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Nota do Editor

C

om o início do Horário Eleitoral Gratuito no rádio e na TV, a campanha presidencial entra na reta final. Os candidatos
vão procurar conquistar eleitores e consolidar posições. As pesquisas já indicam algumas
tendências claras, mas duas questões se colocam:
a primeira, se haverá segundo turno; a segunda,
quais são as causas do favoritismo do presidente
Lula, a despeito da grave crise política pela qual
seu governo atravessou.
Para responder a essas questões, o artigo de
Política deste boletim é dividido em três partes.
Na primeira, é exposto o quadro eleitoral imediatamente anterior ao Horário Eleitoral Gratuito. Na
segunda, são apresentadas as causas da força do
projeto reeleitoral do presidente Lula. Por fim, a
terceira parte estuda as estratégias que poderão
ser adotadas na campanha de rádio e TV e apresenta três possíveis cenários eleitorais, cada um
com a sua probabilidade estimada de ocorrência,
e as conseqüências políticas de cada um deles.
E o Governo Lula está passando por mais uma
prova de fogo: o Presidente da Bolívia Evo Morales determinou a nacionalização das reservas de
gás natural no país e a expropriação de ativos da
Petrobrás.
Brasil e Bolívia são mutuamente dependentes:
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o Brasil não tem produção suficiente para atender à sua crescente demanda, embora esteja já há
algumas décadas implementando políticas de desenvolvimento desta indústria, e a Bolívia não tem
um comprador tão forte para sua commodity. No
entanto, como ressalta o artigo da seção de Governo, o governo brasileiro precisará de muita habilidade na revisão das cláusulas envolvidas nos
contratos entre os dois países.
O artigo de Economia reforça a tese defendida
no último Boletim de que a tendência para a taxa
de câmbio R$/US$ é de alta. As exportações continuam arrefecendo e as taxas de juros dos EUA e
do Brasil apresentam trajetórias opostas: a primeira de aumento e, mais recentemente, estabilidade,
e a segunda claramente de queda.
Ainda assim, o front externo segue favorável:
os indicadores, cada vez mais positivos, mostram
que o país encontra-se em uma posição de pouca vulnerabilidade caso haja alguma crise internacional.
E é a respeito do cenário internacional que trata o Especial “Perspectivas da Economia Mundial”,
do prof. Pôrto Gonçalves. O artigo discute dois aspectos centrais da atualidade: o grande e crescente déficit em conta corrente dos EUA e a forte subida do preço do petróleo.
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A compreensão do favoritismo de Lula:
Três cenários eleitorais e suas
probabilidades
Fernando Luiz Abrucio

O

momento mais esperado da campanha começa agora, com o início do Horário Eleitoral
Gratuito no rádio e na TV. Por cerca de um mês e meio os presidenciáveis vão procurar conquistar
eleitores ou consolidar a posição
já alcançada. É um período importante do processo eleitoral,
mas não é o ponto de partida da
disputa presidencial. O cenário
prévio, construído no último ano,
contém elementos cruciais para
se entender o quanto pode ser
mudado daqui para diante. Neste
sentido, há duas grandes perguntas. A primeira é se haverá segundo turno, ao passo que a segunda
questão constitui a maior charada do pleito de 2006: quais são a
dimensão e o significado do favoritismo do presidente Lula?
Para tentar responder às duas perguntas, o artigo é dividido
em três partes. Na primeira, o quadro eleitoral imediatamente anterior ao Horário Eleitoral Gratuito é exposto, para se entender de
que ponto partirão os candidatos.
A seção seguinte busca explicar a
força do projeto reeleitoral do presidente Lula, mesmo após ter sofrido um grande desgaste em 2005 e
recebido críticas intensas no últi-

	

mo ano. Entender o poderio desta candidatura passa também pela
compreensão de suas fraquezas e
possíveis flancos. A terceira e última estudam quais estratégias poderão ser adotadas na campanha
de rádio e TV. Pretende-se mostrar
como provavelmente poderão agir
os três principais concorrentes na
luta para garantir ou inviabilizar
o segundo turno. À guisa de conclusão, serão analisados, sinteticamente, três cenários eleitorais
possíveis, dando um peso diferenciado de potencialidade a cada um
deles. Tão importante quanto saber quem tem mais chances de
vencer é apontar quais serão as
conseqüências políticas deste processo.
1) Cenário eleitoral do começo de
agosto: a força de Lula, a inércia de
Alckmin e a ascensão de Heloísa Helena
Depois de passar por um imenso desgaste no segundo semestre
de 2005, o presidente Lula recuperou terreno já no início de 2006.
De lá para cá, suas intenções de
voto têm se mostrado muito consolidadas, com poucas variações
e alcançando um alto percentual às vésperas do Horário Eleitoral Gratuito, entre 47% e 48% nas
pesquisas CNT/Sensus e Datafo-

lha. A situação do governador Alckmin também melhorou ao longo do ano, especialmente a partir
do momento que sua candidatura foi confirmada pelo PSDB. No
entanto, após crescer até a faixa
dos 29%, o resultado do início de
agosto foi decepcionante: seu índice caiu para 24% no Datafolha
e 19% na CNT/Sensus. A senadora Heloísa Helena, ao contrário, teve um crescimento fulminante de
junho para cá, com desempenhos
que variam de 9% a 12%, tornando-se uma concorrente de fato no
jogo eleitoral. Os demais nomes,
incluindo o do senador Cristovam
Buarque, não decolaram e dificilmente terão algum impacto no
processo político.
Compreender o desempenho
nas pesquisas até agora é um elemento fundamental para se entender o que poderá ser modificado a
partir do Horário Eleitoral Gratuito. Comecemos pelo governador
Alckmin, exatamente aquele que
mais aposta fichas na campanha
pelo rádio e pela TV.
A evolução das intenções de voto do ex-governador paulista seguiu suas expectativas até o final
de julho. Seus estrategistas e aliados imaginavam que antes do Horário Eleitoral Gratuito o candidato
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pessedebista teria um percentual de 30%, crença que tinha base
no substancial crescimento ocorrido nos meses de maio e junho.
Todavia, as pesquisas no início
de agosto mostraram uma queda acentuada, acima da margem
de erro, e que o afastou do índice
esperado para o período. O que
explica este resultado? Quatro razões podem ser responsáveis por
este desempenho.
A primeira delas diz respeito à
fragilidade da campanha em vários estados e regiões. Mesmo
após uma longa exposição, o nome de Alckmin ainda não decolou
em partes importantes do território nacional, em especial no Nordeste e no Rio de Janeiro. Têm
contribuído para isso tanto o seu
perfil pessoal, como as brigas e
desencontros das alianças estaduais. Está aí uma das surpresas
negativas para o projeto eleitoral tucano. Imaginava-se que neste ponto estaria um dos maiores
trunfos da coligação PSDB-PFL.
Porém, o avanço neste terreno foi
bem menor do que se esperava.
A dificuldade de ter um palanque
no Maranhão, a confusão que se
tornou a campanha no Rio, a promessa de apoio que não veio dos
governadores do Paraná e do Rio
Grande do Sul e, principalmente, a fragilidade dos palanques
na maior parte do Nordeste e no
Norte do País revelam que o vetor
estadual da eleição geral não foi
bem aproveitado – variável que
é chave contra um candidato extremamente nacionalizado como
é Lula.
Além do menor impacto das
coligações regionais, Alckmin
não conseguiu, ainda, criar uma
imagem clara ao eleitor mediano, mostrando o significado básico de sua candidatura. Sua falta
de carisma e a baixa penetração
no plano nacional já eram esperadas. Não obstante, acreditava-se
que, como contrapartida, contasse a seu favor o perfil de “geren-
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te competente”, de honestidade
e sobriedade, numa disputa em
que a ética e a gestão bateriam a
popularidade do presidente Lula.
Tais elementos têm trazido votos
da classe média para o ex-governador paulista, mas não construíram, por enquanto, uma ponte
com os cidadãos mais pobres e
com os que tiveram ascensão social no atual mandato presidencial, bem como não levaram sua
candidatura a ter uma maior aproximação com o eleitor nordestino
e do Norte, que se sentem beneficiados pelo Governo Federal.
Uma terceira razão explica os

