




O 
fim do ano se aproxima e já é possível fa-
zer um balanço do primeiro ano do segun-
do mandato do presidente Lula. Embora o 
partido do presidente tenha perdido car-

gos e ministérios, a aliança política costurada, com 
onze partidos, foi a maior da história brasileira. For-
taleceu-se o governismo, e a situação na Câmara Fe-
deral também é melhor. A grande fragilidade con-
tinua sendo o Senado. O artigo de Política deste 
boletim discute esta e outras questões estratégicas 
do início do segundo mandato, tendo em vista o mo-
delo político-administrativo adotado pelo governo.

Com relação à reforma do sistema tributário bra-
sileiro, uma questão que atravessa governos e man-
datos, as discussões em torno da CPMF e do ICMS 
vêm sendo destaque ao longo deste ano. Quanto à 
CPMF, ao que tudo indica, será mantida como está. 
Afinal, são cerca de R$ 40 bilhões ao ano, algo que o 
governo não pode abrir mão. Quanto ao ICMS, che-
gar a um consenso não será trivial. É o que mostra o 
artigo “Reforma no sistema de cobrança ICMS: Será 
que desta vez chegaremos ao consenso?”, da seção 
de Governo desta edição.

No plano econômico, deveremos ter esse ano um 
crescimento do PIB de quase 5%. A questão é: es-
sa taxa é sustentável? A contínua redução da taxa 
de juros, interrompida apenas na última reunião do 
Copom, em outubro, pode ter levado a um aque-
cimento excessivo da economia, expresso no for-
te aumento da atividade econômica em 2007. Mas 
o PIB potencial não cresceu no mesmo ritmo, en-
tão há risco de aumento das taxas de inflação. Será 
que estamos diante de uma nova política econômi-
ca, em que para haver crescimento econômico um 
aumento da inflação é tolerado? Este é o tema do 
artigo de Economia.

E no Especial desta edição, temos o artigo 
“Educação no Brasil: O que fazer?”. O atraso edu-
cacional tem conseqüências diretas sobre o nível 
de renda do país, e reforça cada vez mais a sua 
má distribuição. Então, o que é possível fazer pa-
ra melhorar? Para ajudar a elucidar essa questão, 
o professor da EESP/FGV André Portela Souza dá 
um panorama da educação no país, enfatizando 
os aspectos de volume, qualidade e distribuição 
dos gastos. u
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O 
ano de 2007 abriu o se-
gundo mandato do pre-
sidente Lula. Ele foi ree-
leito em segundo turno 

com ampla vantagem sobre o ad-
versário. O resultado reforçou 
sua legitimidade política e confir-
mou o sucesso de algumas políti-
cas, como as medidas de comba-
te à inflação e os programas de 
transferência de renda. Mas a vi-
tória eleitoral não significou que 
o novo governo deveria ser igual 
ao primeiro. Novidades nos pla-
nos político e administrativo fo-
ram criadas para evitar os erros 
anteriores e, sobretudo, para dar 
uma marca própria ao segundo 
mandato. Tais inovações, contu-
do, não deram conta de todos os 
eventos e problemas que aparece-
ram em 2007. E o lulismo teve de 
aprender novas lições neste ano.

BALANÇO POLÍTIcO DE 2007: 
FATOs E cONsEQÜÊNcIAs

O presente texto analisa a 
trajetória desse primeiro ano 
do novo mandato do presidente 
Lula. Num primeiro momento, 
são expostas as grandes linhas 
que caracterizam a coalizão co-
mandada pelo PT. A seguir, al-
guns dos fatos políticos mais 
importantes de 2007 são discu-
tidos sob a forma de quatro te-
mas centrais neste início de go-
verno: a dimensão gerencial e 
seu efeito político, a fragiliza-
ção do Legislativo, o incremen-
to do ativismo político do Judi-
ciário e a definição do papel do 
Estado.

A conclusão do artigo procura 
mostrar quais conseqüências po-
deriam advir da trajetória política 
de 2007, particularmente sobre 
os rumos do Governo Lula e de 
sua sucessão em 2010.
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1- O mODELO POLÍTIcO-ADmINIsTRATIvO DO 
sEguNDO mANDATO

A aprovação maciça pelas ur-
nas reforçou o poder do presi-
dente Lula, dando-lhe mais auto-
nomia frente às forças políticas 
que o apoiaram, particularmen-
te o PT. Disso resultou o fenôme-
no conhecido como lulismo: a li-
derança pessoal de Lula vai além 
do espectro representado pelo 
Partido dos Trabalhadores, e é ela 
que, em boa medida, comanda e 
dá sentido hoje à articulação polí-
tica do governo. 

O lulismo deu maior autonomia 
ao presidente para montar sua ba-
se política. Disto resultou um no-
vo modelo de coalizão, no qual o 
PT perdeu parcela dos ministérios 
e cargos que detinha no primeiro 
mandato, sem que tenha deixado 
de ser importante para o gover-
no, tanto do ponto de vista nu-
mérico como ideológico. Foi mon-
tada uma aliança governista de 
onze partidos, a mais abrangente 
da história brasileira. Mas é possí-
vel, na verdade, dividir o governo 
em quatro partes:

a) A destinada ao Partido dos Tra-
balhadores, contendo a maior 
fatia do governo, mas que so-
frera redução em relação ao pe-
ríodo 2003-2006;

b) O espaço obtido pelo PMDB, 
que fez dele o segundo prin-
cipal parceiro do Governo Lu-
la. Os peemedebistas aumen-
taram a parcela de poder em 
comparação ao primeiro man-
dato. Esse apoio, ademais, foi 
institucionalizado, outra novi-
dade em relação à gestão an-
terior. O fato é que o segundo 
governo transformou-se basi-
camente numa diarquia parti-
dária, com o predomínio da du-
pla PT-PMDB; 

c) Com menor número de cargos e 
ministérios, encontra-se o blo-
co independente de esquerda 

(denominado de “bloquinho”), 
composto pelo PC do B, PSB e 
PDT. Embora tenha menor pe-
so numérico, ele é importante 
por sua simbologia ideológica 
e maior coesão, atuando como 
contraponto à hegemonia do 
PT nas hostes governistas de 
centro-esquerda. 

d) O último grupo é o que con-
tém o maior número de parti-
dos, com perfil mais próximo 
da centro-direita. São legen-
das pequenas e médias, que 
sozinhas têm pouco impac-
to no Congresso Nacional. Ca-
so conseguissem se juntar por 

articulação própria, elas teriam 
maior influência; todavia, is-
so raramente ocorre. A relação 
dessas agremiações políticas 
com o Executivo Federal é mui-
to individualizada. Apesar des-
se problema de ação coletiva, 
tais legendas são importantes 
porque garantem uma maioria 
governista mais segura na Câ-
mara, e diminuem as dificulda-
des numéricas do governo no 
Senado. 

O segundo governo Lula criou 
uma arena para que os represen-
tantes de toda a coalizão parti-
dária participem das decisões 
de governo – o chamado Conse-
lho Político. Em poucos momen-

tos essa estrutura foi utilizada, 
mas nas poucas vezes em que is-
so aconteceu, ela foi bem sucedi-
da em apaziguar conflitos e afinar 
o discurso da bancada governista 
no Congresso Nacional. Porém, o 
modelo predominante de articu-
lação política continuou vincula-
do à negociação mais individuali-
zada com os partidos, por meio 
dos líderes do governo em ambas 
as Casas e, sobretudo, pela ação 
do Ministro das Relações Institu-
cionais, Walfrido dos Mares Guia, 
que atua cotidianamente junto 
aos deputados e senadores.

Três fatores favorecem a articu-
lação política no segundo manda-
to em comparação com a primei-
ra gestão. O primeiro foi a adesão 
formal do PMDB à coalizão, au-
mentando o seu poder dentro 
dela, como dito acima. Desde a 
Nova República, os peemedebis-
tas constituem o fiel da balança 
no processo legislativo nacional. 
Quanto mais eles estiverem fir-
mes no apoio ao governo, maio-
res as chances de aprovar proje-
tos e, principalmente, de evitar 
problemas no Congresso Nacio-
nal. A contrapartida negativa é 
que a manutenção do suporte pe-
emedebista é trabalhosa e incer-
ta, por conta das disputas entres 
as lideranças do partido e pela 
existência de um contingente ra-
zoável de parlamentares que não 
seguem as diretrizes partidárias. 
O segundo governo Lula passa 
boa parte do tempo negociando 
com os diversos PMDBs que há na 
legenda. 

