




Março 2007 3

O 
presidente Lula iniciou o seu segundo 
mandato ainda mais forte. Depois de ter 
sido reeleito a despeito de toda a crise 
política que o país atravessou, o presi-

dente conta agora com ampla representação con-
gressual: políticos da base aliada foram eleitos 
presidentes em ambas as Casas do Congresso, ao 
mesmo tempo em que houve redução da bancada 
oposicionista na Câmara. E no terreno econômico 
o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, 
vem como promessa de um novo ciclo de expan-
são da economia.

No entanto, alguns fatores podem colocar em 
risco este cenário de temperança. Lula terá que ser 
capaz de administrar a ampla e heterogênea coali-
zão, adiar a discussão e o embate em torno de sua 
sucessão política, melhorar a gestão de várias polí-
ticas públicas e evitar a chamada “maldição da ree-
leição”, que ocorre quando o reeleito fica mais fra-
co ao longo do mandato.

Assim, o objetivo do artigo da seção de Política é 
analisar os principais trunfos e dificuldades que Lu-
la deverá encontrar, tendo em vista os acontecimen-
tos do primeiro mandato e as condições iniciais do 
seu segundo governo.

E é sobre a necessidade e a capacidade do governo 

priorizar agora a implementação de políticas públicas 
voltadas ao crescimento, mesmo que em detrimento 
de políticas voltadas ao social, e da urgência da reali-
zação de diversas reformas, como a da Previdência, a 
Tributária e a Trabalhista, que trata o artigo da seção 
de Governo. Atenção especial é dada ao PAC, e ao que 
ele representaria em termos de investimento em in-
fra-estrutura e redução da carga tributária.

A seção de Economia traz um breve ensaio a res-
peito das diferenças entre as linhas liberais e de-
senvolvimentistas de pensamento econômico, 
principalmente no que diz respeito aos seus recei-
tuários para a obtenção de um crescimento econô-
mico mais forte e sustentado. Acertar o caminho a 
ser percorrido é fundamental para que o país deixe 
de ser o “patinho feio” dos BRICs em termos de ní-
veis de investimento e poupança.

E no Especial deste boletim, o artigo do econo-
mista Pôrto Gonçalves analisa a tendência atual ob-
servada na América Latina na eleição de governos 
de centro-esquerda e esquerda e suas possíveis 
conseqüências em termos de crescimento e estabi-
lidade econômica, política e social. Neste contexto, 
o autor descreve a trajetória do Presidente da Vene-
zuela, Hugo Chávez, e as bases de seu pensamento 
político. 

NOTA DO EDITOR
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O 
presidente Lula assumiu seu segundo 
mandato com alto grau de legitimidade. 
Primeiro por conta de ter sido reeleito, 
fato que revela a aprovação de um candi-

dato por seu governo, e não apenas por suas pro-
messas. Além disso, a reeleição se deu após um pe-
ríodo de descrédito e grande crise política. Um ano 
antes do pleito, poucos acreditavam na recondução 
de Luiz Inácio da Silva ao Palácio do Planalto. A volta 
por cima se deu com uma vitória em segundo turno, 
com larga vantagem sobre o opositor. No day after 
eleitoral, novos apoios foram angariados e a ame-

aça da oposição de realizar um “terceiro turno”, in-
clusive com questionamento judicial, morreu pou-
cos dias após o pleito.

Mais forte do que no início do primeiro governo, Lu-
la obteve o apoio de 11 partidos com representação 
congressual. Políticos da base aliada foram eleitos pre-
sidentes em ambas as Casas do Congresso, processo 
que ocorreu juntamente com a redução da bancada 
oposicionista na Câmara. O segundo mandato, ade-
mais, começou com a promessa de um novo ciclo de 
crescimento econômico, materializado pelo lançamen-
to do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

Perspectivas iniciais 
para o segundo 
Governo Lula

TRUNFOS, 
DIFICULDADES 
E DESAFIOS: 

[ e m  a n á l i s e :  p o l í t i c a ]
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Entretanto, o cenário não é for-
mado apenas por perspectivas 
positivas. Há muitas incertezas e 
dúvidas quanto à capacidade do 
governo Lula de executar as se-
guintes tarefas:

a) administrar a ampla e heterogê-
nea coalizão;

b) adiar a discussão e o embate 
em torno de sua sucessão po-
lítica;

c) conseguir melhorar a gestão de 
várias políticas públicas;

d) evitar a maldição da reeleição 
– aquela que leva o reeleito a 
ficar mais fraco ao longo do 
mandato, transformando-se, 
como dizem os norte-america-
nos, num lame duck.

O objetivo deste artigo é com-
preender as condições iniciais do 
segundo mandato do presidente 
Lula. Para tanto, é preciso enten-
der primeiramente a natureza do 
segundo mandato, e isso só pode 
ser feito analisando, brevemente, 
os resultados do primeiro gover-
no. Depois, o texto mostra quais 
são os principais trunfos de Lu-
la neste momento, bem como os 
maiores problemas que deve en-
frentar. Ao final, o trabalho realça 
o maior desafio inicial do gover-
no: o entrosamento entre o ga-
binete e a base parlamentar, ga-
rantindo, a um só tempo, maioria 
congressual e boa coordenação 
administrativa.

1) DO pRIMEIRO gOvERNO à NOvA AgENDA: 
METAMORFOSES DO pROjETO LULA

As análises acerca do primei-
ro governo Lula são normalmen-
te extremadas. Ou se considera 
sua gestão um fracasso, ou então 
um sucesso indiscutível confirma-
do pelas urnas. Na verdade, seus 
méritos foram fundamentais pa-
ra a reeleição, mas isso não apaga 
os percalços presentes na intensa 

crise política, nem leva à compre-
ensão das razões que levaram ao 
anúncio de uma nova agenda pa-
ra o segundo mandato.

É possível perceber uma mar-
ca do projeto político de Lula: o 
pragmatismo. Isso fica patente ao 
observarmos a continuidade no 
plano macroeconômico, a capa-
cidade de aperfeiçoar, em vez de 
jogar fora, programas sociais e, 
mesmo com maior atraso, de mu-
dar lideranças políticas de seu go-
verno. O desempenho do primei-
ro governo foi melhor nas esferas 
econômicas e sociais, ao passo 
que nos níveis político e adminis-
trativo os resultados não só fo-
ram piores como o aprendizado 
foi mais lento – e quase sempre 
incompleto.

A esfera econômica foi caracte-
rizada por uma grande continui-
dade em relação às políticas ma-
cro dos anos FHC, especialmente 
em comparação com o segun-
do mandato do governo tucano. 
Na verdade, houve alguns ajus-
tes e aperfeiçoamentos importan-
tes para manter a estabilidade. 
Este “continuísmo aperfeiçoado” 
de Lula redundou num resultado 
mais favorável do que o período 
governamental anterior em uma 
série de indicadores, como as 
contas externas, a relação dívida 
pública/PIB, aumento do emprego 
formal e crescimento exponencial 

da renda dos mais pobres. É cla-
ro que este cenário não dependeu 
apenas da virtù do presidente; ele 
foi influenciado fortemente pela 
grande expansão da economia in-
ternacional.  

Do ponto de vista das reformas, 
o presidente Lula priorizou as de 
cunho microeconômico, uma pau-
ta nova em relação ao receituário 
anterior, com sucesso nas áreas 
de crédito e mercado de capitais. 
Já a reformulação estrutural do Es-
tado andou num ritmo bem lento, 
depois de um começo mais incisi-
vo com a Emenda Constitucional 
relativa à Previdência dos Servi-
dores Públicos. Mesmo assim, de-
vem ser realçadas as importantes 
reformas processuais e do Judi-
ciário. De resto, questões impor-
tantes para a economia, como as 
reformas tributária, trabalhista e 
regulatória, não foram adiante. 

Em poucas palavras, no pri-
meiro mandato de Lula aconte-
ceu no terreno econômico o que 
pode ser chamado de reformismo 
brando, que levou em conta o le-
gado positivo da década de 1990 
e o aperfeiçoou em alguns aspec-
tos, colhendo alguns frutos posi-
tivos desse processo, mas sem o 
ímpeto transformador que o país 
precisa diante das necessidades 
de crescimento econômico repre-
sadas por duas décadas.