O nome de
Alckmin ainda não
decolou em partes
importantes do
território nacional.
Têm contribuído
para isso as brigas
e desencontros das
alianças estaduais
problemas do candidato do PSDB.
Sabe-se que pelo menos 1/3 do
eleitorado se organiza impreterivelmente como um bloco anti-Lula, ao
que se deve acrescentar uma parcela de descontentes com o atual governo, principalmente ex-petistas.
O fato é que Alckmin não alcançou
ainda nem a faixa um pouco superior a 30%, não se constituindo, até
o momento, como o referencial único desse eleitorado. Em boa medida, isso se deve à perda de votos
para a senadora Heloísa Helena nesta faixa específica dos contrários ao
petismo e ao lulismo, grupo no qual
há forte participação daqueles que
têm maior escolaridade e renda.
Neste sentido, quando em julho
os tucanos comemoraram o crescimento da candidata do PSOL,

pois isso favorece a realização de
um segundo turno, não contavam
com a competição pelo mesmo
eleitorado. Os atributos de Heloísa Helena, tratados mais adiante
neste artigo, podem ajudá-la a ter
maior poder para captar os eleitores que estão extremamente
descontentes com o sistema político, depois de uma enxurrada
de escândalos que afetaram muito mais do que o PT e Lula: afetaram a credibilidade da classe política. De modo que o eleitorado
que dificilmente votaria na reeleição do presidente, abarcando algo em torno de 35% do total, está
mais radical e anti-sistema do que
esperava a aliança PSDB-PFL.
O fato é que, embora seja pouco provável a ida de Heloísa Helena para o segundo lugar, o crescimento da candidatura do PSOL
fará com que ela vislumbre um
vôo maior, levando-a, quase que
necessariamente, a um choque
com o presidenciável tucano. Na
mesma linha, se Heloísa Helena
aproximar-se demais de Alckmin,
ele poderá ter de estabelecer algum tipo de confronto com ela,
inclusive no Horário Eleitoral Gratuito. Guardadas as diferenças,
poder-se-ia ter um cenário semelhante ao da briga entre Serra e
Ciro na última campanha presidencial, quando o candidato do
PSDB bateu no adversário e garantiu o segundo lugar, mas perdeu o
apoio para o segundo turno.
Em poucas palavras, caso Alckmin precise se confrontar com
Heloísa Helena, mostrando, por
exemplo, que o radicalismo de
suas idéias não combina com as
crenças do eleitorado de renda
e escolaridade mais altas, poderá garantir o seu lugar na disputa
presidencial, mas perderá um importante apoio para um eventual
turno final.
O fantasma do crescimento da
candidatura de Heloísa sobre o
eleitorado anti-Lula não é o mais
temido pela campanha pessede-
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bista. O maior medo está no peso
que o tema da Segurança Pública
poderá ter no processo eleitoral,
sobretudo se o PCC continuar a
fazer ataques em território paulista ao longo e, principalmente,
no início do Horário Eleitoral Gratuito, fase mais importante para
consolidar o nome junto ao eleitor mediano. A continuidade das
ações do PCC tem, inclusive, mais
efeitos no eleitorado fora de São
Paulo do que no do estado, uma
vez que Alckmin e seu governo
são pouco conhecidos pelos cidadãos de outras localidades, particularmente no Nordeste e Norte.
Claramente há um componente
de chantagem nas ações do PCC,
mostrando que os grupos criminosos estão aprendendo a atuar como os outros setores sociais
em períodos eleitorais: aumentase a pressão sobre os governantes para conquistar mais recursos
e benesses. A grande e óbvia diferença está na ilegitimidade dos
meios e das reivindicações feitas,
ressalte-se, por representantes do
crime organizado. O precedente é
muito perigoso para a democracia
brasileira, e os governos federal e
estadual deveriam deixar de lado as rusgas partidárias num momento extremamente delicado.
De qualquer modo, é possível
dizer que, do ponto de vista eleitoral, o PSDB cometeu um erro na
forma como lidou com a proposta
de ajuda do Governo Federal para
combater os ataques do PCC. Se
do ângulo da política pública sabe-se que o auxílio da União trará
poucos benefícios imediatos para a luta contra o crime organizado e sua ação nas prisões, para
o eleitor mediano, sobretudo com
a repetição na mídia dos atos de
terror em horário nobre, o governo estadual poderia ter aceitado
a colaboração das forças federais
para evitar a imagem de soberba
que passou à opinião pública. O
que ficará para parte importante
do eleitorado, particularmente de



fora de São Paulo, é que teria sido
melhor aceitar a ajuda – na verdade, parcela significativa do povo acredita “que o Exército resolve o problema da Segurança”. Se
não houver a parceria, quem sairá
ganhando eleitoralmente será o
presidente Lula, especialmente se
acontecerem atos do PCC no período da campanha de rádio e TV.
Em suma, a situação complicada em termos de alianças em
muitos estados, a falta de clareza
quanto à imagem que Alckmin levará ao eleitorado – construindo
um discurso anti-Lula que atraía o
eleitor mediano –, a ascensão de

Heloísa Helena
avançou em
estados onde houve
crescimento da
rejeição ao presidente,
como Rio Grande do
Sul e Rio de Janeiro,
terceiro maior colégio
eleitoral
Heloísa Helena pegando parcela
do eleitorado que o PSDB acreditava ser seu – gerando a possibilidade de uma competição produtora de um “abraço de afogados”
– e o peso da questão da Segurança Pública, mais especificamente
vinculada às ações do PCC, são
os fatores que levaram à inércia
da candidatura presidencial tucana. É possível reverter isso no Horário Eleitoral Gratuito, mas será
mais difícil do que se imaginava
há dois meses.
A grande novidade do período pós-Copa do Mundo foi a ascensão de Heloísa Helena. O mais
inesperado aí não foram apenas
os índices alcançados, embora seja surpreendente ela ter conseguido dobrar suas intenções de vo-

