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OPINIÃO

Faltando duas semanas para o primeiro turno e con-
siderando as tendências do momento, a preocupação
dos analistas passa a ser sobre a governabilidade em
2011. Pelas pesquisas, dois cenários devem ser consi-
derados: José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT).
Marina Silva (PV), em que pese suas qualidades, não
é competitiva. Assim, como seria um governo de
Serra? E Dilma? Com Serra, seu governo teria algu-
mas características típicas de sua personalidade forte
e complexa. O mesmo vale para Dilma. Porém, exis-
tem diferenças marcantes entre ambos.

O aspecto centralizador de Serra ficou evidente na
condução da campanha, onde aliados pouco tiveram
espaço para opinar. Vencendo, Serra terá conduzido
o processo de forma autônoma sem ter dado espaço a
seus aliados. Em um governo Serra, nada mudaria:
aliados seriam meros coadjuvantes. Serra faria um
governo centralizador, onde a escolha dos principais
ministros seria exclusivamente sua. Nem PSDB nem
DEM teriam muito a opinar na escolha dos principais
ministros, a saber: Fazenda, Banco Central, Casa Ci-
vil, Saúde e Planejamento.

Só após escolher tais cargos — que poderiam ser
ocupados ou não por militantes dos partidos de sua
coligação, Serra abriria espaço para os seus aliados
que seriam, pela ordem: PSDB, DEM, PMDB, PPS e
PTB. O entendimento com setores do PMDB seria a
porta de entrada para negociação mais ampla de
eventual participação no eventual governo Serra.

No governo Dilma, a lógica seria parecida: um go-
verno de coalizão. No entanto, caso vença definitiva-
mente no primeiro turno, Lula será o grande organi-
zador do governo e, em torno dele e com a participa-
ção de Dilma, o novo governo será construído. O
“protagonismo” de Lula decorreria do fato de que ele
terá sido o grande eleitor de Dilma e responsável pela
sua vitória já em primeiro turno. No ministério, Lula
e Dilma formariam o novo “núcleo duro”, escolhen-
do nomes que atuarão na Fazenda, Banco Central,
Casa Civil, Relações Institucionais, Planejamento e
Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

O passo seguinte seria a nomear os demais minis-
tros por hierarquia. PT e PMDB seriam os partidos
com maior participação, seguidos pelo PSB, PR, PDT,
PP e PCdoB. Sobre as presidências no Congresso, as
tendências são as seguintes. Na Câmara, a disputa
está entre PT e PMDB. Se o PT eleger a maior banca-
da, o nome forte é o de Candido Vacarezza (SP), atual
líder do Governo. Se for o PMDB, o líder Henrique
Eduardo Alves (RN) é o favorito.

No Senado, o PMDB deverá eleger a maior banca-
da. Entre 18 e 20 senadores. José Sarney aparece como
favorito já que sua recondução ao cargo não seria con-
siderado reeleição. Estas são as linhas gerais do futuro
governo. Um ponto em comum é o governo de coali-
zão baseado na constituição de uma coligação de par-
tidos, cuja composição forneça a maioria nas duas ca-
sas do Congresso. Este parece ser o modelo que faz
funcionar a nascente democracia brasileira. ■
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Durante os últimos meses, percorri o país e vi de perto
as transformações sociais e econômicas ocorridas nos
anos do governo Lula. A economia real é aquela que
toca no bolso das pessoas, no seu poder de consumo,
nas escolhas e possibilidades de mudança. Em diver-
sos municípios pequenos no Nordeste, verifiquei a
mesma história: o aumento da renda impulsionou o
consumo nos comércios de pequenas cidades. Com
isso, donos de estabelecimentos contrataram mais
pessoas e fizeram mais encomendas. O dinheiro pas-
sou a circular mais. Todos ganharam.

É curioso ler críticas sobre programas do governo,
como o PAC e Bolsa Família. O que foi, por muito tem-
po, classificado como assistencialismo revelou-se uma
ação pragmática dentro da lógica capitalista. É uma
receita antiga, sugerida por John Maynard Keynes nos
anos 30. Doutrina inspiradora do New Deal de Frank-
lin Roosevelt. É mais barato ao governo intervir para
ajudar famílias em situação de risco do que correr para
remediar danos sociais e econômicos.