Por meio do reformismo brando 
e das políticas sociais, o modelo 
econômico do primeiro mandato 
de Lula redundou num distributi-
vismo com estabilidade monetá-
ria. Isto é, houve uma diminuição 
da desigualdade e acréscimo na 
renda dos mais pobres sem colo-
car em risco as metas inflacioná-
rias – mais do que isso, a política 
monetária foi mais conservadora 
do que o necessário. Só que per-
maneceram problemas graves co-
mo juros altos, carga tributária 
exorbitante, baixo nível de inves-
timento público e ajuste fiscal in-
completo, todos eles impedindo 
a economia de crescer mais. Não 

O desempenho do 
primeiro governo foi 
melhor nas esferas 
econômicas e sociais, 
ao passo que nos níveis 
político e administrativo 
os resultados não só 
foram piores como o 
aprendizado foi mais 
lento – e quase sempre 
incompleto.

[ e m  a n á l i s e :  p o l í t i c a ]
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por acaso, a agenda do segundo 
mandato colocou o tema do cres-
cimento econômico no topo das 
prioridades, seja para conquistar 
os eleitores insatisfeitos – como a 
classe média –, seja para dar sus-
tentabilidade ao distributivismo. 

O campo das políticas sociais 
foi o mais bem sucedido do pri-
meiro mandato, particularmen-
te se considerarmos os resulta-
dos de curto prazo e o impacto 
na conquista de eleitores. A eco-
nomia foi aliada aqui, por conta 
do efeito da redução da inflação 
na renda dos mais pobres. As po-
líticas de transferência de renda, 
mormente o Bolsa Família, foram 
o maior destaque, mas também 
tiveram importância significativa 
o crédito para a agricultura fami-
liar, o programa Luz para Todos 
e ações no plano educacional, co-
mo o ProUni. O que importa res-
saltar é a constituição de uma re-
de de suporte social ao presidente 
Lula.

Também houve falhas e pro-
blemas nas políticas sociais do 
primeiro governo. Saúde, Habi-
tação, questões urbanas e Edu-
cação Fundamental foram áreas 
críticas. Mas mesmo reconhecen-
do as insuficiências na gestão so-
cial do primeiro governo ou argu-
mentando que algumas dessas 
ações podem não ter sustentabi-
lidade de longo prazo, cabe reco-
nhecer que Lula deu à desigual-
dade o mesmo status que FHC 
conferiu à estabilidade econômi-
ca: ambas se tornaram temas de 
Estado, para além das diferenças 
ideológicas entre partidos e go-
vernos.

O grande nó do primeiro man-
dato de Lula esteve no plano polí-
tico-administrativo. A alta popula-
ridade do presidente lhe permitiu 
autonomia em várias searas – co-
mo a da política macroeconômica 
–, mas o modelo de coalizão es-
colhido foi equivocado. Isto por-
que constituiu uma ampla aliança 
de partidos, algo natural no pre-

sidencialismo brasileiro, mas de 
uma forma desbalanceada. Nesta 
coligação de governo, o PT teve 
um peso muito maior do que o 
seu tamanho parlamentar, além 
de ter ocupado uma miríade de 
postos em ministérios comanda-
dos por outras legendas. Além 
disso, a coalizão governista foi 
ampliada sem conseguir um acor-
do formal com o PMDB, a maior 
bancada do Congresso. Depen-
dendo de votos esparsos dos pe-
medebistas, buscou-se então o 
suporte dos deputados dos par-
tidos pequenos e médios da cen-
tro-direita, para conseguir uma 
maioria mais segura. Este apoio 
depois originou a crise do Men-
salão, responsável pela perda do 
eixo do governo.

Embora os primeiros sinais de 
crise tenham surgido com o ca-
so Waldomiro Diniz, atingindo 
o ministro José Dirceu, o proble-
ma tornou-se mais grave a partir 
das eleições municipais de 2004, 
quando os aliados competiram 
entre si e levaram esta briga pa-
ra o Congresso Nacional. Daí em 
diante foi um desastre após o ou-
tro: eleição de Severino Cavalcan-
ti para a Presidência da Câmara, 
as denúncias de Roberto Jeffer-
son, a queda dos ministros Dirceu 
e Palocci, a longa trajetória de três 
CPIs contra o governo, uma ava-
lanche de críticas que abalaram a 

imagem ética do PT e, ao final de 
2005, a perda de popularidade do 
presidente. Na verdade, do ponto 
de vista da governabilidade, por 
um ano e meio o Executivo fede-
ral aprovou pouca coisa no Legis-
lativo.

No início de 2006 o presiden-
te começou a recuperar sua popu-
laridade, fato que ficou mais cla-
ro no final do primeiro semestre. 
Mais do que isso: os efeitos da cri-
se sobre o eleitorado concentra-
ram-se, basicamente, no PT e, de 
forma mais aguda, no Congres-
so Nacional, e não na figura pre-
sidencial. A última fase política do 
primeiro governo Lula se deu sob 
o signo de uma eleição na qual 
ele manteve a dianteira por todo 
o tempo. A oposição, por sua vez, 
não conseguiu ampliar suas ba-
ses eleitorais por meio do “discur-
so ético”. E, do ponto de vista ad-
ministrativo, o Executivo federal 
foi comandado cada vez mais por 
atores com menor vínculo com 
o partido e mais relacionados ao 
próprio Lula, tornando-o mais in-
dependente no processo político. 
Crescia o chamado “lulismo”, fe-
nômeno que ficou mais forte com 
a reeleição do presidente.  

A vitória eleitoral, no entanto, 
não apagou os erros do modelo 
político-administrativo. As rela-
ções com o Congresso continu-
aram problemáticas, bem como 
determinadas políticas públicas 
mantiveram-se mal geridas. Nes-
te contexto, a necessidade de dar 
primazia a novos temas na agen-
da política, como o crescimento 
econômico, o aumento do inves-
timento público e privado e a atu-
ação na educação fundamental, 
entre os principais, dependem da 
remodelagem da coalizão. 

Em resumo, a mudança do pri-
meiro para o segundo governo 
Lula, dando a este uma nature-
za própria, relaciona-se, primeira-
mente, a uma nova agenda de po-
líticas, mas vincula-se também, e 
fundamentalmente, a alterações 

A última fase política 
do primeiro governo 
Lula se deu sob o signo 
de uma eleição na qual 
ele manteve a dianteira 
por todo o tempo. A 
oposição, por sua vez, 
não conseguiu ampliar 
suas bases eleitorais 
por meio do “discurso 
ético”.

[ e m  a n á l i s e :  p o l í t i c a ]
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no estilo de governar. 

2) O INíCIO DO SEgUNDO MANDATO: 
TRUNFOS E pRObLEMAS 

Para tentar fazer um segundo 
mandato melhor, o presidente Lu-
la tem, em seu início de governo, 
cinco trunfos. O primeiro deles é 
a constituição do fenômeno inti-
tulado aqui de lulismo, que se ca-
racterizaria como uma força po-
lítica mais vinculada à liderança 
presidencial e às qualidades de 
seu governo do que à sua vincu-
lação específica ao Partido dos 
Trabalhadores. Sabe-se que Lula 
sempre foi maior que o PT, des-
de a primeira eleição presidencial 
da redemocratização, em 1989. 
Seu tamanho político só cresceu 
ao longo das outras três eleições 
nacionais da qual participou e o 
cume desse processo se deu em 
2006, não só pelo peso eleitoral 
adquirido, mas, sobretudo, por 
conta do relativo distanciamento 
do presidente dos efeitos da cri-
se política, que atingiu mais o pe-
tismo. 

O fenômeno do lulismo garan-
te, em tese, maior autonomia do 
presidente para montar sua ba-
se política. Mesmo com todas as 
pressões, incluindo as do PT, é 
visível como o segundo manda-
to tem mais a cara das escolhas 
de Lula do que a de um governo 
majoritariamente petista, como 
ocorrera nos primórdios do pri-
meiro período presidencial. É inte-
ressante notar que o lulismo é re-
forçado pelo calendário eleitoral, 
uma vez que, ao não ser candida-
to à reeleição em 2010, Lula ob-
tém maior independência no que 
se refere aos embates partidários 
dentro do governismo e mesmo 
entre os partidos do governo e os 
da oposição. 