tos, ultrapassando a barreira dos
10% na pesquisa do Datafolha publicada no dia 9 de agosto. Chama mais atenção ainda a capacidade de retirar votos que teriam
forte probabilidade de migrar para o candidato Geraldo Alckmin.
E isso ocorreu não só em termos
sócio-econômicos e no campo
da escolaridade: Heloísa Helena
avançou em estados onde houve crescimento da rejeição ao
presidente Lula, como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do País,
alcançando neste último a segunda colocação. Não seria absurdo
imaginar que ela consiga o mesmo desempenho do Rio em terras
gaúchas.
Cabe ressaltar que a candidata
do PSOL tem boas chances de crescer bastante no Nordeste, região
de onde ela veio e na qual o seu
discurso se adequa bem ao perfil
de parcela importante do eleitorado. Segundo o Datafolha anterior
ao Horário Eleitoral Gratuito, Alckmin tinha 13% das intenções de voto dos nordestinos, enquanto Heloísa Helena já estava na casa dos
8%. Há, portanto, uma possibilidade real dela também conquistar o
segundo posto na soma dos eleitores do Nordeste, apesar disso ainda ser uma conjectura.
Diante deste cenário, coloca-se
uma pergunta estratégica: qual é
o teto eleitoral de Heloísa Helena?
Na hipótese mais otimista, e que
segue o raciocínio desenvolvido
anteriormente, há chances de ela
ficar entre 17% e 18%. Mesmo com
este percentual, seria viável matematicamente que Alckmin ficasse ligeiramente na sua frente, caso a maioria de descontentes com
o governo Lula decida votar num
dos candidatos – algo que seria favorecido por um voto útil no candidato tucano. De qualquer modo,
esta situação não garante um segundo turno, e se este ocorrer o
presidenciável do PSDB iria muito
fraco para a disputa final.
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Mas este por enquanto não é o
cenário mais plausível. O crescimento de Heloísa Helena vai ser
acompanhado por uma maior exposição e crítica da imprensa, tal
qual aconteceu com Garotinho na
eleição de 2002. Isto poderia estancar o processo, contanto que
os eleitores com maior escolaridade e renda sejam convencidos
do radicalismo ideológico da presidenciável do PSOL. Desse modo, Alckmin poderia recuperar e
consolidar os votos pertencentes àquele terço – ou um pouco
mais – de cidadãos que não querem votar em Lula. O perigo é
evitar o fortalecimento de Heloísa Helena tornando-a competidora principal no discurso, com
efeitos negativos para a realização de segundo turno, ou para
vencer neste. Por isso, o desafio
de Alckmin é evitar o crescimento do PSOL sem torná-lo adversário preferencial.
Há incertezas, portanto, em relação às perspectivas futuras de
Alckmin e Heloísa Helena. No outro espectro, contudo, a força e
a estabilidade da candidatura do
presidente Lula são impressionantes. Desde que começou a recuperar a popularidade, a partir
de janeiro de 2006, o presidenciável petista não caiu, em nenhum
momento, para menos de 42%
dos votos, sendo que a intenção
de voto espontânea alcançou o
significativo patamar de 33% na
pesquisa do Datafolha publicada
em 9 de agosto, contra somente
12% de Alckmin – ambos, na verdade, rondam tais marcas há três
meses. A solidez fica mais clara
em outro dado: apenas 25% dos
seus eleitores que hoje optam
por Lula admitem mudar de voto.
Ademais, sua rejeição caiu para
baixo da casa dos trinta por cento (29%), ao passo que o candidato do PSDB está na faixa dos
23% e Heloísa Helena tem 22%,
conforme dados da mesma sondagem do Datafolha citada ante-
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riormente.
Ainda usando a última pesquisa do Datafolha antes do Horário
Eleitoral, destaque deve ser dado
à melhora na avaliação do governo. Os resultados das políticas
públicas tendem a alcançar o seu
ápice no segundo semestre de
2006, como é de se esperar em
ano eleitoral com reeleição. Isto
válido principalmente para o desempenho econômico, que combinará taxas baixas de inflação,
com razoável elevação do crescimento do PIB e em maior medida
da renda. Além disso, os efeitos
mais perceptíveis da redução dos

Lula era um candidato
competitivo, apontavam
os analistas, mas que teria
grandes dificuldades de
levar adiante o projeto
reeleitoral. Nos últimos seis
meses, o cenário político
foi revertido em prol do
presidenciável petista
juros deverão ser sentidos daqui
para diante. O fato é que, mesmo
tendo recebido tantas críticas,
Lula desponta como favorito no
primeiro turno ou no segundo. A
seção seguinte procura enumerar
as causas desse fenômeno.
2) O enigma do favoritismo de Lula
Antes das primeiras pesquisas
de intenção de voto publicadas
em 2006, havia fortes indícios de
que o presidente Lula havia perdido a condição de favorito, embora não tivesse se tornado um lame
duck. Tratava-se de um candidato
competitivo, apontavam os analistas, mas que teria grandes dificuldades de levar adiante o projeto reeleitoral. Nos últimos seis
meses, o cenário político foi re-

vertido em prol do presidenciável
petista. Cinco causas explicam esta mudança no jogo político.
A primeira delas diz respeito ao
fracasso da estratégia da oposição
em relação à crise política. Ao se
colocar como paladino da moralidade, a dupla PSDB-PFL apostou
todas as fichas na força do chamado discurso ético. Porém, como
escândalos respingaram em parlamentares e políticos de todos os
partidos, inclusive da oposição,
especialmente com a descoberta
da máfia das ambulâncias, a sensação majoritária da população é
de que a classe política, vista de
forma genérica, é a responsável
pela crise, bem mais do que o presidente Lula. A última pesquisa da
CNT/Sensus mostrou este sentimento: para 30,8% dos eleitores,
a corrupção flagrada recentemente está ligada ao Congresso Nacional, enquanto 17,8% da população
relaciona estes problemas à figura
do presidente Lula.
Como foi dito no último Boletim, a oposição preferiu a moralização pelas penas – ou melhor,
mais pelas denúncias – do que
pela via da reforma institucional.
Se tucanos e pefelistas tivessem
se colocados como reformadores
do sistema, teriam mais chances
de parecerem “diferentes” junto
ao eleitorado. Ademais, os oposicionistas quiseram fazer uma política udenista sem colá-la a um
líder político capaz de personificar esta postura, tal qual ocorria
com Jânio Quadros, com Lacerda
e, porque não dizer, com o próprio Lula, na época que o PT vendia sua imagem de “único partido
puro”. Se o candidato presidencial da aliança PSDB-PFL tivesse
sido lançado no segundo semestre de 2005 e tivesse capitaneado
uma mobilização social contra o
valerioduto e afins, haveria chances de o chamado discurso ético
se tornar a bandeira da eleição de
2006. Como isso não ocorreu, esta argumentação vai sim atingir a
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classe média, mas parece não ter
força e credibilidade suficientes
para chegar aos mais pobres.
Mais do que isso: o sentimento
da população de generalizar as
causas das denúncias de corrupção do último ano à classe política em geral pode gerar um aumento de formas de abstenção
eleitoral, particularmente entre
aqueles com mais renda e escolaridade. Neste campo, estariam a
não-votação, o voto nulo e o voto
em branco, todos eles favorecedores da candidatura Lula, uma
vez que o presidente tem sua
principal base nos grupos que se
sentem favorecidos pela realidade social e econômica, principalmente os mais pobres. Ademais,
uma parte dos descontentes com
a situação política e com o próprio Lula que decidirem escolher
uma alternativa pode optar, em
número significativo, pela senadora Heloísa Helena, em vez de
votar em Alckmin. Novamente o
beneficiado por este padrão eleitoral é o presidente Lula.
A ampliação e a gestão competente dos programas de transferência de renda, direta e indireta, foram a segunda razão que
explica a solidez da candidatura
do presidente Lula. Entre estes,
destacam-se o Bolsa Família, o
PROUNI, a ação na agricultura familiar (PRONAF) e o aumento do
crédito. Se, por um lado, várias
áreas da gestão petista tiveram
problemas gerenciais graves, em
boa medida por conta do aparelhamento político da burocracia,
por outro, houve sucesso na focalização e execução correta de
políticas que favoreceram camadas mais pobres da população e
aquelas que tinham dificuldade
para alavancar sua renda, abarcando, nos dois casos, uma parcela significativa do eleitorado.
Os resultados econômicos do
Governo Lula também garantem uma base segura de votos.
Embora o crescimento econômi-
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co tenha sido apenas razoável,
ele foi um pouco melhor do que
o da Era FHC. O diferencial está nas características deste desempenho econômico, marcado
pela combinação de baixa inflação, ampliação de crédito, elevação do emprego formal e política
econômica mais para a linha ortodoxa, tanto no plano fiscal como, sobretudo, no âmbito monetário. Assim, pode-se conquistar
parcela expressiva do eleitorado
das classes mais baixas sem descontentar a elite econômica.
A manutenção de altos e constantes índices de intenção de voto

