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NOTA DO EDITOR

A 
derrota na votação para a prorrogação da 
CPMF foi emblemática na exposição de uma já 
conhecida vulnerabilidade do governo: a sua 
fragilidade no Senado. A perda de uma vota-

ção de Emenda Constitucional também foi um fato inédi-
to nos cinco anos de mandato do presidente Lula, e signi-
ficou não só o fortalecimento da oposição como também 
a perda de uma considerável parcela da arrecadação em 
2008.

Quais são as potenciais fraquezas e forças do governo 
nesse cenário de pós-derrubada da CPMF? Que fatores 
fortalecem hoje o lulismo? O reacendimento dos ânimos 
da oposição tornou ainda mais complicada a relação do 
governo com o Congresso. Por outro lado, a popularidade 
do presidente continua alta. São essas as questões anali-
sadas no artigo de Política “O Cenário político pós-CPMF: 
a força e a fraqueza do governo Lula”.

O fim da CPMF teve claras conseqüências políticas. Mas 
a conseqüência mais óbvia e direta será nas contas do 
governo. Como compensar essa perda de cerca de R$40 
bilhões nas receitas do governo? O aumento do IOF e a 
proposta de aumento da CSLL indicam que o governo por 
enquanto continuará priorizando a compensação via au-
mento de outras receitas. Enquanto isso, os gastos cor-

rentes continuam aumentando. Como aponta o artigo da 
seção de Governo deste boletim, o fim da CPMF seria uma 
ótima oportunidade para que o governo revisse essas e 
outras questões tributárias.

No front econômico, a ameaça vem de fora. Há quase 
um ano o país vive na expectativa de saber o quanto 
será afetado pela crise americana, que já tomou propor-
ções de crise financeira internacional. Estamos blinda-
dos? O que a crise significará em termos de valorização 
cambial e, conseqüentemente, balança comercial?  E de 
impactos inflacionários? O que isso deverá significar 
em termos de política monetária? São esses os cenários 
que pretende traçar o artigo de Economia “Como a cri-
se econômico-financeira internacional poderia afetar o 
Brasil?”.

E fechando o panorama político e econômico mundial 
atual, o Especial deste boletim faz uma análise da geopo-
lítica latino-americana. Hoje, é possível diferenciar dois 
grupos de países componentes da América Latina: um 
grupo cujas instituições políticas parecem estar consoli-
dadas, e outro cujas instituições são ainda muito instá-
veis. A análise dessa divisão e dos seus desdobramentos 
para a política externa latino-americana estão no artigo 
Especial “As duas Américas Latinas”.



4 Abril 2008

Conselho Consultivo

Antonio Carlos Pôrto Gonçalves porto@fgv.br

Fernando Meirelles  meirelles@fgvsp.br

Luiz Carlos Bresser Pereira bresser@fgvsp.br

Salomão Quadros salomao@fgv.br

Conselho Editorial

Antonio Carlos Pôrto Gonçalves  porto@fgv.br

Eugênio Augusto Franco Montoro montoro@fgvsp.br

Fernando Luiz Abrucio fabrucio@fgvsp.br

George Avelino Filho avelino@fgvsp.br

Editores

Antonio Carlos Pôrto Gonçalves porto@fgv.br

Cláudio Gonçalves Couto   claudio.couto@fgv.br

Eugênio Augusto Franco Montoro   montoro@fgvsp.br

Fernando Luiz Abrucio fabrucio@fgvsp.br

Tatiana Deane deane@fgv.br

Direção Executiva

Goret Pereira Paulo gpaulo@fgv.br 

Coordenação

 Tatiana Deane  deane@fgv.br



Abril 2008 5

P a r a  a s s i n a r

Departamento de Vendas
Tels.: +55 (21) 2559-5642 / 2559-5613 •  Fax: +55 (21) 2559-5645

E-mail: cenariosfgv@fgv.br
FGV Praia de Botafogo, 190/ 1.313 • Cep 22250-900 Rio de Janeiro, RJ • Brasil

Contatos: soraya Maia dos santos e alexandre santana Borges

e x P e d i e n t e

Editoração Eletrônica: Osvaldo da Silva
Revisão: Domingos Xisto

É permitida a reprodução parcial dos artigos e dados deste Boletim desde que seja citada a fonte.  
As matérias desta publicação não refletem necessariamente a  opinião  institucional da FGV, a qual não se 

responsabiliza por quaisquer conseqüências advindas da utilização das informações contidas neste Boletim.

http://www.cenariosfgv.com.br 

Uma pUblicação dirigida a técnicos, empresários e pesqUisadores 
qUe trabalham com gestão empresarial e mercados financeiros 

bUscando informações sobre política e economia.



6 Abril 2008

O CENÁRIO POLÍTICO PÓS-CPMF:

A força e a fraqueza 
do Governo Lula

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

A 
derrubada da CPMF significou a pior derrota do presidente Lula 
em cinco anos de mandato. Primeiro porque perdeu uma vota-
ção de Emenda Constitucional, fato inédito até então. Além dis-
so, o resultado final demonstrou a fragilidade governista no Se-

nado e reacendeu os ânimos da oposição, que adotou um discurso mais 
beligerante contra os projetos do Executivo. Por fim, ao não ter prorroga-
do esse tributo, o governo deixaria de arrecadar, segundo sua estimativa 
inicial, R$ 40 bilhões em 2008. Em poucas palavras, essa derrota teria cus-
tado poder e dinheiro ao presidente Lula.
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Passada a ressaca inicial, 
é possível avaliar melhor as 
conseqüên cias da derrubada da 
CPMF. De um lado, a relação com 
o Congresso se tornou mais di-
fícil, seja por conta do aumento 
da beligerância da oposição, seja 
em razão das fissuras governis-
tas que resultaram desse proces-
so, particularmente no PMDB. Por 
outro lado, contudo, o governo 
Lula continua com uma série de 
fatores a seu favor, o que pode 
ser constatado pela elevação da 
popularidade do presidente. 

Este artigo pretende analisar o 
cenário político pós-CPMF mos-
trando os elementos que realçam 
as fraquezas e a força do governo 
Lula na atual conjuntura. Para tanto, 
a principal parte do texto tratará da 
relação com o Congresso, realçando 
a multiplicação dos pontos de atrito, 
mas também revelando que o Execu-
tivo Federal ainda detém poder sufi-
ciente para evitar uma situação po-
lítica como a do Mensalão. Na parte 
final, são discutidos, rapidamente, os 
fatores que hoje fortalecem o lulismo. 
O fato é que a paralisia congressual 
atual não significa um governo fraco 
do ponto de vista político – ao con-
trário, a popularidade do presidente 
está em alta.  

1) O novo cenário das relações 
entre o Executivo e o Legislativo: 
uma governabilidade mais difícil, 
mas sob controle

A vitória da oposição no caso da 
CPMF levou muitos analistas a acre-
ditar na instalação de um cenário 
similar ao do período do Mensalão. 
Essa visão ganhou mais força com a 
enxurrada de denúncias acerca do 
uso indevido dos cartões corporati-
vos, redundando na proposição de 
uma Comissão Parlamentar de Inqué-
rito. Parte da oposição imaginou que 
essa situação poderia resultar numa 
nova “CPI do Fim do Mundo” (CPI dos 
Bingos, na verdade), que serviria 
para falar de todos os problemas do 
governo ao mesmo tempo e, assim, 

colocá-lo contra as lonas.
De fato a situação do Executivo Fe-

deral, desde a reprovação da CPMF, 
piorou sensivelmente em compa-
ração ao primeiro ano do segundo 
mandato. A oposição viu na derru-
bada daquele projeto uma forma de 
reconstruir sua identidade, aparente-
mente perdida desde a derrota no se-
gundo turno da eleição presidencial 
de 2006. Com efeito, os oposicionis-
tas têm sido mais críticos e atuantes. 
Alguns partidos da base governis-
ta, especialmente o PMDB, também 
aproveitaram o novo quadro para 
barganhar mais espaço e poder. Ade-
mais, projetos de maior fôlego, que 
dependem de votação no Congresso, 
foram, com exceção da reforma tri-
butária, por ora, abandonados. Esse 
conjunto de más notícias, porém, não 
levou a uma crise de governabilidade, 
como mostraremos mais adiante.

Inicialmente é preciso realçar e 
qualificar o novo posicionamento da 
oposição. Embora tenha comemora-
do a derrota do governo no caso da 
CPMF, a participação de seus mem-
bros foi muito diferente ao longo do 
processo. Pode-se dizer, na verdade, 
que a não prorrogação da Contribui-
ção Provisória sobre Movimentações 
Financeiras foi uma articulação espe-
cificamente senatorial, numa aliança 
entre os senadores democratas e 
parte dos tucanos. Somente quando 
a derrota governista se tornou inexo-
rável é que todos falaram a mesma 

língua. Até o último momento, 
cabe frisar, os governadores opo-
sicionistas, incluindo aí o único 
representante do DEM, atuaram 
para manter o tributo em ques-
tão, principalmente por conta 
das verbas para a área de Saúde. 

Foi a votação da CPMF, portan-
to, que unificou a oposição no 
Congresso, mudando o cenário 
anterior no qual os tucanos eram 
mais colaborativos com o gover-
no, em comparação com a postu-
ra mais rígida dos democratas. A 
derrubada desse imposto trouxe, 
à primeira vista, uma nova agen-
da aos oposicionistas, marcada 

pelo discurso pró-contribuinte e con-
tra o aumento dos gastos públicos. 
A adoção desse discurso poderia ser 
considerada uma vitória da visão do 
DEM dentro do bloco de oposição. 
Embora esse ideário venha sendo 
repetido por membros do PSDB, ele 
não se tornou o assunto principal de 
seus congressistas, frustrando a pos-
sibilidade de construir uma agenda 
aglutinadora contra o lulismo. Pior: 
ao enviar uma proposta de reforma 
tributária ao Congresso, o presidente 
Lula vai poder testar o quão impor-
tante é esse tema para os partidos 
oposicionistas, e o quanto eles serão 
capazes de atuarem de forma coe-
rente e articulada.

O que mais tem unificado o PSDB e 
o DEM são as denúncias contra atos 
do Governo Federal, particularmente 
quando envolvem mau uso dos re-
cursos públicos. Cabe ressaltar que 
um dos principais papéis da oposi-
ção numa democracia é fiscalizar o 
Executivo. Nesse sentido, a atuação 
oposicionista no caso dos cartões 
corporativos foi correta e necessá-
ria. Todavia, esse episódio é relevan-
te por mostrar duas fragilidades da 
oposição. 

