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Nota do Editor

E

ntramos em 2006 e, com isso, na reta final
para as eleições. O debate agora gira em torno de que partidos lançarão candidatos próprios à presidência, quais optarão por coligações e os nomes mais fortes para essa disputa.
O artigo “Tempo de Definições: os Primeiros Lances
do Xadrez Político de 2006” destaca quatro aspectos que deverão ser decisivos nesse jogo: o desfecho das CPIs; o cenário político-administrativo dos
governos, particularmente o do Executivo federal;
as pesquisas de opinião; e os acordos políticos prévios às alianças partidárias e regionais, os chamados pactos estruturais da eleição de 2006.

Mas a implantação de programas governamentais só é possível com um significativo aporte de recursos. Assim, a política de contenção de
gastos públicos deverá perder força neste ano. É
do que trata também o artigo da seção de Economia. À luz do debate em torno do dilema “estabilidade versus crescimento econômico”, o artigo apresenta as teses desenvolvimentistas e
conservadoras de política econômica que, apesar de parecerem opostas, podem se combinar,
promovendo um crescimento econômico consistente e, ao mesmo tempo, mantendo a economia
estável.

Lula procurará ao longo deste ano destacar os
bons aspectos econômicos de seu governo, sobretudo a sua atuação no comércio internacional, e
a busca por independência em relação aos grandes atores (EUA e Comunidade Européia). Também procurará recuperar ao menos um pouco da
popularidade perdida realçando a sua priorização
de programas sociais, destinados a atender à população mais carente.

E na Seção Especial, Sergio Quintella faz um ensaio sobre a Reforma Política, considerada a Reforma das Reformas, sem a qual nenhuma outra
poderá ser implantada com sucesso. O artigo traz
uma detalhada descrição do sistema político, partidário e eleitoral brasileiro, aponta diversos fatores que comprometem a representatividade e a
governabilidade e sugere um elenco de regras para ampliá-las.
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TEMPO DE DEFINIÇÕES: OS PRIMEIROS
LANCES DO XADREZ POLÍTICO DE 2006

O

início de 2006 promete ser movimentado no
terreno político. O ciclo
das CPIs será encerrado e, sobretudo, haverá a definição das principais candidaturas
presidenciais. Esta última decisão
será o primeiro lance do complexo jogo de xadrez das eleições
gerais.
Quatro fatores terão forte influência sobre a escolha dos nomes à corrida presidencial: o
desfecho das CPIs; o cenário político-administrativo dos governos, particularmente o do Executivo federal; as pesquisas de
opinião; e os acordos políticos
prévios às alianças partidárias e
regionais, os quais podemos denominar de pactos estruturais da
eleição de 2006.
O desfecho das CPIs
As CPIs, especialmente a dos
Correios, cumpriram em 2005 o
seu papel de revelar à sociedade
determinados problemas do sistema político relacionados ao loteamento do Estado, ao “caixa-dois”
de campanha e ao uso indevido
de recursos públicos nas áreas de
publicidade governamental, licitações e investimentos dos fundos
de pensão.
O relatório final da CPI dos Correios é a obra mais aguardada desse processo, uma vez que nada se
espera do desacreditado trabalho
da CPI dos Bingos. Se não forem
descobertos novos fatos ou caso
não se tenha uma reconstrução
convincente das origens e do fun-

cionamento do chamado “mensalão”, o trabalho dos integrantes
da Comissão terá poucos impactos sobre os formadores de opinião e o eleitorado em geral. Em
poucas palavras, não se produziria aqui mais nenhum efeito eleitoral além daquele resultante do
ápice da crise, resultado que já está contabilizado pelas pesquisas
de opinião do final de 2005.
Dois cenários piores ainda podem ocorrer. Num deles, a CPI
dos Correios priorizaria pouco a
proposição de mudanças institucionais capazes de aperfeiçoar os
instrumentos de combate à corrupção e à politização da administração pública. Já há indícios
de que os congressistas vão sugerir alguns remédios contra os
males que detectaram, mas é bastante factível imaginar que a CPI
não consiga dar a necessária ênfase para este assunto em sua apresentação à sociedade e à mídia.
Este cenário é ruim porque realça o caráter moralizador mais pelas penas do que pela transformação institucional voltada para o
futuro, algo que vai dar um peso
maior às cassações.
E um resultado ainda mais desfavorável seria a absolvição de
mais deputados nos processos de
cassação. Não importam exatamente quantos nem a justiça da
decisão. O fato é que desde que
foi cassado o Deputado José Dirceu e absolvido o Deputado Romeu Queiroz ficou a impressão,
em boa parcela da opinião pública, de que os objetivos políti-
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cos têm superado os anseios éticos. Não por acaso as pesquisas
de opinião têm revelado uma piora significativa na avaliação da
Câmara e do Senado. Isto poderia levar tanto à maior apatia do
eleitorado como a uma alta renovação congressual – algo que não
é necessariamente bom, pois parlamentares menos experientes e/
ou outsiders pouco comprometidos com os principais partidos
poderiam ser eleitos, criando obstáculos à governabilidade do próximo presidente.
O melhor cenário para evitar uma forte desmoralização
do Congresso é, em primeiro lugar, apresentar um relatório final
mais substantivo do que verborrágico, com um espaço estratégico reservado para a sugestão de
reformas. Além disso, a cassação
do maior número de deputados
se tornou um imperativo. Embora isto seja menos importante do
ponto de vista do aperfeiçoamento institucional do que a mudança
das regras, agora está em jogo a
credibilidade do Parlamento e de
seus integrantes.
O desfecho das CPIs terá efeitos sobre a campanha de 2006.
Se elas terminarem com resultados discutíveis, marcadas pela
briga partidarizada, sem apontar
consistentemente para reformas
institucionais e, pior, com um número razoável de deputados se
salvando da cassação, o Presidente Lula e o PT poderão diminuir, em algum grau, os efeitos
sofridos com a crise de 2005. Afinal, poderão usar o argumento da
“desmoralização geral” para reduzir o impacto da questão ética na
definição do voto.
À oposição só interessa um resultado: as CPIs devem deixar
uma boa impressão na opinião pública e grande parte da sociedade
precisa acreditar que o Congresso “cortou em sua carne” para extirpar a corrupção. Particularmente para o PSDB, que é o principal

adversário do PT e que se tornou
o mais forte partido do campo
oposicionista, o desfecho da crise tem de abrir espaço para uma
nova etapa da disputa política.
Mas também é necessário evitar
que as lutas das CPIs dominem o
debate eleitoral, criando uma excessiva polarização entre petistas e tucanos em torno de “quem
criou o valerioduto”, o que abriria
algum espaço para o crescimento de outras forças e/ou de uma
candidatura em particular que fique fora desta peleja. Com os dados atuais, é possível dizer que o
PMDB seria o partido com mais

entanto, não está garantido de antemão. Em primeiro lugar porque
o governo Lula terá de assegurar
maior unidade de seu governo, ao
mesmo tempo em que não poderá perder a sua já frágil base congressual. Soma-se a isso o fato de
que vários ministros e membros
do alto escalão vão se desincompatibilizar dos seus cargos para
concorrer às eleições. Neste cenário, Lula provavelmente adiantará a saída desses auxiliares para fevereiro ou, no mais tardar,
março. Desse modo, pretende ter
uma equipe que se entrose mais
cedo, possivelmente escolhendo