Lula tem flancos que
podem ser atacados:
a questão ética,
a crise em certos
setores econômicos e
regiões e a existência
ainda de uma grave
crise metropolitana
no País
relaciona-se, ainda, à imagem do
presidente Lula. Ele é, em primeiro lugar, o nome mais nacional
da política brasileira atual. Não é
fácil tornar-se conhecido em todo o País em apenas um ano – e
os outros candidatos nem isso terão de tempo de campanha –, enquanto o presidenciável petista
já concorreu antes a quatro campanhas presidenciais. À nacionalização soma-se o carisma de
Lula, muito importante especialmente nas camadas mais pobres
e menos escolarizadas da população. Para se chegar a estas parcelas do eleitorado sem uma imagem carismática, é preciso ou um
projeto governamental que sustente a candidatura – como fora
o Plano Real para Fernando Hen-

rique –, ou então um grande descontentamento dessa porção da
população, o que não parece ser
o diagnóstico da atual situação.
Na competição entre os oposicionistas, o que tem mais carisma é
a senadora Heloísa Helena, e isso
pode atrapalhar a estratégia de
Alckmin junto à massa dos eleitores.
Por fim, Lula se beneficiou da
perda de um dos maiores trunfos
da oposição: as coligações eleitorais nos estados. Imaginava-se
que este seria o principal diferencial de Alckmin contra o candidato
petista, uma vez que o PT sempre
falhou em construir bases regionais consistentes – algo que se
repetiu em menor medida nesta
eleição. Contudo, a costura política feita pelo presidenciável tucano, como já mostrado na primeira parte do artigo, tem uma série
de “furos”. O fato é que no Nordeste e no Norte o presidente está em melhor situação em termos
de alianças na maioria dos estados, tem uma situação de empate no Centro-Oeste, é favorecido
pela posição mais “neutra” do Rio
e do Espírito Santo – pois não devem agregar muitos votos ao concorrente do PSDB – e enfraquece
sua posição de forma mais clara
apenas no Sul, embora Alckmin
tenha errado na articulação política no Rio Grande do Sul, o maior
colégio eleitoral da Região.
O favoritismo da candidatura
Lula não significa a ausência de
problemas. Seus pontos fracos
são a perda do apoio de parcela
importante da classe média nos
seus setores mais escolarizados,
o descontentamento dos grupos
ligados ao agronegócio, a dificuldade de imagem junto ao eleitorado feminino, além do crescimento dos “órfãos do petismo”.
Ele tem, ademais, flancos que podem ser atacados, como a chamada questão ética, a crise em
certos setores econômicos – como as áreas de aviação e calça-
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dos, por exemplo – e regiões do
País – com a seca no Sul –, bem
como a existência ainda de uma
grave crise metropolitana no País.
A despeito disso, os seus concorrentes não têm conseguido aproveitar a existência destes pontos
fracos e, pior, começam a brigar
pelos mesmos votos.
O ponto fundamental é que o
presidente Lula está com um patamar eleitoral muito alto e, sobretudo, consolidado. O único
cenário de derrota dele (desenvolvido mais adiante) é no segundo turno e com uma diminuta
diferença de voto. Mesmo neste
quadro mais pessimista, Lula sairia, de qualquer modo, como um
grande líder popular das eleições
de 2006. Se bater nele antes era
atingir um mito ético e de história de vida, agora atacá-lo demais pode ser negativo junto aos
mais pobres. Na pior das hipóteses para o candidato petista, ele
continua sendo, no curto prazo,
aliado fundamental para a governabilidade do País.
3) À Guisa de Conclusão: o uso do
Horário Eleitoral e os cenários
eleitorais mais prováveis
O Horário Eleitoral Gratuito é
uma das mais importantes fontes de informação do eleitorado. Não por acaso os candidatos gastam um tempo enorme
de sua campanha na produção
dos programas para rádio e TV
– e o grosso do financiamento
eleitoral vai para este gasto. Porém, é preciso atentar para o fato que, seguindo o histórico de
outras eleições, as duas ou três
primeiras semanas são decisivas para alavancar, consolidar
ou derrotar candidaturas – lembrando que, em 2006, a quarta
semana tem o feriado de 7 de
setembro no meio. Nas semanas
seguintes, pelo menos até a última da campanha, a audiência cai
substancialmente. Dito de outro
modo: quem não conseguir con-
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quistar o eleitor durante este
primeiro período, dificilmente o
conseguirá nas semanas seguintes. E começar a crescer só no final pode ser tarde numa eleição
em que o primeiro colocado nas
pesquisas tem um voto bastante
consolidado.
Por isso, Alckmin precisa
construir uma imagem convincente no máximo nas três primeiras semanas do Horário Eleitoral. Neste período, pode haver,
ainda, a continuidade do crescimento da candidatura de Heloísa
Helena, ou então o seu arrefecimento – se o cenário for otimista

Este é o desafio
de Alckmin: como
transformar as críticas
que tem feito ao governo
em discurso que chegue
a quem, de um modo ou
de outro, está contente
com a situação social e
econômica do País
para ela, poderá ocorrer propaganda negativa contra ela, que
tenderá a ser mais eficaz nas primeiras semanas. Para a candidatura Lula, a campanha no rádio
e na TV deve servir, particularmente, para assegurar de vez
o eleitorado que já aparece ao
seu lado nas pesquisas. Trata-se
de blindá-lo junto a este público frente às críticas dos adversários.
Acertar o tom no Horário Eleitoral Gratuito não é fácil. Mais
difícil ainda é encontrar caminhos novos para derrubar o estabelecido. Este é o desafio de
Alckmin: como transformar as
críticas que tem feito ao Governo Lula em discurso que chegue
a quem, de um modo ou de ou-

tro, está contente com a situação social e econômica do País.
Além disso, o presidenciável do
PSDB não pode entrar em conflito explícito com os demais concorrentes, particularmente com
Heloísa Helena, pois, caso haja
segundo turno, ele terá de contar com os votos da senadora
alagoana.
Diante do exposto, é possível
vislumbrar, sinteticamente, três
cenários:
1) Vitória de Lula no primeiro turno, com 50% de chances de
acontecer. Neste caso, o presidente assumiria com maior força política.
2) Vitória de Lula no segundo turno, com 40% de chances de
acontecer. Nesta hipótese, a
sua vantagem sobre o adversário não seria tão grande, sendo bem menor do que a obtida
contra Serra em 2002. O cenário de governabilidade piora.
3) Vitória de Alckmin no segundo
turno, com 10% de chances de
acontecer, provavelmente por
uma ínfima diferença de votos
– menos de 5%. Assim, embora
o candidato do PSDB-PFL tenha
condições de construir a governabilidade em torno de um
projeto multipartidário, a força
eleitoral de Lula terá de ser reconhecida, pois a manutenção
de um jogo belicoso contra a
oposição criaria dificuldades
no Congresso e, principalmente, junto a grupos sociais. Além
disso, a existência de candidaturas pessedebistas já para
2010 – especificamente, Serra e Aécio – obrigariam Alckmin a dividir mais o poder. Em
poucas palavras, uma vitória
de Alckmin exigiria, no cenário imaginado, muita habilidade política e, talvez, a proposição de um pacto governativo
mais amplo.
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Os efeitos das decisões do Presidente
da Bolívia no desenvolvimento da
indústria de gás natural no Brasil

A

s decisões tomadas pelo
Presidente da Bolívia Evo
Morales a respeito da nacionalização das reservas de gás natural no país e a expropriação de ativos da Petrobrás
provocaram, em setores empresariais, temores sobre suas conseqüências para a economia brasileira.
É oportuno recordar que o Brasil vem implementando, já há algumas décadas, uma política visando o desenvolvimento de uma
indústria do gás natural no país. É
desnecessário enfatizar as vantagens de tal política: permitirá uma
diversificação oportuna de nossa
matriz energética e a utilização de
combustível inegavelmente mais
limpo e menos poluidor do que
aqueles que estão atualmente disponíveis.
A utilização mais intensa do gás
natural depende da existência de
reservas cuja exploração seja economicamente viável e de uma rede
de transporte e distribuição (dutos) que levem o produto aos consumidores.
É importante relembrar decisões
políticas relevantes tomadas pelas
autoridades brasileiras em passado não tão distante. Na década de
1980, como eram limitadas as possibilidades de exploração e utilização em quantidades significativas
do produto no Brasil, foi aprovada
a construção de um gasoduto Bolívia–Brasil. Este gasoduto traria o
gás boliviano, que era abundante,
para abastecer o mercado brasileiro, especialmente no Estado de
São Paulo e na Região Sul do Brasil. O projeto do gasoduto também
viria permitir igualmente a explo-
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ração e comercialização, pela Petrobrás, de quantidade significativa do produto, vindo da Bolívia.
O Brasil passaria a dispor, depois
de terminados os investimentos
da Petrobrás para a exploração e
produção do gás na Bolívia e concluído o gasoduto, de quantidade
assegurada para abastecer o mercado brasileiro, especialmente a
Região Sudeste. A Petrobrás, estatal brasileira, teria contribuído para o desenvolvimento de uma base sólida para a indústria do gás
natural, tornando viável, desta forma, seu crescimento.
Vale registrar os aspectos de
política externa que permeavam
as iniciativas do governo brasileiro. A exploração, transporte e consumo do gás boliviano gerariam
consideráveis recursos para o país
vizinho. Este projeto conjunto representava uma iniciativa concreta
em direção à integração sul-americana, tão desejada e proclamada
pelos governos dos dois países.
De fato o projeto foi desenvolvido tal como planejado. Uma política para o uso do gás natural
foi determinada pelas autoridades governamentais e devidamente seguida. Nas últimas décadas a
Petrobrás investiu quantidade vultosa de recursos nas plantas bolivianas. O gasoduto foi implantado
e encontra-se em operação. O mercado de potenciais consumidores
foi devidamente construído, com a
estruturação de um sistema de distribuição a cargo de empresas que
foram privatizadas, sob o controle
das autoridades estaduais.
Como observa Cláudio Sales,
do Instituto Acende Brasil, em arti-