A primeira fragilidade pode ser bem 
compreendida pela metáfora da pe-
dra e da vidraça. Hoje, democratas 
e tucanos estão na oposição, como 
pedra, mas, no passado recente, já 
foram vidraça, durante o mandato do 
presidente Fernando Henrique (1995-

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

A votação da CPMF 
unificou a oposição no 
Congresso, mudando o 

cenário anterior no qual 
os tucanos eram mais 
colaborativos com o 

governo
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2002). Isso transpareceu bem no caso 
dos cartões corporativos, pois seu 
uso foi instituído no período FHC (em 
2001), com o propósito de substituir 
as chamadas contas B, cujo controle 
público e transparência são menores. 
Quando surgiram as primeiras denún-
cias contra integrantes do Governo 
Lula, petistas usaram a tática de pro-
por a extensão da investigação para 
o período governamental anterior – 
ação semelhante já havia ocorrido em 
relação ao “valerioduto”. Mais especifi-
camente, os governistas propuseram 
blindar a Presidência da República das 
averiguações, algo que foi aceito, ao 
fim e ao cabo, pela oposição.

Esse episódio realça a dificuldade 
de a oposição sustentar sua ação pela 
mera repetição do modelo denun-
cista consagrado pelo PT nos anos 
1990. Aliás, como todas as forças 
políticas relevantes já comandaram 
recentemente o Palácio do Planal-
to, ficará cada vez mais difícil para 
qualquer grupo oposicionista guiar-
se predominantemente por essa es-
tratégia. Sem agenda alternativa e/
ou votos em plenário, o denuncismo 
tende a ter uma força instantânea e 
reduzida.

E aqui entra a segunda fragilidade da 
oposição: falta-lhe suporte congressu-
al para lograr mais êxito em sua ação 
contra o Executivo. O caso dos cartões 
corporativos é paradigmático. Seu des-
fecho dependeu, sobretudo, do com-
portamento do PMDB, que atuou como 
fiel da balança. Aparentemente, PSDB e 
DEM sobrevalorizaram sua força políti-
ca a partir da derrubada da CPMF. Na 
verdade, ambos são frágeis na Câmara 
e têm uma capacidade maior para ve-
tar e – especialmente – protelar no Se-
nado. Mesmo nesse, tucanos e demo-
cratas precisam provocar dissensões 
na bancada governista para conseguir 
maioria absoluta. Cabe recordar que 
na votação da CPMF o Governo Lula 
conquistou o voto de 45 senadores, 
número menor do que o exigido para 
aprovar uma Emenda Constitucional 
– seriam necessários 49 votos –, mas 
contingente suficiente para aprovar le-
gislação ordinária, infraconstitucional 
e Medidas Provisórias. 

Com a derrubada da CPMF, a maior 
vitória da oposição foi, na verdade, 
evidenciar as fissuras da base go-
vernista. A coalizão que sustenta o 
segundo governo Lula contém 11 
partidos, que vão da centro-direita 

à esquerda, e o Executivo tem difi-
culdades de coordenar essa ampla e 
heterogênea base de apoio. Embora 
também exista na Câmara, o proble-
ma de coordenação é mais complica-
do no Senado. Isso porque à questão 
partidária soma-se uma situação re-
gional mais intricada. O caráter do 
mandato do senador – eleito por oito 
anos numa eleição majoritária – e o 
seu perfil – normalmente, um líder 
estadual mais consolidado – fazem 
com que a sua atuação seja mais in-
dividualista. Se ele é inimigo do go-
vernador ou não comanda os cargos 
federais em seu estado, seu apoio 
torna-se mais complicado. E o fato é 
que o Governo Lula, hoje, contém em 
seu arco de apoio entre cinco a sete 
senadores, os quais, por conta da di-
nâmica regional, várias vezes se colo-
cam contra o Executivo Federal. 

Mas a fissura da base governista 
contém outro ingrediente. Trata-se 
da insatisfação quanto à distribuição 
dos cargos entre as forças políticas 
que apóiam o Executivo Federal. Tal 
sensação de desconforto por vezes é 
fruto de uma desproporcionalidade 
na alocação dos postos de poder, o 
que tem se traduzido, geralmente, 
numa postura das outras legendas 
contra o peso maior do PT em cer-
tas áreas. Contudo, cabe realçar que 
essa disparidade entre os partidos 
reduziu-se significativamente no se-
gundo mandato do presidente Lula. A 
disputa pelas nomeações atualmente 
relaciona-se fortemente com o papel 
do PMDB na coalizão.

Desde a redemocratização, uma 
máxima norteia a política brasileira: 
é impossível governar sem o PMDB, 
mas é muito difícil governar com o 
PMDB. Ter o apoio formal dos peme-
debistas foi fundamental para que o 
Governo Lula obtivesse uma maioria 
folgada na Câmara e, sobretudo, para 
que conquistasse uma blindagem nu-
mérica contra crises de governabili-
dade. Foi a ausência desse escudo 
que levou ao acirramento do conflito 
político na época do Mensalão. 

Só que o PMDB é uma confederação 
de lideranças regionais, cada qual 

[ e m  a n á l i s e :  p o l í t i c a ]
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querendo seu espaço no poder fe-
deral para obter mais votos em suas 
bases políticas. A aglutinação dessas 
diversas forças não é fácil. A melhor 
maneira de lograr maior união do 
partido passa pela conquista de mais 
cargos na máquina pública. A essa 
situação mais estrutural somou-se a 
derrota do Executivo no episódio da 
CPMF, o que demonstrou fragilidades 
do Governo Lula no Congresso. Por 
essa razão, os últimos três meses fo-
ram de intensa barganha – e conflito 
– entre o núcleo duro do lulismo e as 
lideranças pemedebistas, principal-
mente no que tange às nomeações 
no setor elétrico. O lado bom dessa 
história é que as principais brigas por 
indicações encerraram-se agora, e o 
cenário de governabilidade até outu-
bro é mais tranqüilo. A tendência é 
que esse “jogo da nomeação” volte a 
ocorrer após a eleição municipal. 

Para fechar a análise sobre o cená-
rio político congressual pós-CPMF, 
cabe comentar, brevemente, o de-
senrolar dos três principais episó-
dios do período. No caso da votação 
do Orçamento, a despeito de todo 
o alarde sobre a necessidade de se 
aprofundar o ajuste fiscal, a tendên-
cia é que o Executivo consiga eqüa-
cionar os seus gastos, mais pela via 
do aumento da arrecadação, princi-
palmente por conta do crescimento 
da economia. Embora tenha havido 
uma forte negociação para aprovar 
a peça orçamentária, o Governo Lula 
obteve quase tudo que pleiteou. 

No caso da CPI do Cartão Corporati-
vo, o resultado é duplo. Por um lado, 
as pressões oposicionistas levaram 
os governistas a atuar pela abertura 
da investigação e pela cessão de po-
der à oposição. Mas, por outro lado, 
a composição dos membros e o acor-
do que definiu os objetivos da CPI 
reduziram sua capacidade de afetar 
negativamente a imagem do Gover-
no Lula. Nesse cenário, caso não sur-
ja nenhum escândalo da magnitude 
do “valerioduto”, o jogo da denúncia 
não tende a ser um grande problema 
para o Poder Executivo Federal.

Por fim, numa tentativa de mudar 

a pauta congressual, o governo man-
dou projeto de reforma tributária ao 
Congresso Nacional. Essa é uma das 
questões mais intrincadas do país, 
pois envolve negociar com múltiplos 
atores, com interesses conflitantes. 
Ademais, num ano de eleição local, 
grandes temas têm poucas chances 
de serem aprovados. Mesmo assim, 
a pressão pela competitividade da 
economia e pela simplificação dos 
impostos terá impacto sobre os con-
gressistas, sendo possível que a dis-
cussão avance, com chances de apro-
vação de alguma alteração no sistema 
tributário até 2009. O cenário básico, 
no entanto, deve realçar mais as di-
ficuldades do que as potencialidades 
de aprovação da reforma.

Do ponto de vista político, o mais 
importante nesse episódio é que, 
após o fracasso com a derrubada da 
CPMF, o governo “tomou” a agenda 
tributária das mãos da oposição. Com 
isso, o Executivo adotou uma postura 
ofensiva que vai obrigar PSDB e DEM 
a mostrarem o quanto estão compro-
metidos com a mudança no sistema 
e de que modo. Na pior das hipóte-
ses, o presidente Lula poderá dividir 
a derrota com os oposicionistas. Na 
melhor, estabelece um jogo de coope-
ração, algo difícil de acontecer nos úl-
timos anos, por conta principalmente 
das disputas entre petistas e tucanos 
pela hegemonia política do país. 

Em síntese, o cenário pós-CPMF 
mais provável é de uma relação ain-
da bastante tensa entre o Executivo e 
o Legislativo, mas sem que se perca 
a governabilidade, embora ela tenha 
se tornado, do prisma das reformas, 
cada vez mais minimalista. O tes-
te de fogo dessa interpretação será 
o andamento da reforma tributária, 
cujo desfecho poderá ser o impasse 
ou a cooperação. 

2) Conclusão: governabilidade 
problemática, popularidade em 
alta

Desde a derrocada da CPMF, as 
manchetes dos jornais podem dar a 
impressão de que o presidente Lula 

tenha perdido força nos últimos me-
ses. Apesar de os problemas de go-
vernabilidade existirem, embora não 
tão graves como se supõe, o fato é 
que o governo tem tido um grande 
respaldo popular. 

Realizada em fevereiro de 2008, 
a última pesquisa CNT/Sensus re-
velou que a popularidade do pre-
sidente Lula – índice dos que apro-
vam sua liderança pessoal – passou 
de 61,2% para 66,8%. Quanto à 
aprovação de gestão, foi obtido o 
segundo melhor resultado desde o 
início do primeiro mandato – 52,7% 
dos entrevistados consideraram 
positivo o governo. 

Tal situação é causada por uma 
combinação de crescimento econô-
mico, inflação baixa, políticas redis-
tributivas e falta de uma alternativa 
que concorra de fato com a imagem 
e as políticas do presidente Lula. 
Mesmo com o cenário internacional 
em alerta, não é crível supor que 
haja nesse ano uma alteração brusca 
dessa situação positiva. Além disso, 
é preciso avaliar mais adiante se as 
obras do PAC terão o efeito imagina-
do pelo governo. Caso isso ocorra, a 
força política do lulismo aumentará 
ainda mais. 

O poder do presidente Lula, no 
entanto, terá pela frente um desa-
fio bem mais difícil do que as ne-
gociações com o Congresso ou as 
discussões sobre escândalos na ad-
ministração pública. Com a eleição 
municipal, este ano acelera o tem-
po político em direção ao debate 
da disputa presidencial. E aí está a 
grande questão: Lula não pode ser 
candidato novamente à reeleição 
e não tem, por ora, nenhum nome 
forte para sucedê-lo. Por isso, da-
qui para diante o centro do embate 
político deixará de se concentrar 
apenas na questão da governabili-
dade e passará, cada vez mais, a 
ser direcionado pela definição das 
candidaturas, alianças e agendas 
para 2010.

O começo desse processo será a 
eleição municipal, tema do artigo do 
próximo boletim.

[ e m  a n á l i s e :  p o l í t i c a ]
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A necessária redução 
de gastos públicos

[ e m  a n á l i s e :  g o v e r n o]

Vicente do Rêgo Monteiro - Composição com triângulos - Acervo BC
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Por outro lado, propôs ao Legislativo 
um aumento nas alíquotas da CSLL.