Se as CPIs terminarem com resultados discutíveis,
sem apontar para reformas institucionais e com
um número razoável de deputados se salvando
da cassação, o presidente Lula e o PT poderão
diminuir os efeitos sofridos com a crise de 2005
condições de ocupar este espaço. Mesmo assim, o cenário mais
provável ainda é de que o centro
da disputa seja ocupado pelo PT e
pelo PSDB, com maior favoritismo
hoje para o segundo.
O cenário político-administrativo
As políticas governamentais
buscam maximizar ainda mais
seus resultados nos anos eleitorais. No caso do governo federal,
as duas apostas mais importantes são o desempenho econômico e as políticas de transferência
de renda, particularmente o Bolsa
Família. Há também uma programação de maiores gastos referentes a obras, em especial no Nordeste, além de outras ações como
o Fundeb, voltado para a Educação, que não só deverá ter um impacto positivo para o público-alvo
como também aumentará a verba
para muitos prefeitos, intermediários fundamentais numa eleição
que ocorre em todo o território
nacional.
O sucesso destas medidas, no

pessoas com perfil mais técnico
e agradando partidos que poderão se coligar com o PT na disputa presidencial.
O cenário é, aparentemente,
o mais favorável possível para o
Presidente Lula montar um grupo
coeso e capaz de administrar bem
suas políticas em 2006, reforçando o projeto reeleitoral. Contudo,
dois fatores podem dificultar este plano. O primeiro é a própria
história das reformas ministeriais
realizadas por este governo, normalmente feitas de forma muito
lenta e que tiveram nas ambições
e brigas capitaneadas por membros do PT o seu maior obstáculo.
Além disso, a situação do governo petista no Congresso Nacional é bastante desfavorável. Em
2005, o Executivo federal conseguiu em poucas ocasiões a maioria necessária para aprovar seus
projetos e mal coordenava a própria bancada governista. Com a
crise dominando a cena política, o
resultado mais palpável dessa fragilidade foi a pífia produção parla-
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mentar do período, a pior dos últimos dez anos. Nesta situação, a
reforma ministerial terá de ser feita, também, para recuperar credibilidade junto aos congressistas ou, no mínimo, para reduzir a
possibilidade de o Legislativo ser
um forte obstáculo à agenda governamental.
Supondo que a reforma ministerial esteja finalizada até meados
de março, e caso seja razoavelmente bem sucedida, o Presidente Lula terá um problema a menos para anunciar oficialmente
sua campanha à reeleição. Com
uma equipe bem entrosada, po-

finir este cenário, as pesquisas de
opinião terão um papel essencial.
As Pesquisas de Opinião
As pesquisas de opinião dos
próximos três meses trarão impactos para o projeto petista. O
primeiro diz respeito à mensuração dos efeitos da crise de 2005.
Se os dados referentes à avaliação
do governo e do presidente, bem
como as informações sobre a intenção de voto do eleitorado, mantiverem-se mais ou menos no mesmo nível do final do ano passado,
a candidatura Lula será confirmada e as chances de coligação com

A variável político-administrativa não afetará
apenas as pretensões do Presidente Lula. Serra e
Alckmin, os dois favoritos para liderar a oposição
na campanha presidencial, terão seus méritos e
defeitos sob os holofotes da opinião pública
lítica e tecnicamente, o candidato presidencial petista poderá ter
mais sucesso eleitoral advindo do
resultado de suas principais políticas.
A variável político-administrativa não afetará apenas as pretensões do Presidente Lula. Os outros candidatos mais importantes
também ocupam postos governamentais. Particularmente Serra
e Alckmin, os dois favoritos para
liderar a oposição na campanha
presidencial, terão seus méritos e
defeitos sob os holofotes da opinião pública. Ambos lutarão para consagrar a fama de bons gestores, imagem que os coloca em
vantagem em relação ao Presidente Lula.
O “verão alargado” de 2006 será o período decisivo para definir
os presidenciáveis porque, ademais, o prazo para desincompatibilização se encerra em 31 de
março. Lula não precisa passar
por este processo, porém até lá o
PSDB obrigatoriamente terá que
escolher o seu candidato. Para de-

o PSB, em particular, aumentam. O
interesse nesta aliança está em colocar o Ministro Ciro Gomes na posição de concorrente a Vice-Presidente da República. Cabe ressaltar
que Ciro é hoje um dos poucos políticos realmente nacionais, aparecendo na casa dos 10% dos votos
quando o seu nome é testado pelas enquetes dos principais institutos de pesquisa. Além do mais, ele
aumentará a força da candidatura
Lula na Região Nordeste.
Um último comentário sobre
este provável cenário. Seu lado
benigno para o Presidente Lula e
seu projeto reeleitoral referem-se
à intensidade da crise de 2005 sobre sua imagem, que foi menor do
que se esperava. Entretanto, os
pontos perdidos e a redução da
credibilidade junto à classe média
e aos formadores de opinião enfraqueceram a candidatura petista, principalmente no que se refere ao segundo turno, passando
o favoritismo para o possível postulante do PSDB, em especial se o
concorrente for José Serra.

Segundo as pesquisas até o
momento, e mantida esta tendência, o fato é que o piso da votação
do candidato petista no primeiro
turno aproximou-se do seu teto
no segundo turno da eleição, em
razão da queda deste último percentual. Isto se deve fundamentalmente ao aumento do índice de
rejeição de Lula. Em poucas palavras, se as sondagens de opinião
de março mantiverem-se próximas dos dados atuais, Luiz Inácio
da Silva tem, a um só tempo, lugar garantido no segundo turno e
poucas chances de ganhar a eleição.
É muito pouco provável que
se tenha um cenário mais otimista para o candidato petista nas
pesquisas que serão publicadas
no final de março. É possível, no
entanto, que ele cresça eleitoralmente ao longo do primeiro semestre se houver um bom desempenho da economia, ampliação e
sucesso das políticas de transferência de renda, além de confusões nas campanhas oposicionistas. Só que, mesmo na hipótese
mais favorável, ainda será difícil
recuperar os votos da classe média e de grande parcela do eleitorado urbano que o elegeu, no segundo turno, em 2002.
A pior situação para o presidente Lula seria uma queda ainda maior em sua popularidade e
nas pesquisas de intenção de voto em março de 2006. Fica a pergunta: isso impediria sua candidatura? Há pequenas chances de
que não concorra à reeleição e a
piora em sua posição no final do
primeiro trimestre teria que ser
bastante acentuada para que ele
abandonasse a nova postulação
ao Palácio do Planalto. Mas duas
razões justificam uma quase inevitável candidatura presidencial
de Lula: a sobrevivência eleitoral
do PT e a defesa do legado de seu
mandato.
As pesquisas de opinião serão ainda mais importantes para
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as outras forças políticas. Acima
de tudo, terão um papel extremamente decisivo para o PSDB escolher o seu candidato. Isto porque o partido tem três candidatos
em disputa: Serra, Alckmin e Aécio. O governador mineiro só tem
alguma chance de sobreviver como presidenciável se tiver crescido substancialmente até o final de
março, quando expira o prazo de
desincompatibilização. Tal hipótese é pouco provável.
As posições de Serra e Alckmin
perante o eleitorado são distintas.
O prefeito paulistano já é um nome nacional e cresceu muito nas
pesquisas com a crise desencadeada em 2005. Hoje, ele é o único que venceria Lula no primeiro
e no segundo turno. No final do
primeiro trimestre de 2006, Serra
deverá, no mínimo, estabilizar-se
nesta posição.
O governador de São Paulo, por
sua vez, não é ainda um nome nacional e sua posição nas pesquisas, embora ascendente, é pior do
que a de Serra perante Lula. Alckmin, contudo, representa bem um
perfil que vem sendo detectado
pelas pesquisas qualitativas como o ideal para o novo presidente: moderado e bom administrador. Em tese, tem um espaço para
crescer eleitoralmente, porém, nada garante que isto ocorrerá.
Trata-se de uma disputa em
que, por enquanto, um deles é
uma realidade eleitoral e o outro,
uma aposta. As pesquisas de março de 2006 serão decisivas para
verificar se Alckmin cresceu o suficiente para que a aposta em seu
perfil valha a pena, ou para apontar Serra como o único candidato
que ganharia de Lula em qualquer
situação. Não obstante, cabe ressaltar que a escolha do presidenciável terá que levar em conta, ainda, a capacidade de se construir
um sólido pacto político em torno
do nome do concorrente ao Palácio do Planalto, algo que pesquisa
de opinião não define por si só.

