

16,2
17,8

19,1
18,0

14,0
13,5

13,4
14,0

13,5
13,0

12,8
12,5

12,5
12,5

IPCA (%)
IGP-M (%)

7,6
12,4

5,7
1,2

6,0
6,7

6,2
7,0

5,8
6,5

5,5
6,2

5,5
6,2

Sup. Primário (%PIB)
Dívida Pública (%PIB)

4,6
51,7

4,8
51,6

4,3
48,0

4,3
45,1

4,3
42,1

4,3
39,0

4,3
35,7

Câmbio (R$/US$)
Balanço Comercial
Exp (US$ B)
Imp (US$ B)
Conta corrente (%PIB)
IED (US$ B)

2,65
33,7
96,5
62,8
1,9
18,2

2,34
44,8
118,3
73,6
1,9
15,1

2,80
50,0
132,0
82,0
2,0
16,7

2,85
46,0
139,0
93,0
1,6
15,4

2,90
38,0
142,0
104,0
1,3
16,0

2,92
37,0
150,0
113,0
1,1
17,0

2,95
44,0
163,0
119,0
0,8
17,0
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