A proposta de uma nova for-
ma de coalizão é outro trunfo no 
início do segundo mandato. Cor-
rigindo o grande erro do primei-
ro governo, o presidente Lula con-
seguiu o apoio formal do PMDB, 

com a anuência de quase toda a 
legenda – algo pouco comum na 
história pemedebista. Para tan-
to, ofereceu maior espaço políti-
co-administrativo, baseando-se 
não só no pressuposto quantitati-
vo do tamanho do partido dentro 
da coalizão, como também na di-
visão de cargos para alas diferen-
tes – em particular, repartindo o 
poder entre o PMDB do Senado e 
o da Câmara. 

Mais uma inovação na coalizão, 
igualmente positiva, foi a criação 
do Conselho Político, órgão que 
deve congregar os líderes dos 11 
partidos da base aliada. Numa 
aliança tão ampla e heterogênea, 
o Conselho se constitui num ins-
trumento essencial para lidar com 
as divergências, construir consen-
sos e, sobretudo, fazer o meio de 
campo do Executivo com o Legis-
lativo. Trata-se de uma forma mais 
institucionalizada de lidar com os 
congressistas, dividindo a respon-
sabilidade pela coesão política 
com todas as legendas governis-
tas. Tendo como base a maneira 
como o sistema político tem fun-
cionado no país, é muito pouco 
provável que as negociações indi-
viduais com os parlamentares se-
jam extintas, mas haverá um estí-
mulo para que isso seja diminuído 
ou ao menos contrabalançado pe-
las instâncias partidárias repre-
sentadas no Conselho Político. 

Pelos próximos dois anos, a 
oposição não deve criar grandes 
dificuldades para o governo. Este 
é o terceiro trunfo deste início de 
segundo mandato. Isto deve acon-
tecer, em primeiro lugar, porque 
os dois principais partidos oposi-
cionistas, após a derrota acacha-
pante em 2006, precisam reorga-
nizar seus projetos políticos, em 
termos de idéias e estratégias de 
ação. Além disso, há a perspectiva 
de PSDB e PFL procurarem maior 
autonomia em seu relacionamen-
to político. Isto é mais importan-
te no caso dos pefelistas, em ra-
zão do fraco resultado eleitoral, 
da sua posição muito subservien-
te aos pessededistas nos últimos 
anos e da necessidade de conquis-
tar um eleitorado mais fiel, sobre-
tudo depois da perda do predomí-
nio nos grotões nordestinos.  

Paradoxalmente, a perspectiva 
de voltar ao poder em 2010 tam-
bém diminui o apetite oposicio-
nista, especificamente do PSDB. A 
competição entre as principais li-
deranças tucanas, principalmen-
te entre os apoiadores de Serra e 
Aécio, pelo comando do partido e 
pela definição do seu presidenciá-
vel levará seus partidários a gas-
tar muito tempo com a dinâmica 
interna. Por serem fortes candi-
datos à sucessão presidencial, os 
governadores de São Paulo e Mi-
nas Gerais não podem, ainda, ter 
uma postura inicial muito contrá-
ria à do presidente, pois depen-
dem de recursos e parcerias com 
a União, além de terem que nego-
ciar assuntos importantes com o 
Governo Federal – como a refor-
ma tributária. 

O fato é que os mais prováveis 
sucessores de Lula não têm inte-
resse em se contrapor, na primei-
ra metade do mandato, de forma 
radical ao seu governo. Detalhe: 
isso vale não só para os oposicio-
nistas, mas também para os presi-
denciáveis que se originem da ba-
se governista, uma vez que eles, 
em princípio, desejam o apoio do 

Numa aliança tão 
ampla e heterogênea, 
o Conselho se constitui 
num instrumento 
essencial para lidar 
com as divergências, 
construir consensos e, 
sobretudo, fazer o meio 
de campo do Executivo 
com o Legislativo.

[ e m  a n á l i s e :  p o l í t i c a ]
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presidente. É claro que se após os 
dois anos iniciais o governo entrar 
em declínio, até os situacionistas 
poderão adotar uma postura, no 
mínimo, de independência.

Os dois principais fronts de go-
vernabilidade, o congressual e o 
federativo, não devem ser pro-
blemas na primeira metade do 
mandato. No primeiro, Lula conta 
com a presença segura na Câma-
ra e no Senado de presidentes fi-
éis ao Executivo. Mesmo que uti-
lizem seus cargos para barganhar 
poder com seus partidos – PT e 
PMDB, particularmente, para as 
alas que representam –, Chinaglia 
e Renan deverão dar prioridade 
aos projetos do governo e segu-
rar possíveis arroubos oposicio-
nistas. 

Do ponto de vista da maioria 
congressual, o trunfo da gover-
nabilidade já não é tão simples. 
O presidente conta com maio-
ria para aprovar MPs – ou evitar 
sua derrubada – e leis ordinárias, 
salvo projetos muito polêmicos. 
Mais difícil será aprovar leis com-
plementares e, sobretudo, Emen-
das Constitucionais, que depen-
derão de uma articulação mais 
delicada, incluindo até apoio da 
oposição, em particular no Sena-
do. Mas como Lula tem optado 
por um reformismo brando, isto 
pode não lhe causar problemas – 
embora o adiamento de algumas 
reformas constitucionais possa 
trazer dificuldades para manter o 
modelo distributivo que tem da-
do base ao lulismo, além de pre-
judicar a criação do “espetáculo 
do crescimento” que o presidente 
tanto almeja.

O front federativo também es-
tá presente como trunfo de go-
vernabilidade. Vários governa-
dores, por necessidade e/ou 
afinidade política, demonstra-
ram uma vontade cooperativa 
ímpar, que não existia no primei-
ro mandato e cujo exemplo re-
cente mais parecido foi o do pri-
meiro período FHC, no auge do 

Plano Real. Soma-se a isso o fa-
to, como dito acima, de que os 
dois governadores mais impor-
tantes do período – José Serra 
de São Paulo e Aécio Neves de 
Minas Gerais – não têm interes-
se, num primeiro momento, de 
estabelecer uma forte oposição 
contra o presidente. 

Um último ponto a favor do 
presidente no início do segun-
do mandato é que ele tem ago-
ra chances de colher o que plan-
tou no primeiro governo. Isso diz 
respeito à experiência adminis-
trativa obtida com custos e erros, 
mas vale sobretudo para aquelas 
medidas cujos frutos maiores se-
rão percebidos daqui para diante. 
Queda suave e constante nas ta-
xas de juros, algum relaxamento 
no superávit primário e políticas 
como o Fundeb poderão favore-
cer melhores resultados e, conse-
qüentemente, fortalecer o poder 
presidencial.

Podemos vislumbrar, todavia, 
cinco importantes fatores presen-
tes hoje e que deverão trazer difi-
culdades para a primeira metade 
do mandato, quando não para o 
período inteiro. São eles:

1) O lulismo foi muito bem suce-
dido eleitoralmente e na mon-
tagem inicial da base de apoio, 
mas os conflitos entre o PT e 
a coalizão em geral não podem 

ser descartados. Ao contrário, 
o crescimento do Partido dos 
Trabalhadores nas eleições de 
2006 foi maior do que se ima-
ginava e isso atiçou o apetite 
do partido. Além disso, quanto 
mais próximo da disputa presi-
dencial de 2010, maior será o 
conflito na base governista pa-
ra definir nomes e projetos de 
poder. O desafio do presidente 
Lula é exatamente controlar as 
ambições das forças políticas 
que vão tentar sucedê-lo den-
tro do mesmo espectro. 

2) Apesar de ter sido bem suce-
dido em montar uma aliança 
política mais sólida, o segun-
do governo Lula construiu uma 
ampla e heterogênea coali-
zão que não se baseia em uma 
agenda previamente estrutura-
da, seja na eleição, no momen-
to pós-eleitoral ou por meio de 
um pacto social maior. Obvia-
mente que o presidente apro-
vou suas bandeiras do primei-
ro mandato nas urnas, mas ele 
próprio admitiu que elas serão 
insuficientes daqui para dian-
te. A dificuldade de construir 
tal agenda com o “carro andan-
do”, particularmente num pa-
ís com partidos tão movedi-
ços, é grande. A despeito das 
medidas importantes que con-
templa, o PAC não cumpre in-
tegralmente esse papel.  Daí 
que a ampla coalizão serviria 
mais como um instrumento de 
defesa frente às crises políti-
cas, e continuaria a estratégia 
do reformismo brando, torcen-
do para que nenhuma dificul-
dade internacional maior ou 
“apagão” administrativo irrom-
pa. Mais do que isso: o refor-
mismo brando supõe que a 
continuidade do que foi feito é 
capaz de nos levar, incremen-
talmente, ao desenvolvimento 
e à popularidade do presiden-
te. Trata-se de uma hipótese 
arriscada.

