




Nota do Editor

E
ste boletim foi feito antes de conhecido 
o vencedor no segundo turno da eleição 
presidencial. Mas pela nova configura-
ção do Congresso e das governadorias 

— algumas ainda a serem definidas no segundo 
turno, mas com resultados relativamente previ-
síveis — já foi possível prever cenários de gover-
nabilidade para o próximo período presidencial. 

Segundo o artigo de Política deste mês, também 
será decisivo para determinar o grau de governa-
bilidade a diferença entre os candidatos na apura-
ção dos votos, de maneira que quanto maior a di-
ferença, maior a legitimidade do presidente eleito e 
maior também será o seu poder reformista. A gran-
de necessidade no momento é que o novo governo 
concentre suas forças na reforma da administração 
pública em especial, onde os gastos têm sido cres-
centes e insustentáveis.

Aliás, este tema de certa forma permeou todos 
os artigos deste Boletim. Afinal, essa é a grande 
lacuna que, a cada novo governo, permanece. No 
artigo da seção de Governo, o tema ajuste fiscal 
se concentrou na análise da possibilidade de au-
mento das receitas — limitadas, dada a já altíssi-
ma carga tributária — e/ou de redução das des-
pesas — crescentes e inflexíveis. Neste âmbito, 

atenção especial foi dada às chamadas receitas 
vinculadas, que não só “engessam” despesas co-
mo também impedem que os recursos arrecada-
dos tenham outras destinações.

Já na seção de Economia, o foco foi a relação en-
tre a dívida líquida do setor público e a taxa de juros 
real do país. A análise contida no artigo mostra co-
mo uma pode alimentar a outra, gerando um círcu-
lo virtuoso, no caso de queda de uma das variáveis, 
ou vicioso, no caso de aumento.

Que os gastos do setor público precisam ser cor-
tados para que sobre ao governo mais recursos para 
investir, ninguém discute. E se uma reforma do se-
tor público é algo que requer planejamento e tempo 
para que surta efeitos, desonerar o governo quanto 
aos encargos financeiros (leia-se juros nominais) já 
seria um bom começo.

E no Tema Especial deste mês, uma análise do 
economista Manuel Jeremias sobre os fatores que 
deverão influenciar o mercado acionário até o final 
deste ano e ao longo de 2007. Os eventos que se-
rão determinantes na precificação dos ativos foram 
divididos em quatro blocos: política interna, políti-
ca econômica, economia internacional e indicadores 
empresariais. 
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A
pós uma disputada elei-
ção presidencial, co-
meça uma nova etapa 
da democracia brasilei-

ra. Trata-se de saber quais cená-
rios de governabilidade podem 
ser vislumbrados para o período 
2007-2010. O presente artigo foi 
escrito antes da apuração dos vo-
tos e, por isso, trabalha com as 
duas possibilidades colocadas ao 
eleitor no segundo turno, embo-
ra leve em conta o favoritismo 
do presidente Lula como eixo de 
análise. Também por conta disso, 
o texto concentra-se basicamen-
te nas condições institucionais 
e estratégicas que deverão estar 
presentes no próximo mandato, 
uma vez que estas já podem ser 
descritas, analisadas e cotejadas 
com os dois nomes colocados ao 

povo brasileiro no segundo tur-
no.

LEgitimidadE dO prEsidENtE ELEitO
O primeiro aspecto que interfe-

re na governabilidade é o grau de 
legitimidade do presidente eleito. 
Neste sentido, o ponto mais im-
portante é o número de votos al-
cançado pelo primeiro colocado 
em relação ao segundo. Se o ven-
cedor tiver uma diferença entre 
5% e 10%, seu mandato torna-se 
inquestionavelmente legítimo, e 
as tentativas de desmerecer o re-
sultado tendem a se esvaecer ra-
pidamente. Este cenário deve ser 
levado em conta sobretudo com a 
vitória de Lula, de modo que, ca-
so atinja tal percentual, as forças 
oposicionistas que se comporta-
rem como “vivandeiras de Tribu-

nal” terão mais dificuldades junto 
à opinião pública e, especialmen-
te, ao sistema político. É claro que 
fatos novos e graves dificultarão a 
governabilidade, mas não haverá 
um clima tão favorável a um “ter-
ceiro turno”.

O cenário acima conferirá legi-
timidade a quem quer que seja o 
eleito, porém ele não garante, ne-
cessariamente, a capacidade de 
levar adiante medidas legislativas 
essenciais ao país. Para que o no-
vo presidente tenha um poder re-
formista mais amplo, sua margem 
de diferença sobre o segundo co-
locado terá de estar acima dos 
10% – e quanto maior for a distân-
cia conferida pelas urnas, maior 
poderio terá o eleito. No senti-
do contrário, se o ganhador tiver 
menos de 5% de diferença em re-

a gOVErNaBiLidadE NO prÓXimO 
pErÍOdO prEsidENCiaL

Fernando Luiz Abrucio
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lação ao perdedor, seu manda-
to começará bem fraco, talvez só 
comparável ao início do Governo 
Sarney. Tanto Lula como Alckmin 
enfrentariam um “terceiro turno”, 
embora ele tenda a ser mais difí-
cil de ser removido no caso da vi-
tória do petista, em razão dos es-
cândalos recentes.

O êxito na disputa presiden-
cial não elimina os problemas de-
monstrados pelas forças parti-
dárias vinculadas a cada um dos 
candidatos. Dito de outro modo, 
tanto PT como PSDB passarão por 
mudanças em seu comando e na 
agenda política. Vencendo ou não, 
o partido de Lula terá de ser am-
plamente reformado. Paradoxal-
mente, a conquista da Presidência 
da República tornará ainda mais 
importante o trabalho em prol da 
chamada refundação do PT, uma 
vez que um segundo governo, 
mesmo na hipótese de se lastre-
ar numa soma enorme de votos, 
terá de reconquistar a confiança 
do sistema político e da socieda-
de, se quiser evitar a “sarneyza-
ção” do mandato. 

Nesta linha, cabe recordar que 
uma parcela importante da popu-
lação optou pelo segundo turno 
como forma de castigar os des-
mandos do presidente e de seu 
partido. A eventual derrota do can-
didato petista levará igualmente à 
necessidade de reformulação par-
tidária, só que num cenário mais 
parecido com uma implosão sem 
rumo. Um último comentário: a 
vitória eleitoral obrigaria Lula, pa-
ra que ele tenha governabilidade, 
a interferir diretamente, ou por in-
termédio de auxiliares muito pró-
ximos, na luta interna do Partido 
dos Trabalhadores. Politicamen-
te, isto é mais importante do que 
os pedidos de desculpas ou a des-
coberta da origem do dinheiro do 
dossiê.

Uma vitória de Alckmin pode-
ria trazer novas forças políticas 
ao comando da legenda, menos 
ligadas à Era FHC. A coalizão par-

tidária, ademais, teria seu alicerce 
no triunvirato Tasso-Bornhausen-
Freire. Mas os dois declarados – 
e fortes – candidatos a 2010, os 
governadores Serra e Aécio, não 
poderiam ser alijados do proces-
so decisório, sobretudo porque 
uma eventual eleição de Alckmin 
só poderá ocorrer num cenário 
de pequena diferença em relação 
ao segundo colocado. Na hipóte-
se de derrota tucana, Serra e Aé-
cio serão os grandes vencedores 
no partido, com implicações pa-
ra o conflito interno e também 
para a mudança da agenda pes-
sedebista, em direção ao reforço 
de um viés neodesenvolvimentis-
ta e ao enfraquecimento da visão 
predominante no grupo da “Casa 
das Garças”. Detalhe: esta facção 
mais liberal ou se torna uma linha 
minoritária no PSDB, ou pode se 
aproximar do PFL.

A conquista do Executivo Fe-
deral não é sinônimo de ter ca-
pacidade de implementar bem 
as políticas. Ao contrário, o ven-
cedor terá de fazer uma série de 
reformas na administração públi-
ca, seja porque o atual padrão de 
gastos é insustentável, seja para 
melhorar a prestação de serviços 
públicos. Num plano mais geral, 
e válido a ambos os candidatos, 
é preciso dar maior eficiência e 
efetividade à máquina pública, de 
modo a fazer mais e melhor por 
meio da otimização dos recursos. 

Num plano mais específico, re-
lacionado diretamente à hipótese 
de vitória de Lula, deverá haver 
uma redução dos cargos comis-
sionados e, mais particularmente, 
de sua partidarização excessiva, 
que favorece os militantes petis-
tas. Esta mudança é necessária 
por três razões: para melhorar o 
desempenho administrativo, para 
recuperar a confiança da socieda-
de e, por fim, para abrir espaço a 
outras forças políticas, montando 
uma coalizão mais equilibrada do 
que a existente no primeiro man-
dato – e foi este desequilíbrio uma 

das principais causas da prolon-
gada crise ocorrida na segunda 
metade do Governo Lula. 

gOVErNaBiLidadE E VariáVEL fEdEratiVa
Para compreender melhor a go-

vernabilidade, é preciso distinguir 
o quadro eleitoral do momento 
governativo. No plano das elei-
ções, o Brasil vive, desde o Plano 
Real, um bipartidarismo presiden-
cial, com PSDB e PT competindo 
pela hegemonia política do pa-
ís. No máximo, há um jogo para 
ver quem apóia ou atrapalha cada 
um dos pólos dominantes, fazen-
do com que os dois outros gran-
des partidos brasileiros, o PMDB e 
o PFL, sejam coadjuvantes na dis-
puta presidencial. Em 2006 não 
foi diferente. Lula e Alckmin po-
larizaram completamente o jogo, 
e pefelistas e pemedebistas, mais 
uma vez, não lançaram candida-
tos ao Palácio do Planalto. 