Os demais candidatos à Presidência da República deverão
acompanhar igualmente com a
mesma ansiedade as pesquisas
no final do primeiro trimestre de
2006, uma vez que elas poderão
ajudar a definir nomes, possibilidades de coligação ou levar à decisão de não lançar um nome a
presidente.
Os pactos estruturais da eleição de 2006
Há dois elementos que definem
o pacto político estrutural subjacente à provável candidatura presidencial de Lula. O primeiro deles é a sua independência em

os partidos mais à esquerda, particularmente o PSB, mirando em
Ciro Gomes como vice. Para tanto, o PT terá que ceder poder ao
PSB nas disputas estaduais, sendo que em algumas delas há historicamente mais conflito do que
cooperação entre estes dois partidos. No final de março não estarão completamente costuradas
as coligações regionais, porém o
Presidente Lula e os coordenadores de sua campanha precisarão
ter carta branca para começar a
construir este casamento. Caso
esta decisão não ocorra, a aposta
na reeleição, já debilitada pela cri-

A redução da credibilidade junto à classe média
e aos formadores de opinião enfraqueceram
a candidatura petista, principalmente no
que se refere ao segundo turno, passando o
favoritismo para o possível postulante do PSDB
relação ao PT, tanto na campanha
como na condução de seu governo no último ano de mandato. O
presidente buscará maior autonomia e, diante da crise do partido,
terá mais chances de consegui-la.
Contudo, não se pode menosprezar a capacidade de o PT arranjar problemas para o governo, sobretudo porque muitos de seus
candidatos vão fazer um discurso
mais próximo das origens da legenda para reduzir o impacto que
a crise teve entre os filiados e simpatizantes. Daí que haverá algum
grau de tensão entre estas duas
forças e o bom desempenho eleitoral de Lula dependerá, em boa
medida, de conseguir equilibrar
este jogo.
O outro elemento do pacto estrutural relativo à candidatura Lula refere-se ao arco de alianças
partidárias. Praticamente não há
possibilidade de o PMDB fazer
aliança nacional com o PT, de modo que o grande sonho do presidente tem poucas chances de se
realizar. Restou-lhe a aliança com

se de 2005, perde mais um pouco
de sua força.
Serra e Alckmin têm condições
de vencer a eleição presidencial
no segundo turno, e é por esta razão que a disputa entre ambos está tão acirrada. Contudo, as chances de José Serra são, hoje, muito
maiores do que as de Geraldo Alckmin.
Alckmin não é ainda um nome nacional na cabeça do eleitor, particularmente o dos rincões do país, e nunca concorreu
a uma eleição presidencial. Mas
está num momento da carreira mais adequado para pleitear
a Presidência da República. Está encerrando um duplo período
governamental bem sucedido no
maior Colégio Eleitoral brasileiro,
e antes da crise era o nome mais
cogitado entre os postulantes tucanos. Enquanto isso, Serra mal
começou o mandato de prefeito
de São Paulo – lembrando que escreveu um documento dizendo
que cumpriria os quatro anos de
governo.
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De qualquer maneira, a escolha
de Serra ou Alckmin sem que seja
montado um pacto entre eles poderá levar ao enfraquecimento da
candidatura presidencial, o que só
ajudaria aos demais candidatos.
Serra precisa do apoio do maior cabo eleitoral do Estado de São Paulo, ao passo que Alckmin poderá
ganhar os votos que não tem por
intermédio da expressão nacional
do prefeito paulistano. O pior cenário, portanto, é o do conflito entre ambos, que ficaria mais evidente (e desastroso) numa prévia
partidária, mas poderia persistir se
um efetivo pacto não for construí-

foram abundantes em toda a sua
história e a provável manutenção
da verticalização poderá podar sua
característica mais bem sucedida,
que é a plasticidade na montagem
das coligações estaduais. É bem
provável que tenha um resultado
bem mais fraco do que o de 2002,
particularmente no plano congressual, seu bastião mais importante.
Caberia ao PFL, neste sentido, ser
uma linha auxiliar do PSDB? Embora isso possa ser, em boa medida,
verdadeiro, se os tucanos se pautarem por este diagnóstico terão
enormes problemas em sua campanha presidencial e, caso ganhem

A terceira força que representa o PMDB
poderá até tirar votos do PT e do PSDB nas
eleições, mas seu propósito maior é ter um
lugar privilegiado no sistema político a
partir de 2007
do. Uma pergunta se coloca aqui:
quais seriam as bases deste pacto?
As bases do pacto devem ser
acertadas levando em conta, principalmente, os três que estão na
frente da fila peessedebista do poder: Serra, Alckmin e Aécio. O ponto que pode uni-los é a revisão do
princípio da reeleição, mas isso só
irá adiante, sem o desgaste de uma
medida que aparente casuísmo para a opinião pública, caso o PSDB
consiga colocar este tema no bojo de uma ampla reforma política.
Talvez o sentido original do partido, guiado pelo Parlamentarismo
e pelo reformismo institucional, tenha de ser recuperado para dar base a um novo pacto político.
O outro aspecto que envolve o
pacto político estrutural do PSDB
diz respeito à sua relação com o
PFL. Este último partido encontrase na pior situação de sua história:
não tem um bom nome à Presidência da República, não possui muitos candidatos regionais fortes,
falta-lhe os recursos federais que

a eleição, encontrarão um aliado
menos fiel no futuro. Assim sendo,
antes de desenhar as chapas nos
estados, é preciso um acordo mais
forte e solidário no plano nacional
entre as duas legendas.
O pacto estrutural de poder
dos outros partidos é tão complexo quanto os do PT ou do PSDB. A
manutenção da verticalização e a
introdução da cláusula de barreira
afetarão fortemente os pequenos
partidos, à esquerda, ao centro e
à direita. Eles terão de escolher, até
o final de março, se terão candidato presidencial ou se vão optar por
priorizar a flexibilidade das coligações nos estados, para assim conseguir ter maior representação no
Congresso Nacional.
Ainda mais confuso e difícil é o
cenário no PMDB. Haverão muitas
forças dentro do PMDB contra a
realização da prévia partidária no
início do ano. Talvez elas queiram
ganhar tempo exatamente para
que o partido escolha o caminho
de não ter candidato presidencial
e privilegie as coligações estadu-

ais, pois, além de a legenda ser
um condomínio federativo e não
uma agremiação nacional, os peemedebistas constituem, hoje, o
grupo com maior número de candidatos favoritos nas disputas a
governador de estado. Caso isso se confirme nas urnas, o PMDB
poderá montar uma enorme bancada no Congresso.
Eis aí o ponto que une praticamente todo o partido: o projeto do
PMDB é ser o grande fiel da balança junto ao presidente eleito. Tendo este objetivo comum, há aqueles que defendem o lançamento de
uma candidatura presidencial que
represente renovação. O mais cotado a cumprir este papel é o Governador gaúcho Germano Rigotto.
Se a decisão trilhar este caminho, a
definição terá de ser feita até o final de março, por conta do prazo
de desincompatibilização.
O nome peemedebista que aparece melhor nas pesquisas é o do
ex-Governador Garotinho. No entanto, suas intenções de voto não
cresceram em relação a 2002 – em
algumas sondagens, constatou-se
até perda de votos. Mais do que
isso, o ponto fundamental é que
sua candidatura não é aceita por
uma série de líderes regionais com
chances de ganhar as governadorias ou mesmo de construir grandes bancadas. Em particular, os
governadores do Sul, os mais fortes dentro do partido.
Caso a escolha fique para depois do primeiro trimestre do
ano, o mais provável é que não
se lance um candidato presidencial. Não se pode descartar completamente a possibilidade de
Garotinho ser escolhido, mas será muito difícil que ganhe o apoio
majoritário da legenda ao longo
da campanha. De qualquer modo, a terceira força que representa o PMDB poderá até tirar votos do PT e do PSDB nas eleições,
mas seu propósito maior é ter um
lugar privilegiado no sistema político a partir de 2007.
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A hora de mostrar resultados