Lula tem optado por 
um reformismo brando, 
isto pode não lhe causar 
problemas – embora o 
adiamento de algumas 
reformas constitucionais 
possa trazer dificuldades 
para manter o modelo 
distributivo que tem 
dado base ao lulismo.

[ e m  a n á l i s e :  p o l í t i c a ]
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3) O reformismo brando terá mui-
tas dificuldades de levar o País 
ao “espetáculo do crescimento”, 
embora possa ter um resulta-
do mediano, na faixa dos 3,5% 
a 4%, com alguma distribuição 
de renda. Mais do que a métri-
ca da meta, o problema do re-
formismo brando é se ele é sus-
tentável para os próximos anos. 
Exemplificando: a manutenção 
de boa parte da estrutura tribu-
tária e a enorme carência de in-
vestimentos em infra-estrutura 
podem prejudicar até a manu-
tenção das atuais taxas de cres-
cimento, especialmente se a li-
quidez mundial ou a sede de 
compra da China diminuírem. O 
fato é que o país só terá maiores 
garantias de um círculo virtuoso 
de longo prazo fazendo refor-
mas mais ousadas.

4) Os riscos para o sucesso do se-
gundo mandato passam, ainda, 
pela esfera da implementação 
das políticas. Nesse campo, po-
dem ser identificadas várias di-
ficuldades. A título de exemplo, 
citemos duas. Uma delas são 
os nós federativos, vinculados 
às indefinições de papéis e for-
mas de articulação entre os ní-
veis de governo. Sem dar conta 
dessa questão, grande parce-
la da política social, cuja ges-
tão e despesa finais são efetu-
adas de forma descentralizada, 
não realizará seus intentos. Ou-
tra questão tem a ver com a 
execução dos programas e pro-
jetos federais. O sucesso das 
PPPs, bem como da flexibiliza-
ção dos investimentos das esta-
tais, vai depender da ponta do 
sistema. A qualidade do gasto, 
portanto, vai além da definição 
legal, passando pela reformula-
ção do modelo de gestão – tópi-
co, aliás, que ainda não ganhou 
a atenção devida dos líderes do 
lulismo.

5) Há hoje uma distância – por ve-

zes divórcio – entre os projetos 
modernizadores do Estado e a 
temática da desigualdade colo-
cada pela Era Lula. Ambas as 
agendas são importantes e a 
separação delas, fruto da luta 
entre PSDB e PT pela hegemo-
nia política, atrapalha o desen-
volvimento do país. O modelo 
atual, de distributivismo com 
baixa inflação e crescimento 
econômico medíocre, impede 
o aumento da competitivida-
de da economia e a inserção de 
milhares de pessoas – particu-
larmente os jovens – no mundo 
do emprego. Os passos iniciais 
do segundo mandato, particu-
larmente o PAC, são tímidos na 
tentativa de ampliar o raio de 
ação da agenda lulista.

Nesse início de segundo man-
dato, o balanço entre trunfos e di-
ficuldades resulta, por ora, num 
cenário político mais para o po-
sitivo do que para o negativo do 
ponto de vista do presidente Lula. 
O quanto ele vai aproveitar essa 
vantagem dependerá, nos próxi-
mos meses, do sucesso da refor-
ma ministerial.

3) CONCLUSãO: O gRANDE DESAFIO DA 
REFORMA MINISTERIAL

A reforma ministerial deu a tô-
nica do debate político deste iní-
cio de 2007. O tempo que o pre-

sidente utilizou para tomar suas 
decisões foi inédito em nossa his-
tória recente. Sem entrar em por-
menores, alguns comentários 
mais gerais sobre o atual Ministé-
rio podem ser feitos.

A constituição de um gabinete 
presidencial tem como objetivos 
obter maioria congressual e, ao 
mesmo tempo, estabelecer as con-
dições para implementar políticas 
públicas bem sucedidas. Na mon-
tagem de uma coalizão tão ampla 
e heterogênea como a atual, esse 
desafio não é trivial. Do lado da go-
vernabilidade, manter a maior uni-
dade possível do PMDB, “domes-
ticar” a fome por cargos do PT e 
conquistar o apoio das demais le-
gendas com o mínimo possível de 
patronagem são os temas centrais. 
Do lado da eficiência gerencial, as 
duas questões estratégicas são a 
definição das prioridades gover-
namentais e, sobretudo, as formas 
de coordenação interministerial. 
Este último ponto é o mais difícil 
de todos: como manter o suporte 
dos vários partidos e coordená-los 
sob uma agenda comum?

O peso e o respeito adquiridos 
pela ministra Dilma a credenciam 
para ser a grande coordenadora 
de políticas do governo, como ela 
tem feito desde a queda de José 
Dirceu e Antonio Palocci. Só que 
a coalizão será maior daqui para 
diante, com maior distribuição de 
poder e responsabilidades. Seria 
necessário ter um maior número 
de coordenadores e de ministros 
estratégicos, até porque a agen-
da incluirá mais temas na pauta. 
Como fazer isso sem atiçar a luta 
na coalizão, antecipando a dispu-
ta presidencial?

São estes os desafios políti-
cos mais importantes do segundo 
mandato. A reforma ministerial, 
aparentemente, garantiu uma ba-
se de apoio ampla, mas só o tem-
po dirá se Lula conseguirá coorde-
nar política e administrativamente 
o suporte partidário que tão bem 
costurou. 

A reforma ministerial, 
aparentemente, 
garantiu uma base 
de apoio ampla, 
mas só o tempo dirá 
se Lula conseguirá 
coordenar política e 
administrativamente 
o suporte partidário 
que tão bem costurou.

[ e m  a n á l i s e :  p o l í t i c a ]
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O gRANDE DEbATE SObRE AS pOLíTICAS pÚbLICAS:

N
o segundo semestre de 2006 todas as atenções na esfera 
pública estavam voltadas para as eleições federal e estadu-
ais. As campanhas eleitorais procuravam discutir, se bem 
que de maneira superficial e genérica, os grandes proble-

mas nacionais e definir objetivos para que o país passasse para uma 
etapa de crescimento mais consistente. Passada a eleição, as atenções 
deveriam se voltar para o debate, desta vez mais profundo e objeti-
vo, a respeito das políticas e dos programas a serem desenvolvidos 
pelo novo governo.

Nestes primeiros meses de 2007, estamos assistindo, com efeito, a 
um debate a respeito dos rumos que devem tomar as políticas públi-
cas no país. A contenção dos gastos públicos será implementada? A re-
forma da Previdência voltará a ser discutida? O sistema tributário será 
aperfeiçoado? Os juros deverão se manter elevados? Através da deso-

Momento de 
definições
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neração tributária será possível 
incentivar os investimentos priva-
dos?  O Brasil continuará a política 
de distribuição de renda, através 
de programas sociais, que teria si-
do, para alguns, o fator prepon-
derante para a vitória eleitoral do 
Presidente Lula? Serão introduzi-
das alterações no sistema políti-
co? E a taxa de câmbio será man-
tida como está?

Este debate é altamente positi-
vo, e espera-se que dele saiam pro-
postas concretas para propiciar 
o tão desejado crescimento eco-
nômico. Alguns pontos merecem 
maior atenção: o processo de dis-
tribuição de renda verificado nos 
últimos anos e o volume dos inves-
timentos, públicos e privados.

Estudos e levantamentos rea-
lizados indicam estar havendo, 
com efeito, um processo de dis-
tribuição de renda no país, favo-
recendo as camadas mais pobres 
da população. Os programas so-
ciais implementados nos últimos 
anos, a expansão dos benefícios 
da Previdência Social, o cresci-
mento dos volumes de emprés-
timo para a população de baixa 
renda, o aumento constante do 
salário mínimo e, ainda, a expan-
são das despesas governamentais 
de custeio (pessoal, especialmen-
te) estão trazendo para a socieda-
de de consumo parcelas maiores 
da população brasileira.