O predomínio do bipartida-
rismo presidencial fortalece es-
tas duas legendas. Entretanto, o 
exercício do governo não é mo-
nopolizado por petistas e tuca-
nos. Em vez disso, o sucesso go-
vernativo depende da construção 
de uma ampla – e engenhosa – co-
alizão em duas arenas: a federati-
va e a congressual. Na primeira, a 
despeito da importância dos pre-
feitos, o ator central são os gover-
nadores. Observando o cenário 
produzido pelas eleições, cons-
tata-se um quadro bastante equi-
librado. No primeiro turno, PT, 
PMDB e PSDB ganharam em qua-
tro estados, o PPS obteve duas vi-
tórias, ao passo que PFL, PDT, PSB 
elegeram apenas um governador. 
Para o segundo turno, o mais pro-
vável é que o PP entre neste seleto 
grupo, com a conquista do gover-
no de Goiás. Além disso, os peme-
debistas devem conquistar duas 
ou três novas governadorias, os 
tucanos, duas, os petistas, mais 
uma, os socialistas devem ven-
cer duas outras eleições e o PDT é 
competitivo em dois estados. 
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Desse modo, oito partidos co-
mandarão as governadorias, sen-
do que o PMDB deve ser o mais 
bem sucedido, embora distante 
do prognóstico inicial, que previa 
sua vitória em pelo menos dez es-
tados. Do ponto de vista numé-
rico, o PSDB será o segundo ator 
mais forte no cenário federativo. 
Contudo, este poder será reforça-
do pela conquista dos dois maio-
res colégios eleitorais do país, São 
Paulo e Minas Gerais, aos quais 
deve se somar a vitória no quin-
to maior eleitorado, o gaúcho. Se 
Lula vencer a eleição, os tucanos 
se credenciam para ser uma opo-
sição forte a partir dos Executivos 
nos estados. Cabe ressalvar que 
a obtenção de governos estadu-
ais também impulsiona a coope-
ração, uma vez que uma série de 
políticas públicas dependem, pa-
ra seu sucesso, da parceria inter-
governamental. Analisando pelo 
prisma temporal, é possível dizer 
que o ímã da ação cooperativa 
entre os níveis de governo é mais 
forte no começo do mandato, en-
quanto a competição se acentua 
ao final do período.

O PT saiu das urnas como a 
terceira força federativa do país. 
Embora já tenha uma história de 
conquistas de prefeituras por to-
do o Brasil, o Partido dos Traba-
lhadores tinha nos governos esta-
duais o seu calcanhar-de-aquiles. 
Seu balanço deve ser de cinco go-
vernadorias, sendo a mais impor-
tante – e surpreendente – a da 
Bahia, quarto maior colégio elei-
toral. O resultado petista torna-se 
politicamente mais significativo 
se agregarmos à sua conta as vi-
tórias do PSB, provavelmente em 
número de três, todas concentra-
das no Nordeste. 

Na verdade, além destes oito 
prováveis estados, o PT conse-
guiu aliados firmes num universo 
de pelo menos mais sete gover-
nadorias, o que perfaz um sólido 
apoio em quinze estados (de um 
total de vinte e sete unidades), em 

sua maioria no Nordeste e Norte 
do país. Caso Lula seja o vencedor 
da eleição presidencial, este qua-
dro federativo produz um duplo 
efeito: consagra a força da cen-
tro-esquerda em regiões menos 
desenvolvidas, porém mais uni-
das politicamente, além de ter um 
peso importante no Senado, Casa 
legislativa na qual, por conta da 
representação paritária, as forças 
políticas que dominam um maior 
contingente de governos estadu-
ais têm forte influência no proces-
so decisório. Os senadores desse 
grupo, ademais, são geralmente 
vinculados às áreas mais pobres 
e dependentes da União, as quais 
tendem a ser mais governistas. 
Por esta razão, num cenário con-
trário, de não reeleição do presi-
dente, agremiações como o PT e 
o PSB poderão exercer um papel 
de contrapeso, embora enfraque-
cido pela necessidade de recursos 
e apoio federais que têm tais es-
tados. 

O cenário pró-Alckmin significa-
ria menores obstáculos do ponto 
de vista federativo, pelo significa-
tivo peso dos estados conquista-
dos pelo PSDB, somados a alguns 
apoios importantes e governado-
res neutros – como o pemedebis-
ta Paulo Hartung, do Espírito San-
to, que apoiará qualquer um dos 
concorrentes. Uma eventual der-
rota não torna o PSDB uma oposi-
ção fraca, mas ela será mais frágil, 
do ponto de vista das governado-
rias, do que fora no período 2003-
2006. A principal razão disso está 
no enfraquecimento do seu prin-
cipal aliado partidário, o PFL, o 
maior perdedor nas eleições esta-
duais, vencendo apenas uma de-
las – no pouco expressivo Distri-
to Federal – e perdendo inclusive 
na Bahia, base do seu maior ca-
cique político, Antonio Carlos Ma-
galhães. 

O próximo presidente da Repú-
blica terá de negociar constante-
mente com governadores de pe-
lo menos três grandes partidos 

– PMDB, PSDB e PT –, bem como 
precisará, em menor medida, do 
apoio de outras quatro ou cinco 
legendas, com destaque para o 
PSB. O cenário de governabilidade 
é complexo, mas não é desfavo-
rável nem para petistas nem pa-
ra tucanos. Pode-se dizer até que, 
caso Lula vença, ele terá um cená-
rio federativo bem mais positivo 
do que tivera no primeiro manda-
to. Conta para isso não só o cres-
cimento numérico de seu partido 
e aliados – juntamente com o fra-
casso do PFL –, como também a 
necessidade de alguns governa-
dores estratégicos de ter um bom 
relacionamento com a União, pelo 
menos nos dois primeiros anos. 
Este é o caso de Aécio e Serra, 
prováveis candidatos à Presidên-
cia em 2010, para os quais é es-
sencial que a economia tenha um 
bom desempenho, em razão dos 
efeitos disso nas contas estadu-
ais. Igualmente precisam ser cola-
borativos os governadores Sérgio 
Cabral e Yeda Crusius, o primei-
ro principalmente devido ao erro 
dos dois governantes anteriores 
que se negaram a atuar conjunta-
mente com o Governo Federal no 
problema da Segurança Pública, 
e a segunda em virtude do tama-
nho da dívida gaúcha, além da cri-
se agrícola que assola o Rio Gran-
de do Sul.

Mas a contabilidade dos apoios 
dos governadores torna-se mais 
complicada quando entra em ce-
na a questão tributária, de difícil e 
cada vez mais necessária aprova-
ção para o futuro econômico do 
país, dado que existe uma com-
petição horizontal entre os esta-
dos. Aqui, uma boa liderança pre-
sidencial e o compartilhamento 
de poder entre os níveis de gover-
no serão essenciais. 

gOVErNaBiLidadE E CONgrEssO NaCiONaL
O aspecto mais complexo da 

coalizão presidencial é a monta-
gem do apoio congressual. Em-
bora tenha havido uma taxa de 
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renovação de 48% (não muito di-
ferente da média histórica, ressal-
te-se), não houve grandes mudan-
ças na correlação de forças entre 
os principais partidos. Em rela-
ção às bancadas atuais, os maio-
res vencedores foram o PMDB, 
que saltou de 79 para 89 depu-
tados, o PSDB, que foi de 57 pa-
ra 66 deputados, o PPS, cujo pu-
lo foi de 15 para 22 deputados, e 
o PV, que aumentou de sete pa-
ra 13 parlamentares. PT e PFL ele-
geram, respectivamente, 83 e 65 
deputados, ficando muito próxi-
mos de sua composição ao final 
do mandato de Lula. Perdas maio-
res se verificaram na centro-direi-
ta, com PP, PL e PTB sendo os afe-
tados em maior intensidade pelo 
rescaldo da crise política do “men-
salão”. Por fim, observando o ce-
nário pelo espectro ideológico, a 
despeito do crescimento da cen-
tro-esquerda (agora com 185 par-
lamentares), a maioria da Câma-
ra ainda se perfila no centro e na 
centro-direita. 

A novidade da eleição de 2006 
ficou por conta da chamada cláu-
sula de barreira, a qual afetou 14 
partidos que elegeram 118 depu-
tados federais. Estes parlamenta-
res correm o risco de ficar no lim-
bo, e suas agremiações, de perder 
parcela importante de recursos 
públicos, como o fundo partidá-
rio e o tempo de rádio e TV. Pa-
ra evitar isso, fusões partidárias 
estão sendo engendradas, com a 
junção do PTB com o PAN; do PL 
com o PRONA, o PSC e o PT do B; 
e a do PV com o PPS (talvez ainda 
com a entrada do PHS e do PMN), 
formando uma frente de centro-
esquerda. 

De qualquer modo, muitos dos 
já denominados “deputados zum-
bis” vão esperar o final da dispu-
ta presidencial para escolher pa-
ra que lado vão, havendo grande 
possibilidade de migração para as 
legendas maiores – leia-se: para o 
governismo. O PMDB deve ser o 
maior beneficiário, principalmente 

se Lula for reeleito, pois ele ganha-
ria um status de segundo parcei-
ro, algo que não conseguiria obter 
junto à dobradinha PSDB-PFL.

No presidencialismo brasilei-
ro, é preciso montar dois tipos de 
maioria. A primeira delas diz res-
peito à “maioria cotidiana” para 
governar, a qual, além de garan-
tir a aprovação de legislação ordi-
nária e Medidas Provisórias, serve 
para evitar o crescimento e pro-
longamento das crises governa-
mentais, particularmente no que 
se refere ao combate às CPIs con-
tra o Executivo Federal. Neste ca-
so, um pouco mais do que a maio-
ria absoluta dos 513 deputados é 
fundamental – algo em torno de 
260 a 270 deputados. Este con-
tingente pode ser facilmente con-
quistado por Alckmin, em maior 
medida, ou por Lula, em menor 
medida. Além do apoio dos par-
tidos aliados de primeira hora, 
com um pouco de esforço é possí-
vel, para ambos os concorrentes, 
conseguir mais votos nas demais 
agremiações. 

Mesmo assim, é bem melhor 
quando este suporte básico se 
torna sólido, com apoio formal 
dos partidos e participação efeti-
va destes nas decisões do gover-
no. Foi exatamente por não ter 
costurado esta coalizão partidária 
com o PMDB que o governo petis-
ta manteve uma relação “hetero-
doxa” com o Legislativo, resultan-
do em denúncias de corrupção, 
intensas brigas entre os integran-
tes da base governista e, o pior de 
tudo, na perda de previsibilidade 
de votações cotidianas, facilitan-
do inclusive a formação de CPIs.