A coordenação administrativa e os programas governamentais

C

omeça o ano de 2006,
quarto e último ano do
mandato do Presidente
Lula, e é chegada a hora de se começar a apresentar o
resultado da ação governamental
durante esses quatro anos. Em um
regime presidencialista em que
é adotado o período de quatro
anos de mandato, como é o caso
do atual regime no Brasil, é usual

ser reservado o primeiro ano para
a montagem da equipe, definição
das prioridades e metas e conhecimento da máquina burocrática.
No segundo e terceiro anos são
efetuados os ajustes necessários
enquanto se desenvolvem os programas estabelecidos. E no quarto
ano, os resultados aparecem (ou
começam a aparecer) e é possível
ser feita uma avaliação a respeito
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do desempenho da máquina governamental e da performance do
presidente e de sua equipe de governo. Avaliação que se torna um
dos fatores mais sensíveis do processo eleitoral seguinte.
Não há dúvidas de que a avaliação do desempenho do Presidente Lula e de sua equipe constituirá
ingrediente importante a ser usado na campanha eleitoral. Será difícil imaginar que as bandeiras da
“mudança” e da “esperança”, conduzidas com sucesso nas eleições
de 2002, sejam novamente decisivas nas eleições de 2006. Independente da análise a respeito de

mandas sociais reclamadas por
setores menos favorecidos da população. Acenou com o aumento
da renda com uma elevação dos
valores do salário mínimo. Definiu como prioritários programas
de combate à fome e à miséria.
Estabeleceu programas destinados a promover o acesso ao ensino universitário para setores até
agora excluídos de tal possibilidade. Procurou efetuar reformas
no sistema de previdência social.
Na linha externa, procurou definir uma posição de independência em face dos grandes atores da
economia mundial: Estados Uni-

Não há dúvidas de que a avaliação do
Presidente Lula e de sua equipe constituirá
em ingrediente importante a ser usado na
campanha eleitoral
temas tão discutidos nestes últimos meses, como ética, comportamento político, corrupção, financiamento de partidos políticos
etc., também terá grande força na
campanha a discussão a respeito
dos resultados obtidos pelo governo Lula.
Desta forma, é razoável preverse que neste primeiro semestre
seja dada grande ênfase à divulgação das realizações do governo federal. É razoável imaginar-se
que programas prioritários sejam
realçados e haja grande esforço
para sua complementação. Pode
ser que, em decorrência das particularidades do momento político que estamos vivendo, tal discussão não tenha grande impacto
e divulgação. Mas, como se disse
desde o início da atual crise política: é importante que a crise não
paralise a ação do governo e que
o desempenho da máquina não
seja afetado.
O atual governo definiu como
prioritários, desde o início, programas destinados a atender de-

dos e Comunidade Européia. Esta foi a “marca” que adotou o governo.
Podemos prever que nestes primeiros meses do último ano do
mandato presidencial haverá um
esforço maior no sentido de realçar estes aspectos da atividade
governamental.
Coordenação das atividades do governo
e o papel da Ministra Dilma Rousseff
O quadro que se apresenta coloca em destaque a ação a ser
desempenhada pela Ministra Dilma Rousseff, substituta do Ministro José Dirceu na Casa Civil.
Desde o início da atual administração, ela tem demonstrado conhecimento do aparelho estatal,
persistência na busca de objetivos traçados e competência para atingi-los. Integra, no conjunto
dos auxiliares do Presidente Lula,
o grupo dos que já possuíam experiência administrativa anterior
na área pública. Demonstrou,
em sua passagem pelo Ministério
das Minas e Energia, saber atuar

na máquina governamental. Definiu e implantou um novo modelo
para o setor elétrico com características próprias, em muitos aspectos distinto do definido pelo
governo anterior.
O novo modelo se caracteriza
por uma presença mais forte do
governo tanto na área regulamentar como na sua operação em si.
Esta forte presença do governo ficou evidente com a realização recente do leilão de energia nova,
em que tiveram participação decisiva as geradoras estatais. Também tem sido decisiva a participação de empresas estatais nos
leilões para a concessão de linhas
de transmissão.
É inegável que a Ministra Dilma
Rousseff soube definir uma meta
e atingi-la, mostrando capacidade
de articulação e objetividade. Caberá a ela papel de fundamental
importância na coordenação para
a implantação dos programas governamentais neste último ano do
mandato do Presidente Lula.
Por outro lado, se está clara a
determinação da responsabilidade pela coordenação administrativa das ações de governo, está claro também que deverão ser
enfrentadas dificuldades para a
condução do processo de reforma ministerial, tendo em vista a
necessidade de afastamento dos
candidatos às eleições deste ano
— espera-se que um número significativo de auxiliares do Presidente Lula se afaste para concorrer a
eleições executivas ou parlamentares. Com estas mudanças no
comando de ministérios e de empresas estatais, torna-se mais delicada a tarefa de coordenação da
equipe de governo.
É forçoso reconhecer que se
torna difícil coordenar as ações
administrativas do governo em
um quadro de forte contenção orçamentária e controle dos gastos
públicos. Talvez esta tenha sido
uma das características mais visíveis do governo Lula: a dificulda-
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de de implantar propostas e programas em face da ausência de
recursos. Uma política austera de
contenção dos gastos foi conduzida tenazmente durante os três
anos de governo pelo Ministério
da Fazenda. A ação do Ministro
Palocci à frente do Ministério da
Fazenda foi diversas vezes alvo
de críticas vindas dos setores internos da administração.
No final do ano de 2005, ao
mesmo tempo em que o Presidente Lula tinha que lidar com os
enormes problemas decorrentes
da crise política que foi deflagrada com as investigações a respeito do “mensalão”, surgiu crise interna no governo com a aparente
divergência entre a Ministra Dilma
Rousseff, já investida nas funções
de Chefia da Casa Civil, e o Ministro da Fazenda Antonio Palocci. E a divergência dizia respeito
ao uso dos recursos públicos, ferozmente guardados pelo Ministério da Fazenda. Ficou evidente
a dificuldade de gerenciamento e
coordenação que sente a Ministra
diante das restrições financeiras
impostas pela Fazenda.
A condução da política econômica e a
implantação dos programas do governo
Muito se tem discutido a respeito da política econômica do
governo atual. Com facilidade podem ser identificados os pontos
mais controvertidos de tal política: controle da inflação, taxa de
juros, superávit primário. É curiosa a observação de alguns economistas que concordam com os
instrumentos utilizados pelo governo, mas que chegam a desconfiar que pode ter havido “exagero
na dose”.
Os efeitos de uma política econômica como a adotada atualmente têm reflexos não apenas
na atividade do setor privado. A
obtenção de superávit primário
somente é possível com a contenção dos gastos públicos. Fica, assim, muito clara a ingrata função

atribuída ao Ministério da Fazenda: cortar gastos públicos. E torna-se muito difícil implantar programas de governo que reclamam
aporte de recursos quando tais recursos não estão disponíveis.
É significativa a observação feita por setores do governo de que
mesmo estando incluídos no Orçamento os recursos não têm sido liberados. E uma conta é apresentada: acabam sendo liberados
apenas um terço do terço, um terço do terço e um terço dos recursos previstos!
As pressões que têm sido observadas nestes últimos meses

ceita tributária que irá afetar o
caixa do Governo.
O Ministério da Fazenda tem
sido extremamente cauteloso ao
tratar do assunto, incluído no texto da MP do Bem por iniciativa dos
parlamentares, e que consta do
projeto do novo Estatuto da Microempresa, que está em vias de
ser aprovado pelo Congresso Nacional. Há generalizado apoio para a aprovação deste projeto, mas
sua efetiva implantação depende
de critérios que estão sendo discutidos pelas autoridades do Ministério da Fazenda.
A Super-Receita é a proposta