Entretanto, outro ponto deve 
ser observado: tem havido, nos 
últimos anos, uma contenção dos 
investimentos. O país não assiste 
a um boom de crescimento sus-
tentado por investimentos públi-
cos ou privados, nacionais ou es-
trangeiros, como seria desejável.

Volta-se à indagação que, em 
um passado não muito distante, 
preocupava a sociedade brasilei-
ra. O que deve ser buscado mais 
fortemente: o crescimento ou a 
distribuição de renda? Será preci-
so que o “bolo” cresça para distri-
buir a riqueza ou será preciso dis-
tribuí-la concomitantemente? Será 
válida a observação de que distri-
buir antes de acumular bloqueia o 
crescimento e perpetua a pobre-
za?

Tendo em vista as políticas ado-
tadas recentemente, os gastos pú-
blicos estão sendo no sentido de 
atender aos chamados programas 
sociais. Veja-se o evidente aumen-
to nas despesas com os progra-
mas de previdência e assistência 
social e o aumento no número de 
servidores que passam a receber 
pagamentos do Estado. Por outro 
lado, não são privilegiados os in-
vestimentos em infra-estrutura 
bem como os gastos nas áreas de 
educação e saúde.

Alguns números foram aponta-
dos pelo jornalista Carlos Alberto 
Sardenberg em recente artigo pu-
blicado no jornal O Estado de S. 
Paulo (05/02/07):

a) Não há crescimento constante 
sem ganhos de produtividade. 
E não há ganhos de produtivi-
dade sem trabalhadores com 
muitos anos de boa escola. Na 
era da tecnologia, a escolari-
dade mínima desejável é de 12 
anos. No Brasil, não atingimos 
a metade disso;

b) Os gastos com a Previdência 
no Brasil atingem a proporção 
de 12% do PIB, enquanto que o 
Chile gasta apenas 3%. A popu-

lação idosa no Brasil, acima de 
65 anos, representa apenas 6% 
da população. Há enorme con-
tingente de aposentadorias e 
benefícios sociais que são pa-
gos a pessoas em condição de 
trabalhar e produzir;

c) Os investimentos no Brasil po-
dem ser estimados, nos últi-
mos anos, em 20% do PIB, sen-
do que apenas 2% do governo, 
o que mostra como este gasta 
muito em despesas correntes.

Será que o Brasil, seguindo es-
ta política distributivista, não está 
seguindo um caminho mais peno-
so para obter o crescimento eco-
nômico?  É certo que não se pode 
sustentar a posição de que o cres-
cimento somente será possível 
com um fortíssimo aperto na polí-
tica de distribuição de renda, com 
o objetivo de se aumentar a pou-
pança a qualquer preço. Esta po-
sição condenaria parte considerá-
vel da população a viver excluída 
dos benefícios do progresso que 
o mundo assiste atualmente. En-
tretanto, pode-se questionar se 
não estamos adotando uma posi-
ção extremamente generosa para 
alguns em detrimento do cresci-
mento do país. 

A Tabela 1 indica uma tendên-
cia que confirma esta observa-
ção. O aumento no consumo es-
tá ocorrendo ao mesmo tempo 
em que se verifica uma redução 
da poupança.

Este aumento no consumo po-
de estar ocorrendo em virtude do 
forte aumento dos gastos sociais 
do governo, sem a contrapartida 
necessária de redução das des-
pesas públicas. Ao contrário, os 
gastos de custeio do governo fe-
deral estão crescendo nos últi-
mos anos: no período de 2002 
a 2005, observou-se um aumen-
to real de 20,5%. Na discussão da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
de 2007 foi discutida a conveni-
ência de se fixar um limite, próxi-

O que deve ser 
buscado mais 
fortemente: o 
crescimento ou 
a distribuição de 
renda? Será preciso 
que o “bolo” cresça 
para distribuir a 
riqueza ou será 
preciso distribuí-la 
concomitantemente? 

[ e m  a n á l i s e :  g o v e r n o]
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mo a 17% do PIB, para as despe-
sas correntes (na sua maior parte 
despesas de pessoal). E se discu-
tiu, igualmente, a fixação, por lei, 
da necessidade de redução deste 
limite nos anos seguintes.

Outra visão, mais otimista, pode 
ser colocada neste debate a respei-
to das políticas públicas e das pers-
pectivas para o crescimento do pa-
ís. Em entrevista (O Estado de São 
Paulo, 05/02/07), o professor Alo-
ísio Araújo, da EPGE/FGV, sustenta 
que o Brasil vem passando nos últi-
mos anos por um período de refor-
mas estruturais que, se não foram 
tão profundas como se imaginava, 
trouxeram inovações que podem 
levar o país, nestes anos, a um ci-
clo de crescimento maior do que o 
previsto pela maior parte dos ana-
listas. A saber:

a) As reformas na legislação em-
presarial (especialmente a nova 
lei de falências e recuperação 
de empresas), alterações no 
processo judicial visando dar 
maior garantias para os inves-
tidores, mudanças no processo 
de execução judicial, etc.;

b) Reforço nas garantias dos cre-
dores, que viabilizaram uma 
expansão do crédito de 25% 
para 35% do PIB e que podem 
levá-lo a um montante de 50% 
do PIB;

c) Privatização de setores de in-
fra-estrutura que hoje são ine-
gavelmente mais  eficientes;

d) Queda da taxa de juros real e 
do risco-país.

 O professor Aloísio Araújo ob-
serva ainda a necessidade de se-
rem implantadas as reformas 
trabalhista, previdenciária e tri-
butária, o que parece ser um con-
senso na atualidade. 

Está sendo elaborado um Pro-
grama de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) que, a partir de ini-
ciativa do Executivo, está sendo 
discutido no Congresso Nacional. 
Este fato é altamente positivo. 
Uma vez aprovado, o Programa 
sinalizará o rumo de crescimento 
que o país adotará.

O PAC prevê investimentos pú-
blicos e privados no montante 
aproximado de R$ 503 bilhões pa-
ra o setor de infra-estrutura. Tais 
investimentos virão, na maior par-
te, do setor privado (R$ 216,9 bi-
lhões) e das empresas estatais (R$ 
219,20 bilhões).

Os investimentos das empresas 
estatais federais em 2006 foram 
de R$ 33,64 bilhões, sendo que 
R$ 28,30 bilhões da Petrobrás e 
R$ 3,17 bilhões da Eletrobrás, se-
gundo indica o Professor Artur 
Barrionuevo, da EESP/FGV, em ar-
tigo publicado no DCI (13/02/07).

Há também no PAC a previsão 
de medidas de desoneração tri-
butária que levarão, segundo es-
pera o governo, a uma retomada 
de investimentos, tais como: re-
ajuste da tabela do IRPF; prorro-
gação da depreciação acelerada 
no IRPJ; prorrogação da cumula-
tividade do PIS/COFINS na cons-
trução; Lei Geral das Micro e Pe-
quenas Empresas; prazo dos 
créditos do PIS e COFINS em edi-
ficações; desoneração de obras 
de infra-estrutura; desoneração 
dos fundos para infra-estrutura; 
ampliação do benefício tributá-
rio a microcomputadores; pro-
grama de incentivo ao setor da 
TV digital; programa de incenti-
vo ao setor de semicondutores; 
desoneração da compra de per-
fis de aço.

São medidas a serem implanta-
das em 2007, quando o valor to-
tal da desoneração será de R$ 6,6 
bilhões, e em 2008, quando o va-
lor total das desonerações atingi-
rá R$ 11,5 bilhões.

Ao mesmo tempo, deverá ser 
instalado um fórum para discu-
tir a questão da Previdência So-
cial. Espera-se que a iniciativa 
não se perca em reuniões inter-
mináveis e improdutivas o que, 
infelizmente, tem sido rotina em 
grupos de trabalho, outros fó-
runs de debate e conselhos go-
vernamentais. 

O PAC prevê 
investimentos 
públicos e privados no 
montante aproximado 
de R$ 503 bilhões 
para o setor de 
infra-estrutura. Tais 
investimentos virão, na 
maior parte, do setor 
privado e das empresas 
estatais.