O governismo se tornou mais 
forte no plano federativo. Mais 
partidos e candidatos ligados ao 
presidente Lula assumiram em 
2007, incluindo aí estados impor-
tantes como Rio de Janeiro, Bahia, 
Pernambuco e Pará, e a manuten-
ção da sintonia com outras fortes 
unidades estaduais, como Para-
ná e Amazonas. Mesmo os oposi-
cionistas vencedores não têm, na 
maior parte dos casos, interesse 

O governismo se tornou 
mais forte no plano 
federativo. Mais partidos 
e candidatos ligados 
ao presidente Lula 
assumiram em 2007
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em se contrapor automaticamen-
te ao Governo Federal – ao contrá-
rio, eles têm preferido cooperar a 
brigar. Isso é particularmente im-
portante para São Paulo e Minas 
Gerais, pois eles são governados 
pelos dois presidenciáveis mais 
fortes da oposição tucana – José 
Serra e Aécio Neves, respectiva-
mente –, os quais precisam de re-
cursos e apoio da União, além de 
desejarem que a situação do País 
esteja boa em 2010, para que nu-
ma eventual vitória eles possam 
assumir um governo em ordem. 

A situação na Câmara Federal 
também é melhor do que no pri-
meiro governo. A maioria gover-
nista ficou mais segura, principal-
mente por conta do acordo com 
o PMDB, mas também porque 
o apoio dos pequenos e médios 
partidos de centro-direita tornou-
se mais estável. A oposição não 
tem conseguido dividir a base do 
governo com a mesma eficácia de 
antes e seu contingente é menor 
do que no mandato anterior.

O maior problema de gover-
nabilidade reside no Senado, on-
de a situação continua a mesma 
do primeiro mandato. O Executivo 
Federal não tem maioria segura 
na Casa, e os senadores peeme-
debistas que garantem a vanta-
gem numérica negociam constan-
temente o seu apoio. Além disso, 
a oposição é composta aqui, em 
parte, por pesos-pesados da polí-
tica nacional, que conseguem vo-
calizar críticas contra a gestão do 
presidente Lula com maior eficá-
cia junto à opinião pública. Se não 
bastasse este quadro, o Senado 
passou por uma enorme crise em 
2007, envolvendo seu presidente, 
Renan Calheiros, como veremos 
mais adiante, algo que afetou ne-
gativamente o governo.

No plano das políticas públi-
cas, a grande novidade é o Pla-
no de Aceleração do Crescimento, 
denominado correntemente como 
PAC. Seu foco é aumentar o inves-
timento em infra-estrutura, tanto 

o governamental como o do setor 
privado. Trata-se de um importan-
te problema da economia brasilei-
ra. Além disso, a alocação de mais 
recursos para essa área tem efei-
tos positivos no crescimento e no 
nível de emprego, sem criar gran-
des riscos inflacionários. 

Mas o PAC vai além do proble-
ma específico que pretende ata-
car. Ele tem um forte caráter sim-
bólico, em três sentidos. Primeiro 
porque, ao acelerar o crescimen-
to do País, transformando-o num 
canteiro de obras, a gestão de Lu-
la seria equiparada à de períodos 
como o de JK, imagem clássica do 
desenvolvimentista. Note-se que 
há o intuito de comparar o “presi-

dente realizador” com a “paralisia” 
dos governos anteriores.  

Um segundo sentido simbólico 
do PAC é aumentar a eficácia da 
intervenção do Estado. A recupe-
ração da credibilidade do apare-
lho estatal é um tema recorrente 
nos discursos do presidente. Com 
esta estratégia, há um aceno a de-
terminados grupos que defendem 
ideologicamente com mais afin-
co a ação governamental. Mas o 
crescimento das obras públicas e 
a conseqüente melhoria da infra-
estrutura teriam impactos sobre 
toda a população. 

O PAC também realça a im-
portância do planejamento go-
vernamental, que, na opinião do 

governo, teria sido relegado nos 
últimos vinte anos. Essa visão pre-
tende dar um diferencial ao se-
gundo mandato e, ao mesmo tem-
po, defender o Governo Federal 
das críticas recebidas na área de 
gestão pública. De fato, a assimi-
lação da idéia de planejamento le-
vou à criação de vários PACs seto-
riais, como também a um esforço 
para melhorar a gerência e a co-
ordenação das atividades gover-
namentais. Os resultados desse 
processo ainda não são visíveis, e 
algumas falhas gerenciais se ex-
pressaram ao longo de 2007.

No terreno econômico, devere-
mos ter um desempenho melhor 
no segundo mandato, com cresci-
mento médio de 4,5% a 5% para 
o quadriênio. Os resultados pode-
riam ser ainda melhores se o go-
verno efetuasse mais reformas, 
mas, nesse campo, o presidente 
Lula adota, como dito num núme-
ro anterior do Cenários FGV, um 
reformismo brando e pouco ousa-
do. Provavelmente, um ativismo 
reformista maior faria com que 
o País aproveitasse melhor o mo-
mento de bonança.

Este quadro geral que caracte-
riza as grandes linhas do segun-
do mandato não é capaz de ex-
plicar completamente a trajetória 
dos eventos em 2007. Para tan-
to, na próxima seção serão anali-
sados alguns fatos estratégicos e 
suas conseqüências para o apren-
dizado do governo.

2- FATOs E QuEsTõEs EsTRATégIcAs DE 2007
Foram selecionadas aqui quatro 

questões nascidas de eventos que 
marcaram o primeiro ano do novo 
Governo Lula. Outros fatos incomo-
daram e exigiram respostas do Exe-
cutivo Federal e dos partidos, mas, 
ao fim e ao cabo, não se transfor-
maram em eixos significativos pa-
ra o sistema político. A análise des-
ses temas mostra que eles trarão 
conseqüências para os passos se-
guintes do segundo mandato, co-
mo mostraremos na conclusão.

O maior problema de 
governabilidade reside 
no Senado, onde a 
situação continua a 
mesma do primeiro 
mandato
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O primeiro fato, e talvez o mais 
marcante para o Executivo Fede-
ral, foi a prolongada crise aérea 
que afetou o País durante quase 
todo o ano de 2007. O ápice do 
problema ocorreu em julho, com 
a tragédia de Congonhas. Mais im-
portante do que o assunto em si, 
essa questão levantou o tema das 
fragilidades gerenciais do Gover-
no Lula, colocando boa parte da 
classe média contra o presidente 
e causando, com o acidente, uma 
enorme comoção popular. 

O caos aéreo poderia ter tido 
para o segundo governo Lula o 
mesmo efeito que o Apagão teve 
no último mandato de FHC. Mes-
mo tendo levado à perda de cre-
dibilidade junto a certos setores 
sociais, cabe lembrar que a cri-
se no setor elétrico atingiu mui-
to mais gente do que o problema 
nos aeroportos. Esta ressalva não 
elimina a importância política da 
questão. E, por isso, o Executivo 
Federal teve de dar uma respos-
ta que mostrasse que ele era ca-
paz de equacionar esta questão 
gerencial.

A escolha de Nelson Jobim pa-
ra ministro da Defesa representa 
uma inflexão no Governo Lula. Pri-
meiro porque ele teve plenos po-
deres para atacar o problema, e 
se ele não o resolveu por comple-
to até agora, houve contudo um 
avanço substancial no combate à 
crise aérea. Do ponto de vista da 
avaliação global do governo, mui-
to mais importante foi o rearran-
jo gerencial proposto, demitindo 
grande parte da diretoria da Infra-
ero e da ANAC. Isto mostrou co-
mo a competência administrativa 
tem sido subordinada, em algu-
mas áreas governamentais, a cri-
térios políticos de distribuição de 
cargos. O fracasso dessa experi-
ência tem tido efeito demonstra-
ção para outros setores do Execu-
tivo.

Se, por um lado, a solução Jo-
bim foi um choque de competên-
cia e liderança gerencial no se-

gundo mandato, por outro, ela 
resolveu de forma improvisada 
– e incompleta – o problema das 
agências reguladoras. Isso mos-
tra o quanto o Governo Lula e sua 
coalizão não conseguiram, ainda, 
ter uma visão clara sobre a ques-
tão regulatória, o que traz prejuí-
zos políticos e econômicos ao Pa-
ís. A discussão da legislação sobre 
o assunto está andando devagar 
na Câmara Federal, e aí está uma 
prova de fogo para saber o quan-
to a gestão petista aprendeu efeti-
vamente com as causas institucio-
nais da crise aérea.

Outra questão que marcou 
2007 foi a discussão sobre o pa-
pel do Estado. O presidente Lula 

falou várias vezes sobre o assun-
to, defendendo a importância de 
ser ter mais gente qualificada na 
máquina pública. A oposição, por 
sua vez, criticou constantemente 
o aumento dos gastos públicos, 
em especial as despesas corren-
tes não-financeiras. Além disso, 
a insatisfação com a carga tribu-
tária ganhou mais força na arena 
política.

O Governo Lula não abandonou 
a visão de que o Estado brasileiro 
deve ser maior, e profissionaliza-
do, para responder às necessida-
des da sociedade brasileira. Esta 
concepção às vezes se choca com 
a enorme politização dos cargos 
em comissão e com a reforma in-

conclusa da Previdência Pública, 
pois se houvesse menos gastos 
com inativos seria possível inves-
tir mais nos quadros burocráticos 
em atividade. 