O aumento das alíquotas do IOF, 
por decreto, foi imediatamente con-
testado devido à sua duvidosa cons-
titucionalidade. Diversos processos 
foram encaminhados ao Judiciário, 
que deverá apreciar a legalidade da 
medida. Podemos prever uma acir-
rada discussão jurídica a respeito 
da possibilidade de utilização, pelo 
Executivo, dessa faculdade de alterar 
alíquotas do IOF por decreto. Será 
que a permissão excepcional dada 
pela Constituição pode ser usada 
ilimitada e incondicionalmente pelo 
presidente da República? Ou será 
que a permissão se justifica apenas 
em casos de implantação de medidas 
de política monetária? Poderia o pre-
sidente valer-se dessa possibilidade 
para recompor receitas de uma con-
tribuição eliminada pelo Legislativo 
com a revogação da CPMF? Pode-se 
prever que, eventualmente, tal medi-
da venha a ser considerada inconsti-
tucional.

O aumento das alíquotas da CSLL 
depende de aprovação do Congres-
so Nacional, que deverá apreciar a 
matéria nesses primeiros meses de 
2008. Será que o Legislativo dará 
aprovação a essa medida de aumen-
to da carga tributária? Pode-se prever 
que tal proposta venha a ser objeto 
de inúmeras críticas e, afinal, ser re-
jeitada. É preciso esperar para ver 
como agirá o Congresso Nacional e a 
base de apoio do governo.

Corte de gastos públicos

A questão do corte de gastos pú-
blicos deverá dominar a agenda das 
relações Executivo/Legislativo nesse 
primeiro semestre. E a sociedade irá, 
com certeza, mobilizar-se para forçar 
uma redução dos gastos e impedir o 
aumento da carga tributária.

No sentido de se reduzirem os gas-
tos públicos verificou-se, no início do 
ano, ampla discussão a respeito do 
uso dos cartões corporativos. A incô-
moda posição em que são colocados 
os usuários desses cartões e o mon-

tante e a diversidade desses gastos 
somente contribuem para reforçar a 
convicção de que há despesas públi-
cas que não se justificam. Também 
a divulgação da prática de pagamen-
to de gratificações a ocupantes de 
cargos em conselhos de empresas 
estatais contribui para a mesma con-
vicção. Dizer que tais despesas não 
representam valor considerável dos 
gastos em face do montante de cor-
tes de despesas que se deverá fazer 
é correto. Mas sua discussão expõe 
claramente a falta de critério na com-
posição das despesas públicas. Há 
um enorme volume de despesas cor-
rentes sem justificativa adequada, 
especialmente em período de con-
tenção de gastos. O tamanho do apa-
relho burocrático do Estado contribui 
para o aumento desses ”pequenos 
gastos” que, somados, representam 
valor considerável.

A rejeição da proposta de prorroga-
ção da CPMF trouxe essas discussões 
para a ordem do dia. Devem-se mul-
tiplicar, nesses meses, análises sobre 
a composição dos gastos públicos e 
critérios para a contenção das despe-
sas.

Necessidade de recursos para 
investimentos

É preciso acrescentar ainda, nessa 
discussão, a constatação já antiga e 
ainda atual de que apesar de o Es-
tado apropriar-se de quase 38% da 
riqueza produzida no país, pouco é 
destinado para investimentos. O cres-
cimento que o Brasil reclama necessi-
ta de investimentos e o Estado não 
tem conseguido reservar recursos 
para esse fim. Os estudos divulgados 
recentemente mostram como é tími-
da a participação estatal no total dos 
investimentos produtivos. Mesmo 
através de empresas estatais, o volu-
me de investimentos não ultrapassa 
os R$ 40 bilhões, montante idêntico 
ao que seria arrecadado anualmente 
pela extinta CPMF. 

Se observarmos o programa de in-
vestimentos do PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento), iremos 

O 
ano de 2007 trouxe, se-
gundo os analistas, resul-
tados econômicos consi-
derados satisfatórios para 

o desenvolvimento do país. Trouxe 
também, logo no início desse ano, 
uma saudável discussão a respei-
to da necessidade de contenção dos 
gastos públicos.

Tal discussão ocorreu em conse-
qüência da surpreendente rejeição, 
pelo Senado Federal, da prorrogação 
da CPMF. De uma hora para outra, 
em decorrência da decisão do Legis-
lativo, o Executivo Federal viu serem 
retirados do lado das receitas do or-
çamento de 2008 o valor de R$ 40 
bilhões, correspondente a aproxima-
damente 15% do total das receitas 
tributárias.

A sociedade reagiu incrédula, pois 
não acreditava ser possível haver 
resistência, pelo Legislativo, aos de-
sejos de um presidente da Repúbli-
ca forte e popular. A reação foi um 
misto de surpresa e de aprovação. 
Pois todos perceberam que a decisão 
estava correta. Não adianta reclamar 
a respeito do montante excessivo 
de gastos públicos se atitudes con-
cretas e objetivas não são tomadas. 
Não adianta reclamar a necessidade 
de uma reforma tributária, se não 
houver a disposição de reduzir os 
gastos.

Por isso, a inusitada decisão do 
Senado Federal introduziu um dado 
novo no quadro das finanças públi-
cas: será preciso cortar gastos, pois, 
caso contrário, voltaremos ao drama 
dos orçamentos deficitários.

Aumento da receita tributária: IOF 
e CSLL

A primeira reação do presidente da 
República já mostrou sinais de como 
será difícil obter-se a tão desejada e 
necessária redução de gastos: ao in-
vés de indicar os cortes a serem efe-
tuados no orçamento, tomou duas 
iniciativas tendentes a recompor a 
receita. De um lado, aumentou as alí-
quotas do IOF através de decisão uni-
lateral, sem audiência do Legislativo. 

[ e m  a n á l i s e :  g o v e r n o]
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Propostas apresentadas no 
Congresso

Quando as discussões no Congres-
so sobre a prorrogação da CPMF 
ainda estavam bastante acirradas, a 
senadora Kátia Abreu (DEM-TO) indi-
cou seis fontes alternativas de receita 
para que o Governo pudesse compen-
sar a perda dos R$ 40 bilhões com a 
extinção da CPMF:

corte nas despesas de custeio dos 1. 
36 ministérios e da Presidência da 
República;

cancelamento de 25% das despe-2. 
sas de capital que historicamente 
não são empenhadas;

revisão da previsão de receitas 3. 
para 2008;

aumento das receitas decorrentes do 4. 
impacto do fim da CPMF no cresci-
mento do PIB;

redução das despesas com o paga-5. 
mento dos juros da dívida pública 
provocada pelo impacto do fim da 
CPMF na Selic; e

uso de parte do superávit financeiro 6. 
do governo.

E muitas outras propostas foram 
apresentadas e discutidas.

A extinção da CPMF não pode ser 
colocada como uma simples “jogada 
da oposição” para dificultar as tarefas 
do Executivo em ano eleitoral. Deve 

verificar como é tímida a parti-
cipação do Estado no total dos 
investimentos previstos. O PAC 
se sustenta fortemente em inves-
timentos do setor privado, pois 
o Estado não tem recursos para 
investir.

Dessa maneira, pressionado 
pela necessidade de cobrir as 
despesas inicialmente previstas 
no orçamento de 2008, que não 
mais contarão com os recursos 
da CPMF e pela necessidade de 
incrementar os gastos em inves-
timentos públicos, o Governo Federal 
terá que encontrar soluções para dar 
continuidade a seus programas.

O superávit da receita tributária

Recentes estudos a respeito da evo-
lução das receitas federais mostram 
que o país está vivendo, já há algum 
tempo, um período de crescente au-
mento das receitas tributárias em 
decorrência do crescimento da ativi-
dade econômica e da modernização 
do sistema arrecadador. Mesmo sem 
alterações na legislação, o total da 
receita tributária tem crescido. E esse 
excesso de arrecadação – excesso 
porque supera as previsões iniciais – 
representa entrada de recursos sem 
aplicação definida. Valendo-se des-
se excesso, poderá o governo suprir 
os recursos eliminados da CPMF. Es-
tudos recentes mostram que no ano 
de 2007 a arrecadação federal supe-
rou em R$ 50 bilhões as estimativas 
iniciais. Retirando desse total os R$ 
30 bilhões de receita da CPMF em 
2007, sobrariam R$ 20 bilhões para 
compensar a perda com a extinção 
da contribuição em 2008.

Analisando o orçamento federal ape-
nas pelo prisma da receita, podería-
mos admitir que, mesmo sem efetuar 
significativos cortes de gastos, poderia 
o governo federal manter os progra-
mas inicialmente previstos contando 
para isso apenas com o resultado des-
se excesso de arrecadação. Entretanto, 
a oportunidade para se fazer um “en-
xugamento” nos gastos públicos não 
deve ser desperdiçada.

ser encarada como um primeiro 
e grande passo no sentido de 
se procurar, através da redução 
das receitas, racionalizar as des-
pesas públicas. Esse é o grande 
e saudável efeito da decisão do 
Senado Federal.

A necessária redução das 
despesas correntes

O Executivo deve aproveitar a 
necessidade de reprogramar os 
gastos e usar a “tesoura”, efetu-

ando corte nos gastos correntes. A 
oportunidade que se apresenta é pro-
missora e o país não deve perdê-la.

Já há alguns anos, quando da dis-
cussão do projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), propostas têm 
sido apresentadas no sentido de se 
reduzirem as despesas correntes. Dis-
cute-se a fixação de limites, estabele-
cidos em relação ao PIB, para o total 
das despesas correntes. Essas despe-
sas encontram-se próximas a 17% do 
PIB e muitos defendem a necessidade 
de se fixarem, para os exercícios fu-
turos, limites decrescentes para tais 
despesas, em relação ao PIB.

Em recente encontro realizado 
pela CEPAL, no Chile, foram emiti-
dos sinais de alerta quanto à expan-
são dos gastos correntes nos países 
da América Latina. Funcionários do 
FMI mostraram que na América do 
Sul e no México o crescimento real 
dos gastos públicos em 2007 foi de 
10%. Os recentes ganhos fiscais da 
região estão diminuindo porque os 
gastos públicos crescem de forma 
acelerada. Especialmente os gastos 
correntes. 

São bastante claros os sinais que 
a sociedade envia para o Governo a 
respeito da necessidade de conten-
ção dos gastos correntes. A surpre-
endente reação do Senado Federal ao 
rejeitar a CPMF ajudou a expor esse 
consenso que está se formando nos 
meios empresariais, acadêmicos e 
mesmo governamentais. Vamos es-
perar que nos primeiros meses de 
2008 algumas medidas sejam toma-
das nessa direção. u

[ e m  a n á l i s e :  g o v e r n o]
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A 
atual conjuntura política lati-
no-americana pode ser carac-
terizada pela existência de dois 
cenários básicos, bastante dis-

tintos. De um lado, figuram os países 
que alcançaram um nível considerável de 
consolidação de suas instituições políti-
cas, de modo que, mesmo ao enfrentar 
crises políticas internas, mantêm em ní-
vel satisfatório a dinâmica governamen-
tal, a competição política e as garantias 
de direitos. De outro, figuram aqueles 
países cujas instituições políticas vivem 
uma situação de crise, de modo que su-
as crises políticas internas facilmente se 
convertem em fontes de instabilidade 
governamental, ameaça à continuidade 

da competição política e risco para a pre-
servação de direitos.