TAbELA 1

EvOLUçãO DO CONSUMO E DA pOUpANçA – (EM % pIb)

Consumo Poupança
4º tri/2004 74,0 23,2
1º tri/2005 74,2 23,0
2º tri 74,4 22,8
3º tri 74,5 22,6
4º tri 75,0 22,2
1º tri/2006 75,0 22,2
2º tri 75,3 22,0
Fonte: IPEA.
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Liberais
Versus

desenvolvimentistas

C
rescimento econômico: o grande desa-
fio dos últimos 20 anos. Como fazer pa-
ra que o Brasil encerre o círculo vicio-
so de crescimento médio em torno de 

2,5%? Bolsa família, aposentadoria para donas de 
casa que nunca contribuíram para o sistema pre-
videnciário ou controle dos gastos públicos com 
redução da carga tributária?

[ e m  a n á l i s e :  e c o n o m i a ]
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Apesar de muito debate, se-
ja qual for a corrente de pensa-
mento econômico, liberais ou de-
senvolvimentistas (ver Quadro 1), 
todos concordam que juros e tri-
butos elevados são uma combi-
nação perversa, que tem como 
conseqüência a redução dos in-
vestimentos privados.

Se por um lado liberais têm 
uma visão pragmática, defenden-
do cortes nos gastos improduti-
vos e ineficientes do governo, o 
que permitiria o aumento do su-
perávit fiscal e conseqüentemente 
da poupança interna, os desenvol-
vimentistas se apegam ao popu-
lismo dos gastos públicos com 
ênfase no social. Apesar de apa-
rentemente eficazes no curto pra-
zo, tanto do ponto de vista eco-
nômico quanto do ponto de vista 
político — afinal, nos últimos qua-
tro anos a população composta 
pelos 10% mais pobres aumentou 
a sua participação na renda total 
e o atual presidente foi reeleito —, 
estas práticas não são capazes de 
sustentar o tão almejado cresci-
mento na faixa dos 5-6% ao ano.

Enquanto o Brasil não reduzir 
a relação dívida pública/PIB, não 
aumentar o grau de abertura da 
economia e não proporcionar um 
ambiente regulatório estável que 
viabilize uma relação risco x re-
torno adequada para o investi-
dor privado, o país permanecerá 
como o “patinho feio” dos BRICs, 
com níveis insuficientes de pou-
pança interna e investimento (ver 
Gráficos 1 e 2).

A queda dos juros e o aumen-
to dos investimentos privados são 
conseqüências naturais de um 
ambiente de austeridade fiscal e 
estabilidade da regulação, princi-
palmente nos setores de infra-es-
trutura. A combinação de controle 
das contas públicas, redução da 
carga tributária e maior grau de 
abertura da economia é uma re-
ceita bastante eficaz para a viabi-
lização do crescimento econômi-
co sustentável. Fonte: FMI

Liberais X Desenvolvimentistas
Liberais Desenvolvimentistas

Defendem Questionam Defendem Questionam

Juros Meta de inflação Juros elevados Meta de 
crescimento

Juros elevados

Banco Central 
autônomo

Incertezas Banco Central 
menos autônomo

Independência do 
Banco Central

Contenção dos 
gastos públicos

Dívida Pública/PIB Gastos públicos 
com ênfase no 
social

Setor 
externo

Exportações Câmbio baixo Restrições à 
entrada de capitais

Câmbio baixo

Maior abertura da 
economia

Protecionismo

Tributos Reforma tributária Tributos elevados Financiamento 
público

Tributos elevados

Regulação Estabilidade 
e agências 
reguladoras 
independentes

Instabilidade de 
regras

Agências 
reguladoras 
subordinadas ao 
Poder Executivo

Papel do investidor 
privado

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

Gráfico 1: Poupança interna / PIB (%)  
(média dos últimos dez anos) 

Gráfico 2: Investimento / PIB (%) 
(média dos últimos dez anos) 
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N
os últimos dez 
anos ocorreu 
uma clara gui-
nada para a 

esquerda dos governos de 
muitos países sul-america-

nos. Argentina, Bolívia, Bra-
sil, Chile, Equador e Venezuela 

elegeram governos de esquerda 
e de centro-esquerda, apresentando, 

em maior ou menor grau, preocupa-
ções sociais e redistributivistas, idéias de 

afirmação nacional perante os países desen-
volvidos, em particular os EUA, e se opondo 
ao processo de globalização e de integração 
internacional, embora favoráveis à integração 
dos países latino-americanos e dos emergen-
tes e pobres em geral.

Apesar do sucesso e da popularidade das 
baixas taxas de inflação alcançadas nos anos 
de 1990, estes governos costumam ser hostis 
às chamadas “políticas neoliberais” de estabi-
lização da economia. Na Argentina e na Vene-

A AMÉRICA LATINA ATUAL E CHÁvEZ
A. C. Pôrto Gonçalves
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zuela, a inflação anual já está em 
torno de 15% e é crescente, em-
bora represada por controles de 
preços e outros mecanismos de 
intervenção e de postergação. No 
Brasil, a campanha contra o Ban-
co Central independente tem re-
crudescido, com a adesão do pró-
prio Ministério da Fazenda, após a 
gestão do Ministro Palocci, entre 
os que se opõem e hostilizam a 
“política monetária de juros altos” 
do Banco Central. Ao mesmo tem-
po, o desperdício que ocorre nos 
gastos públicos exagerados e os 
conseqüentes déficits orçamentá-
rios têm sua importância minimi-
zada.

Paradoxalmente, a dívida públi-
ca, decorrência inevitável do acú-
mulo dos déficits, é considerada 
um fato muito negativo devido ao 
tamanho dos serviços que gera, 
não havendo uma percepção da 
óbvia ligação entre o déficit prati-
cado e a dívida acumulada.

No plano do poder, embora 
eleitos e, neste sentido, legítimos, 
estes governos tendem a enfatizar 
as falhas e a corrupção do jogo 
eleitoral “praticado pelas elites” e 
a se apoiar nas organizações não 
governamentais da sociedade ci-
vil para exercer pressão sobre os 
parlamentos e os políticos em ge-
ral. Em vez de buscar a reforma 
do sistema político, usam suas 
fraquezas e falhas para aprovar 
as medidas que preconizam, e até 
mesmo para se perpetuar no po-
der (por exemplo, através de re-
formas constitucionais, como na 
Venezuela).

Enfim, as principais caracterís-
ticas do populismo clássico, co-
mo o redistributivismo ingênuo e 
universal (à la Peron), a hostilida-
de em relação às elites e aos es-
trangeiros (sobretudo empresas 
estrangeiras), a hostilidade em re-
lação aos banqueiros e às taxas 
de juros elevadas, a simpatia com 
a inadimplência, a pouca atenção 
dada ao equilíbrio financeiro do 
orçamento público, o ceticismo ou 

mesmo desprezo em relação às 
instituições da democracia repre-
sentativa (vistas como instrumen-
tos da elite a serem manipuladas), 
estão crescentemente presentes 
na cena latino-americana.

Este ressurgimento, posterior 
ao fim da Guerra Fria, sugere que 
não foi a influência externa das 
potências comunistas, no século 
passado, interessadas em expan-
dir o seu poder, que levou, e leva, 
à adoção de políticas populistas 
na América Latina. Estas políticas 
têm raízes no universo cultural da 
região e, embora haja influência 
externa, não são simplesmente 
importadas.

Na América Latina houve me-
nos mudanças após a guerra fria. 
As antigas potências comunistas, 
como a China e a Rússia, outrora 
exemplos influentes para a região, 
aderiram à integração internacio-
nal, com crescentes exportações, 
importações e fluxos de capitais. 
Adotam mais e mais critérios de 
eficiência microeconômica na con-
dução de sua economia domésti-
ca, praticam políticas monetárias 
e fiscais estabilizadoras (“neolibe-
rais”) e assim por diante.

Infelizmente, as políticas popu-
listas contêm um elemento de irra-
cionalidade, no sentido de serem 
ações que não podem alcançar o 
objetivo a que se propõem. O ob-
jetivo de maior riqueza, poder, in-

dependência e dignidade nacio-
nal, o que, em última análise é o 
que desejam os líderes populis-
tas, só pode ser obtido através da 
maior eficiência na alocação dos 
recursos públicos e privados e da 
estabilidade da economia. E es-
tas condições também são impor-
tantes para haver redistribuição 
de renda, a qual é bem mais fácil 
de ser efetivada numa região com 
crescente riqueza.