É forçoso reconhecer que se torna difícil
coordenar as ações administrativas do
governo em um quadro de forte contenção
orçamentária e controle dos gastos públicos
no sentido de uma liberação mais
significativa de recursos podem
estar mostrando que será difícil para o Ministério da Fazenda
manter, no ano de 2006, os mesmos critérios seguidos até agora.
O Supersimples, a Super-Receita e o novo
estatuto da microempresa
É oportuno observar neste quadro a evolução que estão tendo
dois projetos que para sua implantação dependem não apenas
do Executivo, mas também de
medidas legislativas: o Supersimples e a Super-Receita.
O Supersimples é a proposta
para ampliar o número de empresas que poderão optar por
um regime simplificado de tributação, o Simples. As empresas
incluídas no Supersimples não
apenas terão a vantagem de uma
significativa simplificação no recolhimento de tributos e cumprimento de obrigações acessórias,
como, de fato, acabarão pagando menos impostos e contribuições. Será uma redução de re-

de unificar a atuação dos órgãos
arrecadadores da Administração
Federal: a Secretaria da Receita
Federal e a Secretaria de Receita
Previdenciária (do INSS). A proposta é bastante clara e parece
atender a princípios de racionalidade administrativa. Entretanto,
conta com inúmeras resistências
junto aos servidores públicos.
A implantação da Super-Receita foi aprovada por Medida Provisória baixada pelo Presidente
da República, mas rejeitada pelo Congresso Nacional, trazendo
inúmeros problemas jurídicos e
administrativos que terão que ser
solucionados nos próximos meses.
Fica claro que é fundamental a
tarefa de coordenação dos setores envolvidos para a aprovação
destas duas propostas. Aparentemente, o que deveria ser obtido
com facilidade estará sendo conseguido, se adotadas as duas propostas, após penoso e desgastante processo. Provavelmente por
falta de coordenação.
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Reforma política:

Representatividade e governabilidade
Sergio F. Quintella
Vice-Presidente da Fundação Getulio Vargas

P

or que o Brasil não consegue alcançar, continuamente, taxas de crescimento econômico elevadas
desde meados de 1980? Em geral,
as respostas para essa questão falam dos efeitos maléficos da elevada carga tributária, da ineficiência do setor público, das taxas
de juros praticadas, da inflexibilidade das relações trabalhistas, do
desmantelamento da infra-estrutura rodoviária, ferroviária e portuária etc., todos esses elementos contribuindo para compor um
quadro que explicaria o desempenho sofrível da economia.
Em 1985, com o fim do regime
militar e a posse de um presidente civil fragilizado pelas forças políticas que estavam de fato com
o controle do poder, iniciou-se o

período que vem sendo chamado
de “redemocratização” e que culminou em 1988 com a promulgação da Constituição que ora vige,
ainda que muito emendada. Têm
sido vinte anos de turbulências,
fracassos e êxitos, marcados por
períodos de hiperinflação, planos
econômicos heterodoxos e mal
sucedidos (Cruzado 1, Cruzado 2,
Collor), aumento brutal da carga
tributária e pequeno crescimento
econômico. De positivo, o já longo
período de estabilidade monetária
– fruto do sofisticado e bem concebido Plano Real –, a vitalidade
das instituições democráticas, a
consolidação da participação e da
cidadania e, ao que tudo indica, o
gradual e firme processo de redução das desigualdades de renda,
ainda que decorrente mais de polí-

ticas públicas, ao menos em parte,
de caráter assistencialista, do que
do crescimento econômico e do
aumento do nível de emprego.
Mas o país carece de implementar, com urgência, um conjunto de
reformas modernizantes de forma
que possa, com êxito, voltar a ter
expressivas taxas de crescimento
econômico, ampliar a sua participação na economia internacional e
expandir o mercado doméstico. E
essas reformas – parece haver consenso sobre isso – são:
1. Reforma política;
2. Reforma tributária;
3. Reforma trabalhista e sindical;
4. Reforma do Estado.
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Infelizmente, nenhuma delas
tem chance, no curto prazo, de
ser implementada. E continuara
não tendo no futuro se a Reforma
Política – a reforma das reformas
– não for posta em marcha.
O Brasil tem, no momento, 28
partidos políticos registrados na
Justiça Eleitoral. O sistema em vigor estabelece: a) voto obrigatório; b) votação majoritária em
dois turnos para os cargos do Poder Executivo a nível federal, estadual e municipal (exceção para
prefeitos de municípios com menos de 200 mil habitantes); e c)
voto proporcional em lista aber-

especial]

sões, a relatoria de projetos, tempo de televisão, entre outros.
Por outro lado, inexiste a fidelidade partidária e admitem-se coligações entre diferentes partidos
visando ampliar a votação da legenda comum, ainda que ao custo, para o eleitor, de se votar em
um candidato de “esquerda“ e eleger um outro de “direita“, ou viceversa. Finalmente não há coincidências de data entre as eleições
gerais e as municipais, impondo
que a cada dois anos o eleitorado
seja chamado às urnas. Esse, em
resumo, é o quadro que reflete o
atual sistema político, partidário e

A regra da verticalização vigente estabelece
que nas eleições para Presidente da República
os partidos que se coligarem deverão repetir as
mesmas coligações nos estados
ta, pelo qual o eleitor pode escolher qualquer um dos candidatos
registrados por um determinado
partido às eleições para a Câmara
Federal, Assembléias Legislativas
Estaduais e Câmara de Vereadores (cada partido podendo apresentar um número de candidatos
até 1,5 vezes o número total de
vagas a serem preenchidas).
A regra da verticalização vigente estabelece que nas eleições
para Presidente da República os
partidos que se coligarem deverão repetir as mesmas coligações
nos estados (eleições de governadores e deputados estaduais).
Além disso, a legislação atual, e
que vem sendo questionada pelos pequenos partidos, estabelece a chamada cláusula de barreira, mediante a qual os partidos
devem atingir um mínimo de 5%
dos votos nacionais e ao menos
2% em nove estados, ao custo de,
caso não satisfaçam essas condições, perderem direitos e privilégios, como o acesso ao Fundo
Partidário, a liderança de comis-

eleitoral brasileiro.
Marco Maciel (em “As Necessárias Reformas Políticas”, XVII, Fórum Nacional, maio/2005) destaca que o Congresso deve cumprir
duas funções: materializar a representatividade, isto é, dar expressão política à sociedade como um todo por intermédio dos
partidos, atendendo-se assim a
um dos requisitos essenciais da
democracia que é o pluralismo
político; e assegurar a governabilidade, ou seja, a possibilidade de
o governo tornar efetivas as suas
decisões imperativas.
No Parlamentarismo o próprio
ato de governar está diretamente
associado à conquista da maioria,
já que perdendo esta o gabinete
(governo) cai e deve ser substituído por outro. No Presidencialismo
isso não ocorre. A inexistência de
maioria dificulta ou impede a implementação das políticas públicas defendidas pelo Executivo,
mas este se mantém no poder até
as novas eleições.
Há de tudo no mundo em maté-