go publicado no Canal Energia em
30 de maio passado, “o Brasil fez
um investimento de US$ 1,5 bilhão
num gasoduto parcialmente utilizado durante anos, mas que gerou
à Bolívia receitas correspondentes
a seu uso integral, segundo uma
cláusula de take or pay”.
Ao mesmo tempo, o Brasil também cuidou de explorar a possibilidade de incremento na utilização
de reservas internas, sendo extremamente auspiciosa a descoberta
de reservas no litoral de São Paulo, na Bacia de Santos, com possibilidade de produção de até 23
milhões de m3/dia, até o ano de
2010.
Nos últimos anos muito se tem
discutido a respeito da utilização
do gás natural. Houve significativo aumento de seu uso na geração
de energia elétrica, no consumo
industrial e como combustível para automóveis. Observa-se claramente uma expansão do mercado,
com efeitos altamente benéficos
para toda a cadeia do gás natural.
De acordo com dados da ANP
e da ABEGAS, atualmente o consumo de gás natural no Brasil é
de 38,1 milhões m3/dia, sendo
22,5 milhões destinados ao consumo industrial, 7,4 milhões para
geração elétrica, 5,2 milhões para consumo automotivo e 2,8 milhões para outros usos (cogeração
e usos residencial e comercial). A
produção de gás natural no Brasil é de 46,8 milhões m3/dia, sendo ainda importados 20,4 milhões
m3 da Bolívia (com possibilidade
de utilização de 30 milhões) e 1,3
milhões m3 da Argentina. A oferta
de gás natural é, portanto, de 68,5
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O cenário que se pode prever para os próximos
meses é de uma intensa disputa pela revisão das
cláusulas financeiras dos contratos assinados
com a Bolívia
milhões m3/dia. A diferença entre
o consumo e a oferta (produção e
importação) deve-se ao consumo
da Petrobrás, à queima de gás e
ao uso nos campos de exploração.
Estimativas a respeito do desenvolvimento da indústria do gás natural feitas pela Petrobrás chegam
a estabelecer um consumo provável de 99,3 milhões m3 no ano de
2010.
Qual não foi a surpresa de todos os agentes deste mercado
com a atitude do Presidente Evo
Morales que, adotando um discurso radical e nacionalista, passou a
considerar o investimento brasileiro uma exploração injusta e opressiva do povo e das riquezas do país. Determinou a nacionalização
das reservas existentes na Bolívia.
Promoveu a expropriação dos ativos da Petrobrás. Acenou com um
inevitável reajuste nos valores dos
preços pagos pelo produto boliviano. Desqualificou os acordos
celebrados e ameaçou uma “quebra unilateral dos contratos”.
Seria este comportamento do
presidente boliviano algo que jamais poderia ser imaginado? No
artigo de Cláudio Sales, acima citado, encontramos a seguinte observação:
O Jornal do Brasil publicou, em
1983, a seguinte nota: “Geisel avisava: de 1957, quando representante do Exército no Conselho Nacional
de Petróleo, a 1979, quando deixou
a Presidência, o general Ernesto Geisel batalhou contra a construção do
gasoduto boliviano. Argumentava:
“E quando os bolivianos fecharem a
válvula, o que é que eu faço? Mando o Exército lá abrir?”.”
É curiosa a observação. Nossos
governos devem ter previsto esta
possibilidade.
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Nas últimas décadas, como
mencionado acima, nosso país assistiu a um rápido desenvolvimento deste mercado para o gás natural. Mas não tem pleno controle
da capacidade de suprimento. O
Brasil não possui suprimento próprio suficiente para atender à demanda. Uma eventual paralisação
do suprimento do gás boliviano
iria provocar, é certo, uma situação crítica para o setor. Estamos
em uma situação de dependência
das decisões de um país vizinho, o
que já era antevisto.
Por outro lado, muitos especialistas observam que também a Bolívia está dependente deste fornecimento para o Brasil, pois não
tem condições de paralisar a produção ou, de alguma maneira, encontrar outro potencial comprador
para sua commodity. A entrega
do produto depende da existência física de uma infra-estrutura de
transporte (gasodutos) que a Bolívia não possui.
Parece muito provável que toda a “encenação” do bravo presidente boliviano somente resultará na tomada de controle de
ativos expropriados, que deverão
ser necessariamente indenizados.
Suspender o fornecimento é uma
alternativa extremamente perigosa para a própria Bolívia, devido
aos inevitáveis efeitos internos.
Conseguir um aumento no preço
do gás natural pode ser um objetivo imediato. É necessário, entretanto, respeitar contratos de
compra e venda cuidadosamente negociados e acertados entre
a Petrobrás e as autoridades bolivianas. O preço pago pelo Brasil é
resultado de uma combinação de
preços vigentes no mercado mundial, que somente pode ser revis-

ta em condições e épocas especiais. Nas revisões feitas até hoje
o preço do gás natural importado da Bolívia já aumentou de US$
1,23 para os atuais US$ 4,30 por
milhão de BTU. E não estão previstas novas revisões.
Assim, o cenário que se pode prever para os próximos meses é de uma intensa disputa pela
revisão das cláusulas financeiras dos contratos assinados com
a Bolívia. Nesta disputa poderão
eventualmente ser trazidos argumentos de caráter político, o que
preocupa os agentes do setor.
Não faltarão pressões para que o
governo brasileiro se mantenha
inflexível nas negociações com a
Bolívia. Esta parece ser uma posição claramente defendida pelos negociadores do Itamaraty. E,
também, a posição desejada pelos agentes da cadeia do gás natural. Não é razoável supor que
haja um “endurecimento” da posição das autoridades bolivianas.
Especialmente após as eleições
realizadas em junho que deram
ao Presidente Morales vitória clara e significativa, porém em proporções menores dos que as esperadas.
Por fim, é preciso observar que
as lições da “crise da Bolívia” devem ser aprendidas rapidamente: não devemos ficar em situação
de dependência, como observava Geisel. É muito importante que
sejam direcionados investimentos
públicos e privados para exploração e produção interna do gás
natural. Eventual participação do
Brasil em nova iniciativa de integração sul-americana, como o gasoduto Venezuela–Argentina, deve ser cuidadosamente analisada,
tendo em vista os interesses nacionais. E deve ser estabelecido, como reclamam os agentes do setor,
um marco regulatório claro e estável que assegure condições para
os investimentos necessários para
o desenvolvimento da indústria do
gás natural.
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A

situação recente da
economia mundial se
caracteriza por dois aspectos centrais: o grande e crescente déficit em conta
corrente dos EUA e a forte subida
do preço do petróleo.
Os EUA apresentaram em 2005
um déficit em conta corrente no
seu balanço de pagamentos da
ordem de 6,5% do PIB, ou seja,
US$ 805 bilhões, um valor muito
grande, praticamente igual ao PIB
brasileiro. Apenas no primeiro trimestre de 2006, tal déficit foi de
US$ 209 bilhões. A evolução crescente do mesmo pode ser percebida ao se examinar a tabela 1.
Na verdade, a atual situação
dos balanços de pagamentos do
mundo pode ser sintetizada observando que os EUA são o grande país deficitário, e praticamente todos os demais têm superávit
em conta corrente, correspondendo no seu somatório numérico ao
déficit americano. O Brasil, por
exemplo, apresentou em 2005
um superávit em conta corrente
de US$ 14,2 bilhões.
Nestas circunstâncias, em que
quase nenhum país é deficitário,
exceto os EUA, organismos como
o FMI perde parcialmente a sua
função de emprestador para países em dificuldades de balanço de
pagamentos. No momento, o FMI
passa por problemas financeiros
ele próprio, pois está emprestando muito pouco. Diferentemente
dos demais países que têm acesso limitado ao crédito internacional, os EUA financiam o seu enorme déficit com relativa facilidade
e a juros baixos. Sua moeda e
os títulos nela denominados têm
grande aceitação externa. Colocam títulos do tesouro americano
nos bancos e nos bancos centrais
do mundo inteiro, títulos estes
que são muito líquidos (quasemoeda). A grande maioria dos países do mundo está com reservas
internacionais vultosas, a maior
parte em títulos americanos.
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Gráfico 1
Crescimento econômico:* comparação internacional