O segundo tipo de coalizão le-
gislativa é aquele que pode ser 
denominado de “maioria refor-
mista”. Trata-se da obtenção do 
apoio de três quintos dos deputa-
dos, contingente necessário para 
aprovar Emendas Constitucionais. 
A reformulação da Constituição se 
tornou o ponto nevrálgico para o 
sucesso dos governos, em razão 

dos constituintes terem constitu-
cionalizado a grande maioria das 
políticas públicas. Desse modo, 
qualquer alteração legal relevan-
te e/ou mudança de rumo setorial 
para se adaptar a uma realidade 
muito dinâmica passa pela “dita-
dura dos três quintos”.

Nenhum dos dois candidatos 
tem, de antemão, a “maioria re-
formista”. A chapa de Alckmin es-
taria mais próxima desse número, 
mas ainda distante dele. O PMDB 
será a peça-chave neste processo. 
Para tanto, é preciso dividir efeti-
vamente o poder com os peme-
debistas e compartilhar com eles 
um projeto para 2010. O fato é 
que o PMDB continua sendo um 
partido bastante fragmentado, 
porém parece difícil que ele fique 
sem um projeto presidencial pa-
ra a próxima eleição – seja numa 
aliança com um papel maior, seja 
em linha própria. Neste cenário, 
o apoio a Lula seria mais positi-
vo para o partido. Claro que falta 
combinar com os petistas, geral-
mente desastrosos na montagem 
de parcerias – e aqui o desafio de 
Lula, se eleito, é “domesticar” par-
cela significativa do Partido dos 
Trabalhadores.

O grupo da centro-direita, con-
gregando o PP, bem como o PTB e 
o PL ampliados pelas fusões, ga-
rante uma “folga” nas votações 
congressuais. A conquista de seu 
apoio é mais fácil e não depende 
da distribuição de muito poder. 
Contudo, o custo de acordos fi-
siológicos pulverizados é grande, 
tanto para a coerência das políti-
cas públicas como principalmente 
para a probidade administrativa. 
É bem verdade que o PP é mais 
confiável dos que as outras duas 
forças; no entanto, as lições do 
“mensalão” tendem a domesticar 
os renovados PTB e PL (sic) – os 
quais, de qualquer modo, preci-
sam do governo para sobreviver.

O Senado é fundamental den-
tro do singular bicameralismo 
brasileiro. Ele é uma Câmara revi-
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sora, com possibilidade de inter-
ferir em qualquer legislação, pa-
ra além dos assuntos federativos. 
A perda do apoio dos comandan-
tes desta Casa é fatal, como bem 
sabem o Governo Lula, na última 
metade do mandato, e o ex-presi-
dente Fernando Henrique, que te-
ve o segundo governo atrapalha-
do pela briga entre os senadores. 

Com o resultado na eleição de 
2006, aparentemente o PFL foi o 
grande vencedor, elegendo seis se-
nadores, os quais se somaram aos 
outros 12 que o partido detinha. 
Com estes 18 senadores, os pefe-
listas se tornaram a maior banca-
da, vencendo ligeiramente o PMDB 
– que tem 15 – e se aliando ao PS-
DB, que também tem 15 membros. 
Aqui, portanto, a vantagem da co-
ligação que apóia Alckmin é, à pri-
meira vista, mais nítida. Não obs-
tante, uma vitória de Lula pode 
“engordar” o PMDB, que pode che-
gar a um pouco mais de 20 depu-
tados, conquistando inclusive se-
nadores pefelistas. Além disso, 
juntando suas cadeiras às de alia-
dos de centro-direita e de centro-
esquerda, o PT pode constituir um 
grupo de 30 senadores. Neste ce-
nário, seria possível para um no-
vo governo petista ter uma “maio-
ria cotidiana” com certa folga, algo 
que seria, ademais, favorecido pe-
la pressão dos governadores dos 
estados menos desenvolvidos, ho-
je mais próximos de Lula.

Entretanto, obter a “maioria re-
formista” no Senado será mais di-
fícil para ambos, particularmen-
te para Lula. Pressões das bases 
estaduais nordestinas e nortistas 
podem ajudar o petista, mas, pa-
ra tanto, ele terá de compartilhar 
mais o poder com os senadores e 
governadores. O que não é tarefa 
fácil. Na verdade, tanto na Câma-
ra como no Senado, a construção 
de apoio institucional junto ao Le-
gislativo e aos governos estadu-
ais é muito custosa e suscetível a 
crises, principalmente quando se 
persegue a maioria de três quin-

tos. Por esta razão, uma oposição 
cooperativa favorece o processo 
de reformas. 

A governabilidade no presiden-
cialismo brasileiro depende de al-
go além da legitimidade eleito-
ral do presidente e de seu arco 
de alianças. De fundamental im-
portância é a montagem de uma 
agenda de reformas, tanto aque-
las que dependem só do Execu-
tivo como as que necessitam do 
suporte legislativo. Presidentes 
sem agenda ou com uma tábua 
de propostas distante das prefe-
rências sociais e/ou políticas têm 
grandes dificuldades para gover-
nar e mover as peças institucio-
nais do sistema.

agENda dE rEfOrmas E paCtO pOLÍtiCO
O Brasil completou um ciclo 

de reformas, com a democratiza-
ção do poder político e a realiza-
ção de uma série de modificações 
bem sucedidas no aparelho de Es-
tado. Estes aspectos não estão em 
discussão pelas forças hegemôni-
cas – a não ser pela via eleitoreira. 
Mas a trajetória reformista está in-
conclusa, seja pela imensidão de 
nossos problemas, seja pela ne-
cessidade de modernização legis-
lativa. Às duas principais agremia-
ções partidárias interessariam as 
reformas, não fosse o cenário be-
ligerante construído nos dois últi-
mos anos, e que só se acentuou 

ao longo das eleições de 2006. 
Se é verdade que o clima entre 

governo e oposição não será mui-
to propício à cooperação ao iní-
cio do mandato, também é certo 
que as duas forças principais, e 
os mais importantes partidos, te-
rão responsabilidade por gover-
nos – o federal, os estaduais ou 
municipais. Ademais, a perspecti-
va de chegar ao poder em 2010 
já está em pauta, particularmen-
te para o PSDB, com Serra ou Aé-
cio, que sabem, inclusive, que o 
PT terá enormes dificuldades pa-
ra lançar um candidato, depois de 
toda a crise que envolveu o parti-
do. A beligerância, neste sentido, 
tem como limite a necessidade 
dos que têm votos de apresentar 
resultados à população e, conse-
qüentemente, de galgar mais pos-
tos no sistema político. 

É possível, portanto, reconstruir 
os canais de cooperação entre as 
forças hegemônicas. Só que para 
isso será necessário, primeiramen-
te, ter muita competência para diag-
nosticar e montar uma nova agen-
da, que contenha pontos capazes 
de congregar situação e oposição, 
realçando o custo que o presidente 
de hoje paga pelo de amanhã. Um 
perfil de “governo de transição”, 
portanto, teria mais chances de al-
cançar a governabilidade.

A liderança presidencial tem de 
ser capaz de negociar tal agenda 
com os atores estratégicos e de 
implementá-la. O novo presiden-
te terá de conversar com o outro 
lado e evitar a política que olha 
pelo retrovisor – e seu adversário, 
pelos milhões de votos que rece-
beu, também será cobrado para 
pensar mais no futuro do que no 
passado. Lula ou Alckmin precisa-
rão de outras forças para coman-
dar as reformas que o Brasil tanto 
necessita. Se não pensarem desse 
modo, tucanos e petistas coloca-
rão em jogo a manutenção de um 
bipartidarismo presidencial que 
tem se tornado mais prejudicial 
do que benéfico ao País.  

A governabilidade 
no presidencialismo 
brasileiro depende 
de algo além da 
legitimidade eleitoral 
do presidente e de 
seu arco de alianças. 
De fundamental 
importância é a 
montagem de uma 
agenda de reformas
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G
rande parte dos analistas de finanças públicas e da econo-
mia brasileira concorda que o futuro governo deverá em-
preender, já nos primeiros meses de mandato, um ajuste 
fiscal que tenda a alterar o quadro das receitas e despesas 

orçamentárias, visando estimular o crescimento e o desenvolvimento 
do país. Não se conseguiu determinar até agora como este ajuste se-
rá feito: com corte de gastos, com aumento de receita, ou com uma 
combinação de ambos. Alguns chegam a considerar tal ajuste secun-
dário, pois todos os esforços deverão ser feitos para estimular o cres-
cimento. E, com o crescimento, o ajuste se faria naturalmente. A de-
cisão a respeito da alternativa a ser adotada, maior rigor no ajuste 
fiscal ou não, deverá ser tomada pelo próximo governo, após acer-
tar, com uma sólida base de sustentação política, o alcance e as eta-
pas deste ajuste.

Podemos antecipar, uma vez aceita a necessidade de se empreender 
um ajuste fiscal, algumas questões que terão que ser equacionadas de 
imediato, de forma a torná-lo possível. A primeira é como lidar com o 
lado da receita, especialmente a tributária, que dificilmente poderá ser 
aumentada em valores consideráveis. A segunda diz respeito às despe-
sas correntes, cujo crescimento nos últimos anos tem comprometido o 
investimento. E a terceira questão é como lidar com as vinculações de 
receitas estabelecidas pelo sistema legal, que “engessam” a despesa e 
impedem a possibilidade de outras destinações para grande parte dos 
recursos públicos.

aJUstE fisCaL: 
rEdUÇÃO dE dEspEsas 
E ViNCULaÇÃO dE 
rECEitas
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COmO aUmENtar a rECEita?
Parte dos problemas do ajus-

te fiscal estaria resolvida se tivés-
semos a possibilidade de contar 
com um aumento da receita, es-
pecialmente a tributária. Se o no-
vo governo vier a introduzir alte-
rações no sistema tributário que 
aumentem a arrecadação, ficará 
mais fácil reordenar as despesas 
de forma a aumentar a capacida-
de de investimento. Entretanto tal 
possibilidade parece difícil. Com a 
carga tributária chegando a 38% 
do PIB, um valor considerável pa-
ra os padrões do Estado brasilei-
ro, não é possível trabalhar com 
a hipótese de aumento. A socie-
dade não aceitaria, parece que se 
formou um consenso a este res-
peito. Ao contrário, a necessidade 
de reduzir a carga tributária cons-
tava tanto da agenda de Lula co-
mo de Alckmin. A campanha elei-
toral trouxe o tema para debate e 
todos concordam que o aumento 
dos impostos não deve ser o ca-
minho a ser trilhado pelas autori-
dades públicas.