É um engano pensar que a efici-
ência e a estabilidade são incompa-
tíveis com os objetivos de poder e 
independência, de erradicação de 
pobreza, de cuidados com o meio 
ambiente, de sustentabilidade etc. 
Pelo contrário, são condições ne-
cessárias, como o descobriram os 
chineses e os russos. Na medida 
em que os populistas instabilizam 
a economia e reduzem sua eficiên-
cia, se afastam, portanto, de seus 
próprios objetivos finais. E haverá 
frustração popular, inevitavelmen-
te, no futuro.

Entre os líderes mais recentes e 
notáveis do populismo sul-ameri-
cano, Hugo Chávez é um exemplo 
típico, quase padrão. Nascido em 
1954, oficial do Exército e profes-
sor da Escola Militar da Venezue-
la, Chávez foi eleito presidente da-
quele país em 1998, após chefiar 
em 1992 uma tentativa frustrada 
de golpe militar contra a “demo-
cracia podre das elites corruptas”, 
e passar algum tempo preso.

Durante seus anos como pro-
fessor, estudou as ações e a obra 
de alguns revolucionários sul-
americanos importantes do pas-
sado, como Simon Bolívar, Simon 
Rodriguez e Ezequiel Zamora, 
entre outros. Chávez se baseou 
nas ações e nos pensamentos de 
Bolívar e seus companheiros pa-
ra formular uma ideologia pró-
pria que o levou a rebatizar o 
país de República Bolivariana da 
Venezuela. 

Na verdade, Bolívar era visto 
pela esquerda marxista venezue-
lana de modo muito negativo: um 

Na medida em 
que os populistas 
instabilizam a 
economia e reduzem 
sua eficiência, se 
afastam, portanto, de 
seus próprios objetivos 
finais. E haverá 
frustração popular, 
inevitavelmente, no 
futuro.
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burguês que lutou em prol da in-
dependência em relação à Espa-
nha com o apoio da Inglaterra, e 
entregou o país ao capitalismo in-
glês. Chávez enfatizou outros as-
pectos da vida de Bolívar. Nasci-
do em 1783, em Caracas, Simon 
Bolívar morreu na Colômbia em 
1830, após liderar a luta exitosa 
pela independência da Venezuela, 
da Colômbia, do Peru, do Equador 
e da Bolívia.

Além de um homem de ações, 
ele era um intelectual que lera os 
clássicos e a literatura revolucio-
nária francesa da época. Quando 
jovem viajou por seis anos pela Eu-
ropa e a partir de 1807 dedicou-se 
à causa da independência latino-
americana. Em seu “Manifesto de 
Cartagena” (cidade colombiana), 
defendia a unificação continen-
tal e um governo forte, centraliza-
do. Anos mais tarde, sob a prote-
ção inglesa na Jamaica, escreveu 
as “Cartas da Jamaica”, defenden-
do a integração total do continen-
te, incluindo o México, o Chile e 
a Argentina, e glorificando a raça 
mestiça de índios e europeus, típi-
ca da América do Sul.

Após muitas lutas, em 1826, 
ao ser eleito presidente do Peru, 
Bolívar se tornou presidente de 
uma área territorial que incluía a 
Venezuela, a Colômbia, o Peru, o 
Equador e a Bolívia. Excluindo a 
Argentina e o Chile, liberados de 
domínio espanhol pelo general 
republicano José de San Martin, 
Bolívar era o presidente da Amé-
rica do Sul espanhola. Mas, nos 
anos imediatamente subseqüen-
tes, revoltas locais dividiram seus 
domínios. No entanto, o projeto 
bolivariano integrativo da Amé-
rica Latina para enfrentar os paí-
ses unificados, o poder estrangei-
ro (norte-americano, sobretudo), 
continua a ser o principal objetivo 
de Chávez.

Além de Bolívar, mais conhe-
cido, outros homens de ação 
e pensadores venezuelanos in-
fluentes junto a Chávez são Si-

món Rodriguez (contemporâneo 
e amigo de Bolívar) e Ezequiel Za-
mora (da geração posterior a de 
Bolívar). Além de defender a uni-
ficação latino-americana, acha-
vam que deveriam haver também 
mudanças no sistema econômi-
co, no sentido de maior redistri-
buição de seus benefícios e hu-
manização do trabalho. “Tierra 
y Hombres Libres”, “Elección Po-
pular”, “Horror a la Olegarquia” 
eram os slogans de Zamora, fre-
qüentemente repetidos por Chá-
vez. A influência do pensamento 
europeu revolucionário de mea-
dos do século XIX se faz sentir 
nitidamente.

Em dezembro de 1994, em Ha-
vana, Hugo Chávez fez um dis-
curso que sintetiza seus desejos 
e pensamentos. Seguem-se algu-
mas de suas afirmações:

“Criei-me com a idéia de uma 
América Espanhola, América Lati-
na, Caribenha, um continente in-
tegrado numa única nação.”;

“Nós nos sentimos como se 
pertencêssemos a todas as eras, 
a todos os lugares.”;

“Cuba é um exemplo para a dig-
nidade latino-americana.”;

“Estamos determinados a ele-
var a bandeira ideológica relevan-
te e benéfica para a Venezuela e 
para todos os países da América 
Latina: a bandeira Bolivariana.”;

“Simon Rodríguez conclamou 

os americanos do sul a fazer du-
as revoluções: a política e a eco-
nômica. Chamou a construir um 
modelo de uma economia social, 
uma economia do povo.”; “Ele nos 
desafiou a não imitar servilmente 
as idéias dos outros, a sermos ori-
ginais, a inventar ou a perecer.”;

”Na Venezuela teremos uma 
eleição em 1995 – daqui a um ano 
– eleições ilegais, ilegítimas. ... é 
neste processo eleitoral que não 
acreditamos. ... e há o outro pólo 
que alimentamos, das demandas 
que vêm das ruas, das pessoas, 
pedindo uma Assembléia Consti-
tuinte que redefina as raízes pro-
fundas da Nação.”;

“Na Venezuela não rejeitamos a 
luta armada... mas temos uma al-
ta porcentagem de venezuelanos 
do nosso lado... sobretudo os que 
vivem num estado crítico de po-
breza.”;

”É inacreditável mas é verdade: 
na Venezuela, em vinte anos, mais 
de 200 bilhões desapareceram. 
Onde está o dinheiro?... Nas contas 
dos bancos estrangeiros de quase 
todos os que estiveram no poder 
na Venezuela, civis e militares.”;

“Um modelo econômico sobe-
rano é um projeto de longo pra-
zo, um projeto que necessita de 
vinte a quarenta anos. Não dese-
jamos continuar a ter uma econo-
mia colonial, um modelo econô-
mico complementar.”

As idéias de Chávez, que em 
maior ou menor grau se fazem 
presentes no resto da América La-
tina (inclusive no Brasil), têm, em 
geral, fundamentos em desejos le-
gítimos, de maior independência, 
dignidade, mais igualdade social e 
assim por diante. Mas suas ações 
não levam a alcançar tais objeti-
vos. O entendimento deste fato, in-
clusive no Brasil, é muito importan-
te para evitar que o país caia numa 
armadilha de ineficiência, baixo 
crescimento, inflação e frustração 
popular, e fique à margem do que 
ocorre nos países ricos e emergen-
tes. 

As idéias de Chávez 
têm, em geral, 
fundamentos em 
desejos legítimos, de 
maior independência, 
dignidade, mais 
igualdade social e 
assim por diante. Mas 
suas ações não levam a 
alcançar tais objetivos.
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Mais forte do que no início do primeiro governo,  ¾
Lula obteve o apoio de 11 partidos com repre-
sentação congressual. Políticos da base aliada 
foram eleitos presidentes em ambas as Casas 
do Congresso, processo que ocorreu juntamen-
te com a redução da bancada oposicionista na 
Câmara. 

No primeiro mandato de Lula aconteceu no ter- ¾
reno econômico o que pode ser chamado de re-
formismo brando, que levou em conta o legado 
positivo da década de 1990 e o aperfeiçoou em 
alguns aspectos; por meio do reformismo bran-
do e das políticas sociais, o modelo econômico 
do primeiro mandato de Lula redundou num dis-
tributivismo com estabilidade monetária.