Como integrantes do primeiro gru-
po, poderíamos relacionar Chile, Costa 
Rica, Brasil e Uruguai. Venezuela, Bolí-
via e Equador seriam os integrantes do 
segundo grupo. Em situações interme-
diárias, mas ainda assim predominante-
mente mais próximas das condições do 
primeiro grupo, estariam México, Peru, 
Colômbia e Argentina; mais próximos do 
segundo estariam Paraguai e Nicarágua.

Quais fatores nos permitem distinguir 
a situação desses grupos de países e, 
conseqüentemente, avaliar diferencia-
damente suas condições de manutenção 
de um ambiente político estável e pouco 

As DUAS Américas Latinas
Cláudio Gonçalves Couto, professor da FGV-SP e da PUC-SP
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sujeito a riscos de ruptura insti-
tucional? 

O primeiro deles diz respeito à 
adesão das elites políticas nacio-
nais à competição política como 
um valor a ser preservado, enten-
dendo-se por competição política 
não apenas a disputa eleitoral, 
mas todo enfrentamento pacífico 
entre grupos políticos rivais. No 
primeiro grupo de países, mesmo 
as refregas mais ásperas entre 
governo, oposições e os diversos 
atores políticos relevantes são 
mantidas dentro de limites que 
não ameaçam a continuidade das 
instituições que asseguram a própria 
competição política. O mesmo, toda-
via, não se pode afirmar com respeito 
ao segundo grupo de países. Nesse, 
a competição política deixou de ser 
percebida por alguns dos principais 
atores relevantes como um jogo no 
qual o perde-e-ganha da disputa de-
mocrática é algo natural e aceitável. 
Em vez disso, a competição tornou-se 
um jogo de alto risco no qual even-
tuais derrotas podem pôr a perder 
valores considerados indispensáveis 
pelos contendores.

Em nenhum dos casos nacionais 
isso é tão nítido como na Venezue-
la. A agenda política do presidente 
Hugo Chávez não implica apenas a 
implementação de medidas usuais 
de governo – ou seja, de determina-
das políticas públicas que expres-
sem as preferências e convicções 
de um líder e seu grupo. A agenda 
governamental nesse país passa pela 
“refundação” da nação, isto é, pela 
eliminação de todo um arcabouço 
institucional em vigor e sua substi-
tuição por estruturas completamente 
novas – ou supostamente novas. En-
tretanto, promover tal “refundação” 
requer que se contrarie de forma tão 
profunda os interesses de grupos 
sociais estabelecidos, que suas duas 
conseqüências se tornam altamente 
prováveis. Primeiramente, uma estra-
tégia política de conflito aberto e de 
intimidação (senão de violência pro-
priamente dita) por parte do governo 
e seus aliados contra os opositores 

políticos e contra aqueles cujos inte-
resses se constituam em obstáculos 
para a implementação da agenda. Em 
segundo lugar, a disposição daque-
les que se vêem ameaçados de recor-
rer a esses mesmos procedimentos 
de forma defensiva ou reativa. Com 
isso, a violência paulatinamente dei-
xa de ser um último recurso da políti-
ca para se tornar um recurso ao qual 
se pode recorrer de forma imediata, 
como algo inerente ao tipo de jogo 
que se joga.

No caso venezuelano, esse tipo de 
conflagração entre as forças políti-
cas já se concretizou em alguns mo-
mentos, como no golpe rapidamente 
debelado que apeou Hugo Chávez do 
poder. O retorno do presidente ve-
nezuelano após a tomada do poder 
político por alguns militares e pelo 
então presidente da Fedecámaras (a 
principal entidade empresarial nacio-
nal do país) não apaziguou o país; 
pelo contrário, polarizou ainda mais 
as posições políticas, incentivando 
Chávez a recrudescer o enfrenta-
mento com a oposição. Esse recru-
descimento se manifestou de forma 
mais nítida com a não-renovação da 
concessão pública à RCTV, até então 
a emissora televisiva mais popular 
do país e que fazia forte oposição ao 
chefe de governo. Curiosamente, um 
apaziguamento relativo ocorreu com 
a derrota de Chávez no referendo em 
que pretendia expandir significativa-
mente seus próprios poderes. Com a 
derrota na votação popular o presi-
dente teve de recuar perante a opo-

sição e viu-se enfraquecido no 
front interno da batalha que tra-
va para levar adiante sua agenda 
de refundação nacional. O sinal 
mais significativo dessa guinada 
foi o aceno do presidente a opo-
sitores que haviam participado 
do golpe que o derrubou, aven-
tando a possibilidade de uma 
anistia.

A derrota interna do presiden-
te venezuelano, contudo, teve 
como implicações imediatas 
uma circunstancial mudança de 
alvo. Em vez de focar-se na luta 

contra os opositores dentro de seu 
próprio país, Chávez intensificou as 
ações para além de suas fronteiras. 
O alvo privilegiado naquele momento 
foi a vizinha Colômbia: o presidente 
venezuelano colocou-se, inicialmen-
te, como mediador entre Bogotá e as 
FARC, indicando que poderia auxiliar 
na promoção de um armistício. To-
davia, Chávez não manteve um perfil 
baixo nessas negociações e optou 
por agir à revelia de seu colega co-
lombiano, Álvaro Uribe, mantendo 
contatos diretos com o alto escalão 
militar da Colômbia, sem remeter-se 
ao chefe das forças armadas, ou seja, 
ao próprio presidente. Tal atitude in-
viabilizou a manutenção de Chávez 
como mediador, sendo ele imediata-
mente desautorizado pelo presiden-
te colombiano. Isso o colocou fora 
da condição de mediador, mas não o 
impediu de atuar junto às FARC como 
patrocinador da libertação de alguns 
dos reféns mantidos pela guerrilha.

Contudo, como apenas esses ga-
nhos de imagem não são suficientes 
para a estratégia chavista de expan-
são de poder, o presidente venezue-
lano passou a postar-se próximo às 
FARC e a dirigir seus ataques verbais 
ao governo colombiano, acusado por 
ele de ser um títere das ambições im-
periais dos Estados Unidos.

Mais recentemente, novamente 
buscando auferir ganhos de imagem 
externos e internos, Chávez interveio 
no conflito entre Equador e Colôm-
bia, atacando novamente o governo 
colombiano. Com isso, tensionou sig-
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nificativamente as relações entre 
Venezuela e Colômbia a ponto de 
ensejar preocupações das nações 
vizinhas. É difícil admitir que tal 
tensionamento tenha ocorrido de 
forma acidental, por equívocos 
ou excessos verbais involuntá-
rios de parte a parte. Mais prová-
vel é que o tensionamento tenha 
sido provocado pelo presidente 
Chávez como uma forma de diri-
gir as atenções nacionais para o 
front externo e galvanizar apoios 
em torno da imagem de um “ini-
migo externo” – dessa feita re-
presentado não apenas pelos EUA, 
mas também pela Colômbia.

A criação de inimigos externos é 
um recurso útil para governantes 
que pretendem expandir seu poder 
internamente e se torna ainda mais 
importante em momentos de relativo 
enfraquecimento, como ocorreu com 
Chávez em virtude da derrota no re-
ferendo.

Como foi apontado anteriormen-
te, não é apenas a Venezuela que 
apresenta características tais como 
as descritas agora – muito embora, 
pelas dimensões do país e pela sua 
importância econômica, derivada do 
petróleo, seja ela a nação que mere-
ça maior destaque. Características 
similares podem ser identificadas 
em dois outros países que em cer-
ta medida foram influenciados pela 
experiência chavista. Referimo-nos à 
Bolívia e ao Equador. Embora haja in-
fluência venezuelana nesses dois paí-
ses, os fenômenos não são idênticos. 
Chávez é um militar que intentou um 
golpe mal-sucedido, tornando-se po-
pular; Evo Morales é um líder campo-
nês e Rafael Correa um economista 
heterodoxo de discurso inflamado. 
As lideranças são distintas em sua 
origem, perfil e inserção social, as-
sim como também no que concerne 
aos recursos de que dispõem. Chávez 
se beneficia das rendas do petróleo 
para fins de ganho de popularidade 
interna, por meio de gastos que be-
neficiam os mais pobres, assim como 
lança mão desses recursos para exer-
cer influência sobre outros países do 

subcontinente – inclusive Bolívia e 
Equador. Nem Evo, nem Correa têm 
a capacidade de agir da mesma ma-
neira. Por isso, sua capacidade de 
manter a popularidade interna e sua 
legitimidade depende de forma mais 
direta do sucesso que possam ter na 
implementação de suas políticas.

O aspecto coincidente dos três pa-
íses diz respeito, na verdade, à fra-
gilidade institucional dos mecanis-
mos de competição política. Chávez 
ascendeu ao poder numa Venezuela 
em que os dois partidos tradicionais, 
AD e COPEI, desagregavam-se. Desde 
então e, ainda mais, por conseqüên-
cia da ascensão chavista, não surgi-
ram forças de oposição organizadas 
o bastante para fazer frente ao líder 
bolivariano. Na Bolívia também se 
verificou um enfraquecimento das 
forças políticas tradicionais, embo-
ra essas não fossem tão tradicionais 
e enraizadas como as que soçobra-
ram na Venezuela. Ademais, as for-
ças políticas regionais na Bolívia se 
mostraram um importante mecanis-
mo de contrapeso ao poder do go-
verno central, obrigando Morales a 
negociar todo o tempo. O Equador, 
por sua vez, contava já há um bom 
tempo com um sistema político frag-
mentário e pouco estruturado, asse-
gurando pouco apoio aos governos 
e dificuldade para sua manutenção. 
Diante desse quadro a opção de Cor-
rea foi a de radicalizar as relações 
com a oposição, deslegitimando o 
Legislativo ao não apresentar can-
didatos às eleições parlamentares e 

forçar a oposição a aceitar uma 
Assembléia Constituinte que 
teria o papel de eliminar os es-
paços de atuação oposicionista 
– como o próprio parlamento, 
dissolvido.

Desse modo, se na Bolívia a 
oposição aprendeu com o caso 
venezuelano, percebendo que o 
boicote ao sistema de represen-
tação é uma forma de enfraque-
cer-se perante o governo de um 
líder plebiscitário, no Equador 
foi justamente esse líder plebis-
citário que percebeu que a for-

ma possível de minar as forças da 
oposição seria boicotar os espaços 
de representação em que a oposição 
pudesse ter alguma força. Com isso, 
enquanto os opositores de Morales 
têm tido sucesso em deter muitas de 
suas invectivas (ainda que tensionan-
do cada vez mais as relações políti-
cas internas), no Equador o presiden-
te Correa tem tido sucesso em sua 
estratégia de expansão de poder.