O projeto de lei orçamentá-
ria para 2007 encaminhado para 
o Congresso Nacional prevê uma 
receita tributária de R$468,5 bi-
lhões, equivalente a 20,37% do 
PIB. Em 2006 estima o gover-

no que a receita tributária fede-
ral chegue a valor equivalente a 
20,41% do PIB, o correspondente 
a R$426 bilhões.

Questão importante a ser re-
solvida neste aspecto, que repre-
senta um problema a ser enfren-
tado não no ano de 2007, mas em 
2008, é a prorrogação ou não da 
cobrança de CPMF – Contribui-
ção Provisória sobre Movimenta-
ções Financeiras. O prazo estipu-
lado para sua cobrança termina 
em 2007. É oportuno lembrar que 
as prorrogações da cobrança de 
uma contribuição que nasceu pa-
ra ser provisória foi sempre obje-
to de forte contestação de parcela 
ponderável da classe política e da 
sociedade.

Desde a sua criação esta con-
tribuição representou importante 
fonte de recursos de que tem se 
utilizado o Governo federal para 
atender despesas de programas 
de caráter social. A Tabela 1 apre-
senta a evolução dos valores da 
CPMF e o valor total da arrecada-

ção tributária da União, no perí-
odo de 1999 a 2005. Em 2000, a 
contribuição passou a ser cobra-
da com alíquota de 0,38% da mo-
vimentação financeira, o que se 
mantém até hoje.

Atualmente, tendo em vista dis-
posições constitucionais e legais, 
são estas as destinações do pro-
duto de arrecadação da CPMF: 
21,1% ao Fundo de Combate e Er-
radicação da Pobreza; 42,1% às 
ações do Ministério da Saúde; 
21,0% ao pagamento de benefí-
cios da Previdência e 15,8% de li-
vre programação (aplicação da 
DRU – Desvinculação de Recursos 
da União).

Poderá o governo abrir mão da 
receita da CPMF? O Ministro do 
Planejamento Paulo Bernardo de-
fendeu, em junho deste ano, a 
transformação da CPMF em con-
tribuição permanente a partir de 
2008. Sua proposta previa a re-
dução gradativa das alíquotas em 
um período de dez anos, mas sem 
extinguir a contribuição. Ela deve-

taBELa 1
EVOLUÇÃO da arrECadaÇÃO da Cpmf (Em r$ miLhõEs)

Ano Montante da 
arrecadação da CPMF

Montante da arrecadação  
tributária da União

1999 7.956 151.517
2000 14.545 176.814
2001 17.197 196.709
2002 20.368 243.005
2003 23.047 273.358
2004 26.433 300.530
2005 29.230 364.136
Fonte: Secretaria da Receita Federal

taBELa 2
EVOLUÇÃO dOs priNCipais itENs dE dEspEsas COrrENtEs fEdErais

(Em r$ BiLhõEs)

2004 2005 variação
2005/2004

2005
jan-
jul

2006
jan-
jul

variação
2006/2005

Pessoal 83,6 92,3 10,3% 43,5 48,51 1,5%  
Previdência 125,7 146,0 16,1% 65,1 74,2 14,0%
Custeio 91,0 111,4 22,3% 45,5 53,1 16,7%
Fonte: Tesouro Nacional

A necessidade de reduzir 
a carga tributária 
constava tanto da 
agenda de Lula como de 
Alckmin. A campanha 
eleitoral trouxe o tema 
para debate e todos 
concordam que o 
aumento dos impostos 
não deve ser o caminho 
a ser trilhado pelas 
autoridades públicas
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ria ser mantida, após este prazo, 
como instrumento de controle fis-
cal, com uma alíquota de 0,08%.

Dada a relevância desta fonte 
de recursos para a Secretaria da 
Receita Federal, será  muito difícil 
prever a sua extinção. Por outro 
lado não será fácil obter o apoio 
da classe política e, principalmen-
te, da sociedade para sua manu-
tenção em caráter permanente. A 
não prorrogação da cobrança da 
CPMF poderá representar enorme 
problema para o ajuste fiscal.

Para manter a receita nos níveis 
atuais parece fundamental o pros-
seguimento da ação que vem sen-
do desenvolvida pela Secretaria 
de Receita Federal que, já há vá-
rios anos, vem mostrando grande 
capacidade para aumentar a arre-
cadação federal através de ação 
mais enérgica e competente. Su-
cessivos recordes de arrecadação 
têm sido conseguidos também à 
custa de controles e ação fiscali-
zadora.

Desta maneira, pelas conside-
rações apresentadas, não é razo-
ável supor que possa ser através 
do aumento da receita tributária 
que se pretenda chegar ao ajus-
te fiscal.

COmO rEdUzir as dEspEsas COrrENtEs?
O ajuste fiscal poderá ser feito 

através de uma redução das des-
pesas correntes, que têm aumen-
tado consideravelmente nos últi-
mos anos.

Dentre as despesas correntes 
assumidas pelo Governo fede-
ral estão as com o financiamen-
to da Previdência Social. O défi-
cit da Previdência tem sido objeto 
de infindáveis discussões. O Bra-
sil assegurou à parcela considerá-
vel da população benefícios pre-
videnciários cujo custeio somente 
tem sido possível à custa de au-
mentos constantes da carga tribu-
tária. As despesas da seguridade 
social, que deveriam ser cober-
tas com recursos das contribui-
ções sociais instituídas para tal 

fim, acabam sendo suportadas 
também por recursos tributários 
provenientes da arrecadação de 
impostos. Crescem as despesas 
correntes da administração fede-
ral, reduzindo a margem para alo-
cação de recursos em outros pro-
gramas.

As despesas correntes são for-
temente impactadas pelas des-
pesas com pessoal, pelos gastos 
previdenciários e pelas despesas 
de custeio. Analisando apenas os 
dados referentes aos exercícios 
de 2004, 2005 e parte de 2006, 
apresentados pelo economista 
Carlos Alberto Sardenberg em ar-
tigo publicado recentemente, po-
demos verificar o crescimento 
destas despesas (ver Tabela 2).

O ajuste deve ser feito, indicam 
tais números, por meio de um ri-
goroso esforço de contenção de 
despesas. Os gastos governa-
mentais estão em forte expansão. 
E os gastos são muitas vezes mal 
direcionados. Se a despesa cres-
ce, é necessário  aumentar a recei-
ta. Até agora foi possível, através 
de medidas de caráter tributário, 
aumentar a receita e cobrir o pa-
gamento dos gastos. Entretanto, 
como já analisado, parece que o 
aumento da carga tributária não 
é mais possível. Desta forma, res-

ta somente o ajuste das despesas, 
isto é, o corte de gastos.

É importante observar que tal 
diagnóstico já foi feito na elabo-
ração da proposta orçamentária 
de 2007. Ao apresentar ao Con-
gresso Nacional o projeto de lei 
das diretrizes orçamentárias pa-
ra 2007 (LDO) o Governo federal 
propôs uma redução dos gastos 
com despesas correntes equiva-
lente a 0,1% do PIB. Tal medida re-
presentaria uma redução de apro-
ximadamente R$13 bilhões nas 
despesas. As despesas correntes 
não poderiam ultrapassar 17,9% 
do PIB, visto que em 2006 espe-
ra-se que atinjam 18% do PIB. Co-
mo até meados de outubro ainda 
não foram aprovados nem o pro-
jeto de lei da LDO – Lei de Diretri-
zes Orçamentárias, nem o projeto 
de lei do orçamento, não se pode 
afirmar que tais propostas serão 
adotadas para o ano que vem.

Em recente apresentação feita 
na Comissão Mista de Orçamento 
do Congresso Nacional o Ministro 
do Planejamento, Paulo Bernardo, 
defendeu a redução das despesas 
federais para abrir espaço para a 
queda da carga tributária e dos 
juros e para a ampliação dos in-
vestimentos.

Pode-se prever que, passada 
a disputa eleitoral, a discussão a 
respeito do orçamento e do ajuste 
das despesas correntes federais 
será retomada e, provavelmente, 
serão introduzidos critérios e me-
canismos para reduzi-las.

COmO fUgir da ViNCULaÇÃO das rECEitas?
Em todas as discussões a res-

peito do orçamento federal e da 
alocação de recursos provenien-
tes da arrecadação tributária de-
vem ser consideradas as vincu-
lações constitucionais e legais 
estabelecidas para a despesa pú-
blica.

Tais vinculações cresceram es-
pecialmente após a aprovação da 
Constituição de 1988. Represen-
tam determinações no sentido 

Pode-se prever 
que, passada a 
disputa eleitoral, a 
discussão a respeito 
do orçamento e do 
ajuste das despesas 
correntes federais 
será retomada e, 
provavelmente, serão 
introduzidos critérios 
e mecanismos para 
reduzi-las
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da alocação obrigatória de recur-
sos para certos programas e ati-
vidades federais, bem como pa-
ra transferências do produto da 
arrecadação de tributos a serem 
efetuadas para estados, Distrito 
Federal e municípios.

Em 1988 os recursos federais 
de livre alocação representavam 
55,5% do total das receitas do Te-
souro. Já existiam, no regime cons-
titucional anterior, vinculações da 
receita da União, especialmen-
te relativas a transferências para 
estados e municípios, existentes 
desde 1946. Tais transferências 
representam uma das caracterís-
ticas do chamado federalismo co-
operativo ou de integração. Po-
rém a nova ordem constitucional 
vigente após 1988 foi mais rigoro-
sa quanto à possibilidade de livre 
alocação das despesas federais, 
aumentando consideravelmen-
te as chamadas vinculações. Nos 
exercícios de 2002 e 2003 a par-
cela de livre alocação reduziu-se 
para aproximadamente 20% do 
total das receitas.

Foi em virtude desta rigidez 
quanto à destinação dos recursos 
do Tesouro Nacional que foi cria-
do, em 1994, por Emenda Consti-
tucional, quando da implantação 
do Plano Real, o FSE (Fundo Social 

de Emergência), tornando obriga-
tória a desvinculação de 20% de 
todos os impostos e contribui-
ções da União para a composição 
do Fundo. Com isso houve maior 
flexibilidade por parte das autori-
dades federais quanto à destina-
ção de uma maior parcela da re-
ceita federal, que ficava livre das 
determinações constitucionais.  
Posteriormente o FSE foi substitu-
ído pelo FEF (Fundo de Estabiliza-
ção Fiscal), que vigorou até 1999. 
Com o término do FEF foi instituí-
da, também por meio de Emenda 
Constitucional, a DRU.