A defesa dessa posição não sig-
nifica que o Governo Lula esteja 
adotando uma estratégia populis-
ta de aumentar os gastos públi-
cos. Superávits primários razoa-
velmente altos – maiores do que 
na Era FHC – têm sido obtidos e 
a carga tributária tem permaneci-
do constante, embora num ponto 
muito alto. No entanto, as pres-
sões políticas da oposição e da 
sociedade levaram o Executivo Fe-
deral a buscar formas de desone-
ração tributária, atingindo inclusi-
ve a CPMF. 

A pressão por melhor gestão 
pública aparece mais no segun-
do do que no primeiro mandato, 
embora com efeitos desiguais en-
tre os vários setores. Exemplo de 
uma política pública que passa 
por uma enorme transformação é 
a Educação, a partir do lançamen-
to do Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE). Foi constituí-
do um modelo de gestão baseado 
no tripé indicadores/avaliação/re-
compensa (ou punição), seguindo 
a tendência internacional da ad-
ministração por resultados. Ade-
mais, houve uma aproximação 
maior com a sociedade, procu-
rando parceiros para implemen-
tar uma ação pactuada e de longo 
prazo – o PDE define metas finais 
para o ano de 2022. 

A Saúde parece caminhar por 
esta mesma linha de uma gestão 
pública orientada pelo desempe-
nho, particularmente com a pro-
posta da Fundação Pública de Di-
reito Privado, porém ela avançou 
menos do que a Educação neste 
primeiro ano de governo – afo-
ra ter sido assolada pela piora da 
epidemia de dengue. Mesmo as-
sim, cabe ressaltar que, paulati-
namente, as políticas públicas 
do segundo governo aumentam 
sua preocupação com a gestão, 

A pressão por melhor 
gestão pública aparece 
mais no segundo 
do que no primeiro 
mandato, embora com 
efeitos desiguais entre 
os vários setores
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apresentando propostas que ob-
viamente se chocariam com as 
idéias defendidas pelo PT na dé-
cada de 1990. Em outras pala-
vras, em 2007 o Governo Lula en-
trou de vez na Era da Reforma do 
Estado.  

Um dos fatos que irão ajudar a 
impulsionar ainda mais esse pro-
cesso são as concessões de estra-
das federais, aprovadas em outu-
bro, num modelo de competição 
extremamente bem sucedido. O 
sucesso deste leilão deve impul-
sionar as concessões que já en-
gatinhavam em outros setores 
– como no Meio Ambiente e na 
área de Portos – e aumentar a 
participação do setor privado, so-
zinho ou em parceria, em investi-
mentos estratégicos. Trata-se de 
uma mudança importante na vi-
são de Estado do Governo Lula, 
que abre novas fronteiras para 
a provisão de serviços públicos, 
sem mudar a concepção de Esta-
do forte e profissionalizado que 
alimenta o ideário do lulismo. 

No âmbito do sistema político, 
a crise do Legislativo continuou 
a ocupar um lugar central no se-
gundo mandato, seja por con-
ta da duração do problema (qua-
se ininterrupto desde o episódio 
do Mensalão, em 2005, ainda no 
primeiro governo), seja em ter-
mos de importância para o sis-
tema político. Em 2007, o centro 
do problema esteve no Senado, 
mais particularmente envolvendo 
o presidente da Casa, Renan Ca-
lheiros.

Matérias da imprensa, publi-
cadas no mês de maio, revela-
vam que Renan Calheiros pagava 
pensão a uma filha de uma rela-
ção extraconjugal por intermé-
dio de um lobista ligado a uma 
construtora. Depois vieram ou-
tras denúncias contra o presi-
dente da Casa, num efeito casca-
ta: quanto mais ele se defendia, 
mais fatos novos apareciam. Do 
ponto de vista da análise política, 
mais importante do que o conte-

údo denunciado, foi a forma co-
mo se desenrolou o processo po-
lítico no Senado. Renan Calheiros 
procurou ao máximo postergar 
ou inviabilizar as investigações, 
levando a duas conseqüências: 
ele se indispôs com vários cole-
gas, principalmente da oposição, 
mas também da situação, e, so-
bretudo, produziu-se quase uma 
unanimidade da opinião pública 
contra ele e contra a própria ins-
tituição.

Quase quatro meses após a 
primeira denúncia, o senador Re-
nan Calheiros foi absolvido pelo 
plenário da Casa. No que se refe-
re à credibilidade da instituição, 
muito pior do que absolvição foi 

a maneira como se deu o proces-
so, com voto secreto e, inacredi-
tavelmente, numa sessão fecha-
da. Caiu ainda mais a reputação 
do Senado perante a opinião pú-
blica. Se isto não bastasse, Renan 
tomou o episódio como uma vitó-
ria pessoal que enterraria o pro-
blema, quando boa parte de seus 
defensores, tanto os governistas 
como os oposicionistas, espera-
va que ele se licenciasse da Pre-
sidência para que o clima entre 
os colegas e as votações voltasse 
ao normal.

Ao recusar qualquer forma de 
afastamento, o senador Renan 
Calheiros manteve-se na berlinda 
e aumentou os conflitos com os 

colegas, levando-o a perder qua-
se todo o apoio que tivera até en-
tão. A necessidade de o Executi-
vo Federal aprovar a prorrogação 
da cobrança da CPMF, o que de-
mandaria apoio até de parte da 
oposição, tornou insustentável a 
posição política de Calheiros. Iso-
lado, foi obrigado a pedir licen-
ça da Presidência e seu destino, 
qualquer que seja a decisão final, 
será o de perder o prestígio que 
tivera no período dos dois últi-
mos presidentes.

Em todo este episódio Calhei-
ros não pode ser entendido iso-
ladamente. Ele faz parte de uma 
perda de credibilidade e poder 
do Congresso Nacional, que ga-
nhou fôlego com a crise do Men-
salão – embora tenha raízes mais 
antigas, na década de 1990. A su-
cessão de escândalos faz mal ao 
Legislativo brasileiro porque au-
menta a descrença do eleitorado 
em relação aos políticos e parti-
cularmente aos parlamentares. 
A resposta dada pelos legislado-
res a estas denúncias tem sido a 
formação de CPIs. É inegável que 
elas têm atuado, em vários ca-
sos, corretamente como alarme 
de incêndio, trazendo à tona fa-
tos importantes, e por vezes con-
seguem punir congressistas cla-
ramente identificados com o mau 
uso de recursos ou de cargos pú-
blicos.

Entretanto, o uso das CPIs tor-
nou-se exagerado, o que as leva 
a perder o foco e o sentido. Elas 
vêm ocupando grande parte do 
trabalho parlamentar e seus com-
ponentes, salvo raras exceções, 
estão mais preocupados com a 
briga oposição versus situação e 
com a autopromoção política, em 
busca de dividendos eleitorais. 
Os relatórios finais têm deixado 
a desejar e boa parte deste traba-
lho poderia ser mais bem execu-
tada pelo Ministério Público, que 
tem maior independência das dis-
putas políticas de ocasião.

As Comissões Parlamenta-

No âmbito do sistema 
político, a crise do 
Legislativo continuou 
a ocupar um lugar 
central no segundo 
mandato, seja por 
conta da duração 
do problema ou 
importância
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res de Inquérito devem ser utili-
zadas como legítimo instrumen-
to de controle congressual sobre 
o Poder Público, mas devem ter 
sua estrutura repensada e redi-
mensionada, tanto para evitar 
sua politização desmesurada, co-
mo para ocupar menos espaço 
no trabalho de deputados e sena-
dores. O fato é que a pauta es-
sencialmente legislativa tem sido 
cada vez mais ocupada pelo Exe-
cutivo e agora até pelo Judiciário, 
em detrimento do papel específi-
co do Congresso Nacional.

Além da perda de foco e senti-
do das CPIs, a falta de uma agen-
da legislativa dos partidos – que 
têm seguido a reboque (contra 
ou favor) do Executivo – e a dis-
puta por cargos e verbas são ou-
tros fatores que conferem hoje 
ao Congresso Nacional uma im-
portância menor no processo de-
cisório. Talvez seja este um dos 
fatos que mais realce o poder do 
presidente Lula. Ademais, esta si-
tuação torna a discussão sobre 
reformas completamente depen-
dente do interesse e da velocida-
de imposta pelo governo. O fato 
é que a estratégia reativa e de-
nuncista da oposição e o mode-
lo basicamente fisiológico dos 
governistas reduzem o poder e a 
credibilidade da instituição con-
gressual.

A fragilidade institucional do 
Congresso Nacional foi realça-
da em 2007 pela interferência 
das Cortes Superiores na delimi-
tação legal das regras do jogo e 
das próprias políticas públicas. A 
chamada judicialização da políti-
ca foi um dos fatos mais impor-
tantes do início do segundo go-
verno Lula.