ria de modelos políticos. Nos quase 150 diferentes — frutos da cultura, da história, da demografia,
da geografia e das etnias — encontrados pelos estudiosos e pesquisadores, a diversidade é a marca.
O sistema brasileiro, proporcional
de lista aberta, é o mesmo vigente, com algumas variações, na Argentina, Áustria, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, Finlândia, Grécia,
Holanda, Israel, Noruega, Portugal, Suécia, Uruguai, entre outros.
Todos, países de pequenas populações e eleitorado.
A questão a examinar no caso
brasileiro – excluídos do debate a
forma de Estado (se unitário ou
federativo) e a forma de governo
(se monarquia ou república) — é
verificar se o sistema eleitoral que
mais nos convém nas eleições para os parlamentos é o proporcional de lista aberta ou fechada, ou
o majoritário e, em seguida, quais
as práticas e processos que num
e noutro atinjam o máximo, simultaneamente, de representatividade e de governabilidade.
O nosso sistema não consegue alcançar na sua plenitude nenhum dos dois objetivos e, pior,
vem apresentando um problema
que, embora conhecido pelos que
militam na política, agora está se
revelando de forma clara: a corrupção, com a cooptação de parlamentares e o aparelhamento do
Estado pela ocupação de milhares
de cargos comissionados por indicação político-partidária.
A representatividade pode ser
alcançada seja pela via majoritária, seja pela proporcional, mas
esta necessariamente sem coligações durante o processo eleitoral.
A governabilidade, por sua vez,
depende da formação de maiorias programáticas que somente se forjam estáveis através de
acordos de lideranças e de fidelidade partidária, esta inexistente
no Brasil. O troca-troca partidário
— como se observa nas migrações pós-eleitorais e que vêm
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sendo apontadas nas CPI’s em andamento para apurar o chamado
mensalão — decorre em muito da
disputa de poder no Legislativo,
que se faz via indicação dos relatores de projetos, na composição
da mesa diretora, na presidência
das comissões, todas funções de
prestígio e poder.
Leis ordinárias ou até mesmo
simples mudanças nos regimentos internos dos parlamentos —
como a contagem das bancadas
pelo resultado eleitoral e não pela filiação no dia da posse — seriam suficientes para introduzir
uma das mais importantes normas no ambiente político: a fidelidade partidária. Somente com
ela poderemos ter o fortalecimento dos partidos e a garantia de
governabilidade. Parece evidente que as regras existentes e as
nefastas conseqüências que delas advêm trouxeram uma enorme e avassaladora dose de descrença e até de repúdio à classe
política, com todos os riscos que
daí possam surgir para o regime
democrático.
Já estão presentes na sociedade mais bem informada movimentos autônomos utilizando as
novas tecnologias da internet via
e-mails, blogs, telefones celulares que, propiciando a comunicação imediata, ampliam a participação e formam opinião (parece
ter ocorrido esse fenômeno durante o processo do referendo sobre comercialização de armas).
O ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso em artigo na revista
americana Foreign Affairs (referido por Merval Pereira em A Encruzilhada – 18/11/05) afirma:
“As perspectivas (para os partidos) não são brilhantes. Na verdade essas poderosas máquinas
eleitorais podem desaparecer em
breve. O terreno está se movendo sob seus pés (...). Votar não requer partidos políticos”.
Para ele os partidos políticos
“têm que recapturar a imaginação
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do público, caso contrário irão desaparecer”.
Difícil dizer se essa assertiva
– aparentemente válida para as
sociedades mais adiantadas social, econômica e culturalmente
– já estaria sendo também aplicável no Brasil, com o seu imenso
eleitorado (mais de 100 milhões)
e os ainda enormes contingentes
de iletrados e excluídos (até mesmo das modernas tecnologias digitais). De qualquer forma, fica o
alerta da existência de um fenômeno mundial, num mundo em
mutação acelerada.
Finalmente uma palavra sobre

ser possível indicar, para o Brasil,
um elenco de regras que ampliem
a representatividade, tornem viável
a governabilidade e possam trazer
importante contribuição à diminuição da corrupção. São elas:
• Redução do número de partidos pela manutenção da cláusula de barreira;
• Instituição efetiva da fidelidade
parlamentar;
• Voto majoritário por circunscrição para os Parlamentos Federal e Estadual;

No Parlamentarismo o próprio ato de governar
está diretamente associado à conquista da
maioria, já que perdendo esta, o gabinete
(governo) cai e deve ser substituído por outro
a correlação entre o nosso sistema político/partidário/eleitoral e a
corrupção que se demonstra crescente e endêmica. O sistema eleitoral de lista aberta impõe aos candidatos a mobilização de recursos
financeiros expressivos para viabilizar as suas candidaturas. Vamos
a um exemplo extremo: nas eleições de 2006 o eleitorado de São
Paulo será superior a 27 milhões,
o que obrigará o candidato a disputar votos em todo o Estado; não
lhe basta, em regra, ser bem votado em uma circunscrição, cidade
ou região, sendo o seu maior adversário não o candidato de outro partido, mas sim o seu colega
de legenda! É claro que para atingir esse eleitorado – maior do que
o de quase todos os países europeus – enorme massa de recursos
precisa ser mobilizada. Daí decorre, após as eleições, a sofreguidão
no preenchimento de cargos públicos de relevo, sempre associados
à sua importância operacional e financeira.
Por todas essas razões, parece

• Punição efetiva para o uso de
fundos ilegais (“caixa dois”);
• Redução do número de cargos
comissionados no Poder Executivo; e, finalmente, mas igualmente importante,
• Eliminação da possibilidade de
reeleição para a presidência da
República, governadores e prefeitos.
O Brasil, que se pretende moderno e democrático, não pode
continuar convivendo com práticas que desmoralizam a classe
política, inviabilizam a real manifestação de vontade do eleitor e
dificultam a construção de maiorias capazes de dar suporte às
políticas públicas, em especial às
reformas institucionais já mencionadas. Essas práticas têm repercussões na economia, no grau de
confiança dos investidores, em
suma, no próprio desenvolvimento nacional, como vem ocorrendo
nas últimas décadas.
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Estabilidade versus crescimento:
deve existir esse dilema?

A

economia brasileira deverá apresentar um aumento real do PIB em 2005 de
2,6% em relação a 2004,
ano no qual o PIB expandiu 4,9%.
A média de 3,7% nos dois anos é
modesta quando comparada aos
demais países do BRICs – denominação do grupo de economias
emergentes composto por Brasil, Rússia, Índia e China. Segundo o FMI, a taxa de crescimento
real do PIB em 2004 e a projeção
para 2005, respectivamente, para esses países são: Rússia, 7,2%
e 5,5%; China, 9,5% e 9,0%; e Índia, 7,3% e 7,1%. Para a economia mexicana, que cresceu 4,4%
em 2004, o FMI estima um cresci-

mento de 3,0%. Para os EUA, esses números são, respectivamente, 4,2% em 2004 e 3,5% em 2005
(ver Tabela).
O percentual de 3,7% é, portanto, modesto, embora superior à
média brasileira dos últimos dez
anos, a qual foi de 2,4%, e também a dos últimos 20 anos, de
2,6%. Mas nada que se compare à média de crescimento anual
de 8,8% registrada na década de
1970 (ver Gráfico). Uma questão
fundamental que se coloca diante desses números, naturalmente,
é: por que o Brasil vem crescendo
bem menos do que costumava há
trinta anos?
A tese dos chamados econo-

Taxa de Crescimento do PIB Real: Comparações Internacionais
Médias
1987-96

anuais
1997-06

2004

2005p*

EUA

2,9

3,3

4,2

3,5

Alemanha

2,6

1,3

1,6

0,8

Japão

3,2

1,1

2,7

2,0

Brasil

2,1

2,4

4,9

2,6

Rússia

-

4,7

7,2

5,5

Índia

5,9

6,0

7,3

7,1

China

10,0

8,4

9,5

9,0

México

2,5

3,5

4,4

3,0

Economias desenvolvidas

2,7

2,5

3,2

2,5

Economias asiáticas recentemente
industrializadas

7,9

4,2

5,6

4,0

Fonte: FMI
(*) para o Brasil, projeção Cenários FGV.