A DRU, diferentemente das ex-
periências anteriores do FSE e do 
FEF, somente atingiu a vincula-
ção do produto da arrecadação 
de impostos e contribuições fede-
rais depois de descontados os va-
lores a serem transferidos a esta-
dos e municípios. Pelo regime do 
FSE e do FEF os estados e municí-
pios perdiam 20% de sua receita 
transferida, atingida pela desvin-
culação. Com a DRU aumentaram, 
em conseqüência, os montantes 
de recursos transferidos a esta-
dos e municípios. A DRU mante-
ve a desvinculação das receitas 
federais em 20% da arrecadação 
de impostos e contribuições. Este 
valor de 20% não é atingido pelas 
limitações determinadas por vin-
culações obrigatórias, especial-
mente para despesas com educa-
ção, saúde e Previdência Social.

Desde então a administração 
federal tem tido certa discricio-
nariedade para alocação de re-
cursos, se bem que reduzida. De 
acordo com dados do Ministério 
do Planejamento esta discriciona-

taBELa �
mONtaNtE das dEspEsas disCriCiONárias dO gOVErNO fEdEraL 

2004   2005 2006 2007
em R$ milhões 69.824,4 86.320,3 87.938,1 96.977,7
em % PIB   4,0 4,5   4,2 4,2
Obs.- os valores de 2004 e 2005 são valores liquidados. Os de 2006 e 2007 são estimados 
de acordo com a execução orçamentária (2006) e projeto de orçamento (2007).
Fonte: Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional

riedade atinge aproximadamente 
20% das receitas tributárias fede-
rais. Se não considerados os valo-
res da DRU esta discricionariedade 
é reduzida para aproximadamen-
te 10% da receita tributária.

A Tabela 3 apresenta os valo-
res das chamadas despesas dis-
cricionárias do Governo Federal já 
indicadas considerando-se os cri-
térios de desvinculação estabele-
cidos pela DRU. 

Ocorre que a partir de 2008 es-
tará extinta a DRU, em virtude da 
disposição constitucional. Perderá 
a União, mais ainda, a capacidade 
para livremente dispor sobre par-
cela da receita federal. É evidente 
que a eliminação da DRU causará 
problemas para a União e tornará 
mais limitadas as possibilidades 
de um ajuste fiscal. Não deve pas-
sar sem registro a proposta fei-
ta pelo Ministro do Planejamento, 
em outubro, na Comissão Mista 
de Orçamento do Congresso Na-
cional, de não apenas ser prorro-
gado o prazo de vigência da DRU 
– Desvinculação de Receitas da 
União, como ser discutido seu au-
mento para proporções que atin-
jam 25% ou 30% da receita de im-
postos e contribuições federais.

Verifica-se, desta forma, que 
um ajuste fiscal que efetivamen-
te possa permitir a retomada do 
crescimento do país e a efetiva 
reordenação das despesas públi-
cas passará por um entendimen-
to com o Legislativo, qualquer 
que seja o resultado das eleições 
presidenciais, pois importantes 
instrumentos de gestão financei-
ra terão que ser discutidos com o 
Congresso Nacional. 

A partir de 2008 
estará extinta a 
DRU, em virtude 
da disposição 
constitucional. 
Perderá a União, mais 
ainda, capacidade 
para livremente 
dispor sobre parcela 
da receita federal, 
limitando as 
possibilidades de um 
ajuste fiscal
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A 
avaliação de um port-
fólio de ações, ou ge-
renciamento de ativos, 
leva em conta diver-

sos cenários, os quais devem ser 
analisados e revalidados a cada 
dois meses. Além disso, pontual-
mente, devem ser considerados 
fatores extraordinários não con-
templados no Cenário Básico, pa-
ra minimizar o risco da carteira 
e maximizar o valor do conjunto 
de ativos.

Para o período 2006/2007 po-
demos separar os cenários em 
quatro grandes blocos de even-
tos com seus riscos associados, 
que em determinados momentos 
podem ser correlacionados e, em 
outros períodos, independentes. 
A variação na dominância de ca-
da um dos blocos também afeta 
de forma diferente a cotação dos 
ativos, aumentando ou diminuin-
do sua volatilidade. Os blocos de 
eventos são: Política interna; Po-
lítica econômica; Economia inter-
nacional; e Indicadores microeco-
nômicos empresariais.

pOLÍtiCa iNtErNa
O primeiro risco a ser qualifi-

cado refere-se às decisões políti-
cas do país. Este deve ser anali-
sado sem paixões e/ou posições 
de princípio, de modo a perceber 
como podem ser alterados o am-
biente macroeconômico e o pa-
drão de decisão das empresas.

Recentemente, houve o “escân-
dalo do dossiê”, acontecimento 
que envolveu, mesmo que indire-
tamente, os dois candidatos con-
correntes no segundo turno das 
eleições presidenciais. Este fato 

acirrou uma relação de conflito 
que poderá dificultar a agenda le-
gislativa do próximo governo.

A conjuntura política terá que 
ser abrandada, dado que são  ne-
cessários acordos entre os parti-
dos a fim de caminhar nas refor-
mas modernizadoras do país. Ou 
seja, para implementar seu pro-
grama, o próximo governo pre-
cisará de apoio. Os partidos que 
disputaram a eleição presidencial 
no segundo turno, sozinhos, não 
representam 20% do Congresso. 
No Senado Federal, emergiu co-
mo a principal força o PFL, segui-
do pelo PMDB e o PSDB. Na Câma-
ra dos Deputados, o PMDB fez a 
maior bancada, seguido pelo PT, 
PSDB e PFL — vale lembrar que 
podem ocorrer algumas variações 
neste quadro, pois no período de 
transição que se prolonga até fe-
vereiro, quando começará a nova 
legislatura congressual e ocorre-
rá a eleição do presidente da Câ-
mara e do Senado, podem ainda 
acontecer migrações entre os par-
tidos políticos.

Apesar de tudo, o mercado fi-
nanceiro acompanhou o desenro-
lar da campanha para o segundo 
turno com viés positivo. Assim, 
não houve mudanças significati-
vas nas cotações dos ativos até o 
resultado final da eleição. No pe-
ríodo subseqüente, é possível que 
haja um aumento da volatilidade 
das ações, as quais, depois, de-
verão se estabelecer em um novo 
patamar, acima ou abaixo do ní-
vel atual. Com o passar do tempo, 
haverá uma acomodação, passan-
do a prevalecer os fundamentos 
econômicos e empresariais.

Em escala muito superior, o 
mesmo ocorreu na eleição presi-
dencial em 2002, e também os te-
mores se dissiparam com o tem-
po. Os eventos políticos, portanto, 
quando não acarretam aumen-
to significativo de gastos públi-
cos ou a paralisação do processo 
decisório, têm efeito passageiro, 
mas criam períodos propícios a 
operações de curto prazo, devido 
ao aumento da volatilidade.

pOLÍtiCa ECONômiCa
O segundo bloco está associa-

do ao impacto das decisões dos 
condutores da política econômi-
ca. Atualmente percebe-se clara-
mente que o intuito é sustentar 
e ampliar a atividade econômica 
sem, contudo, elevar o nível de 
inflação, que está abaixo do nível 
esperado pelo Banco Central e pe-
lo mercado em geral. Havia a ex-
pectativa, há seis meses, de infla-
ção oscilando levemente abaixo 
ou acima da meta inflacionária 
de 4,5%, e crescimento do PIB de 
3,8% em 2006. Hoje, trabalha-se 
com taxas de inflação e cresci-
mento do PIB próximas a 3,0% pa-
ra o ano de 2006 e de 3,5% a 4,0% 
para o ano de 2007.

O Ministério do Desenvolvi-
mento vem superando as expec-
tativas, reduzindo a vulnerabili-
dade externa, comprovada pelo 
nível recorde no volume de co-
mércio internacional. As expor-
tações e saldo comercial projeta-
dos para 2006 aproximam-se de 
US$130 bilhões e US$45 bilhões, 
respectivamente, números jamais 
projetados no inicio de 2003 ou 
2004, por exemplo. Apesar desse 

Os fatOrEs QUE dEVErÃO iNfLUENCiar 
O mErCadO aCiONáriO

Manuel Jeremias
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cenário benigno existe a descon-
fiança de um processo de redução 
da industrialização, contrabalan-
çando as exportações de commo-
dities minerais em níveis recordes 
no Brasil. Este cenário indica um 
processo de ajustes de custos em 
alguns setores e expansão da pro-
dução em outros.

O Ministério da Agricultura, após 
um ótimo desempenho na primei-
ra metade do governo Lula, com 
recorde na produção de grãos, 
vem sentindo o impacto do nível 
de juros reais e, em especial para 
os produtores de alimentos, da ta-
xa de câmbio sobrevalorizada. A 
inflação de alimentos no Brasil foi 
próxima de zero nos últimos qua-
tro anos, o que significa que os ju-
ros reais percebidos pelos agricul-
tores são muito maiores que os do 
restante da economia.

O Ministério da Fazenda tem 
executado uma política fiscal em 
padrão superior ao prometido ou 
esperado, melhorando a sua pre-
visibilidade, mas ainda não mos-
tra dinamismo na supressão do 
emaranhado da legislação e da 
carga tributária, inibidora do in-
vestimento e do desenvolvimen-
to. Recentemente foi aprovado 
um aumento de gastos com pes-
soal, beneficiando várias catego-
rias de servidores. O impacto nas 
contas do Tesouro Nacional não 
está totalmente esclarecido e po-
derá gerar novas surpresas. Mas 
o governo garante que o superá-
vit primário de 4,25% será cum-
prido este ano.

A solvência da dívida interna lí-
quida e bruta, dado o nível de ju-
ros reais pagos, é a grande fonte 
de preocupação das agências de 
rating, ao contrário da divida ex-
terna, que está sendo bem geren-
ciada. Em termos de dívida públi-
ca externa liquida somos credores 
com níveis confortáveis de reser-
vas internacionais de US$75 bi-
lhões — para o final de 2007, pro-
jeta-se algo em torno de US$95 
bilhões.