Primeiramente, o TSE e o STF 
barraram a cláusula de barreira, 
aprovada pelo Congresso Nacio-
nal oito anos antes, algo que ti-
nha permitido o decantamento 
da medida no sistema político. 
Depois, as mesmas instâncias 
judiciárias impuseram o institu-

to da fidelidade partidária para 
cargos proporcionais e majori-
tários. Por fim, o Supremo Tribu-
nal Federal, diante da falta da re-
gulamentação da Lei de Greve do 
Setor Público, declarou que de-
ve valer a legislação para o setor 
privado, com pequenas adapta-
ções, para o funcionalismo pú-
blico. Em todos os casos, fun-
ções típicas do Legislativo foram 
exercidas por membros das altas 
Cortes, sob o argumento da mo-
rosidade ou inoperância dos con-
gressistas.

Esta nova situação da demo-
cracia brasileira reclama medidas 
para reequilibrar a relação entre 
os Poderes. Ou o Congresso as-

sume mais claramente e com ím-
peto suas funções legislativas, ou 
será atropelado pelo Executivo – 
via Medidas Provisórias – e pelo 
Judiciário. 

cONcLusãO
A experiência do ano de 2007, 

o primeiro do novo mandato, 
trouxe várias lições para o Go-
verno Lula. Como conseqüência, 
é possível vislumbrar algumas 
questões que deverão marcar o 
próximo ano.

A experiência do setor aéreo 
tornou mais urgente a aprova-
ção da legislação sobre as Agên-
cias Reguladoras no Congresso 
Nacional. O governo priorizará 

A fragilidade institucional 
do Congresso Nacional 
foi realçada em 2007 pela 
interferência das Cortes 
Superiores na delimitação 
legal das regras do jogo 
e das próprias políticas 
públicas

este tema em 2008. No que tan-
ge ao aprendizado no campo da 
gestão, a Lei que cria a Funda-
ção Pública de Direito Privado, 
que poderá ser usada na Saúde 
e noutros setores, deverá tam-
bém ser votada no ano que vem. 
Outros projetos referentes à ad-
ministração pública poderão en-
trar na pauta legislativa, como 
a maior profissionalização dos 
cargos em comissão – em dis-
cussão no Executivo – e a pró-
pria discussão da Lei de Greve.

Ao lado desta agenda legis-
lativa, ações de gestão e coor-
denação de políticas públicas, 
mesmo que lentamente, ten-
dem a se expandir em 2008. O 
modelo das concessões deverá 
se ampliar, não só por conta do 
sucesso da experiência do lei-
lão das estradas federais, mas 
principalmente porque o Brasil 
tem grandes chances de obter 
o investment grade no ano que 
vem. Caso isso ocorra, o País 
receberá mais recursos estran-
geiros, muitos voltados para a 
área de infra-estrutura. 

Ainda no campo das políti-
cas públicas, a área econômi-
ca deverá seguir praticamente 
a mesma toada, com uma re-
dução gradativa dos juros, e se 
aproveitando das boas perspec-
tivas para o mercado interno e 
no plano internacional. 

O ano de 2007 foi marcante 
para mostrar o desbalanceamen-
to do sistema político. O Con-
gresso Nacional deve recuperar 
seu papel legislador para equili-
brar suas relações com o Execu-
tivo e o Judiciário. Por conta das 
decisões do Supremo Tribunal 
Federal, há grandes chances de 
que esta nova fase comece com 
a discussão da reforma política. 
Seria um ganho para os parla-
mentares, que recuperariam po-
der, para o Executivo, que preci-
saria de menos fisiologismo para 
governar, e, sobretudo, para a 
sociedade. u
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gislação, especialmente quanto a 
alíquotas, e iniciar um processo 
de progressiva mudança no crité-
rio de sua cobrança, para torná-lo 
tributo arrecadado no destino, e 
não na origem.

No final do ano passado, o se-
cretário executivo do Ministério da 
Fazenda, Bernard Appy, que até 
agora participa intensamente das 
negociações, dizia: “A reforma tri-
butária é um jogo de soma positi-
va. Só os sonegadores perdem. O 
Ministério da Fazenda não tem um 
projeto pronto. Vamos discutir com 
os governadores. O que achamos é 
que existem condições de ir além 
do que foi proposto em 2003.” (Fo-
lha de S. Paulo, 10/12/06).

É oportuno ressaltar a importân-
cia do ICMS, que é o maior tributo, 
em termos de arrecadação, cobra-
do no Brasil. O crescimento da re-
ceita do ICMS evoluiu acentuada-
mente nos últimos anos. De 2002 
a 2006, houve um crescimento de 
aproximadamente 70% no volu-
me arrecadado. A arrecadação do 
imposto foi de R$ 105,38 bilhões 
em 2002, R$ 120,23 bilhões em 
2003, R$ 128,27 bilhões em 2004, 
R$ 154,81 bilhões em 2005 e R$ 
171,66 bilhões em 2006.

A Constituição de 1988 refor-
çou de forma considerável as fi-
nanças estaduais, ampliando a 
incidência do ICMS para serviços 
como transporte e comunicações, 
e para “mercadorias” como ener-
gia elétrica e combustíveis e lubri-
ficantes. O tributo cresceu em im-
portância e dele não pretendem 
abrir mão os governos estaduais. 
Além de terem visto crescer as su-
as receitas, passaram os Estados 
a se valer de sua competência tri-
butária para atrair indústrias ace-
nando com incentivos tributários.

REFORmA NO sIsTEmA DE cOBRANÇA DO Icms:
sERá QuE DEsTA vEZ cHEgAREmOs AO cONsENsO?

Importante lembrar que, desde 
o advento da nova ordem consti-
tucional, o poder dos Estados pa-
ra a concessão de incentivos de 
natureza tributária ficou limitado. 
Concessão de favores fiscais co-
mo isenções, redução de alíquo-
tas, redução de base de cálculo 
etc. passaram a depender de con-
senso dos demais Estados, que 
deveriam aprovar previamente 
tais medidas.

A urgência nas alterações das 
regras do ICMS se justifica em fa-
ce do enorme volume de recei-
ta tributária, que é perdido pe-
los Governos estaduais através da 
concessão de incentivos para ins-
talação de indústrias em seu terri-
tório. Estimativas oficiais indicam 
que são aproximadamente 25 bi-
lhões de reais que os Estados dei-
xam de arrecadar anualmente em 
virtude de incentivos concedidos. 
É importante lembrar que grande 
parte desses incentivos são apro-
vados por leis estaduais aprova-
das ao arrepio da Constituição Fe-
deral e das normas que regulam 
a cobrança do ICMS. Para a con-
cessão de incentivos, é necessária 
a prévia aprovação do Conselho 
Nacional de Política Fazendária 
(CONFAZ) e a assinatura de convê-
nio entre os Estados, procedimen-
to que nem sempre é cumprido. 
São dezenas as decisões do Supre-
mo Tribunal Federal declarando a 
inconstitucionalidade dessas leis, 
por meio de Ações de Declaração 
de Inconstitucionalidade (ADINs). 
Ocorre que muitas vezes é difícil 
identificar quem esteja disposto a 
tomar a iniciativa de se dirigir ao 
Judiciário para protestar contra a 
decisão tomada pelo Governo es-
tadual e aprovada pelos empresá-
rios que irão investir no Estado.

N
este ano de 2007, no que 
se refere a modificações 
no sistema tributário 
brasileiro, visando aper-

feiçoá-lo e torná-lo mais eficiente, 
duas “batalhas” estão sendo tra-
vadas: a da CPMF e a do ICMS. A 
primeira é a mais simples. Vai ser 
resolvida, tudo indica, com a deci-
são de mantê-la como está, o mais 
provável, ou alterar algumas das 
condições para sua cobrança em 
exercícios futuros. Pouco provável 
será a sua extinção, como defen-
dem importantes setores de nos-
sa sociedade. São quase 40 bi-
lhões de reais, por ano, de que 
o Governo Federal não pretende 
abrir mão. Compreende-se a re-
sistência de lideranças represen-
tativas do meio empresarial à sua 
manutenção, especialmente dian-
te de um quadro em que um con-
tinuado aumento das receitas tri-
butárias é imposto à sociedade ao 
mesmo tempo em que se verifica 
um aumento constante dos gastos 
correntes do Governo Federal. Fi-
ca, mais uma vez, o alerta: é pre-
ciso cortar gastos!