CENÁRIOS FGV
18

Janeiro 2006

[em análise: economia]

Para os economistas desenvolvimentistas,
a recuperação do ímpeto de crescimento
perdido dependeria de menos ênfase ao
combate à inflação e aumento da demanda
de bens e serviços
mistas desenvolvimentistas é de
que isto ocorre por causa da insistência excessiva na estabilidade econômica por parte da equipe
econômica do governo (Ministério da Fazenda e Banco Central).
Em outras palavras, para os desenvolvimentistas, a recuperação
do ímpeto de crescimento perdido nas últimas décadas dependeria de se necessário dar menos
ênfase ao combate à inflação e
aumentar a demanda global pelos bens e serviços produzidos
no Brasil, através de políticas monetárias e fiscais expansivas (ou
seja, a redução da taxa de juros
e do superávit primário do setor
público).
Ainda segundo esta corrente, uma taxa de câmbio R$/US$
significativamente
desvalorizada atuaria positivamente sobre o
componente externo da demanda por bens e serviços brasileiros, e poderia ser obtida se a taxa
de juros doméstica fosse reduzida, atraindo menos capital especulativo.

Já a tese dos chamados economistas conservadores (ou estabilizadores) é de que não adianta estimular a demanda global se
não houver suficiente capacidade
de produção para atendê-la, ou
seja, é preciso que os aumentos
de investimento e produtividade
venham a dilatar a capacidade do
país produzir, permitindo, assim,
um aumento sustentável da demanda. De nada adiantaria uma
demanda explosiva num certo
ano que resultasse, eventualmente, em aumentos de preços e não
de produção (PIB).
Os economistas conservadores
não acham que haja falta de demanda na economia brasileira, ou
que esta falta seja a restrição que
vem obstando o crescimento do
Brasil. E, sim, que a questão se resume à insuficiência de infra-estrutura, à falta de investimentos
para expandi-la e aos baixos ganhos de produtividade que impedem o aumento da capacidade
de produção. Em linguagem mais
técnica, acreditam que o PIB re-

al efetivo já é igual ou muito próximo ao seu potencial, dado pela capacidade de produção, e que
para acelerar o crescimento econômico é preciso expandir a capacidade produtiva do país.
Embora estas duas teses, puras, pareçam opostas ou contraditórias, a possibilidade de combiná-las é perfeitamente plausível.
Em particular, uma redução rápida da taxa de juros, via política
monetária expansiva, abriria espaço para maiores investimentos
no orçamento público, pois liberaria recursos destinados ao pagamento de juros. Para se ter uma
idéia, uma redução de 1 p.p. da
taxa de juros Selic liberaria quase
R$10 bilhões para o governo investir.
Os investimentos públicos e a
redução dos juros também poderiam estimular os investimentos
privados. E, finalmente, poderia
levar a uma taxa de câmbio R$/
US$ mais elevada, reforçando a
posição dos nossos exportadores
e os investimentos neste setor. O
aumento de investimentos propiciaria a expansão da capacidade
de produção da economia e, assim, possibilitaria uma expansão
mais rápida e consistente da demanda agregada e da produção.
No entanto, se a política monetária expansiva (juros menores)
aumentasse a demanda global
pelos bens e serviços aqui produzidos mais do que a capacidade
de produção da economia possa
ofertar, o resultado seria um impacto inflacionário totalmente indesejado, sobretudo porque a inflação penaliza intensamente as
classes mais pobres, piorando os
indicadores sociais. Para evitar isto, mantendo expansionista a política monetária, seria necessário
cortar os gastos correntes do setor público, o chamado consumo
do governo, o qual, aliás, vem aumentando de modo excessivo,
cerca de 8% ao ano — a este respeito, é fundamental, qualquer
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que seja a linha de política econômica adotada, que o governo melhore a eficiência dos seus gastos,
evitando desperdícios; o país precisa de um choque de gestão na
administração pública.
Assim, em resumo, uma política macroeconômica pró-crescimento da capacidade de produção, mantendo a economia
estabilizada, sem surtos inflacionários, é perfeitamente possível
e corresponderia a uma combinação de política monetária expansionista e política fiscal contracionista.
Em síntese, pode-se dizer, grosso modo, que a tese conservadora é de políticas monetária e fiscal
contracionistas, e a tese desenvolvimentista é de políticas monetária e fiscal expansionistas. A tese
conservadora enfatiza que o investimento e a produtividade são
fundamentais para o crescimento sustentável, daí defenderem a
estabilidade de preços, a estabilidade institucional, a reforma tributária e assim por diante. Os desenvolvimentistas, por sua vez,
acreditam que os investimentos
públicos e privados dependem de
uma taxa de juros mais baixa e
das demandas interna e externa
serem mantidas fortes.
É possível combinar as duas
posições reduzindo os juros, aumentando o investimento público, promovendo as reformas que
reduziriam as incertezas para os
investidores privados e evitando qualquer excesso de demanda
que pudesse ter efeitos inflacionários, através de cortes nos gastos correntes do governo.
Em termos de ligações políticas, e já pensando nas possibilidades para a eleição presidencial
deste ano, pode-se dizer que José
Serra talvez tenha sido um dos líderes desenvolvimentistas do governo Fernando Henrique Cardoso. Já Geraldo Alckmin, também
do PSDB, parece seguir uma linha
mais conservadora.

A tese dos economistas conservadores
(ou estabilizadores) é de que não adianta
estimular a demanda global se não houver
suficiente capacidade de produção para
atendê-la
O presidente Lula vem até o
momento prestigiando o Ministro da Fazenda Antonio Palocci e o presidente do Banco Central Henrique Meirelles, os quais
têm uma postura conservadora.
No entanto, em um ano eleitoral como o que estamos iniciando, as idéias desenvolvimentistas tendem a ser preferidas pelos
governos que desejam se manter. Além disso, Lula vem sofrendo forte contestação dentro do
próprio governo e de seus partidos de base no que diz respeito à
política econômica que está pondo em prática. A própria saída do
Ministro José Dirceu do governo
e a conseqüente maior liberdade
que agora tem para atuar dentro
do partido tenderá a atiçar estas
objeções.
O exemplo internacional, em
particular na América Latina, com
a mudança do ministro da Economia da Argentina para que o governo adotasse uma direção mais
desenvolvimentista, e também
com os novos presidentes da Bo-

lívia e, provavelmente, do Chile,
sugerem que no momento há um
apoio maior à tese desenvolvimentista.
O risco desta nova disposição
é de que se venha a adotar uma
postura desenvolvimentista irresponsável, ou seja, que se aumente
excessivamente a demanda agregada, não levando em consideração se o nível de capacidade de
produção é compatível — afinal,
reduzir o consumo do governo
através de um choque de gestão
não é simples nem traz popularidade. E se isso acontecer, haverá
uma elevação da inflação e a sua
“mascaração” através do controle
direto de preços, o que seria um
grande retrocesso.
Já se fala em tolerar taxas de inflação mais altas, em medidas alternativas de combate à inflação,
em congelar o preço dos combustíveis... Tais políticas poderiam levar até a algum ganho na taxa de
crescimento a curto prazo, mas
certamente desarticulariam a economia posteriormente. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO
 O desfecho das CPIs terá efeitos sobre a campanha de 2006. Se elas terminarem sem apontar
consistentemente para reformas institucionais e
com um número razoável de deputados se salvando da cassação, o Presidente Lula e o PT poderão diminuir, em algum grau, os efeitos sofridos com a crise de 2005, pois poderão usar o
argumento da “desmoralização geral” para reduzir o impacto da questão ética na definição do
voto.
 As políticas governamentais buscam maximizar ainda mais seus resultados nos anos eleitorais. No caso do governo federal, as duas apostas
mais importantes são o desempenho econômico e
as políticas de transferência de renda, particularmente o Bolsa Família.
 Vários ministros e membros do alto escalão vão
se desincompatibilizar dos seus cargos para concorrer às eleições; Lula provavelmente adiantará a
saída desses auxiliares para fevereiro ou março.
 Se os dados referentes à avaliação do governo e
do presidente, bem como as informações sobre
a intenção de voto do eleitorado, mantiverem-se
mais ou menos no mesmo nível do final do ano
passado, a candidatura Lula será confirmada e as
chances de coligação com o PSB, em particular,
aumentam; o interesse nesta aliança está em colocar o Ministro Ciro Gomes na posição de concorrente a Vice-Presidente da República.
 Serra e Alckmin têm condições de vencer a eleição
presidencial no segundo turno, e é por esta razão
que a disputa entre ambos está tão acirrada. Contudo, as chances de José Serra são, hoje, muito
maiores do que as de Geraldo Alckmin.
 Se as sondagens de opinião de março mantiverem-se próximas dos dados atuais, Lula tem, a
um só tempo, lugar garantido no segundo turno
e poucas chances de ganhar a eleição; é possível,
no entanto, que cresça eleitoralmente ao longo do
primeiro semestre se houver um bom desempenho da economia, ampliação e sucesso das políticas de transferência de renda, além de confusões
nas campanhas oposicionistas.
 O nome peemedebista que aparece melhor nas
pesquisas é o do ex-Governador Garotinho. No
entanto, suas intenções de voto não cresceram