Mas o aumento dos gastos pú-
blicos (despesas de pessoal) e a 
contínua expansão do déficit da 
Previdência geraram uma dívida 
pública em patamar elevado. A 
política de reação do Banco Cen-
tral, extremamente conservado-
ra, é o outro lado da moeda que 
dificulta a redução da relação dí-
vida/PIB.

Assim, como deve agir o in-
vestidor de renda variável no ini-
cio do próximo governo? Existem 
dois caminhos possíveis para a 
política econômica: a continuida-
de da política “feijão com arroz”, 
ou um choque de credibilidade, 
reduzindo fortemente gastos pú-
blicos e juros pagos aos inves-

tidores da dívida pública. Qual-
quer que seja o cenário, teremos 
um movimento, favorável à valo-
rização de ações no país.

Na primeira hipótese teremos 
um câmbio em torno de R$2,29/
US$ e uma taxa real de juros leve-
mente abaixo de 9% a.a. — signifi-
cativamente mais favorável que a 
taxa média de 11,5% a.a. do perí-
odo 2003-2006 e semelhante à de 
2004, quando o crescimento do 
PIB foi próximo a 5% a.a.

Na segunda hipótese,  o câm-
bio chegará a R$2,40/US$, a taxa 
de juros reais ficará abaixo de 8% 
a.a. e os juros nominais se aproxi-
marão de um dígito, havendo en-
tão uma luz no final do túnel. Até 
agora, o mercado financeiro não 

antecipou a melhora do ambiente 
econômico interno.

ECONOmia iNtErNaCiONaL
O terceiro grupo de riscos refe-

re-se ao ambiente externo e a co-
mo este afeta os ativos interna-
mente. Os destaques neste bloco 
são o acompanhamento da eco-
nomia americana e dos preços 
das commodities minerais. Após 
um período de conflitos e atos de 
terrorismo, parece que os líderes 
mundiais decidiram exaurir as so-
luções negociadas, seguindo as 
decisões da ONU. Reduziram-se as 
tensão e os olhares retornaram pa-
ra a economia mundial. Os temas 
mais abordados são o desempe-
nho da economia chinesa e o seu 
impressionante acúmulo de US$1 
trilhão de reservas internacionais.

O câmbio fixo em patamar ina-
dequado é o problema a ser resol-
vido. As altas taxas de crescimen-
to da economia chinesa durante 
um prolongado período tornaram 
escassas várias matérias-primas 
necessárias para a produção de 
bens industrializados, ocasionan-
do subida de preços.

Existe também a preocupação 
com a inflação nas economias eu-
ropéia e japonesa. O principal mo-
tivo, novamente, é o aumento for-
te das cotações das commodities 
minerais, incluídas aí o petróleo. 
No caso do petróleo o aumento 
de demanda permanente não foi 
tão expressivo, mas os diversos 
conflitos nos países produtores e 
a ocorrência de uma sucessão de 
furacões no golfo do México leva-
ram o preço do petróleo a US$80/ 
barril WTI.

A amenização desses eventos e 
a demanda americana mais bran-
da fizeram o petróleo  recuar para 
US$59/ barril. Algumas consulto-
rias acreditam que a cotação em 
2007 ficará ao redor de US$50-
60/barril. A OPEP quer aumentar 
o preço do petróleo, mas a variá-
vel-chave será a demanda mun-
dial por derivados, e a coalizão 

A solvência da dívida 
interna liquida e bruta, 
dado o nível de juros 
reais pagos, é a grande 
fonte de preocupação 
das agências de rating, 
ao contrário da divida 
externa, que está 
sendo bem gerenciada
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do cartel não funcionará para re-
duzir a oferta no médio e longo 
prazos.

Dado este breve comentário, 
é preciso olhar para a economia 
americana em especial, que é a 
que dita o ritmo da economia 
mundial.

A economia americana sente 
os reflexos da taxa de juros over-
night, que subiu lenta e gradual-
mente de 1% a.a. para 5,25% a.a. 
ao longo de três anos, mantendo-
se estável a partir de agosto de 
2006. A taxa dos títulos T-Bonds 
longos recuou para 4,75%, sinali-
zando que o combate à inflação 
está surtindo efeito, apesar dos 
núcleos dos índices ainda resisti-
rem. A recente queda dos preços 
do petróleo e dos imóveis devem 
ajudar também.

Os indicadores de atividade 
econômica, venda e construção 
de novas moradias, também re-
fletem o esfriamento da econo-
mia americana, e o novato Ben 
Bernanke tem cada vez mais cre-
dibilidade no mercado financei-
ro do país. As bolsas americanas 
NYSE e NASDAQ vêm apresentan-
do as maiores pontuações da his-
tória, após um período de estag-
nação que se iniciou em 1999, e a 
expectativa média é de subida de 
15% em 2007. A bolsa brasileira 
tem forte correlação com a ame-
ricana e com o mercado de com-
modities. Resta saber qual é a re-
sultante, dado que atualmente 
caminham em sentido contrário.

iNdiCadOrEs miCrOECONômiCOs 
EmprEsariais

Quando comparamos as empre-
sas brasileiras com similares da 
América Latina vêm-se aqui indi-
cadores em média 20% inferiores, 
dependendo do setor ou país ana-
lisado. Atualmente as ações das 
empresas brasileiras são negocia-
das a 9xP/L (Preço/Lucro), 5xEV/
EBITDA (EV = Enterprise Value, ou 
valor de mercado mais endivida-
mento líquido; EBITDA = Lucro an-

tes de juros, impostos, deprecia-
ções e amortizações); 1,5x P/LP 
(Preço/Valor Patrimonial). As em-
presas mexicanas, por exemplo, 
têm os seguintes múltiplos: 13xP/
L; 7xEV/EBITDA e 3xP/VP. As mé-
dias da América Latina são 10,5xP/
L; 6,5xEV/EBITDA e 2,2P/VP.

Este diferencial de múltiplos 
pode ser explicado pela taxa de 
crescimento da economia brasilei-
ra, uma das mais baixas da Amé-
rica Latina, mas a expectativa é 
de que esse movimento se atenue 
ou inverta. A lógica é que cami-
nhamos para uma redução de ju-
ros nominais e reais, enquanto os 
outros países têm estabilização 
ou acréscimo nas suas taxas. 

Assim, o quarto bloco é o mais 
promissor. As empresas brasilei-
ras vêm mudando os seus siste-
mas de gestão, procuraram no-
vos mercados para seus produtos 
e, ajudada também por uma con-
juntura externa benévola, par-
te da indústria surpreendeu com 
um aumento significativo das ex-
portações (2,5 vezes) nos últimos 
quatro anos. Houve aumento tam-
bém de geração de caixa, EBITDA, 
acumulação de lucros, pagamen-
tos de dividendos, redução signi-
ficativa do nível de endividamen-
to e dos indicadores de cobertura, 
entre outros, na maior parte dos 
setores da economia brasileira.

Os setores de mineração, side-
rúrgicos, petroquímicos, petróleo 
e papel e celulose já apresentam 
indicadores competitivos quando 
comparados com similares inter-

nacionais. As empresas voltadas 
para o mercado interno, de va-
rejo, energia, eletricidade, telefo-
nia e bancos estão melhores que 
aquelas voltadas para o merca-
do internacional, principalmente 
quando comparado às similares 
no mercado latino- americano. Es-
tão capitalizadas para investir e 
conseguem recursos em melho-
res condições do que o governo, 
oferecendo garantias, mas preci-
sam ainda de uma política que de-
sonere os investimentos para que 
o país ingresse em um ciclo de 
crescimento sustentável.

No setor de geração de ener-
gia, existe uma falsa comparação 
de múltiplos, devido à implemen-
tação do novo modelo de energia. 
A energia velha foi vendida a pre-
ços abaixo do razoável por um pe-
ríodo de sete a oito  anos na par-
tida dos leilões. Esta situação em 
que havia excesso de oferta não 
deverá continuar, e nos anos de 
2012 e 2013 o aumento do preço 
da energia velha será no mínimo 
de 100% em termos reais, conser-
vadoramente, o que torna a aná-
lise por comparação de múltiplos 
enganosa.

No momento, o cenário inter-
nacional e a performance empre-
sarial têm sido dominantes no de-
sempenho dos ativos. Logo em 
seguida, as decisões de políti-
ca econômica têm influência  le-
vemente positiva,  o que poderá 
ser ampliado à medida que os ju-
ros reais diminuam e exista clare-
za da agenda fiscal, tributária e 
previdenciária do novo governo. 
A área política poderá ser respon-
sável pelo aumento da volatilida-
de, mas ainda assim deve-se levar 
em conta que os efeitos no mé-
dio/longo prazo não deverão per-
durar. Já ao longo de 2007, deverá 
haver uma maior dominância dos 
aspectos empresarial-econômi-
cos. Seja como for, por enquanto 
o cenário internacional continuará 
comandando o desempenho dos 
ativos. 

No momento, o 
cenário internacional 
e a performance 
empresarial têm 
sido dominantes no 
desempenho dos 
ativos
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A balança comercial tem alcan-
çado, ano após ano, saldos posi-
tivos e cada vez maiores. É bem 
verdade que, mais recentemen-
te, tem contribuído para esse re-
sultado uma conjuntura interna-
cional extremamente favorável, 
de alta dos preços das commo-
dities e de aquecimento das eco-
nomias que são importantes par-
ceiras comerciais do Brasil. Mas o 
fato é que o déficit em transações 
correntes do país continua positi-
vo, e um eventual equilíbrio dessa 
conta (isto é, um saldo em transa-
ções correntes zero) poderá ocor-
rer apenas em 2009.

A imagem do Brasil frente aos 
organismos e investidores inter-
nacionais se tornou positiva tam-
bém. Prova disso é que o risco-pa-
ís tem apresentado valores cada 
vez mais reduzidos e o influxo de 
capitais estrangeiros continua, a 
despeito dos problemas na área 
política, o que tem resultado em 
taxas de câmbio baixas e até mes-
mo irreais para o país.

No entanto, dois pontos funda-
mentais continuam pendentes, e 
um está sem dúvida bastante liga-
do ao outro: o baixo crescimento 
econômico e o engessamento dos 

gastos do setor público, devido a 
vinculações de receitas e compro-
missos (sobretudo previdenciá-
rios) vultosos e crescentes.