Permaneceram problemas graves como juros  ¾
altos, carga tributária exorbitante, baixo nível 
de investimento público e ajuste fiscal incom-
pleto, todos eles impedindo a economia de cres-
cer mais. Não por acaso, a agenda do segundo 
mandato colocou o tema do crescimento econô-
mico no topo das prioridades. 

O grande nó do primeiro mandato de Lula es- ¾
teve no plano político-administrativo. Do ponto 
de vista da governabilidade, por um ano e meio 
o Executivo federal aprovou pouca coisa no Le-
gislativo.

Corrigindo o grande erro do primeiro governo,  ¾
o presidente Lula conseguiu o apoio formal do 
PMDB, com a anuência de quase toda a legen-
da.

Pelos próximos dois anos, a oposição não de- ¾
ve criar grandes dificuldades para o gover-
no; isso vale também para os presidenciáveis 
que se originem da base governista, uma vez 
que eles, em princípio, desejam o apoio do 
presidente.

Os dois principais  ¾ fronts de governabilidade, o 
congressual e o federativo, também não devem 
ser problemas na primeira metade do mandato.

Os conflitos entre o PT e a coalizão em geral não  ¾
podem ser descartados. O desafio do Presiden-
te Lula é exatamente controlar as ambições das 

forças políticas que vão tentar sucedê-lo dentro 
do mesmo espectro.

O reformismo brando terá muitas dificuldades  ¾
de levar o país ao “espetáculo do crescimento”, 
embora possa ter um resultado mediano, na fai-
xa dos 3,5% a 4%, com alguma distribuição de 
renda.

Os riscos para o sucesso do segundo manda- ¾
to passam, ainda, pela esfera da implementação 
das políticas.

Há hoje uma distância entre os projetos moder- ¾
nizadores do Estado e a temática da desigual-
dade colocada pela Era Lula. Ambas as agendas 
são importantes e a separação delas, fruto da 
luta entre PSDB e PT pela hegemonia política, 
atrapalha o desenvolvimento do país.

A reforma ministerial, aparentemente, garantiu  ¾
uma base de apoio ampla, mas só o tempo dirá 
se Lula conseguirá coordenar política e adminis-
trativamente o suporte partidário que tão bem 
costurou. 

Os gastos públicos estão sendo no sentido de  ¾
atender aos chamados programas sociais. Por 
outro lado, não são privilegiados os investimen-
tos em infra-estrutura bem como os gastos nas 
áreas de educação e saúde.

O aumento no consumo pode estar ocorrendo  ¾
em virtude do forte aumento dos gastos sociais 
do governo, sem a contrapartida necessária de 
redução das despesas públicas. Ao contrário, os 
gastos de custeio do governo federal estão cres-
cendo nos últimos anos.

O PAC prevê investimentos públicos e privados  ¾
no montante aproximado de R$ 503 bilhões pa-
ra o setor de infra-estrutura. Tais investimentos 
virão, na maior parte, do setor privado (R$ 216,9 
bilhões) e das empresas estatais (R$ 219,20 bi-
lhões).

O PAC prevê também medidas de desoneração  ¾
tributária. Em 2007 o valor total da desonera-
ção será de R$ 6,6 bilhões, e em 2008 atingirá 
R$ 11,5 bilhões.

SUMÁRIO EXECUTIvO
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Ce
ná

rio
s

A 
A formulação de cená-
rios para o Brasil nos 
próximos anos admite 
duas possibilidades bá-

sicas: 1) a continuação da situa-
ção de crescimento relativamente 
reduzido do PIB real, acompa-
nhando o ritmo modesto dos in-
vestimentos, em particular na in-
fra-estrutura; 2) a atual política 
de estabilização do Banco Cen-
tral continuaria a ocorrer, evitan-
do a inflação e os desequilíbrios 
externos.

As políticas sociais do gover-
no serão mantidas, assegurando 
apoio junto à massa mais pobre 
da população. Mas o baixo cresci-
mento da economia poderá gerar 
uma enorme pressão para o cres-
cimento econômico, o mais rapi-
damente possível, sobretudo por 
parte da classe média urbana.

O crescimento econômico não 
poderá ser atendido de imedia-
to, pois o país não tem capaci-
dade de produção para tal. Es-
tamos vivendo uma restrição do 
lado da oferta: falta infra-estrutu-
ra e investimento. O PAC (Progra-
ma de Aceleração do Crescimen-
to), ainda que seja bem sucedido 
e resolva todos os seus impas-
ses com relação a recursos, pro-
blemas ambientais, etc, não te-
rá muito efeito a curto e médio 
prazos. Além de investimento 

imediato, o plano formulado não 
resolve alguns problemas fun-
damentais que têm inibido o in-
vestimento no Brasil – a questão 
tributária, as incertezas regulató-
rias, jurídicas e assim por diante. 
Todos estes assuntos vêm sendo 
postergados por serem espinho-
sos economicamente e politica-
mente.

Nestas condições, para gerar 
maior crescimento o mais rapida-
mente possível e satisfazer as de-
mandas de emprego, sobretudo 
da classe média urbana, o gover-
no poderia optar por uma políti-
ca de aumento de demanda agre-
gada via políticas monetárias e 
fiscais expansionistas. Tais po-
líticas resolveriam o impasse da 
falta de recursos do orçamento 
público, mas gerariam a instabili-
dade inflacionária. E o crescimen-
to obtido não seria sustentável 
a médio e longo prazos. A cur-
to prazo, no entanto, seriam me-
didas positivas politicamente, le-
vando à expansão provisória da 
produção e do emprego. É o que 
está acontecendo no momento 
em outros países latino-america-
nos (Argentina e Venezuela).

Esta seria uma segunda possí-
vel evolução econômica do Brasil 
nos próximos anos, um cenário 
alternativo ao cenário básico de 
estabilidade. 
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Cenário básico 2005 2006 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p

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

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

Taxa de Juros SELIC (%a.a.) - média 19,1 15,3 12,0 11,0 10,0 9,0 9,0
SELIC (%a.a.) - final 18,0 13,3 12,0 10,0 10,0 9,0 9,0

Inflação IPCA (%) 5,7 3,9 4,5 4,0 4,0 4,0 3,0
IGP-M (%) 1,2 3,1 4,8 4,2 4,0 4,0 3,0

Contas Públicas Sup. Primário (%PIB) 4,8 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,0
Dívida Pública (%PIB) 51,6 50,0 49,0 48,0 47,0 47,0 47,0

Contas Externas Câmbio (R$/US$) 2,3 2,1 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7
Balanço Comercial 44,8 46,1 40,0 37,0 33,0 35,0 34,0

Exp (US$ B) 118,3 137,5 142,0 150,0 156,0 160,0 161,0
Imp (US$ B) 73,6 91,4 102,0 113,0 123,0 125,0 127,0

Conta corrente (%PIB) 1,9 1,4 1,2 0,7 0,0 -0,2 0,0
IED (US$ B) 15,1 18,8 16,8 17,0 17,0 17,0 17,0

Cenário Alternativo 2005 2006 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p

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

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

Taxa de Juros SELIC (%a.a.) - média 19,1 15,3 12,0 11,0 13,0 17,0 15,0
SELIC (%a.a.) - final 18,0 13,3 11,0 10,0 15,0 19,0 17,0

Inflação IPCA (%) 5,7 3,9 5,0 6,5 6,0 5,5 5,5
IGP-M (%) 1,2 3,1 4,8 7,5 7,0 7,0 7,0

Contas Públicas Sup. Primário (%PIB) 4,8 4,3 4,2 5,0 6,0 5,0 5,0
Dívida Pública (%PIB) 51,6 50,0 49,0 48,0 49,0 50,0 51,0

Contas Externas Câmbio (R$/US$) 2,3 2,1 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9
Balanço Comercial 44,8 46,1 50,0 48,0 35,0 33,0 35,0

Exp (US$ B) 118,3 137,5 148,0 155,0 149,0 145,0 145,0
Imp (US$ B) 73,6 91,4 98,0 107,0 114,0 112,0 110,0

Conta corrente (%PIB) 1,9 1,4 2,0 1,9 1,5 1,3 1,3
IED (US$ B) 15,1 18,8 18,0 18,0 14,3 14,0 13,8

E = Estimativa P = Projeção IED = Investimento Externo Direto