em relação a 2002 e sua candidatura não é aceita
por uma série de líderes regionais.
 O atual governo definiu como prioritários, desde
o seu início, programas destinados a atender demandas sociais; na linha externa, procurou definir
uma posição de independência em face dos grandes atores da economia mundial (EUA e Comunidade Européia); nestes primeiros meses do último
ano do mandato presidencial haverá um esforço
maior no sentido de realçar estes aspectos da atividade governamental.
 Com as mudanças no comando de ministérios e
de empresas estatais, torna-se mais delicada a tarefa de coordenação da equipe de governo; ainda
mais em um quadro de forte contenção orçamentária e controle dos gastos públicos.
 As pressões que têm sido observadas nestes últimos
meses no sentido de uma liberação mais significativa de recursos podem estar mostrando que será difícil para o Ministério da Fazenda manter, no ano de
2006, os mesmos critérios seguidos até agora.
 A economia brasileira deverá apresentar um aumento real do PIB em 2005 de 2,6% em relação a
2004, ano no qual o PIB expandiu 4,9%. A média
de 3,7% nos dois anos é modesta quando comparada aos demais países do BRICs.
 A tese dos chamados economistas desenvolvimentistas é de que isto ocorre por causa da insistência excessiva na estabilidade econômica por
parte da equipe econômica do governo.
 Já a tese dos chamados economistas conservadores é de que não adianta estimular a demanda global se não houver suficiente capacidade de
produção para atendê-la, ou seja, é preciso que
os aumentos de investimento e produtividade venham a dilatar a capacidade do país produzir, permitindo, assim, um aumento sustentável da demanda.
 Embora as teses conservadoras e desenvolvimentistas pareçam opostas, a possibilidade de combiná-las é perfeitamente plausível: uma redução rápida da taxa de juros abriria espaço para maiores
investimentos públicos; uma redução de 1 p.p. da
taxa de juros Selic liberaria quase R$10 bilhões
para o governo investir.
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O

Cenário Básico tem como premissa a mudança na política econômica
do governo em 2006, no
sentido de uma maior flexibilidade, tanto no que diz respeito à política monetária quanto à fiscal. A
queda da taxa de juros deverá ser
mais rápida, fechando o ano de
2006 em 15%. A meta de 4,25% de
superávit primário deverá ser alcançada, mas não superada como
ocorreu nos últimos dois anos.
A queda na taxa de juros ocasionará uma maior desvalorização
do real frente ao dólar, o que garantirá a manutenção de níveis recordes de exportações. As importações também seguirão em bom
ritmo, em linha com o observado
em 2005. Neste compasso, o equilíbrio do saldo em transações correntes ocorrerá somente em 2009.
A meta central para a inflação
não deverá ser atingida, e o IGP
deverá experimentar uma alta
maior que a do IPCA devido à desvalorização cambial. O crescimento do PIB deverá ser maior que o
de 2005, sendo ainda comprometido pelas indefinições microeconômicas e também políticas.
No Cenário Alternativo, o menos provável, haveria plena con-

tinuidade da política econômica.
A queda dos juros seria mais lenta, assim como o ritmo de desvalorização cambial. A balança
comercial não teria desempenho tão positivo, e o equilíbrio
da conta corrente ocorreria já
em 2007.
Neste cenário, o crescimento
econômico seria igual ao de 2005,
prejudicado não só pelas indefinições da política de investimento, que tendem a se acentuar em
anos eleitorais, como também pela alta dos juros e pelo insuficiente investimento público.
Segundo o Cenário Básico, onde há maior crescimento do PIB e
redução dos juros, ocorrerá uma
diminuição da dívida pública em
ritmo mais forte que o apresentado no Cenário Alternativo, a despeito deste último ter como premissa o alcance de superávits
primários mais elevados.
Ainda com relação ao Cenário
Alternativo, a meta central para a
inflação em 2006 seria atingida e
o IGP, favorecido pela lenta desvalorização do real frente ao dólar,
repetiria o ocorrido em 2005, acumulando alta significativamente
inferior a dos preços ao consumidor.
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E= Estimativa P=Projeção IED= Investimento Externo Direto

Cenário Básico
Crescimento

Taxa de Juros
Inflação
Contas Públicas
Contas Externas

2003

2004

2005P

2006P

2007P

2008P

2009P

PIB (%)

0,6

4,9

2,6

3,5

3,0

3,5

3,5

Agricultura
Indústria
Serviços

4,5
0,1
0,6

5,3
6,2
3,3

2,2
3,0
2,0

4,0
4,5
2,8

4,0
4,0
2,8

4,0
4,2
2,8

4,0
4,5
3,0

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

23,3
16,5

16,2
17,8

19,1
18,0

16,5
15,0

14,3
13,5

13,3
13,0

13,0
13,0

9,3
8,7

7,6
12,4

5,6
1,2

5,5
6,2

4,5
4,6

4,5
4,5

4,5
4,5

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

4,3
57,2

4,6
51,7

4,8
50,1

4,3
48,3

4,0
46,5

4,0
44,1

4,0
41,5

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

2,89
24,8
73,1
48,3
0,8
10,1

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

2,32
44,8
118,3
73,5
2,0
15,5

2,75
37,0
122,0
85,0
1,5
14,8

3,00
33,0
128,0
95,0
0,7
17,5

3,10
30,7
135,7
105,0
0,2
18,6

3,10
27,2
143,0
115,8
0,0
17,5

2003

2004P

2005P

2006P

2007P

2008P

IPCA (%)
IGP-M (%)

Cenário Alternativo
Crescimento

Taxa de Juros
Inflação
Contas Públicas
Contas Externas

2009P

PIB (%)

0,6

4,9

2,6

2,5

2,5

3,0

3,0

Agricultura
Indústria
Serviços

4,5
0,1
0,6

5,3
6,2
3,3

2,2
3,0
2,0

3,8
3,2
2,0

3,4
3,0
1,8

3,6
3,8
2,0

3,6
3,8
2,0

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

23,3
16,5

16,2
17,8

19,1
18,0

17,0
16,0

15,5
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

9,3
8,7

7,6
12,4

5,6
1,2

4,5
2,9

4,0
3,0

4,0
3,0

4,0
3,0

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

4,3
57,2

4,6
51,7

4,8
50,5

4,8
49,1

4,8
47,3

4,6
45,3

4,6
43,1

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

2,89
24,8
73,1
48,3
0,8
10,1

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

2,32
44,8
118,3
73,5
2,0
15,5

2,55
29,5
117,5
88,0
0,6
14,7

2,80
22,0
116,0
94,0
0,0
15,5

2,85
22,3
118,3
96,0
-1,0
16,3

2,90
25,0
127,0
102,0
-1,7
17,5

IPCA (%)
IGP-M (%)
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