GRÁFICO 2
TAXA DE JUROS AMERICANA

Esta oferta de papéis dos EUA
a juros baixos, denominados em
dólar, fez com que esta moeda
se desvalorizasse nos mercados
mundiais, não só em relação às
demais moedas como também em
relação aos bens: os preços em
dólar das commodities internacionais vêm aumentando muito. Tal
situação de expansão monetária
(de quase-moeda), ou, correspondentemente, de importação americana de bens produzidos em outros países, vem sendo um motor
para a economia mundial, a qual
tem mostrado uma performance
de crescimento bastante boa. O
Gráfico 1 ilustra tal fato.
O problema que se coloca então é saber se os EUA podem con-

tinuar a manter indefinidamente
este déficit, e financiando-o a juros baixos. Ou, simetricamente,
por quanto tempo os outros países, entre os quais, por exemplo,
a China – cujas reservas internacionais já superam US$ 900 bilhões, a maior parte em títulos do
Tesouro americano – vão continuar emprestando aos EUA (demandando os seus títulos).
O FMI publicou recentemente um cenário futuro prevendo a
continuidade da situação atual,
com poucas alterações. É a hipótese de sustentabilidade do déficit
dos EUA (veja a tabela 2).
Mas o fato é que a liquidez excessiva e os juros baixos – no momento o mundo inteiro (inclusive o
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Tabela 1 – EUA: DÉFICIT EM TRANSAÇÕES CORRENTES
Ano

EUA: Saldo em transações
correntes (US$ bilhões)

EUA: PIB (US$
bilhões)

EUA: Saldo em
transações
correntes / PIB

1996

-165,1

7.816,82

-2,11%

1997

-166,4

8.304,33

-2,00%

1998

-233,4

8.746,98

-2,67%

1999

-338,4

9.268,43

-3,65%

2000

-434,9

9.816,97

-4,43%

2001

-417,4

10.127,90

-4,12%

2002

-503,4

10.469,60

-4,81%

2003

-540,9

10.971,20

-4,93%

2004

-665,9

11.734,30

-5,67%

2005

-804,9

12.487,20

-6,45%

Fonte: The Economist.

Tabela 2 – ECONOMIA MUNDIAL: PROJEÇÕES PARA 2006 E 2007
Taxa de variação do PIB (%)
2006

2007

4,9

4,7

3,0

2,8

Estados Unidos

3,4

3,3

Área do Euro

2,0

1,9

Japão

2,8

2,1

Mundo
Economias Avançadas

Economias em desenvolvimento

6,9

6,6

Rússia

6,0

5,8

China

9,5

9,0

Índia

7,3

7,0

Brasil

3,5

3,5

Fonte: FMI.

Brasil) está atravessando uma fase
de taxas de juros historicamente
baixas – redundam, inevitavelmente, em inflação. E preocupado com
esta possibilidade o Federal Reserve Bank (banco central dos EUA)
vem aumentando as taxas de juros desde o segundo semestre de
2004 (veja o Gráfico 2), tendo interrompido este ciclo apenas na última reunião do FOMC, ocorrida no
início de agosto.
Estas preocupações inflacionárias só vêm sendo pioradas com
a evolução recente dos preços
do petróleo, cuja alta não parece que vai amainar a curto prazo.
As forças por trás do movimento
dos preços do petróleo, de curto
e de longo prazo, são analisadas
no box abaixo. A conclusão é de
que o movimento recente de alta decorre da instabilidade política nas regiões produtoras, a qual
não deve se reduzir a curto prazo.
Se a subida da taxa de juros
americana não for suficiente para estancar o aumento da liquidez
de dólar no mundo, e se o preço
do petróleo continuar pressionando, as perspectivas são de que
a inflação americana não vai ser
controlada. E o cenário feito pelo FMI de continuação da situação
atual se tornaria improvável.


A atual crise do petróleo
Muitas vezes as crises de petróleo são erroneamente associadas
ao fato de que este é um recurso extremamente importante, e que
não é renovável. Futuramente é possível mesmo que as crises ocorram por esta razão, mas, no momento, existem ainda muitas regiões
inexploradas, e também muito a ser feito em termos de pesquisa e
inovações tecnológicas.
Com o barril ao preço de quase US$ 80, a busca por regiões inexploradas, a reutilização de campos maduros, a implantação de novas
formas de exploração e o investimento em combustíveis alternativos
podem se tornar uma opção muito interessante, principalmente em
se tratando de países importadores de petróleo. Por exemplo, o petróleo estando acima de US$ 60/barril, o uso de etanol proveniente
da beterraba, na Europa, passa a se tornar viável economicamente.
Há também a questão ambiental, relacionada à poluição e ao au-
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mento da temperatura do planeta. Mas a crise de agora não decorre
desta dificuldade — a qual, aliás, também existe para o álcool e outros hidrocarbonetos combustíveis.
Assim, a atual crise do petróleo, que vem levando a fortes altas no
preço do barril (atualmente em torno de US$ 73), nada tem a ver com
restrições de oferta ou problemas ambientais. A crise é totalmente
política ou geopolítica, pois algumas das mais importantes regiões
produtoras encontram-se politicamente instáveis no momento, como
é o caso da Venezuela, da Nigéria e do Oriente Médio.
Sob vários aspectos, o Brasil está imune: já alcançou a auto-suficiência em petróleo, é líder na produção do álcool e também na produção de carros bicombustíveis. Assim, não há qualquer razão para que
a economia doméstica — leiam-se preços e PIB — seja diretamente
afetada.
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A TAXA DE CÂMBIO