Foram mencionados também Para-
guai e Nicarágua como casos de paí-
ses cujo “risco institucional” (se assim 
o quisermos denominar) é considerá-
vel. No Paraguai a ameaça decorre 
de duas fontes: em primeiro lugar, o 
surgimento de uma liderança neopo-
pulista algo similar àquelas que fo-
ram vitoriosas na Venezuela, Bolívia 
e Equador; em segundo lugar, os ra-
chas do Partido Colorado. A lideran-
ça neopopulista é o ex-bispo Fernan-
do Lugo, portador de um discurso 
antiimperialista dirigido contra o Bra-
sil, além de uma retórica esquerdista 
no que concerne à política interna de 
seu país. Um dos alvos preferenciais 
de Lugo é a hidrelétrica de Itaipu, 
cuja forma de administração e repar-
tição da energia gerada é denunciada 
por ele como de o Brasil explorar o 
Paraguai. Com sua chegada ao po-
der o governo brasileiro teria moti-
vos para temer novas incertezas na 
questão energética envolvendo seus 
vizinhos – em adição aos problemas 
decorrentes da reestatização do gás 
na Bolívia. Dentre as alternativas elei-
torais paraguaias competitivas figu-
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ram um ex-militar golpista, que 
esteve inclusive preso no Brasil, 
Lino Oviedo, e a ex-ministra da 
Educação do atual governo, Blan-
ca Avelar. Sem dúvida os menores 
receios de turbulências adviriam 
da vitória dessa última.

Já no caso nicaragüense as even-
tuais fontes de instabilidade se ori-
ginam no alinhamento que o pre-
sidente sandinista Daniel Ortega 
tem firmado junto a Hugo Chávez 
em questões de política externa. 
No que concerne à política interna, 
contudo, o ambiente de competi-
ção política pacífica tem-se manti-
do na Nicarágua e o presidente Or-
tega não tem sinalizado na direção 
de um recrudescimento autoritário 
na forma de uma refundação da na-
ção – como fizeram Chávez, Morales 
e Correa.

No México as fontes de instabili-
dade decorrem do recrudescimento 
das animosidades nas relações en-
tre o atual governo e sua oposição 
de esquerda, o PRD. Tais animosi-
dades tiveram início nas eleições de 
julho de 2006, quando o candidato 
derrotado do PRD, Andrés Manuel 
López Obrador, passou a acusar 
o governo do então presidente Vi-
cente Fox (PAN) de fraude. López 
Obrador figurou durante boa parte 
da campanha como franco favorito 
segundo as pesquisas, mas expe-
rimentou um sensível declínio em 
suas intenções de voto após recu-
sar-se a comparecer aos debates 
televisivos e iniciar uma série de du-
ros ataques contra o candidato situ-
acionista, Felipe Calderón, que aca-
bou eleito. Esses ataques renderam 
ao PAN a possibilidade de comparar 
López Obrador a Chávez, e isso teve 
impacto junto ao eleitorado mexica-
no, no qual a rejeição ao presidente 
venezuelano é elevada. Embora os 
indícios de fraude sejam frágeis, o 
fato é que o PRD promoveu grandes 
mobilizações de deslegitimação do 
presidente eleito e passou a colocar 
em questão a lisura das entidades 
de organização das eleições. Esse é 
um tema particularmente sensível 

no caso do México, onde as fraudes 
eleitorais orquestradas pelo PRI per-
mitiram essa agremiação manter-se 
durante sete décadas no poder.

Na Colômbia a fonte da fragilidade 
institucional é evidente: o controle 
de parte do território nacional por 
guerrilhas que questionam a sobe-
rania estatal por via armada. Isso, 
contudo, não tem impedido o Estado 
colombiano de funcionar, manter a 
economia numa trajetória de cresci-
mento e, inclusive, lograr sucesso em 
políticas públicas de grande impor-
tância, como as de segurança pública 
nas grandes cidades – os índices de 
violência têm sido substancialmente 
reduzidos em muitas das metrópoles 
colombianas. No Peru o risco decorre 
da existência de uma força política 
anti-sistema nos moldes chavistas, 
representada pelo líder neopopulis-
ta Ollanta Humala. Derrotado para 
o tradicional líder social-democrata 
Alan Garcia nas últimas eleições 
presidenciais, Humala acenava com 
a possibilidade de implementar no 
Peru medidas similares àquelas pa-
trocinadas por Chávez em seu país. 
Contou, inclusive, com o apoio aber-
to de Chávez nas eleições – o que re-
sultou num problema para ele, pois 
tal apoio foi percebido (e acusado 
por Garcia e pelo então presidente, 
Alejandro Toledo) como uma inter-
ferência indevida na política interna 

de seu país. Desse modo, assim 
como no México, Chávez foi um 
trunfo para derrotar um candi-
dato com ele identificado – tanto 
em função da rejeição popular à 
interferência externa, como, em 
menor medida, como decorrên-
cia da rejeição ao estilo chavista 
de governar.

Finalmente, no caso da Argen-
tina, os riscos de instabilidade 
advêm da tendência hegemonis-
ta que o setor kirchnerista tenta 
impor ao Partido Justicialista e ao 
próprio país. No interior do par-
tido isso passa pela aniquilação 
política daqueles que pudessem 
representar um contrapeso ao po-
der dos Kirchner – notadamente 

o ex-presidente Eduardo Duhalde. No 
país como um todo isso se traduz na 
tentativa que faz o governo Kirchner 
de controlar uma série de instituições 
de Estado para que atuem segundo os 
propósitos partidários dos ocupantes 
da Casa Rosada. O exemplo principal 
desse tipo de atuação é o controle 
exercido pelo governo sobre o Insti-
tuto Nacional de Estatísticas e Censos 
(Indec). Os índices inflacionários ofi-
ciais, medidos por essa instituição, 
têm sido constantemente questiona-
dos por agentes de mercado, órgãos 
de imprensa, economistas e institutos 
independentes. Todavia, o governo 
argentino não tem se intimidado com 
as denúncias e segue divulgando índi-
ces oficiais de inflação bem inferiores 
àqueles que medições independentes 
têm apontado. Esse tipo de manipula-
ção, associada ao controle direto de 
preços (da carne aos combustíveis), 
tem sido a forma que o governo ar-
gentino encontrou para evitar uma 
“explosão inflacionária”.

Pode-se notar, portanto, que muito 
embora as condições institucionais 
de funcionamento de regimes demo-
cráticos como o brasileiro, o chileno 
ou o uruguaio não sejam ideais, elas 
têm apresentado resultados políticos 
consideravelmente superiores aos de 
seus vizinhos latino-americanos – so-
bretudo no que concerne à preserva-
ção da democracia. u
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Na Colômbia a fonte da 
fragilidade institucional 

é evidente: o controle 
de parte do território 

nacional por guerrilhas 
que questionam a 

soberania estatal por via 
armada
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Como a crise econômico-financeira 
internacional poderia afetar o Brasil?

H
á nove meses que a econo-
mia mundial se vê às vol-
tas com a crise financeira 
decorrente das hipotecas 

subprime, adquiridas pelo sistema 
financeiro americano (e internacio-
nal) em escala incompatível com uma 
boa administração de risco. O Gráfi-
co 1 mostra a evolução recente do Ín-
dice da Bolsa de Valores de São Paulo 
(Ibovespa), e marca, de modo claro, o 
começo da crise no início do segun-
do semestre de 2007, quando o ímpe-
to altista das cotações foi substituído 
por baixas e oscilações acentuadas. 
O mesmo aconteceu com as cotações 
em outras bolsas em diversos países, 
pois, atualmente, a correlação entre o 
comportamento das diversas bolsas é 
bastante elevada.

Esta evolução ilustra e explica a natu-
reza da crise, que se materializou em 
vultosas quedas nos valores de ativos 
financeiros no mundo todo.  E, conse-
qüentemente, em perdas substanciais 
na riqueza das pessoas físicas e jurí-
dicas, e em grande redução na con-
fiança que depositavam nos sistemas 
financeiros nacionais e internacio-
nais.  Após vários anos de expansão 
econômica mundial continuada, sem 
grandes atribulações, a condição de 
prosperidade permanente foi proje-
tada linearmente para o futuro pelos 
investidores, consumidores, gover-
nos, etc.  Mas o que parecia uma con-
quista perene provou ser apenas mais 
um movimento de expansão cíclica e, 
como tal, reversível.

A frustração leva à contenção de 
gastos e da demanda por parte das 
pessoas; eventualmente leva à reces-
são e ao desemprego, os quais rea-
limentam o pessimismo, a frustração 
e a falta de confiança.  É um círculo 

vicioso que vai se estender por algum 
tempo, mesmo que os bancos cen-
trais e os governos adotem políticas 
agressivas de expansão monetária 
e fiscal.  No entanto, como todos os 
fenômenos cíclicos, oportunamente 
haverá uma recuperação da confian-
ça, da demanda, da produção e do 
emprego em geral. Quando isso vai 
ocorrer é uma questão difícil, devido, 
sobretudo, à incerteza quanto à res-
tauração da confiança.  É claro que 
as ações enérgicas de política econô-
mica expansiva, adotadas nos países 
desenvolvidos, são sinais fortes para 
que a restauração da confiança ocorra 
logo e a economia entre em recupera-
ção. Mas permanece a incerteza, e a 
questão que pode ser analisada com 
mais cuidado diz respeito a como a 
economia brasileira pode ser afetada 
pelo curso dessa crise.

Em primeiro lugar, é preciso salien-
tar que no segundo semestre de 2007 
a economia brasileira já dava sinais 
de superaquecimento, através de in-
dicadores como vendas excepcional-
mente elevadas de carros e de outros 
bens duráveis. O comércio, em geral, 
estava muito ativado.  A demanda 
por bens de capital também estava, 
e ainda está, alta, havendo filas de 
espera para aquisição de caminhões, 
por exemplo, e outros equipamentos.  
Esse superaquecimento foi conseqü-
ência da política monetária expan-
sionista praticada pelo Banco Central 
do Brasil, pressionado politicamente 
pelo setor empresarial para reduzir 
rapidamente a taxa de juros da eco-
nomia brasileira.

A demanda interna muito forte, cau-
sando superaquecimento, poderia le-
var a pressões inflacionárias acentu-
adas no Brasil, mas isso não ocorreu 

tão intensamente devido à paulatina 
redução da demanda externa inciden-
te sobre a economia do país durante o 
ano de 2007.  Com a valorização cam-
bial do real, as exportações arrefece-
ram e os preços em real dos produtos 
importados também.  Em conseqüên-
cia, pode-se dizer que a boa expansão 
da economia brasileira em 2007 (5,4% 
de aumento do PIB) decorreu apenas 
da forte expansão da demanda inter-
na. E também que a valorização cam-
bial do real reduziu o impacto infla-
cionário que a expansão excessiva da 
demanda interna poderia ter.