Considerando que a economia 
crescerá 2,8% este ano, a média 
de crescimento do PIB no triênio 
2003-2006 terá sido de 2,6%. Nos 
oitos anos do governo que antece-
deu o atual, a média foi de 2,3%. 
E isso, como já foi dito, em um 
período de forte aquecimento da 
economia mundial e, sobretudo 
durante o mandato do atual go-
verno, temperança nos mercados 
financeiros internacionais, grande 
liquidez e oferta de fundos.

O setor público brasileiro deve-
ria liderar o crescimento do país, 
investindo substancialmente ele 
próprio e tornando o ambiente re-
gulatório, tributário e infra-estru-
tural favorável aos investimentos 
privados. Mas a verdade é que, 
entra governo, sai governo, a bo-
la de neve está cada vez maior: os 
gastos correntes do governo são 
crescentes e inflexíveis. Paralela-
mente, a carga tributária neces-
sária para cobrir esses gastos é 
igualmente crescente, o que one-
ra a atuação empresarial. O am-
biente para investir é desfavorá-

dÍVida pÚBLiCa E JUrOs rEais

A
vanços significativos já 
foram obtidos no que 
diz respeito aos chama-
dos fundamentos ma-

croeconômicos do país. Primei-
ramente, acabaram-se as altas 
e contínuas taxas de inflação, e 
lá se vão mais de dez anos des-
de o início do Plano Real. Desde 
então, a economia passou por 
diversos e graves problemas, a 
grande maioria resultante de cri-
ses financeiras internacionais. O 
regime de câmbio fixo foi aban-
donado e, apesar das variações 
cambiais, afora alguns picos iso-
lados, os preços permaneceram 
sob controle. Com a introdução 
do regime de metas de inflação 
em 1999, a cultura da remarca-
ção de preços preventiva parece 
ter sido definitivamente erradica-
da.

Em segundo lugar, na área ex-
terna, a vulnerabilidade do país 
inegavelmente diminuiu. Diversos 
indicadores, como a razão entre 
serviço da dívida externa e as ex-
portações, o volume de reservas 
internacionais e a própria dívida 
externa, são hoje muito mais fa-
voráveis do que no início da déca-
da de 1990.
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vel, pois o governo não investe, e 
os impostos são excessivos.

Entre 1999 e 2005, as despe-
sas com pessoal e encargos so-
ciais e benefícios previdenciários, 
as maiores do Tesouro, passaram 
de 11,53% para 12,55% do PIB, e as 
despesas de custeio e investimen-
to passaram de 3,61% do PIB para 
4,27%. No mesmo período, o re-
colhimento bruto do Tesouro pas-

sou de 21,4% para 25,7%, sendo 
na maioria das vezes insuficien-
te para cobrir as despesas — para 
mais detalhes a este respeito, ver 
o artigo da seção Governo, “Ajuste 
fiscal: redução de despesas e vin-
culação de receitas”.

Com o objetivo de controlar a 
trajetória da dívida pública em re-
lação ao PIB, o governo passou, 
em 1999, a perseguir as metas de 

superávit primário, mesmo ano 
em que foi implantado o regime 
de metas para inflação — este, 
como se sabe, com o objetivo de 
manter a estabilidade econômica 
via política de juros (leia-se juros 
altos). Em todos os anos, desde 
então, a meta de superávit primá-
rio foi superada com folga.

No que diz respeito ao contro-
le da dívida pública, a política fis-
cal de superávit primário elevado 
teve efeitos positivos. Mas a polí-
tica monetária de juros altos, ape-
sar de eficiente no controle da in-
flação, têm efeito contrário, uma 
vez que naturalmente aumenta o 
pagamento de juros nominais por 
parte do governo e inibe o inves-
timento produtivo, limitando o 
crescimento econômico. Assim, 
a dívida líquida do setor público, 
que cresceu sistematicamente até 
2003, chegando a 57,2% do PIB, a 
partir de 2004 começou a cair, es-
tando hoje em cerca de 50% do 
PIB (ver Gráfico 1).

Na Tabela 1, são apresentados 
separadamente os fatores condi-
cionantes da dívida pública. Nela, 
é possível ver como o pagamen-
to de juros tem contribuído para a 
sua não redução. 
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taBELa 1
fatOrEs CONdiCiONaNtEs da dÍVida LÍQUida dO sEtOr pÚBLiCO

2004 2005 2006
R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB

Dívida total – saldo 956.996 51,7 1.002.485 51,5 1.033.580 50,3
Variação acumulada no ano 43.851 -5,5 45.488 -0,2 31.095 -1,2
Fatores condicionantes:
Resultado nominal do setor público 47.144 2,5 63.641 3,3 34.713 1,7
Resultado primário –81.112 -4,4 -93.505 -4,8 -75.951 -3,7
Juros nominais 128.256 6,9 157.146 8,1 110.665 5,4
Dívida mobiliária indexada ao câmbio -3.335 -0,2 -4.554 -0,2 -2.293 -0,1
Dívida externa -5.721 -0,3 -15.906 -0,8 1.213 0,1
Reconhecimento de dívidas 
antigas (“esqueletos”)

6.516 0,4 3.262 0,2 -489 0,0

Privatizações -753 0,0 -954 0,0 -2.049 -0,1
Crescimento do PIB (efeito 
sobre a razão dívida/PIB)

-7,9 -2,5 -2,7

Fonte: BCB.
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Considerando os fatores de 
maior peso na dívida pública (D) 
podemos resumir seus principais 
condicionantes em: i) taxa de ju-
ros (j); ii) superávit primário/PIB 
(s); e iii) PIB real (y). No caso da 
taxa de juros, consideraremos a 
taxa de juros real, que desconta a 
inflação. Assim, uma fórmula que 
descreveria a variação da dívida 
líquida do setor público, condicio-
nada por esses fatores, a cada pe-
ríodo, poderia ser:

∆D = (D j) - (s y)× ×

De onde se chega a:
∆D
D

= j s
y
D

− ×

Assim, é possível não só traçar 
uma trajetória para a dívida públi-
ca, a partir de valores projetados 
para a taxa de variação do PIB, pa-
ra o superávit primário do setor 
público como proporção do PIB 
e para a taxa de juros real, como 
também fazer simulações de com-
binações entre valores de taxas de 
juros reais e superávits primários e 
observar os seus efeitos sobre a dí-
vida. Os resultados de algumas si-
mulações feitas para o ano de 2010 
estão resumidos na Tabela 2. 

Na zona amarela estão as com-
binações de superávit primário 
e taxa de juros real que mante-
riam a dívida líquida do setor pú-
blico como proporção do PIB no 
nível em que está hoje até 2010. 

Na zona verde, estão as combina-
ções que a reduziriam, sendo que 
quanto menor a taxa de juros e 
maior o superávit primário, maior 
a redução. E na zona vermelha, as 
combinações que a aumentariam, 
sendo que quanto maior a taxa de 
juros e menor o superávit primá-
rio, maior o aumento da dívida.

A zona verde pode ser chamada 
de zona de círculo virtuoso porque 
quando há uma queda da dívida/
PIB em um determinado período, a 
tendência é que caia também a ta-
xa de juros. Uma menor relação dí-
vida/PIB tende a reduzir a taxa de 
juros de equilíbrio do país (aquela 
que iguala PIB efetivo e PIB poten-
cial, evitando pressões inflacioná-
rias), permitindo uma maior que-
da das taxas de juros praticadas. A 
redução dos juros irá naturalmente 
levar a uma diminuição da dívida 
no período seguinte, pois haverá 
menos gastos a serem financiados, 
dando continuidade ao círculo vir-
tuoso descrito.

Na zona vermelha temos a si-
tuação inversa. Quando a relação 
dívida pública/PIB aumenta em 
um determinado período, a ten-
dência é que aumente também a 
taxa de juros. Esta situação tende-
rá a aumentar a taxa de juros de 
equilíbrio, e o maior gasto com ju-
ros levará a uma elevação da dívi-
da pública, e o círculo vicioso se 
instala.

O cenário que prevalece atu-
almente é o de continuidade da 
atual política monetária, ou se-
ja, queda gradual da taxa de ju-
ros nominal. A partir de 2007, a 
redução deverá ser mais lenta, to-
talizando ao longo de todo o ano 
que vem 1 ponto percentual. Nos 
dois anos seguintes, a taxa de ju-
ros deverá cair cerca de 1,5 p.p., 
até se estabilizar em não menos 
do que 11% ao ano. Em termos re-
ais, os juros em 2010 seriam de 
algo em torno de 7% ao ano, uma 
taxa ainda elevada.

Existem diversas razões estru-
turais para que a taxa de juros 
real no Brasil seja atualmente a 
maior do mundo, como o risco de 
inadimplência, a carga tributária, 
o peso dos depósitos compulsó-
rios, além das despesas adminis-
trativas e das margens de lucro 
praticadas pelos bancos. Uma 
análise mais profunda sobre es-
te tema não caberia aqui, e já foi 
alvo de outros artigos publicados 
no Boletim. O que nos interessa 
por hora é compreender que as 
taxas de juros, ao nível em que 
estão, podem aumentar a relação 
dívida/PIB, criando um perigoso 
círculo vicioso que, para ser evi-
tado, exige superávits primários 
elevados.

O governo possui hoje pe-
queno grau de liberdade, com 
obrigações rígidas e crescen-
tes, isto é, sobram poucos re-
cursos para que ele invista. Mas 
dado que a tributação já chegou 
ao seu limite, a solução inevita-
velmente está no corte das des-
pesas, o que requer um choque 
de gestão do setor público. Me-
didas neste sentido devem ser 
iniciadas o quanto antes pois 
será sem dúvida um processo 
demorado. No entanto, desone-
rar os gastos do governo pelo 
menos no que diz respeito ao 
pagamento de juros poderia ser 
um bom caminho, cujos efeitos, 
como visto, se ampliariam ao 
longo dos anos. 

taBELa 2
simULaÇÃO: dÍVida LÍQUida dO sEtOr pÚBLiCO/piB Em 2010

s j (% ao ano)
% PIB 8 9 10 11 12 13

2,5 50,0% 52,1% 54,3% 56,5% 58,8% 61,2%
3,0 47,9% 50,0% 52,1% 54,4% 56,6% 59,0%
3,5 45,8% 47,9% 50,0% 52,2% 54,4% 56,7%
4,0 43,7% 45,8% 47,9% 50,0% 52,2% 54,5%
4,5 41,6% 43,6% 45,7% 47,8% 50,0% 52,2%
5,0 41,1% 43,1% 43,6% 45,6% 47,8% 50,0%

 Zona de círculo virtuoso de queda de DLSP/PIB e da Taxa de juros real

 Zona de círculo virtuoso de aumento de DLSP/PIB e da Taxa de juros real
Elaboração: Cenários FGV.