ainda pode subir mais

N

o último boletim, foram apontados dois fatores
que provavelmente provocariam
pressão sobre a taxa de câmbio,
fazendo das cotações registradas
até então as menores dos doze
meses seguintes: a perda acumulada dos exportadores, mesmo
com a alta dos preços das commodities, e a trajetória da taxa de
juros americana vis-à-vis à taxa
de juros doméstica.
E, de fato, no dia 10 de maio a
taxa de câmbio atingiu a mínima
de R$ 2,06/US$, iniciando a partir
de então uma escalada que duas
semanas depois a levaria para R$
2,37/US$. Atualmente, a taxa parece ter estacionado em um patamar em torno de R$ 2,15.
Analisando os fatores “perdas
dos exportadores” e “alta dos juros americanos”, o que podemos
esperar daqui por diante?
No final de junho, o banco central americano, como já
era esperado, fez o 17º aumento consecutivo da taxa de juros,
que passou a 5,25% a.a., estabilizando-a no mês seguinte. Já internamente, a tendência da taxa
básica de juros é claramente de
queda, devendo passar dos atuais 14,75% a.a. para 14% em dezembro.
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Com relação às exportações,
embora tenha havido uma pequena alta no preço da maioria das
commodities, principalmente no
das matérias-primas, os exportadores acumulam hoje uma perda,
em reais, de quase 20%. A tendência à diminuição do fôlego dos exportadores é clara quando se observa a trajetória dos índices de
quantidade e de preço das vendas
externas brasileiras (ver Gráficos
1 e 2).
No caso dos índices de preços
para o total das exportações e para os bens manufaturados, em
especial, há total estagnação há
pouco mais de um ano. Para os
produtos básicos, onde a defasagem receita (preço das commodities em reais) X despesas (inflação
doméstica) é bem menos acentuada, de pouco mais de 7%, apenas agora as exportações parecem começar a ceder.
Analisando os índices do quantum exportado, a desaceleração é
bem mais visível e generalizada.
Novamente, a situação é ligeiramente melhor para os exportadores de produtos básicos.
Assim, tudo indica que o que teremos no curto/médio prazo será
uma nova alta da taxa de câmbio,
de maneira que neste boletim será mantida a previsão feita no últi-
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mo de que a cotação do dólar deverá fechar o ano em R$ 2,50.
A alta da taxa de câmbio prevista não deverá ter impactos significativos sobre a inflação acumulada no ano. Em junho, o IPCA
registrou a primeira deflação do
ano, de -0,21%, e a menor taxa desde setembro de 1998. No
ano, o índice acumula um taxa
de 1,54% (metade do acumulado
no primeiro semestre de 2005) e
nos últimos doze meses de 4,03%
(até maio, foi de 4,23%). Essa foi
a segunda vez no ano que a taxa acumulada em doze meses ficou abaixo da meta central para
2006, de 4,5%.
Com esses resultados recentes
de inflação, relativamente confortáveis, o aumento da taxa de câmbio
não deverá influenciar a tendência
de quedas graduais e consecutivas
da taxa de juros Selic.
E não só o resultado da inflação fortalece o cenário econômico do país. Os indicadores externos continuam também muito
favoráveis. O saldo comercial acumulado no primeiro semestre foi
de US$ 19,5 bilhões, ligeiramente
inferior ao do mesmo período do
ano passado. Ainda no primeiro
semestre do ano, o superávit em
transações correntes e os investimentos estrangeiros diretos equivaleram, respectivamente, a 0,69
e 1,66% do PIB.
A evolução dos indicadores
de endividamento externo desde 2002 até agora, resumida na
Tabela, é bastante positiva e demonstra o quanto foi reduzida a
vulnerabilidade externa do país. O percentual do que foi pago
em serviços da dívida em relação
ao que o país exportou de bens e
serviços caiu cerca de 18 p.p. de
2002 até agora. E o montante de
reservas internacionais em relação ao total da dívida externa subiu 21,7 pontos percentuais. Apenas o indicador de razão entre as
reservas internacionais e o serviço da dívida permaneceu estag-
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nado ao longo deste período. Por
fim, a dívida externa total em relação ao PIB, que era de 45,9% em
2002, está em 18,6% atualmente,
uma queda bastante significativa.
Assim, embora os rumos e a
magnitude de uma crise internacional sejam imprevisíveis, principalmente em se tratando de economias emergentes, o país parece
estar relativamente resguardado
neste sentido.
Permanece ainda a expectativa

em relação ao crescimento econômico do país. No primeiro trimestre do ano, o PIB apresentou um
crescimento de 3,4% em relação
ao 1.º trimestre de 2005, mas nos
últimos 12 meses, o PIB acumulou
crescimento de 2,4%, praticamente o mesmo registrado no trimestre anterior.
Analisando a evolução do PIB
nos últimos 12 meses pela ótica da
demanda (consumo das famílias,
consumo do governo, formação
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Indicadores de endividamento externo (%)
2002

2003

2004

2005

Jun/06

Serviço da dívida / exportações
de bens e serviços

71,4

63,4

47,6

49,1

53,6

Serviço da dívida / PIB

10,9

10,5

8,6

8,3

9,0

Juros / exportações de bens e serviços

20,3

17,0

13,1

10,8

10,5

Dívida total / PIB

45,9

42,4

33,3

21,3

18,6

Reservas / dívida total

18,0

22,9

26,3

31,7

39,7

Dívida total líquida / exportações
de bens e serviços

2,4

1,8

1,2

0,8

0,5

Reservas / serviço da dívida

0,8

0,9

1,0

0,8

0,8

Reservas / juros

2,7

3,5

3,7

3,7

4,2

(razão)

Fonte: BCB.

bruta de capital fixo, exportação
e importação de bens e serviços),
apenas o componente consumo do
governo apresentou aceleração em
relação ao 1.º trimestre de 2005,
passando de 0,2% para 1,7%. O consumo das famílias passou de 4,5%
para 3,3%, as exportações de bens
e serviços de 16,4% para 10,7%, as
importações de 14,2% para 10,4%
e a formação bruta de capital fixo,
que mede a taxa de investimento
do país, de 11% para 3,2%.
Quanto ao setor industrial em
especial, após forte crescimento
em maio, em junho a sua produção caiu 1,7% em relação ao mês
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anterior e 0,6% em relação a junho de 2005. Comparando o primeiro semestre deste ano com o
mesmo período do ano anterior,
a indústria avançou 2,6%, taxa
menor do que a da comparação
janeiro-maio/2006 ante janeiro-maio/2005. Analisando as categorias de uso da indústria, se observou o mesmo. O setor de bens
de consumo duráveis apresentou
alta de 7,5%, seguido pelos setores de bens de capital, com crescimento de 5,0%, bens de consumo
semi e não-duráveis, 2,7%, e bens
intermediários, 1,7%.
Além disso, ao contrário do que