A atual crise internacional, levando 
à contenção das exportações brasi-
leiras – veja no Gráfico 2 a evolução 
do saldo em conta corrente do país, 
que caiu substancialmente a partir de 
meados de 2007 –, vem acentuando 
esse movimento de arrefecimento da 
demanda externa.  As empresas bra-
sileiras vão vender com mais dificul-
dades no exterior. Ao mesmo tempo, 
os grandes cortes nas taxas de juros 
dos EUA e a manutenção dos juros 
no Brasil continuarão a proporcionar 
a entrada de capitais externos, valo-
rizando cambialmente o real e tor-
nando as exportações do país menos 
competitivas.

Além desse aspecto de diferencial 
de juro, a posição financeira brasilei-
ra, com dívida externa líquida prati-
camente nula, devido ao grande au-
mento das reservas internacionais do 
país (veja o Gráfico 3), torna o Brasil 
atrativo para os capitais externos em 
busca de bons retornos com risco 
moderado. 

O prognóstico é, portanto, de valo-
rização do real – ou pelo menos ma-
nutenção da taxa de câmbio R$/US$, 
com a demanda externa pelos bens e 
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serviços brasileiros contida devido à 
crise internacional e ao câmbio valo-
rizado.

Ao mesmo tempo, recentemente o 
governo brasileiro percebeu clara-
mente que havia deixado a demanda 
interna muito aquecida.  No entanto, 
para contê-la, não deseja adotar uma 
política monetária contracionista que 
aumente a taxa de juros doméstica, 
atraindo mais capitais de fora e re-
forçando a valorização cambial do 
real.  A escolha do governo parece 
ser de políticas restritivas e setoriais 
de crédito, contenções cuja eficácia é 
duvidosa, pois, podem, por exemplo, 
reduzir a demanda por carros; mas 
o consumidor, com os recursos que 
destinaria à compra de carros, por 
exemplo, passaria a comprar roupas 
ou eletrodomésticos. Mudaria o perfil 
da demanda, sem alteração no seu 
valor total, o qual permaneceria ex-
cessivo em relação à capacidade de 
produção da economia.

Em síntese, a crise vai conter a de-
manda externa sobre a economia 
brasileira, e a demanda interna deve-
rá continuar a ser o motor de expan-
são do país, apesar das medidas con-
tencionistas do governo. O provável 
é que não controle suficientemente a 
demanda interna e que algum impac-
to inflacionário ocorra, só não sendo 
maior por causa da demanda externa 
contida.  As empresas que vendem 
para o mercado externo serão, em 
princípio, mais atingidas do que as 
que vendem domesticamente.

Finalmente, vale a pena enfatizar 
que o financiamento da dívida exter-
na líquida brasileira depende pouco 
de crédito externo. Logo, a crise de 
crédito internacional, devido à fragili-
dade do sistema financeiro externo e 
ao aumento da prudência em empres-
tar, não atinge o Brasil. E o sistema fi-
nanceiro doméstico, por sua vez, pa-
rece estar bastante sólido.  Assim, os 
capitais externos deverão continuar 
a entrar no Brasil buscando bom re-
torno e risco moderado. E o real per-
manecerá valorizado cambialmente 
(provavelmente até mais valorizado 
do que atualmente). u

Gráfico 1 – Índice de ações – Ibovespa
(fechamento diário)
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Gráfico 2 – Saldo em transações correntes
(fluxos acumulados em 12 meses)
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Gráfico 3 – Reservas internacionais do Brasil
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administração 
Antonio Anastasia, vice-governador do 
Estado de Minas Gerais
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Será que convêm à 
Republica, convêm à 
Federação, convêm 

às nossas instituições 
políticas e democráticas, 
um robustecimento tão 

grande de uma única 
esfera da federação? 
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G
ostaria de fazer algu-
mas considerações so-
bre pontos que consi-
dero relevantes, não 

só para 2008 como também pa-
ra o futuro do Brasil. O primeiro 
deles é a questão do equilíbrio 
da nossa Federação.

A Fundação Getulio Vargas foi 
criada em 1944 sob a égide do 
Estado Novo. Naquela época, 
sob o regime da Constituição de 
1937, bandeiras estaduais foram 
queimadas em cerimônia pública 
com a presença do próprio pre-
sidente Getulio Vargas, em razão 
da unificação e do fortalecimen-
to do governo central, em 1944. 
Felizmente, com a reconstitucionali-
zação do Brasil, com a Constituição 
de 1946 e as que vieram depois, nós 
tivemos, pelo menos em tese, dispo-
sitivos constitucionais e legais que 
representavam um robustecimento 
da estrutura federativa.

 Lamentavelmente, não é o que se 
vê hoje na prática brasileira.

Nós temos uma excessiva concen-
tração de recursos, uma concentra-
ção expressiva de meios nas mãos 
da União Federal o que, evidente-
mente, não é positivo. Leva Estados 
e Municípios a uma situação de mui-
ta dependência em relação ao gover-
no central.

Hoje, passados quase 20 anos 
da Constituição Federal de 1988, a 
grande receita tributária do setor 
público é proveniente das contribui-
ções e não mais dos impostos, que 
são compartilhados pelas três esfe-
ras de governo. Todo benefício fis-
cal, quando concedido pela União, o 
é na figura dos impostos, jamais das 
contribuições. Daí a grande impor-
tância desse tema, que está tão em 
voga que é a CPMF. Porque a receita 
das contribuições entra totalmente 
no caixa do Tesouro Nacional. Não 
que a União não precise. Natural-
mente ela deve desenvolver suas 
políticas públicas. Mas isso leva Es-
tados e Municípios a uma situação 
de dependência, com reflexo não 
só econômico, mas com um reflexo 

político grave quanto ao equilíbrio 
federativo brasileiro. 

Será que convêm à Republica, con-
vêm à Federação, convêm às nossas 
instituições políticas e democráti-
cas, um robustecimento tão grande 
de uma única esfera da federação? 
Evidentemente que não. Temos que 
dar um passo avante na tentativa de 
consolidar nossa Federação.  E como 
pode ser importante a participação 
da Fundação Getulio Vargas nesse 
grande esforço? Exatamente mos-
trando os exemplos estrangeiros, 
onde a Federação se consolidou de 
maneira mais robusta, para demons-
trar que quanto mais ela for articu-
lada, harmônica, integrada e efetiva, 
mais exitosas serão as políticas pu-
blicas.

Então este é um primeiro ponto 
que eu acho que nós devemos con-
siderar, não só em relação a 2008, 
mas para o futuro. Manter a atual es-
trutura da Federação brasileira traz 
ainda um segundo desvirtuamento: 
uma hipertrofia em prol de uma 
União muito forte. Especialmente 
nas questões de competência do re-
colhimento tributário. 

Mas também há entre os estados 
federados uma concentração muito 
forte no estado líder, sob o ponto 
de vista econômico, que é o Estado 
de São Paulo, que tem o seu mérito. 
Mas há necessidade, é claro, de um 
reordenamento do equilíbrio nacio-

nal, de tal modo que os demais 
estados também tenham con-
dições de apresentarem seus 
valores, de apresentarem suas 
demandas, de terem as suas 
atividades, ações, projetos re-
conhecidos e apoiados. Porque, 
como todos os rios correm para 
o mar, nós poderemos ter uma 
concentração exagerada de to-
dos os meios, recursos e instru-
mentos em um único estado da 
Federação, o que também não é 
positivo.

Nesse ponto, a Fundação Ge-
tulio Vargas, que está presente 
em diversos estados, com sua 
sede no Rio de Janeiro, com sua 

representação em São Paulo em Mi-
nas e em outros estados da Fede-
ração, pode estimular essa cultura 
de integração dos esforços entre os 
diversos estados, para que haja um 
equilíbrio entre as populações e as 
representações estaduais. Coisa que 
ainda não está, lamentavelmente, 
embutida na nossa consciência cívi-
ca e no nosso sentimento de brasi-
lidade.

Nós todos esperamos sempre. 
Como aguardamos D. Sebastião, nós 
sempre aguardamos a providência 
da União federal, do governo central. 
Como se tudo provesse dali, voltan-
do ao tempo da corte, ao termo da 
colônia, esquecendo que somos um 
Estado, uma estrutura federativa. 

Outro aspecto que devemos con-
siderar é a necessidade de termos 
um comportamento administrativo 
organizado. Acho que Minas Gerais 
apresentou um diferencial, ao inse-
rir um comportamento administrati-
vo responsável, ao inserir o tema da 
gestão pública na agenda nacional. 
Isso é um dado muito positivo. Não 
me canso de dizer, nas diversas pa-
lestras que faço, que se eu indagar 
aos participantes os nomes dos mi-
nistros da Fazenda do passado, to-
dos se lembrarão. Se eu indagar os 
nomes dos encarregados da pastas 
da Administração, poucos vão se 
lembrar. Por qual motivo? Em razão 
exatamente do fato de que nunca 

pública no Brasil1
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houve no Brasil a prioridade da 
análise das estruturas e compor-
tamentos administrativos.

A administração pública nunca 
foi considerada uma atividade 
nobre dentro das diversas polí-
ticas encetadas pelos governos, 
principalmente pelo governo 
federal. Desse modo, a adminis-
tração pública não pôde atrair 
para os seus quadros nomes 
expressivos. Nós tivemos sem-
pre essa dificuldade de colocar 
a administração pública como 
um tema na agenda nacional. A 
despeito dos esforços da pró-
pria Fundação Getulio Vargas, 
que capitaneou diversas refor-
mas, com a sua Escola de Adminis-
tração Pública, presidida pelo Pro-
fessor Bianor Cavalcanti, que aqui 
está. A FGV fez diversos projetos 
de reforma administrativa. Mas a 
elite política nunca deu ao tema da 
administração pública o respaldo, 
o reconhecimento, que teve, por 
exemplo, durante todo esse perío-
do, o tema econômico.

Porque os empresários e muitos 
que estão aqui sabem muito bem 
que de nada adianta uma atividade 
econômica robusta, uma economia 
pujante, vigorosa, se a administra-
ção pública encontra-se ultrapassa-
da, burocrática e que coloca diaria-
mente obstáculos ao funcionamento 
das atividades econômicas. 

A administração pública tem, por-
tanto, de se modernizar, de ser 
eficiente, de ter qualidade nos gas-
tos fiscais, gastar bem aquilo que 
recolhe da sociedade e investir 
naquelas necessidades primárias 
para o próprio desenvolvimento: 
em infra-estrutura, educação etc. E 
para isso há necessidade de ter o 
que? Profissionalismo, experiência, 
reconhecimento, responsabilidade. 
Todos esses valores, que nós todos 
conhecemos, não foram aplicados à 
administração, durante tantos anos. 
Esta foi relegada, não diria ao ama-
dorismo, mas a práticas patrimonia-
listas do passado, à força da caneta. 
O tempo da república velha ainda 

hoje está dentro de nossa cultura, 
lamentavelmente. O poder político 
significava nomear e demitir, pren-
der e soltar, ou seja, nós não tínha-
mos nada orgânico, não havia uma 
tecnicalidade. 