[ E m  A n á l i s E :  E c o n o m i A ]
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sUmáriO EXECUtiVO
	O êxito na disputa presidencial não elimina os 

problemas demonstrados pelas forças partidárias 
vinculadas a cada um dos candidatos, de maneira 
que tanto PT como PSDB passarão por mudanças 
em seu comando e na agenda política. 

	Na arena federativa, onde o ator central são os 
governadores, constata-se um quadro bastante 
equilibrado, mas o PMDB deve ser o mais bem su-
cedido, embora distante do prognóstico inicial; o 
PSDB será o segundo ator mais forte no cenário 
federativo e o PT o terceiro; o cenário de gover-
nabilidade é complexo, mas não desfavorável.

	Na Câmara, os maiores vencedores, segundo o au-
mento no número de cadeiras, foram PMDB, PS-
DB, PPS e o PV; PT e PFL elegeram, respectiva-
mente, 83 e 65 deputados, ficando muito próximos 
de suas composições ao final do mandato de Lula.

	Nenhum dos dois candidatos à presidência tem, de 
antemão, a “maioria reformista”; o PMDB será a 
peça-chave neste processo; para tanto, é preciso 
dividir efetivamente o poder com os pemedebistas 
e compartilhar com eles um projeto para 2010.

	No Senado, o PFL se tornou a maior bancada, ele-
gendo seis senadores, os quais se somaram aos 
outros 12 que o partido detinha, e vencendo ligei-
ramente o PMDB.

	O clima entre governo e oposição não será muito 
propício à cooperação ao início do mandato, mas 
a perspectiva de chegar ao poder em 2010 já es-
tá em pauta; a beligerância, neste sentido, tem 
como limite a necessidade de apresentar resulta-
dos à população e, conseqüentemente, de galgar 
mais postos no sistema político.

	A necessidade de reduzir a carga tributária cons-
tava tanto da agenda de Lula como de Alckmin; 
a campanha eleitoral trouxe o tema para debate 
e todos concordam que o aumento dos impostos 
não deve ser o caminho a ser trilhado.

	O prazo estipulado para a cobrança da CPMF ter-
mina em 2007; dada à relevância desta fonte de 
recursos, será muito difícil prever a sua extinção; 
por outro lado não será fácil obter apoio para sua 
manutenção, o que poderá representar enorme 
problema para o ajuste fiscal.

	Crescem as despesas correntes da administração 
federal, impactadas pelas despesas com pessoal, 
pelos gastos previdenciários e pelas despesas de 
custeio, reduzindo a margem para alocação de 
recursos em outros programas.

	A ordem constitucional vigente após 1988 foi mais 
rigorosa quanto à possibilidade de livre alocação 
das despesas federais, aumentando considera-
velmente as chamadas vinculações: a parcela de 
livre alocação reduziu-se para aproximadamente 
20% do total das receitas.

	A partir de 2008 estará extinta a DRU; perderá a 
União, mais ainda, a capacidade para livremente 
dispor sobre parcela da receita federal.

	Existem dois caminhos possíveis para a política 
econômica: a continuidade da política atual ou 
um choque de credibilidade, reduzindo fortemen-
te gastos públicos e juros; qualquer que seja o 
cenário, teremos um movimento favorável à va-
lorização de ações no país.

	As bolsas americanas vêm apresentando as maio-
res pontuações da história e a expectativa média 
é de subida de 15% em 2007; a bolsa brasileira 
tem forte correlação com estas e com o mercado 
de commodities: resta saber qual é a resultante, 
dado que atualmente caminham em sentido con-
trário. 

	A política fiscal teve efeitos positivos no con-
trole da dívida pública, mas a política monetá-
ria de juros altos, apesar de eficiente no con-
trole da inflação, tem efeito contrário, uma vez 
que aumenta o pagamento de juros nominais 
por parte do governo e inibe o investimento 
produtivo.

	O cenário que prevalece atualmente é o de conti-
nuidade da atual política monetária, ou seja, que-
da gradual da taxa de juros nominal; e as taxas 
de juros, ao nível em que estão, podem aumen-
tar a relação dívida/PIB, criando um perigoso cír-
culo vicioso.

	Desonerar os gastos do governo pelo menos no 
que diz respeito ao pagamento de juros poderia 
ser um bom caminho, cujos efeitos se ampliariam 
ao longo dos anos.
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[ c E n á r i o s ]

A 
geração de cenários ma-
croeconômicos no Bra-
sil atual implica, no ca-
so do Cenário Básico (o 

mais provável), na construção de 
um conjunto de indicadores que 
reflitam a continuidade da políti-
ca econômica atual e a dificulda-
de do governo em combater suas 
questões orçamentárias (Previ-
dência, gastos correntes, alta de 
juros, custeio, etc.). Vale lembrar 
que a montagem dos cenários foi 
feita antes do resultado do se-
gundo turno da eleição presiden-
cial e que este último ponto, em 
especial, deverá ser revisto nos 
próximos boletins, dependen-
do da habilidade do governo em 
contornar eventuais problemas 
relacionados à governabilidade.

Assim, no Cenário Básico, o pa-
ís continuará com taxas de cresci-
mento do PIB positivas, mas não 
muito expressivas, ainda abaixo 
da média mundial e da maioria das 
economias latino-americanas.

Ainda segundo este cenário, a 
taxa de juros cairá lentamente e a 
inflação permanecerá baixa, não 
havendo nenhuma mudança na 
postura adotada até então pelo 
Banco Central. Associada à redu-
ção da atividade econômica mun-
dial e aos menores juros domésti-
cos brasileiros, a taxa de câmbio 
R$/US$ tenderia a aumentar mais 
rapidamente.

A obtenção de elevados supe-
rávits primários continuará, dessa 

Ce
ná
rio
s

forma, como o principal mecanis-
mo de controle da dívida pública 
que, de acordo com os cenários 
de superávit primário, crescimen-
to do PIB e taxas de juros reais es-
timados, deverá cair em cerca de 
2% do PIB a cada ano, até 2010.

Já o Cenário Alternativo pres-
supõe a adoção de políticas mais 
expansivas da economia a curto 
prazo, mas que se mostrarão in-
sustentáveis a longo prazo. Ou 
seja, as taxas de variação do PIB 
que se seguirão a 2008 deverão 
ser mais baixas do que as do Ce-
nário Básico.

Neste cenário, tanto a políti-
ca monetária quanto a fiscal se-
rão mais flexíveis no curto pra-
zo. Conseqüentemente, as taxas 
de inflação serão sensivelmente 
maiores, assim como as taxas de 
câmbio R$/US$.

Estas variáveis explicam a tra-
jetória da dívida pública caso 
se configure o Cenário Alterna-
tivo traçado: nos próximos dois 
anos, com a forte queda da taxa 
de juros real (tanto pela queda 
dos juros nominais quanto pe-
lo aumento da inflação), o maior 
crescimento do PIB e superávits 
primários mais baixos, a dívida 
cairá mais rapidamente em 2007 
e 2008. No entanto, os ajustes 
que deverão ser feitos nos anos 
subseqüentes frearão esta que-
da, sendo possível até que a dí-
vida aumente ao final do perío-
do analisado.
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Cenário Básico 2004 2005 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P

Crescimento PIB (%) 4,9 2,3 2,8 3,5 3.5 3,8 4,0

Agricultura 5,3 0,8 2,6 3,2 4.1 4,0 4,0
Indústria 6,2 2,5 3,0 4,0 3.0 4,2 4,5
Serviços 3,3 2,0 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0

Taxa de Juros SELIC (%a.a.) - média 16,2 19,1 15,2 13,0 12,3 11,5 11,0
SELIC (%a.a.) - final 17,8 18,0 13,5 12,5 12,0 11,0 11,0

Inflação IPCA (%) 7,6 5,7 3,0 4,7 4,5 4,3 4,2
IGP-M (%) 12,4 1,2 3,0 5,5 5,2 5,0 5,0

Contas Públicas Sup. Primário (%PIB) 4,6 4,8 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Dívida Pública (%PIB) 51,7 51,6 50,0 48,6 46,6 44,1 41,3

Contas Externas Câmbio (R$/US$) 2,65 2,34 2,25 2,50 2,60 2,65 2,70
Balança Comercial 33,7 44,8 44,0 40,0 37,0 33,0 35,0

Exp (US$ B) 96,5 118,3 135,0 142,0 150,0 156,0 160,0
Imp (US$ B) 62,8 73,6 91,0 102,0 113,0 123,0 125,0

Conta corrente (%PIB) 1,9 1,9 1,7 1.2 0,7 0,0 -0,2
IED (US$ B) 18,2 15,1 15,4 16.8 17,0 17,0 17,0

Cenário alternativo 2004 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P

Crescimento PIB (%) 4,9 2,3 2,8 4,5 4,2 1,5 1,0

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

Taxa de Juros SELIC (%a.a.) - média 16,2 19,1 15,2 12,1 11,0 17,0 17,0
SELIC (%a.a.) - final 17,8 18,0 13,3 11,0 11,0 15,0 19,0

Inflação IPCA (%) 7,6 5,7 3,2 6,5 6,5 6,0 5,5
IGP-M (%) 12,4 1,2 3,0 6,5 7,0 7,0 6,5

Contas Públicas Sup. Primário (%PIB) 4,6 4,8 4,3 4,0 4,0 4,0 4,5
Dívida Pública (%PIB) 51,7 51,6 50,0 46,9 43,9 44,0 44,8

Contas Externas Câmbio (R$/US$) 2,65 2,34 2,25 2,68 2,75 2,83 2,90
Balança Comercial 33,7 44,8 44,0 50,0 48,0 35,0 33,0

Exp (US$ B) 96,5 118,3 135,0 148,0 155,0 149,0 145,0
Imp (US$ B) 62,8 73,6 91,0 98,0 107,0 114,0 112,0

Conta corrente (%PIB) 1,9 1,9 1,7 2,0 1,9 1,5 1,3
IED (US$ B) 18,2 15,1 15,2 18,0 18,0 14,3 14,0

E = Estimativa P = Projeção IED = Investimento Externo Direto
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