A segunda “batalha”, bem mais 
complexa, diz respeito a modifi-
cações na cobrança do ICMS. As 
propostas que estão sendo discu-
tidas terão que enfrentar inúme-
ros obstáculos para sua viabiliza-
ção. O Ministério da Fazenda deu 
sinais muito claros, no início do 
ano, que pretendia chegar a um 
consenso com os governadores e 
membros do Congresso Nacional, 
no que se refere a alterações na 
legislação que rege este imposto. 
Estas alterações teriam por obje-
tivo eliminar a utilização do ICMS 
como instrumento de uma guerra 
fiscal injustificável entre os Esta-
dos, racionalizar e simplificar a le-
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Essa guerra fiscal já dura mais 
de dez anos. Em 1997, pretenden-
do coibi-la, o Governo FHC propôs 
reforma tributária com a criação 
do IVA (Imposto sobre Valor Agre-
gado), fundindo o ICMS com os de-
mais impostos sobre o consumo. 
Em 1999, a Bahia conseguiu, por 
conta de incentivos fiscais, levar a 
fábrica da Ford para o Estado. Em 
2001, o STF não aprovou incenti-
vos concedidos pelo Paraná e pelo 
Rio de Janeiro. Em 2002, São Paulo 
ganhou ação contra o Mato Grosso 
do Sul. Nos anos seguintes as dis-
putas judiciais continuaram e pro-
curou-se encontrar uma solução 
que atendesse aos interesses con-
flitantes. Entretanto a guerra fiscal 
continuou e não se tem consegui-
do chegar a uma solução para o 
problema. É com esse histórico de 
conflitos e desentendimentos que 
está sendo desenvolvida a atual 
discussão sobre o ICMS.

Cada ponto da reforma é objeto 
de muita discussão e até outubro 
deste ano, em que pese reiteradas 
afirmações no sentido de que uma 
proposta seria encaminhada para 
o Congresso, não se divulgou uma 
proposta conclusiva.

Alguns aspectos parecem do-
minar as discussões e, a respei-
to destes, parece haver já um con-
senso entre os Estados:

1. A impossibilidade da concessão 
de novos benefícios, a partir de 
uma data. Todos concordam em 
comprometer-se com o fim dos 
incentivos unilaterais, respeitan-
do as decisões colegiadas.

2. A aceitação dos benefícios já 
concedidos, que não poderiam 
mais ser questionados, e que 
vigorariam até certa data. Con-
cordam também em não alterar 
a situação ora existente, isto é, 
seriam de certa forma convali-
dados os incentivos concedidos 
até agora. Sua vigência teria um 
prazo definido, a partir do qual 
seriam extintos.

3. A introdução do regime de tri-
butação no destino, de uma 
forma gradual, após período 
de transição. Esse aspecto do 
ICMS trará, inevitavelmente, 
uma perda de arrecadação pa-
ra os Estados produtores, em 
benefício dos Estados consu-
midores. Se tal mudança se fi-
zer de forma gradual, por um 
certo período de tempo, é pos-
sível ter a adesão também de 
Estados mais desenvolvidos, 
geralmente produtores. Hoje já 
há um favorecimento dos Esta-
dos compradores (de destino) 
nas operações interestaduais, 
que são feitas com alíquotas 
menores, de 12% ou de 7%. A 
diferença do imposto, para os 
18% usualmente cobrados, fi-
ca com o Estado de destino. A 
proposta é que o imposto seja 
cobrado integralmente no des-
tino, que ficaria com a totali-
dade da tributação. Idêntico 
princípio já é adotado nas ope-
rações de comércio internacio-
nal, em que vigora o princípio 
da tributação no destino, de-
sonerando-se as exportações, 
que devem ser feitas “livres de 
tributos”. Se a medida fosse 
adotada de imediato, o Estado 
de São Paulo perderia, segun-
do cálculos efetuados, mais de 
R$ 8,5 bilhões de receita anu-
al!

4. Adoção de mesmas alíquotas 
para todos os Estados. Esta pa-
rece ser a medida de maior visi-
bilidade das mudanças. Existem 
atualmente mais de quarenta 
alíquotas diferentes para diver-
sas mercadorias e serviços. A 
proposta é a unificação das alí-
quotas. Os Estados não teriam 
mais poderes para determinar 
as alíquotas do imposto, que 
são seletivas. As alíquotas, em 
menor número das que hoje es-
tão em vigor, continuariam se-
letivas, mas seriam determina-
das em legislação federal.

5. Criação de um fundo de de-
senvolvimento regional, com 
recursos federais, que estaria 
voltado para a implantação de 
propostas de desenvolvimento 
regional.

Adotados estes conceitos se-
ria feita uma regulamentação 
federal nova para o ICMS, solu-
ção que manteria ainda o impos-
to dentro das competências dos 
Estados, ou seria elaborada pro-
posta mais ousada visando uma 
unificação do ICMS com o IPI e a 
criação de um único imposto so-
bre valor agregado.

O CONFAZ (Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária), em 
que têm assento os Secretários 
de Fazenda dos Estados, tem si-
do o foro em que as discussões 
estão se concentrando nestes 
últimos meses. Enorme esfor-
ço está sendo feito para que se 
conclua, o mais rápido possível, 
uma proposta de consenso que 
possa ser encaminhada ainda 
este ano para o Congresso Na-
cional.

Uma solução para os proble-
mas que o sistema de cobrança 
atual do ICMS está causando vi-
ria, na opinião de inúmeros es-
tudiosos, contribuir para atrair 
novos investimentos para o pa-
ís. A incerteza a respeito deste 
sistema tributário e as possibili-
dades de decisões judiciais que 
alterem as condições de cobran-
ça do imposto, confusas em vir-
tude de sua complexidade, são 
pontos contra. Inibem investi-
mentos internos e externos. É 
urgente uma definição de regras 
tributárias estáveis para os prin-
cipais tributos do país, entre es-
tes o ICMS. Daí a importância 
desta segunda “batalha” que se 
está desenvolvendo dentro dos 
governos estaduais e federal, da 
qual têm participado igualmen-
te representantes da sociedade, 
empresários, economistas  e ju-
ristas. u
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EDucAÇãO NO BRAsIL:
O QuE FAZER?

A 
literatura econômica tem enfatizado, ao menos desde o co-
meço dos anos sessenta, com Theodore W. Schultz e seu 
Presidential Address na American Economic Association de 
1960, a importância do capital humano como fator primor-

dial para o desempenho econômico das nações. Capital humano, de 
uma perspectiva ampla, engloba todos os atributos de uma pessoa 
que são adquiridos ao longo da sua vida e que potencializam sua ca-
pacidade produtiva e de criação. Essas características passam a ser 
inerentes e indissociáveis à própria pessoa. Dentre elas, a educação é 
um componente primordial do capital humano. 

Sabe-se hoje que o nível de educação de uma população está direta-
<?> EESP/FGV.

André Portela Souza1
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mente associado ao nível de renda 
de um país e a distribuição dessa 
educação entre seus cidadãos es-
tá também diretamente associada 
à distribuição pessoal da renda. 
Nesses aspectos, o Brasil não fica 
bonito na foto. De um lado, nos-
sa população adulta apresenta um 
nível baixo de escolaridade com-
parada a outros países. O Gráfi-
co 1 apresenta os anos médios de 
escolaridade da população adulta 
em 1960 e 2000 para alguns paí-
ses selecionados.

Nota-se que em 1960, a popula-
ção adulta brasileira tinha em mé-
dia três anos de estudo, enquanto 
a coreana e a boliviana, por exem-
plo, tinham três e quatro anos, 
respectivamente. Em 2000, o Bra-
sil apresenta um pouco menos de 
cinco anos de escolaridade, en-
quanto a Coréia do Sul e a Bolívia 
apresentam mais de dez e mais de 
cinco anos de estudo, respectiva-
mente. Ou seja, quarenta anos de-
pois, temos os mesmos níveis de 
escolaridade da Bolívia e menos 
da metade de anos de estudo da 
população coreana.  Há de se con-
vir que é um desempenho do qual 
não devemos nos orgulhar.

De outro lado, a distribuição 
da escolaridade entre as pessoas 
é muito desigual (Gráfico 2) como 
mostra o de Gini para anos de es-
colaridade para países seleciona-
dos em 2000. 

O coeficiente de Gini varia de 
zero a um. Quanto maior, mais 
desigual é a distribuição. O Brasil 
apresenta níveis de Gini iguais aos 
da Bolívia e superiores aos de pa-
íses como Argentina, Chile e Mé-
xico. Não é surpreendente, por-
tanto, que nossa distribuição de 
renda seja uma das mais desi-
guais em comparação a esses (e 
outros) países.

A primeira pergunta que sal-
ta aos olhos quando vemos es-
ses números é por que ao longo 
de quarenta anos, quando o pa-
pel crucial da educação para o de-
senvolvimento já era parte fun-

damental do debate econômico 
internacional, o Brasil ficou para 
trás nesses indicadores. Que es-
colhas públicas foram feitas nos 
anos sessenta e setenta que nos 
levaram a caminhos distintos de 
países que tinham condições eco-
nômicas piores que as nossas, 
como a Coréia do Sul, e que hoje 
apresentam desempenho melhor 
que o nosso? Ou visto de outro 
ângulo, que escolhas esses outros 
países fizeram que os levaram a 
trajetórias diferentes da nossa? 

Está é uma pergunta relevante 
para aprendermos com o nosso 
passado e evitarmos repetir pos-
síveis erros que tenham sido co-
metidos. Mas talvez mais urgente 
seja tentar responder a uma outra 
pergunta: o que podemos fazer 
para melhorar o nosso desempe-
nho educacional a partir de agora? 
Esta é uma pergunta igualmen-
te difícil de ser respondida. Ten-
tarei aqui levantar alguns pontos 
que considero relevantes para es-
ta discussão.