E é exatamente esse esforço que 
o Governador Aécio Neves, desde 
o seu primeiro dia de seu mandato, 
em janeiro de 2003, vem tentando 
realizar. Claro, com dificuldades, 
óbices, obstáculos.  Percebemos, 
entretanto, que estamos lançando 
uma semente. Não vamos colher 
nos dois mandatos do governador 
e de todos aqueles que vierem nos 
próximos anos, os frutos completos 
dessa revolução administrativa. Mas 
é o início de um processo que se 
consolida e se torna vitorioso. Tal-
vez o mais importante dos últimos 
anos. Posso ter uma visão que acaba 
sendo prejudicada, talvez, pelo viés 
da formação profissional, ao colocar 
como tema palpitante, como tema 
crucial, como tema de sustentação 
do desenvolvimento brasileiro a 
responsabilidade da administração 
pública entre os assuntos da agenda 
nacional.

A Constituição Federal que come-
morará 20 anos deve ser saudada 
como uma peça importante sob o 
ponto de vista do direito, das liber-
dades, da democracia. De fato, é 
uma peça fundamental e de grande 
relevância. Mas sob o ponto de vis-

ta da gestão administrativa, ela 
não foi assim tão positiva. 

Primeiro porque, como sa-
bemos, foi redigida olhando-
se para o passado, como uma 
reação ao que havia ocorrido 
durante o governo militar Nós 
todos sabemos que uma Consti-
tuição deve ser feita perfilando 
o por vir, o futuro, aquilo que te-
remos pela frente, e não os ran-
ços do passado. A Constituição 
criou entraves terríveis para a 
administração pública, especial-
mente, colocando peias e amar-
ras ao regular o funcionamento 
do poder Executivo, que é quem 
é responsabilizado e cobrado 

pela implementação das medidas e 
das políticas públicas. 

Por outro lado, após a Constitui-
ção, a Lei da Responsabilidade Fiscal 
colocou parâmetros para a atuação 
irresponsável de muitos, que impu-
nham para a sua administração, va-
lores e cânones desse passado. Pelo 
menos a legislação de responsabili-
dade fiscal agora determina certas 
proibições que inibem esse tipo de 
comportamento. 

A legislação ainda está por ser 
construída, por ser aplicada. Nós 
acompanhamos vários casos con-
cretos em que a lei é ostensivamen-
te desrespeitada e nem por isso as 
soluções surgem. E aqui está outro 
problema do nosso cenário, que é 
a impunidade em nossa sociedade. 
Esse problema, em curto prazo ou 
mesmo em médio prazo, a meu juí-
zo pessoal, dificilmente se reverterá. 
Mas de todo modo, se nós tivermos 
já na administração pública esses li-
mites, já é algo a ser saudado.

A legislação de responsabilidade 
fiscal de 2001, com os exemplos es-
taduais de Minas, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Bahia e Ceará e de diversos 
municípios, o esforço da reforma 
administrativa, capitaneado pelo 
Ministro Bresser Pereira, professor 
da Fundação Getulio Vargas de São 
Paulo, que foi também extraordiná-
rio especialmente pela participação 
do segmento do terceiro setor nas 

A administração pública 
tem, portanto, de se 

modernizar, de ser eficiente, 
de ter qualidade nos gastos 
fiscais, gastar bem aquilo 
que recolhe da sociedade 

e investir naquelas 
necessidades primárias
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articulações da sociedade civil, 
tudo isso permitiu que o Brasil 
passasse a respirar um novo 
tempo.

 Se nós conseguirmos modifi-
car o comportamento adminis-
trativo e a administração publica 
conseguir apresentar resulta-
dos à sociedade, o que já está 
começando a acontecer, o que 
teremos? Teremos a confian-
ça da sociedade, a mudança de 
paradigmas, a valorização da 
carreira, do profissionalismo e 
o reconhecimento de que o ser-
viço público deve funcionar não 
ligado aos interesses pessoais 
ou de uma corporação, mas ao 
interesse que surge da sociedade, 
sobrepondo-se a aqueles interesses 
corporativos tão danosos que nós 
todos conhecemos.

Falar é simples, fazer é muito di-
fícil. Porque estamos todos arrai-
gados a aquela mentalidade extre-
mamente antiquada de privilégios, 
de castas. Precisamos de princípios 
lógicos, objetivos concretos para 
cobrar o funcionamento da adminis-
tração. Não podemos trazer para a 
administração pública instrumentos 
da área privada como se fosse um 
mero transplante. Precisamos adap-
tá-los, inoculando aos poucos méto-
dos e mecanismos gerenciais mais 
avançados, aplicados ao Brasil, de 
tal modo que tenhamos condições 
de apresentar à sociedade uma ad-
ministração mais eficiente.

É fácil fazê-lo? É dificílimo. Muitos 
aqui são da administração pública 
ou já tiveram passagem pela admi-
nistração pública. Sabem perfeita-
mente que a cultura do serviço pú-
blico é exatamente oposta ao que 
acabei de mencionar. As resistências 
são de fato extraordinárias. Por quê? 
Ninguém quer perder um pedacinho 
de qualquer tipo de coisa. Então ao 
se discutir a necessidade de se mo-
dificar por um critério objetivo a 
forma de atuação da administração, 
isso pode levar a um sentimento de 
perda de poder, prestígio, ou algum 
tipo de benefício material. A reação 

é de fato terrível. Quando se discu-
te então temas para cenários para 
2008, me parece de maneira muito 
objetiva que nós temos algo a sau-
dar, felizmente: a percepção pela 
sociedade brasileira que a gestão 
pública passou a ser um valor.

Nós temos condições de apontar 
essa necessidade e ter uma admi-
nistração pública que seja ética e 
honrada. E também que seja compe-
tente, que ela seja profissional, que 
ela se baseie naquele velho binômio 
da burocracia estável, burocracia no 
bom sentido da expressão. Porque 
da burocracia ruim nós todos temos 
ojeriza. Mas há uma burocracia boa, 
necessária, que protege o estado, 
que protege o interesse público.

Precisamos também de partidos 
políticos fortes, e esse é o nosso 
sonho, para abrir um novo cenário 
para 2008, 2009, 2010, 2020, 2050.

 Quando será que o Brasil terá par-
tidos políticos fortes para sustentar 
não só a administração, mas mais do 
que isso, o Governo e o Estado, no 
sentido amplo da expressão? Conhe-
cemos toda a situação dos partidos 
que hoje estão se consolidando. Os 
militares lá atrás, com o AI 2, cau-
saram um grande mal quando de-
terminaram o fim dos partidos, com 
a extinção do PSD, da UDN, do PTB 
etc. O resultado é que nós, a partir 
de então, nunca tivemos uma situa-
ção partidária muito forte. 

Já há um processo de melho-
ria, de consolidação, atualmen-
te. Mas esse é um pressuposto 
para qualquer país civilizado que 
queira ter necessariamente um 
governo que seja estável. E para 
isso, são necessárias as famo-
sas reformas que ainda estão na 
agenda, e nela estiveram tam-
bém em 2003, 2004, 2005, 2006 
e 2007. Reforma política, refor-
ma tributária, reforma adminis-
trativa, reforma trabalhista. Re-
formas mais relevantes, que são 
demandadas, reclamadas e que 
não são feitas. E não são feitas 
por quê? A reforma política este-
ve à beira de ser votada e não foi. 

A reforma tributária estava pronta a 
ser encaminhada ao Congresso e o 
Presidente determinou sua sustação. 
A reforma trabalhista, num primeiro 
passo foi votada na Câmara e o Sena-
do acaba de modificá-la. 

O que impede que o país avan-
ce nessas reformas? E aí não são 
questões de cenários para o próxi-
mo ano, mas de modificações mais 
profundas para o futuro do Brasil. A 
meu juízo é exatamente essa nossa 
consciência, lamentavelmente, co-
letiva, esse nosso imaginário aves-
so a qualquer tipo de mudança que 
impede as reformas. Ninguém quer 
perder um vintém, ou pior, uma ca-
deira, o prestígio. Ora, não existe 
mudança sem perdas. É uma ques-
tão humana, não é verdade? É a fa-
mosa figura da criança que desce do 
colo da mãe e perde esse aconchego 
para poder andar. Do contrário ela 
não anda nunca. Mas ela corre o ris-
co. No Brasil ninguém quer correr 
risco nenhum, nem os atuais gover-
nos, nem os empresários, nem os 
sindicalistas, nem os acadêmicos. 
Então acaba que há uma espécie de 
conspiração da acomodação, o que 
é grave. Porque é claro que o país 
avança, os dados são positivos, mas 
há a ausência dessa ousadia para 
modificações, para fazer o que fez 
a Espanha, na década de 70, quan-
do chegaram à conclusão que ou se 
mudava ou se caminhava para uma 

O que impede que o 
país avance nessas 

reformas? E aí não são 
questões de cenários 

para o próximo ano, mas 
de modificações mais 

profundas para o futuro 
do Brasil
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desagregação até física. Resultado: 
a Espanha foi o país que mais cres-
ceu na Europa, cada qual cedendo 
um pouco, cada qual abrindo mão 
de parcela dos seus privilégios para 
ganhar muito mais depois.

Quanto a isso, lamentavelmente, 
nós ainda temos dificuldades. Não 
se vota, por exemplo, o voto distri-
tal, considerado positivo pela grande 
maioria, porque os parlamentares 
eventualmente teriam mais riscos. 
Não se vota a reforma tributária por-
que a União Federal não quer abrir 
mão disso, porque os estados não 
querem abrir mão daquilo. Os muni-
cípios também não cedem em nada. 
E, assim, sucessivamente.

Ora, nesse quadro, nós não te-
remos cenários diferentes para os 
próximos anos. Nós vamos repetir 
as mesmas crises, repetir os mes-

mos quadros e, é claro, vamos nos 
desenvolver, mas a um ritmo muito 
mais lento. E algumas mudanças 
necessitam ser um pouco mais he-
terodoxas. Não revolucionárias, mas 
mais criativas, mais ousadas.

Desse modo, se nós não tomarmos 
essa consciência, esses cenários irão 
se reproduzir e nós vamos discutir 
se a inflação deve ser de 4,5%, ou 
4%, ou 8%, ou 2%... Se a taxa de juros 
deve ser de 11,5%, ou 12%... E vamos 
ficar assim durante anos, sem ter 
aquilo que foi prometido há alguns 
anos e estamos esperando até hoje, 
que é o tão decantado espetáculo do 
crescimento. 

Vamos correr riscos, vamos inovar. 
Vou citar um último exemplo: tive-
mos a coragem, para arrepio dos 
puristas e também para os profes-
sores da FGV, de mandar à assem-

bléia um orçamento negativo, para 
mostrar que em 2004 o estado es-
tava quebrado. Isso causou um es-
cândalo. Era a realidade, não tinha 
dinheiro para nada. As pessoas ti-
nham que saber daquilo, para pro-
var que tinham que passar por um 
momento de amargor, para depois 
vir uma situação positiva, como, fe-
lizmente, veio.