foi observado em anos recentes, a
produção dos setores exportadores cresceu menos que a dos setores mais voltados para a demanda doméstica, o que corrobora a
análise feita anteriormente de que
as vendas externas estão perdendo fôlego (ver Gráfico 3).
A previsão de crescimento econômico para este ano está sendo influenciada por duas forças
opostas. De um lado, há a expansão da oferta de crédito, a redução dos juros e o aumento real da
renda dos trabalhadores. De outro, há o lento crescimento da taxa de investimento do país, medida pela relação entre a formação
bruta de capital fixo e o PIB. Entre
o primeiro trimestre de 2005 e o
primeiro trimestre deste ano, a taxa cresceu apenas 0,4 p.p., passando de 20% para 20,4%. Assim,
a previsão de crescimento do PIB
foi ligeiramente revista para baixo neste boletim, passando de
3,5% para 3,2%.
No setor fiscal, o “dever de casa” também não está feito ainda. Embora o setor público venha apresentando sucessivos e
elevados superávits primários,
ainda convive com gastos elevados e crescentes, que impedem
que a dívida líquida do setor público caia mais rapidamente. Em
junho, o superávit primário (fluxo 12 meses) foi de 4,51% do PIB,
superior, portanto, à meta estabelecida para o ano. Mas o pagamento de juros nominais chegou
a 7,90% do PIB, de maneira que
o déficit nominal ficou em 3,38%
do PIB.
Quanto às eleições de outubro,
não deverão ser geradoras de cenários. Considerando os candidatos que lideram a corrida presidencial, não haverá mudanças
substanciais na política macroeconômica. A dúvida é se permanecerão as lacunas referentes à
política industrial, um dos principais entraves a um crescimento
econômico mais expressivo.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
 A situação complicada em termos de alianças
em muitos estados, a falta de clareza quanto à
imagem que Alckmin levará ao eleitorado, a ascensão de Heloísa Helena pegando parcela do
eleitorado que o PSDB acreditava ser seu e o
peso da questão da Segurança Pública, mais especificamente vinculada às ações do PCC, são
os fatores que levaram à inércia da candidatura
tucana.
 Nos últimos seis meses, o cenário político foi revertido em prol do presidenciável petista; cinco causas explicam esta mudança: 1) o fracasso da estratégia da oposição em relação à crise
política; 2) a ampliação e a gestão competente dos programas de transferência de renda; 3)
os resultados econômicos do Governo Lula; 4)
a imagem do presidente, especialmente nas camadas mais pobres e menos escolarizadas da
população; e 5) as perdas de coligações eleitorais nos estados por parte da oposição.
 Os pontos fracos da candidatura Lula são a perda
do apoio de parcela importante da classe média
nos seus setores mais escolarizados, o descontentamento dos grupos ligados ao agronegócio,
a dificuldade de imagem junto ao eleitorado feminino, além do crescimento dos “órfãos do petismo”; há também flancos que podem ser atacados, como a questão ética, a crise em certos
setores econômicos – como a áreas de aviação e
calçados, por exemplo – e regiões do País – com
a seca no Sul –, bem como a existência ainda de
uma grave crise metropolitana no País.
 É possível vislumbrar, sinteticamente, três cenários: 1) Vitória de Lula no primeiro turno
(50% de chances de acontecer); neste caso, o
presidente assumiria com maior força política;
2) Vitória de Lula no segundo turno (40%); nesta hipótese, o cenário de governabilidade piora;
3) Vitória de Alckmin no segundo turno (10%),
provavelmente por uma ínfima diferença de votos, o que exigiria de Alckmin muita habilidade
política e, talvez, a proposição de um pacto governativo mais amplo.
 Nos últimos anos houve significativo aumento
da utilização do gás natural na geração de energia elétrica, no consumo industrial e como combustível para automóveis; estimativas a respeito do desenvolvimento da indústria do gás
natural chegam a estabelecer um consumo provável de 99,3 milhões m3 no ano de 2010.
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 O Brasil não possui suprimento próprio suficiente para atender à demanda; uma eventual paralisação do suprimento do gás boliviano iria provocar uma situação crítica para o
setor.
 A Bolívia também está dependente deste fornecimento para o Brasil, pois não tem condições de paralisar a produção ou, de alguma
maneira, encontrar outro potencial comprador
para sua commodity; a entrega do produto depende da existência física de uma infra-estrutura de transporte (gasodutos) que a Bolívia
não possui.
 O cenário que se pode prever para os próximos
meses é de uma intensa disputa pela revisão
das cláusulas financeiras dos contratos assinados com a Bolívia.
 A situação recente da economia mundial se caracteriza por dois aspectos centrais: o grande e
crescente déficit em conta corrente dos EUA e a
forte subida do preço do petróleo.
 A grande oferta de papéis dos EUA a juros baixos fez com que esta moeda se desvalorizasse
nos mercados mundiais, não só em relação às
demais moedas como também em relação aos
bens.
 Se a subida da taxa de juros americana não
for suficiente para estancar o aumento da liquidez de dólar no mundo, e se o preço do petróleo continuar pressionando, as perspectivas
são de que a inflação americana não vai ser
controlada.
 Analisando os fatores “perdas dos exportadores
brasileiros” e “alta dos juros americanos”, tudo
indica que haverá nova alta da taxa de câmbio
R$/US$.
 Com os resultados relativamente confortáveis
de inflação, o aumento da taxa de câmbio não
deverá influenciar a tendência de quedas graduais e consecutivas da taxa de juros Selic.
 Embora os rumos e a magnitude de uma crise internacional sejam imprevisíveis, principalmente em se tratando de economias emergentes, os indicadores externos mostram que
o país parece estar relativamente resguardado
neste sentido.
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Cenários

[c e n á r i o s ]

O

Cenário Básico considera que, qualquer
que seja o resultado
da eleição presidencial, tendo em vista os dois candidatos favoritos no momento,
não haverá mudanças substanciais na política macroeconômica que foi posta em prática até
agora. A variável-chave continuará sendo a estabilidade econômica, de maneira que a redução
dos juros continuará sendo gradual nos próximos anos.
É possível, no entanto, que
ocorram alguns avanços na política industrial, e o PIB poderá experimentar taxas de crescimento
mais elevadas, mas não extraordinárias, se mantendo ainda abaixo da média dos mercados emergentes.
Este ano, a inflação medida pelo IPCA deverá ficar ligeiramente
abaixo da meta central de 4,5%. A
partir do ano que vem a variação
do IGP-M deverá voltar a superar
a do IPCA. Isso porque o câmbio
tem forte influência sobre o IGP,
e a sua tendência é de alta nos
próximos anos. Para 2006, foi
mantida a previsão feita no último boletim de que a cotação do
dólar deverá fechar o ano em R$
2,50, tendo em vista a sua escassez relativa, ocasionada pela alta dos juros americanos (ante a
queda da taxa de juros doméstica) e pela desaceleração das exportações.
Em relação a este último aspecto, em especial, a partir do
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ano que vem a balança comercial
não deverá repetir os excelentes
resultados de 2005 e 2006. Mas
o equilíbrio nas transações correntes deverá ocorrer apenas em
2009.
Quanto ao Cenário Alternativo construído neste boletim, sua
ocorrência é considerada muito
pouco provável. Sua premissa básica é de que o governo, a partir
de 2007, empreenderá uma política de cunho mais populista. Assim, a flexibilização das políticas
monetária e fiscal serão mais proeminentes, isto é, a taxa de juros cairá rapidamente e o superávit primário será ligeiramente
menor. O resultado será um pico
de crescimento em 2007 e 2008,
seguido de uma forte desaceleração nos anos subseqüentes. A fim
de conter o descontrole da economia, expresso, entre outras coisas, pelo distanciamento entre o
IPCA e a meta central de inflação,
o governo novamente terá que recorrer a uma política monetária
mais rígida.
Ainda sobre o Cenário Alternativo, devido aos juros reais mais
baixos e ao maior crescimento do
PIB em 2007 e 2008, o ritmo de
queda da dívida pública/PIB começará mais forte. Mas no longo
prazo a trajetória da dívida pública é mais favorável no Cenário Básico, como era de se esperar, pois
conjuga um ritmo mais estável de
crescimento econômico com superávits primários mais elevados
e juros mais baixos a partir de
2009.
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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

Agosto 2006

2006P

2007P

2008P

2009P

2010P

PIB (%)

4,9

2,3

3,2

3,5

3,6

4,0

4,0

Agricultura
Indústria
Serviços

5,3
6,2
3,3

0,8
2,5
2,0

3,2
4,2
2,8

3,2
4,2
2,8

3,5
4,0
2,8

3,5
4,0
2,8

3,5
4,0
2,8

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

16,2
17,8

19,1
18,0

15,2
14,0

13,8
13,5

13,3
13,0

12,8
12,5

12,3
12,0

IPCA (%)
IGP-M (%)

7,6
12,4

5,7
1,2

4,3
3,2

4,7
5,0

4,5
4,8

4,5
4,8

4,5
4,8

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

4,6
51,7

4,8
51,6

4,5
49,3

4,3
46,8

4,3
44,2

4,3
41,1

4,3
37,8

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
41,0
130,0
89,0
1,5
15,0

2,60
39,5
135,0
95,5
1,0
15,8

2,65
33,0
139,8
106,8
0,4
17,0

2,72
31,9
146,9
115,0
0,0
17,5

2,80
30,0
161,0
131,0
-0,7
17,5

2004

2005P

2006P

2007P

2008P

2009P

2010P

Cenário Alternativo
Crescimento

2005

PIB (%)

4,9

2,3

3,5

4,2

4,0

2,0

1,5

Agricultura
Indústria
Serviços

5,3
6,2
3,3

0,8
2,5
2,0

3,3
4,5
3,0

3,3
5,0
3,5

3,2
4,8
3,1

3,2
2,8
2,0

3,2
1,4
2,0

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

16,2
17,8

19,1
18,0

14,8
13,5

12,8
12,0

12,0
12,0

17,0
19,0

19,0
19,0

IPCA (%)
IGP-M (%)

7,6
12,4

5,7
1,2

4,5
3,8

6,2
6,0

6,5
6,8

6,0
7,0

6,0
6,4

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

4,6
51,7

4,8
51,6

4,5
49,0

4,0
45,6

4,0
41,8

4,0
40,2

4,5
39,2

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

2,55
42,0
132,0
90,0
1,5
15,0

2,70
44,0
132,3
88,3
1,8
16,5

2,80
43,7
132,5
88,8
1,7
17,4

2,85
43,0
134,0
91,0
1,6
14,7

2,90
37,3
135,2
97,9
1,3
14,5
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