NÍvEL DOs gAsTOs Em EDucAÇãO
Uma primeira discussão quando 

se aborda essas questões é quan-
to ao nível adequado dos gastos 
em educação no Brasil. Alocamos 
muitos ou poucos recursos econô-
micos em educação? Para respon-
der a esta pergunta, uma primei-
ra aproximação é saber quanto 
gastamos em educação em rela-
ção aos demais países. O Gráfico 
3 apresenta dois indicadores de 
gastos para países selecionados. 
O primeiro é o gasto público total 
em educação (todos os níveis) co-
mo proporção do PIB. O segundo 
é o gasto médio por aluno como 
proporção do PIB per capita. Am-
bos se referem ao ano de 2003 e 
os números foram ajustados para 
refletir os diferenciais de parida-
de de poder de compra entre os 
países.

O Brasil gasta pouco mais de 
4% do PIB em educação, enquanto 
a média dos países da OCDE é de 
5,2%. Países com resultados em 
educação superiores como o Chi-
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Grafico – 03
Educação média e desigualdade de escolaridade 
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le, Espanha e Coréia do Sul, gas-
tam níveis similares aos do Brasil. 
Por outro lado, em relação à ren-
da média do país, o Brasil gasta 
menos por aluno que a média da 
OCDE. Enquanto gastamos 16% 
da nossa renda média, os países 
da OCDE, em média, despendem 
por aluno 26%. Estes números su-
gerem duas coisas. Primeiro, em-
bora gastemos um pouco menos 
que a média dos outros países, 
não gastamos muito menos do 
que eles. Segundo, os outros pa-
íses já se encontram com o nível 
de educação superior ao nosso. 
Pode ser que um esforço inicial 
de aumento e melhoria da educa-
ção exija esforços maiores que os 
atuais. De qualquer forma, não é 
o diferencial de gastos que pode 
explicar toda a nossa defasagem 
educacional. Devemos também 
considerar outros aspectos talvez 
mais importantes.

DIsTRIBuIÇãO DOs gAsTOs Em EDucAÇãO
O que parece de fato diferen-

ciar o Brasil dos demais países é 
a distribuição dos gastos entre os 
diferentes níveis de educação. O 
Brasil aloca relativamente mais re-
cursos por aluno no nível superior 
do que nos níveis inferiores de 
educação. O Gráfico 4 apresenta o 
gasto médio por aluno em relação 
ao PIB per capita de 2003 para ca-
da nível de educação.

O Brasil gasta 11% de sua renda 
média por aluno na educação pri-
mária e 127% para cada aluno do 
nível superior. Por sua vez, os pa-
íses da OCDE alocam 20% de sua 
renda para cada aluno da educa-
ção primária e um pouco mais de 
40% da renda média para aqueles 
no nível superior de ensino. Em-
bora os países gastem mais na 
educação superior, a discrepân-
cia deste diferencial no Brasil é ex-
cepcional. Enquanto a OCDE gasta 

duas vezes mais por aluno na uni-
versidade em relação aos alunos 
da escola primária, o Brasil gasta 
dez vezes mais! 

Pesquisas recentes vêm mos-
trando que programas educacio-
nais que atingem os indivíduos 
em idades mais jovens têm im-
pactos positivos maiores na vida 
adulta das pessoas que progra-
mas educacionais voltados para 
quando ela já esteja na adolescên-
cia e pós-adolescência. Programas 
pré-escolares e de primeira infân-
cia têm impactos relevantes sobre 
o desempenho escolar futuro e 
sobre a capacidade de serem mais 
produtivos quando adultos. Se is-
so for de fato verdade, talvez este-
jamos repartindo mal e ineficien-
temente nossos recursos. Com os 
mesmos níveis de gastos, poderí-
amos melhorar os nossos resulta-
dos educacionais realocando me-
lhor esses recursos.

A QuALIDADE DOs gAsTOs Em EDucAÇãO
Outra evidência interessante é 

que aqueles países que têm gas-
tos em educação parecidos com 
os do Brasil apresentam desem-
penhos melhores dos alunos em 
provas de proficiência interna-
cionalmente comparáveis. Da-
dos do PISA mostram que países 
como o México e Turquia têm 
desempenhos muito superiores 
ao nosso. Isto sugere que tal-
vez não estejamos tirando o me-
lhor dos nossos recursos apli-
cados na educação. Aumentar 
a eficiência deste gasto por alu-
no pode ser um caminho impor-
tante se desejamos melhorar ra-
pidamente o nosso desempenho 
educacional. A dificuldade está 
em como fazer isso. Ainda esta-
mos engatinhando nessa área e 
muita reflexão e estudos são ne-
cessários para guiarmos nessa 
trajetória. Mas certamente um 
aspecto será crucial: a atração e 
a manutenção de bons professo-
res e profissionais do ensino pa-
ra o esforço educação. u
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umA NOvA POLÍTIcA EcONÔmIcA?

A 
taxa de juros no Brasil 
tem sido objeto cons-
tante de disputa entre 
economistas de várias 

opiniões e autoridades do gover-
no. Na verdade, dentro do pró-
prio governo, há duas linhas de 
opinião sobre a taxa de juros.

De um lado, o ministro da Fa-
zenda lidera um grupo que opina 
na direção de baixar a taxa de ju-
ros mais e mais, baseado em ar-
gumentos sobre a necessidade de 
estimular o investimento e o cresci-
mento da economia. Esse grupo vê 
a alta taxa de juros como um ele-
mento que atrai fluxos financeiros 
do exterior, levando à desvaloriza-
ção do real frente ao dólar e, des-
ta maneira, prejudicando as expor-
tações.

Eles argumentam que a taxa de 
juros real no Brasil é uma das mais 
altas do mundo, senão a mais alta. 
Olham também com preocupação 
as despesas do governo com os 
juros de sua dívida (ver Tabela 1), 
pois reduzem a capacidade de fa-
zer investimentos públicos e, con-
seqüentemente, de fomentar um 
maior crescimento da economia 
brasileira. Esse grupo de econo-
mistas e autoridades do governo, 
que se denomina desenvolvimen-
tista, “culpa” o Banco Central por 
manter a taxa de juros em níveis 
elevados, travando os investimen-

tos e o crescimento do país.
Opondo-se aos desenvolvimen-

tistas havia, até algum tempo atrás, 
o ministro Palocci e a direção e os 
economistas do Banco Central, os 
quais argumentavam que a taxa de 
juros real do Brasil é elevada devi-
do ao histórico de mau pagamento 
na economia brasileira (moratórias, 
descumprimento de pagamento de 
títulos pelo próprio governo e as-
sim por diante). Além disso, os ju-
ros são elevados também devido 
aos receios de ressurgimento da 
inflação, graças à fragilidade insti-
tucional da independência do Ban-
co Central (ver Box).

Esse grupo entendia que a cre-
dibilidade e a confiança não são 
“mercadorias” que possam ser ad-
quiridas rapidamente. Apenas a 
passagem de tempo e políticas de 
estabilização continuamente con-
sistentes seriam capazes de elevar 
paulatinamente os níveis de con-
fiança e credibilidade a patamares 
que levariam a taxa de juros real 
no Brasil a ficar alinhada com as ta-
xas de juros de outros países.

Ainda segundo esse grupo, o 
poder do Banco Central na forma-
ção das taxas de juros seria mui-
to menor do que pensam os de-
senvolvimentistas. O Banco Central 
deveria estabilizar a economia no 
sentido de fazer com que a de-
manda agregada por bens e ser-

viços acompanhasse a capacida-
de de produção (o PIB potencial). A 
partir do momento em que os eco-
nomistas do Banco Central consta-
tassem que demanda e produção 
estavam evoluindo de maneira es-
tabilizada e coincidindo com a ca-
pacidade de produção, o Banco 
Central não mais deveria expandir 
a oferta monetária e, conseqüente-
mente, baixar a taxa de juros Selic. 
Pois se assim o fizesse, geraria, a 
curto e médio prazos, um proces-
so de expansão excessiva e insus-
tentável da produção na economia 
— insustentável por exceder a ca-
pacidade de produção — e que, a 
médio e longo prazos, poderia le-
var ao ressurgimento do processo 
inflacionário.

Enfim, para esse grupo uma polí-
tica monetária excessivamente ex-
pansiva ameaçaria a consistência 
da política de estabilização futu-
ramente. Tal política concretizaria 
os temores de um eventual retorno 
da inflação e, paradoxalmente, de 
uma subida da taxa de juros.