E o papel da Fundação Getulio Var-
gas certamente, como já é conheci-
do, é ser cada vez mais esse luminar 
de idéias, esse farol de inteligência, 
para permitir que nós todos conhe-
çamos as experiências, que vejamos 
o que acontece no mundo, para que 
o Brasil consiga cada vez mais se 
abrir para o desenvolvimento. 

Muito obrigado aos Srs. e parabéns 
à Fundação Getulio Vargas pela vin-
da a Minas Gerais. u
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[ c e n á r i o s ]

SUMÁRIO EXECUTIVO

A derrubada da CPMF significou a pior derrota do  ¾
presidente Lula em cinco anos de mandato: o governo 
perdeu uma votação de Emenda Constitucional; foi 
demonstrada a fragilidade governista no Senado, 
reacendendo os ânimos da oposição; e o governo 
deixará de arrecadar R$ 40 bilhões em 2008.

Até o último momento, cabe frisar, os governadores  ¾
oposicionistas, incluindo aí o único representante 
do DEM, atuaram para manter o tributo em questão, 
principalmente por conta das verbas para a área de 
Saúde. 

Falta à oposição suporte congressual para lograr mais  ¾
êxito em sua ação contra o Executivo. O caso dos 
cartões corporativos é paradigmático. Seu desfecho 
dependeu, sobretudo, do comportamento do PMDB, 
que atuou como fiel da balança.

A disparidade entre os partidos na alocação dos  ¾
postos de poder reduziu-se significativamente no 
segundo mandato do presidente Lula. A disputa pelas 
nomeações atualmente relaciona-se fortemente com o 
papel do PMDB na coalizão.

A tendência é que o Executivo consiga equacionar os  ¾
seus gastos, mais pela via do aumento da arrecadação, 
principalmente por conta do crescimento da economia. 
Embora tenha havido uma forte negociação para 
aprovar a peça orçamentária, o Governo Lula obteve 
quase tudo que pleiteou. 

A pressão pela competitividade da economia e pela  ¾
simplificação dos impostos terá impacto sobre 
os congressistas, sendo possível que a discussão 
acerca da reforma tributária avance, com chances de 
aprovação de alguma alteração no sistema tributário 
até 2009. O cenário básico, no entanto, deve realçar 
mais as dificuldades do que as potencialidades de 
aprovação da reforma.

A primeira reação do presidente da República já  ¾
mostrou sinais de como será difícil obter-se a tão 
desejada e necessária redução de gastos: ao invés de 
indicar os cortes a serem efetuados no orçamento, 
tomou duas iniciativas tendentes a recompor a receita. 

De um lado, aumentou alíquotas do IOF através de 
decisão unilateral, sem audiência do Legislativo. Por 
outro lado, propôs ao Legislativo um aumento nas 
alíquotas da CSLL.

Há um enorme volume de despesas correntes sem  ¾
justificativa adequada, especialmente em período 
de contenção de gastos. O tamanho do aparelho 
burocrático do Estado contribui para o aumento desses 
”pequenos gastos” que, somados, representam valor 
considerável.

Analisando o orçamento federal apenas pelo prisma da  ¾
receita, poderíamos admitir que, mesmo sem efetuar 
significativos cortes de gastos, poderia o governo 
federal manter os programas inicialmente previstos 
contando para isso apenas com o resultado desse 
excesso de arrecadação. Entretanto, a oportunidade 
para se fazer um “enxugamento” nos gastos públicos 
não deve ser desperdiçada.

A frustração quanto à continuidade da expansão  ¾
mundial leva à contenção de gastos e da demanda, 
que eventualmente levam à recessão e ao desemprego, 
os quais realimentam o pessimismo, a frustração e a 
falta de confiança.  É um círculo vicioso que vai se 
estender por algum tempo, mesmo que os bancos 
centrais e os governos adotem políticas agressivas de 
expansão monetária e fiscal.  No entanto, como todos 
os fenômenos cíclicos, oportunamente haverá uma 
recuperação da confiança, da demanda, da produção e 
do emprego em geral. Quando isso vai ocorrer é uma 
questão difícil, devido, sobretudo, à incerteza quanto 
à restauração da confiança. 

As empresas brasileiras vão vender com mais  ¾
dificuldades no exterior. Ao mesmo tempo, os grandes 
cortes nas taxas de juros dos EUA e a manutenção dos 
juros no Brasil continuarão a proporcionar a entrada 
de capitais externos, valorizando cambialmente 
o real e tornando as exportações do país menos 
competitivas.

A escolha do governo parece ser de políticas restritivas  ¾
e setoriais de crédito, contenções cuja eficácia é 
duvidosa. u
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S
egundo o cenário básico, a 
taxa de juros Selic será man-
tida em 11,25% a.a. até o fi-
nal de 2008. Isso porque a 

demanda por bens e serviços no país 
está muito forte e os sinais de que a 
economia se encontra superaquecida 
farão com que o Banco Central aja, a 
partir de agora, de maneira mais con-
servadora em relação à taxa de juros. 
No cenário básico, a inflação medida 
pelo IPCA deverá repetir o resultado 
de 2007, acumulando uma variação 
de 4,5%.

Com isso, a taxa de crescimento eco-
nômico não deverá ser tão alta como 
a observada no ano passado. O cená-
rio mais provável é uma variação do 
PIB de 4,7% em 2008. A participação 
do setor agropecuário nesse resul-
tado deverá ser menor, pois o novo 
patamar do dólar vem deprimindo as 
exportações, prejudicando, especial-
mente, os resultados desse setor.

A cotação do dólar deverá fechar o 
ano em R$1,80, praticamente a mes-
ma de 2007. Com isso, o saldo da ba-
lança comercial deverá sofrer queda 
de cerca de 25% em 2008. No último 
boletim, a previsão era de que o sal-
do em transações correntes somente 
se tornaria negativo em 2010, mas a 
previsão era também de uma rápi-
da recuperação da cotação do dólar 
para níveis acima de R$2,00. Dada a 
manutenção da taxa de câmbio em 
R$1,80/US$, essa previsão foi revista, 
de maneira que já em 2008 o saldo 
em transações correntes deverá ser 
negativo.

Quanto ao superávit primário do se-
tor público, sua trajetória não foi ge-
radora de cenários, de maneira que, 
tanto no cenário básico quanto no 
alternativo, este indicador se mantém 
em 3,5% do PIB.

Dados esses cenários de taxa de ju-
ros real, crescimento econômico e 
superávit primário, a dívida pública 
deverá fechar o ano em 40,8% do PIB, 
diminuindo 2 pontos percentuais em 
relação a 2007. Até 2012, a expectativa 
é de que ela chegue a 36,5% do PIB.

Quanto ao cenário alternativo, a sua 
principal premissa é de que o Banco 
Central, temendo as prováveis conse-
qüências inflacionárias de um supe-
raquecimento econômico, elevaria a 
taxa de juros Selic para 12% a.a. até o 
final do ano. Com isso, a inflação se-
ria ligeiramente menor do que a pre-
vista no cenário básico, acumulando 
no ano uma variação de 4,0%.

Com esse nível de taxa de juros, a 
taxa de câmbio seria ainda mais bai-
xa que a do cenário básico, fechando 
o ano em R$1,70/US$. Conseqüente-
mente, o saldo da balança comercial 
também seria significativamente me-
nor. O mesmo pode ser dito em rela-
ção à taxa de crescimento econômi-
co, que neste cenário seria de 4,0%.

Assim, no cenário alternativo a tra-
jetória de queda da relação dívida 
pública/PIB não seria tão acentuada 
como a do cenário básico: em 2008, a 
dívida seria de 43,0% do PIB, chegan-
do a 37,0% do PIB até 2012. u
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Cenário Básico 2006 2007 2008p 2009p 2010p 2011p 2012p
Crescimento PIB (%) 3,8 5,4 4,7 4,0 4,0 4,5 4,5

Agropecuária 4,2 5,3 5,0 4,7 4,7 5,0 5,0
Indústria 2,9 4,9 4,9 4,2 4,2 4,8 4,8
Serviços 3,8 4,7 4,5 3,7 3,7 4,4 4,4

Taxa de juros Selic (%aa) - média 15,32 12,03 11,25 10,75 10,13 10,00 9,50
Selic (%aa) - final 13,25 11,25 11,25 10,25 10,00 10,00 9,00

Inflação IPCA (%) 3,14 4,46 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00
IGP-M (%) 3,83 7,75 5,00 4,50 4,00 4,00 4,00

Contas Públicas Sup. Primário (%PIB) 3,9 4,0 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Dívida Pública (%PIB) 44,7 42,8 40,8 38,7 38,0 37,3 36,5

Contas Externas Câmbio (R$/US$) 2,15 1,79 1,80 1,85 1,90 1,90 1,95
Balança comercial 46,1 40,0 30,0 25,3 21,0 21,0 19,0

Exp (US$B) 137,5 160,6 173,0 184,0 188,0 192,0 200,0
Imp (US$B) 91,4 120,6 143,0 158,7 167,0 171,0 181,0

Conta corrente (%PIB) 1,27 0,26 -1,0 -1,8 -2,7 -3,2 -3,5
IED (US$B) 18,8 34,6 30,0 25,0 25,0 25,0 26,0

Cenário  Alternativo 2006 2007 2008p 2009p 2010p 2011p 2012p
Crescimento PIB (%) 3,8 5,4 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0

Agropecuária 4,2 5,3 4,3 4,7 3,9 4,5 4,5
Indústria 2,9 4,9 4,2 3,8 3,8 4,3 4,2
Serviços 3,8 4,7 3,7 3,2 3,2 3,8 3,9

Taxa de juros Selic (%aa) - média 15,32 12,03 11,63 11,75 11,25 11,00 11,00
Selic (%aa) - final 13,25 11,25 12,00 11,50 11,00 11,00 11,00

Inflação IPCA (%) 3,14 4,46 4,00 3,50 3,50 3,00 3,00
IGP-M (%) 3,83 7,75 3,80 3,00 3,50 3,50 3,500

Contas Públicas Sup. Primário (%PIB) 3,90 4,04 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Dívida Pública (%PIB) 44,7 42,8 43,0 41,0 39,0 38,0 37,0

Contas Externas Câmbio (R$/US$) 2,15 1,79 1,70 1,75 1,78 1,80 1,85
Balança comercial 46,1 40,0 25,0 22,0 19,5 19,0 18,2

Exp (US$B) 137,5 160,6 165,0 177,0 180,0 185,0 188,0
Imp (US$B) 91,4 120,6 140,0 155,0 160,5 166,0 169,8

Conta corrente (%PIB) 1,27 0,26 -2,0 -2,7 -3,0 -3,4 -3,8
IED (US$B) 18,8 34,6 26,0 23,0 20,0 20,0 20,0

E = Estimativa P = Projeção IED = Investimento Externo Direto