Com a saída do ministro Palocci, 
devido a problemas políticos inde-
pendentes do desempenho da eco-
nomia, a posição desenvolvimen-
tista ganhou mais força no governo 
e o Banco Central, embora resistin-
do, teve que substituir, pelo menos 
parcialmente, suas metas de esta-
bilização da inflação por metas de 

TABELA 01 – DÍvIDA LÍQuIDA DO sETOR PúBLIcO - FATOREs cONDIcIONANTEs (FLuxOs AcumuLADOs NO ANO, ATé AgO/07) 
(R$ mILHõEs)

Dez/06 Ago/07

Saldos
Superávit 
primário

Juros 
nominais

Ajustes 
metodológicos

Reconhecimento 
de dívidas Privatizações Saldos

Dívida líquida total 1.067.363 -87.669 103.889 12.899 818 -1.265 1.096.037
Governo federal 727.319 -52.965 80.498 -6.659 17.265 0 765.457
Banco Central do Brasil 8.481 451 3.617 17.897 -16.446 0 13.999
Governos estaduais 316.864 -21.838 17.629 -954 0 -1.265 310.436
Governos municipais 47.073 -2.361 3.318 -3 0 0 48.028
   Empresas estatais -32.373 -10.956 -1.172 2.619 0 0 -41.883

Fonte: Banco Central.
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taxa de juros. Baixar os juros tor-
nou-se uma necessidade política. 
Assim, nos últimos dois anos, a ta-
xa de juros foi reduzida em 8,25 
pontos percentuais, passando de 
19,5% para 11,25% a.a.. Descontan-
do o imposto de renda e a inflação 
projetada para os próximos 12 me-
ses, a taxa de juros real está atual-
mente em cerca de 4% a.a..

Um exame das atas das reuni-
ões mais recentes do Copom suge-
re uma contradição entre opinião 
e ação dos participantes. Ao op-
tar pela redução da taxa de juros, 
a decisão do Comitê continuava 
sendo a de promover a expansão 
monetária, embora manifestasse 
uma crescente preocupação com 
o aquecimento da economia. Es-
sa preocupação é bastante explí-
cita em um trecho da ata da reu-
nião ocorrida nos dias 4 e 5 de 
setembro, quando o Comitê optou 
por baixar a taxa de juros em mais 
0,25 p.p.:

“No regime de metas para a in-
flação, o Copom orienta suas deci-
sões de acordo com os valores fu-
turos projetados para a inflação, e 
analisa diversos cenários alternati-
vos para a evolução das principais 
variáveis que determinam a dinâ-
mica dos preços e o balanço dos 
riscos associado às suas projeções. 
A demanda doméstica continua 
se expandindo a taxas robustas e 
sustenta a recuperação da ativida-
de econômica, inclusive em seto-
res pouco expostos à competição 
externa, quando os efeitos de im-
portantes fatores de estímulo, co-
mo a flexibilização monetária já 
implementada, ainda estão por se 
fazer sentir em sua plenitude. Por 
sua vez, ainda que aparentemente 
não constitua risco iminente para 
as perspectivas de inflação, a con-
tribuição do setor externo para um 
cenário inflacionário benigno po-
de estar se tornando menos efeti-
va. Nesse ambiente, cabe à política 
monetária manter-se especialmen-
te vigilante para evitar que a maior 
incerteza detectada em horizontes 

mais curtos se propague para hori-
zontes mais longos”. 

Mas na última reunião do Co-
pom (16 e 17 de outubro), ao man-
ter inalterada a taxa de juros básica 
da economia, o Comitê adotou, fi-

nalmente, uma postura de política 
monetária consistente com o diag-
nóstico feito em suas atas, pois a 
economia está evidentemente com 
excesso de demanda. Alguns indí-
cios de que está em plena trajetó-

Gráfico – 01
Nível de utilização da capacidade instalada na indústria
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Gráfico – 02
Taxa de variação do IPCA
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Fonte: IBGE.

Um banco central independente é aquele cujo único objetivo da emissão monetá-
ria é a estabilidade econômica, e não o financiamento do déficit público. No Bra-

sil, o Banco Central passou a funcionar de forma independente a partir de meados da 
década de 1990, apesar de haver poucos instrumentos legais que garantam sua inde-
pendência.

TABELA 2 – PIB BRAsIL: TOTAL E sETOREs (vARIAÇãO 12 mEsEs)

2006 II 2006 III 2006 IV 2007 I 2007 II
PIB total 2,9 3,3 3,7 3,8 4,8
Agropecuário -0,4 2,5 4,1 5,7 6,6
Indústria 2 2,4 2,8 2,3 4,2
Serviços 3,4 3,5 3,7 3,8 4,2
Fonte: IBGE.
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ria de aquecimento são:

A taxa de variação acumulada 1. 
em 12 meses do PIB no segun-
do trimestre foi de 4,8%. O se-
tor agropecuário teve expan-
são de 6,6% e os de serviços 
e industrial, 4,2% cada um. E a 
cada trimestre a taxa de varia-
ção do PIB, por essa compara-
ção, vem apresentando resulta-
dos cada vez mais acentuados 
(ver Tabela 1).

Em agosto, a produção física 2. 
do setor industrial cresceu 6,6% 
em relação a agosto do ano 
passado, acumulando no ano 
uma expansão de 5,3%, e nos 
últimos 12 meses de 4,5%.

Gráfico 03
Argentina: PIB e IPC (taxas de variação*)
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Gráfico 04
Chile: PIB e IPC (taxas de variação*)
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A situação do comércio vare-3. 
jista não é diferente: em agos-
to, comparado ao mesmo mês 
do ano anterior, o setor cresceu 
9,9%. No ano, a taxa foi de 9,7% 
e nos últimos 12 meses, de 9%.

O nível médio de utilização da 4. 
capacidade instalada na indús-
tria foi de 84,9% em setembro. 
Alguns setores, como os de me-
cânica e material de transporte, 
provavelmente estão operando 
muito próximo ao seu limite 
(ver Gráfico 1).

Ao mesmo tempo, há indícios 
também de aumentos substanciais 
de preços. Desde novembro de 
2006, a taxa de variação em 12 me-

ses do IPCA vem sendo mais alta, 
escapando gradualmente da meta 
central de 4,5% (ver Gráfico 2).

Sem dúvida o crescimento se-
rá forte em 2007, mas dificilmen-
te esse patamar se manterá daí 
por diante. Isso por que o PIB po-
tencial do país deverá crescer al-
go como 3,5%, significativamen-
te menos, portanto, do que o PIB 
efetivo.

Assim, nesse fim de ano, volta-
remos a assistir a um embate en-
tre as duas correntes de opinião. 
Será que a queda contínua da ta-
xa de juros vai ser retomada, ou 
a opinião de que a economia já se 
encontra excessivamente aqueci-
da irá prevalecer?

De certo modo, esse confli-
to é similar ao do clássico en-
tre cigarras e formigas, tão bem 
caracterizado por La Fontaine. 
Uma maior expansão de curto 
prazo vai ser mantida, mesmo 
que futuramente leve à acelera-
ção da inflação e, eventualmen-
te, ao retorno da elevação da 
taxa de juros?

As cigarras se importam ape-
nas com o “verão” em curso, no 
curto prazo. Nunca pensam no 
“inverno” que está por vir, no lon-
go prazo. Nas experiências recen-
tes da Argentina e da Venezuela, 
por exemplo, as cigarras preva-
leceram. Na Argentina, após um 
período de expansão excessiva, 
que levou a economia a um su-
peraquecimento — a ponto de o 
então Ministro das Finanças La-
vagna, a favor da mudança dessa 
política, ser substituído — o inver-
no começou a chegar: a inflação 
está alta e há uma clara falta de 
capacidade produtiva, haja vista 
a necessidade de racionamento 
energético.

Um exemplo latino-america-
no bem sucedido é, naturalmen-
te, o da economia chilena, cuja 
taxa de crescimento tem sido 
notável, e isso sem nenhum re-
crudescimento da inflação (ver 
Gráficos 3 e 4). u
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O PT perdeu parcela dos ministérios e cargos que  ¾
detinha no primeiro mandato, sem que tenha dei-
xado de ser importante para o governo. Foi mon-
tada uma aliança governista de onze partidos, a 
mais abrangente da história brasileira.

O maior problema de governabilidade reside no  ¾
Senado. O Executivo Federal não tem maioria se-
gura na Casa, e os senadores peemedebistas que 
garantem a vantagem numérica negociam cons-
tantemente o seu apoio. 

No plano das políticas públicas, a grande novidade  ¾
é o Plano de Aceleração do Crescimento, mas os 
resultados ainda não são visíveis, e algumas falhas 
gerenciais se expressaram ao longo de 2007.

Modificações mais profundas no terreno das polí- ¾
ticas públicas ocorreram na Educação, com o lan-
çamento do Plano de Desenvolvimento da Educa-
ção (PDE). 

O fato mais marcante para o Executivo Federal  ¾
em 2007 foi a crise aérea. Se, por um lado, a so-
lução Jobim foi um choque de competência e li-
derança gerencial no segundo mandato, por ou-
tro, resolveu de forma improvisada e incompleta 
o problema das agências reguladoras.

A crise do Legislativo continuou a ocupar um lu- ¾
gar central no segundo mandato. Em 2007, o cen-
tro do problema esteve no Senado, mais parti-
cularmente envolvendo o presidente da Casa, 
Renan Calheiros.

O uso das CPIs tornou-se exagerado. Elas vêm  ¾
ocupando grande parte do trabalho parlamentar 
e seus componentes, salvo raras exceções, estão 
mais preocupados com a briga oposição versus 
situação e com a autopromoção política.

A falta de uma agenda legislativa dos partidos e  ¾
a disputa por cargos e verbas são outros fatores 
que conferem hoje ao Congresso Nacional uma 
importância menor no processo decisório. Talvez 
seja este um dos fatos que mais realce o poder 
do presidente Lula. 

A chamada judicialização da política foi um dos  ¾
fatos mais importantes do início do segundo go-
verno Lula.

O modelo das concessões deverá se ampliar,  ¾
não só por conta do sucesso da experiência do 
leilão das estradas federais, mas principalmen-
te porque o Brasil tem grandes chances de ob-
ter o investment grade no ano que vem. Caso 
isso ocorra, o País receberá mais recursos es-
trangeiros, muitos voltados para a área de in-
fra-estrutura. 

Nos últimos cinco anos, houve um crescimento  ¾
de aproximadamente 70% no volume arrecada-
do do ICMS. A arrecadação do imposto foi de R$ 
105,38 bilhões em 2002, passando a R$ 171,66 
bilhões em 2006.

A urgência nas alterações das regras do ICMS se  ¾
justifica em face do enorme volume de receita tri-
butária que é perdido pelos Governos estaduais 
através da concessão de incentivos para instala-
ção de indústrias em seu território (aproximada-
mente R$ 25 bilhões).

Uma solução para os problemas que o sistema de  ¾
cobrança atual do ICMS está causando viria con-
tribuir para atrair novos investimentos para o pa-
ís. A incerteza a respeito deste sistema tributário 
e as possibilidades de decisões judiciais que al-
terem as condições de cobrança do imposto são 
pontos contra.

Com a saída do ministro Palocci, a posição desen- ¾
volvimentista ganhou mais força e o Banco Cen-
tral teve que substituir, pelo menos parcialmente, 
suas metas de estabilização da inflação por me-
tas de taxa de juros. Baixar os juros tornou-se 
uma necessidade política.

Ao manter inalterada a taxa de juros básica da  ¾
economia, o COPOM adotou, finalmente, uma 
postura de política monetária consistente com o 
diagnóstico feito em suas atas, pois a economia 
está evidentemente com excesso de demanda.

Na Argentina, após um período de expansão ex- ¾
cessiva, a inflação está alta e há uma clara falta 
de capacidade produtiva, haja vista a necessi-
dade de racionamento energético. Um exemplo 
latino-americano bem sucedido é o da econo-
mia chilena, cuja taxa de crescimento tem sido 
notável, e isso sem nenhum recrudescimento 
da inflação. u

sumáRIO ExEcuTIvO
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N
o Cenário Básico, o cres-
cimento do PIB em 2007 
teve sua previsão revista 
para 4,7%, refletindo o 

aquecimento da economia ao lon-
go do ano. A expansão continua 
sendo liderada pela agropecuária, 
puxada pelo etanol. Nos anos se-
guintes prevê-se um crescimento 
em taxas semelhantes.

 A previsão de taxa de juros pa-
ra o final de 2007 aumentou, uma 
vez que o COPOM, em sua última 
reunião, interrompeu a redução 
da taxa Selic, mantida continua-
mente desde setembro de 2005. 
Nos próximos anos, prevê-se a 
continuação da queda suave des-
sa taxa.

 O câmbio, depois de uma alta 
temporária que não se sustentou, 
voltou a manifestar tendência de 
queda, e prevê-se que novas al-
tas só deverão ocorrer a partir do 
próximo ano, ainda moderadas.

Em 2007, deve ser interrompida 
a trajetória de crescimento da ba-
lança comercial, prevendo-se que-
da relativamente a 2006, que de-
verá se repetir nos próximos anos, 
embora permaneça superavitária. 
Os investimentos externos diretos 
deverão aumentar muito em rela-
ção a 2006.  

Quanto à inflação, identifica-se 
tendência à aceleração, sobretudo 
em relação ao IGP-M, que deve su-
perar o IPCA. Espera-se estabilida-

de no superávit primário, persis-
tindo o quadro de lenta redução 
da dívida pública.

O Cenário Alternativo pressu-
põe que o governo adotará uma 
política de estímulo temporário ao 
crescimento, sobretudo em 2010, 
ano das eleições. O PIB aumenta-
ria mais, com a queda da taxa de 
juros, chegando a um crescimen-
to de 5% em 2010. Esse aumento 
é propiciado em boa parte por um 
aumento no setor de serviços, es-
timulado pelas despesas governa-
mentais, o que requer aumento 
de impostos. A agropecuária, em-
bora lidere o crescimento, não in-
flui muito no resultado total, de-
vido à menor participação desse 
setor no PIB brasileiro. 

O superávit primário seria dimi-
nuído em função de maiores dis-
pêndios governamentais, porém a 
queda da taxa Selic conduziria à 
diminuição da dívida pública, em-
bora não substancial, acarretando 
também aumento na taxa de câm-
bio e na inflação, principalmente 
a última.   

Com a economia aquecida e 
câmbio favorável, as exportações 
aumentariam mais do que as im-
portações, favorecendo a balança 
comercial. Por outro lado, a atrati-
vidade da economia seria diminuí-
da, conduzindo a uma diminuição 
progressiva do ingresso de inves-
timentos externos. u
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cenário Básico 2005 2006 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p
Crescimento PIB (%) 2,9 3,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,9

        
 Agropecuária 1,0 4,1 6,6 6,6 6,0 6,5 6,0
 Indústria 2,2 2,8 4,4 4,4 4,4 4,5 4,8
 Serviços 3,4 3,7 4,3 4,3 4,3 4,4 4,5
         

Taxa de Juros Selic (% a.a.) - média 19,1 15,3 12,0 10,5 9,7 9,0 8,4
 Selic (% a.a.) - final 18,0 13,3 11,3 10,0 9,3 8,8 8,5
         
Inflação IPCA (%) 5,7 3,1 4,0 4,0 3,9 4,0 4,0
 IGP-M (%) 1,2 3,8 5,5 4,0 4,0 4,1 4,1
         
Contas Públicas Sup. Primário (%PIB) 4,8 4,3 4,0 3,7 3,7 3,6 3,5
 Dívida Pública (%PIB) 46,5 44,9 43,7 43,0 42,0 40,0 39,0
         
Contas Externas Câmbio (R$/US$) 2,3 2,1 1,8 2,0 2,1 2,1 2,1

 Balança Comercial 44,7 46,1 39,9 35,0 35,0 31,0 30,0
 Exp (US$ B) 118,3 137,5 158,2 165,0 170,0 175,0 180,0
 lmp (US$ B) 73,6 91,4 118,3 130,0 135,0 144,0 150,0
 Conta corrente (%PIB) 1,8 1,2 1,0 0,7 0,0 -1,5 -1,8
 IED (US$ B) 15,1 18,8 33,0 30,0 25,0 25,0 25,0

cenário Alternativo 2005 2006 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p
Crescimento PIB (%) 2,9 3,7 4,8 4,8 4,6 5,0 4,7
        
 Agropecuária 1,0 4,1 7,0 7,0 6,0 7,0 5,0
 Indústria 2,2 2,8 4,5 4,5 4,2 5,0 4,5
 Serviços 3,4 3,7 4,4 4,4 4,3 4,6 4,4
         
Taxa de Juros Selic (% a.a.) - média 19,1 15,3 12,0 10,2 9,3 8,5 8,6
 Selic (% a.a.) - final 18,0 13,3 11,0 9,5 9,0 8,0 8,5
         
Inflação IPCA (%) 5,7 3,1 4,0 3,9 4,0 4,5 5,0
 IGP-M (%) 1,2 3,8 5,5 4,0 4,0 4,6 5,1
         
Contas Públicas Sup. Primário (%PIB) 4,8 4,3 3,8 3,6 3,4 3,0 3,0
 Dívida Pública (%PIB) 46,5 44,9 43,7 43,0 41,0 39,0 38,0
         
Contas Externas Câmbio (R$/US$) 2,3 2,1 1,8 2,0 2,1 2,2 2,2

 Balança Comercíal 44,7 46,1 40,0 35,0 43,0 38,0 37,0
 Exp (US$ B) 118,3 137,5 158,0 165,0 177,0 180,0 185,0
 lmp (US$ B) 73,6 91,4 118,0 130,0 134,0 142,0 148,0
 Conta corrente (%PIB) 1,8 1,2 1,0 0,7 0,5 1,0 1,0
 IED (US$ B) 15,1 18,8 35,0 30,0 30,0 20,0 20,0

<?> EESP/FGV.

E = Estimativa P = Projeção IED = Investimento Externo Direto
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