O exemplo das cidades nordestinas materializa a
mudança na vida das pessoas: hoje 51% da população
brasileira pode ser chamada de classe média (segundo
a Fundação Getúlio Vargas, famílias com renda per ca-
pita entre R$ 1.116 e R$ 4.854). É a primeira vez que
esta classe é mais da metade da população.

É número mais relevante quando colocado ao lado
de indicadores sociais e de consumo. O salário míni-
mo teve o poder de compra ampliado em 73% de ja-
neiro de 2003 e março de 2009. Note-se: o salário mí-
nimo era de US$ 70 há oito ou nove anos. Hoje, chega
a US$ 290. Esse é o valor da aposentadoria que irriga a
economia de muitos municípios do interior.

O número de domicílios com energia elétrica, tele-
fone fixo, Internet, computador, geladeira, TV em co-
res e máquina de lavar chegou a 21%. Em 2004, apenas
12% das famílias tinham acesso a esses produtos e ser-
viços. Nem mesmo a crise mundial impediu o avanço
da renda. Apesar do recuo de 1,5% no PIB, os brasilei-
ros viram a renda subir 2% ano passado. A classe B vai
consumir R$ 1 trilhão este ano.

O varejo comemora aquecimento de 15,7% na com-
paração março de 2009 com março de 2010. Apenas no
primeiro quadrimestre de 2010, o setor privado con-
tratou 962 mil pessoas. As contratações levaram o ín-
dice de desemprego para 7,6% em março, a menor
medição da história para o mês.

A melhora econômica não se reflete apenas no poder
de compra da nova classe média. A qualidade de vida
também cresce. Em 2009, 62,6% dos domicílios urba-
nos eram atendidos, ao mesmo tempo, por abasteci-
mento de água e rede coletora de esgoto e coleta de lixo
direta. Eram 57,2% uma década antes.

Depois de tempos de críticas ferozes ao avanço do Es-
tado na economia, a intervenção do governo Lula deu re-
sultados tão expressivos que a agenda não é contestada
nem pelos adversários. É por isso que o presidente conta
com aprovação de 80% dos brasileiros. E é esta a razão do
otimismo que se espalha por todos os recantos do país. ■
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O Mercosul tem sido objeto de críticas, inclusive
durante a campanha eleitoral presidencial brasilei-
ra. Nesse contexto, uma das hipóteses levantadas é
a de fazer o bloco retornar ao estágio de zona de li-
vre comércio. O que estaria provocando esse tipo de
discussão? Podemos apontar dois fatores princi-
pais: os diversos obstáculos ao livre comércio entre
os países do Mercosul, e o empecilho que esse bloco
pode representar para a assinatura de acordos co-
merciais com outros países.

Com relação ao primeiro ponto, são várias as bar-
reiras existentes – por exemplo, a ampliação da exi-
gência das chamadas licenças não automáticas de
importação pela Argentina e a concessão destas em
prazos nem sempre satisfatórios. Porém, o Mercosul
apresenta outras distorções. O modelo que este adota
é o da união aduaneira, que em princípio evitaria a
burocracia e as ineficiências encontradas em uma
zona de livre comércio, graças à adoção de uma Tari-
fa Externa Comum (TEC). No entanto, a TEC do Mer-
cosul apresenta diversas exceções, o que contraria a
essência de uma união aduaneira (ao menos, os paí-
ses membros assumiram recentemente o compro-
misso de eliminar gradualmente a dupla cobrança da
TEC, e aprovaram o Código Aduaneiro do Mercosul).

Todos esses problemas fazem que o bloco deixe de
aproveitar completamente os benefícios trazidos pela
integração econômica. Fosse diferente, os ganhos
com o livre comércio na região até poderiam justifi-
car as dores de cabeça em se chegar a acordos co-
merciais com terceiros — lembremos que, havendo
uma TEC, concessões que impliquem em reduções de
alíquotas precisam ser negociadas em conjunto pelos
países membros, dificuldade que não ocorre em uma
zona de livre comércio, motivo pelo qual alguns de-
fendem que o Mercosul regrida para essa fase.

Na prática, por normalmente enfrentar a resis-
tência de algum de seus integrantes em reduzir ta-
rifas, de fato o bloco não tem sido bem sucedido na
assinatura de acordos com países fora da América
do Sul. O acordo comercial com o Egito, celebrado
no último mês de agosto, veio somar-se a um único
acordo com Israel.

A outra negociação relevante em curso, com a
União Europeia (UE), sofre com a resistência da Ar-
gentina — e agora também de alguns setores econô-
micos brasileiros — em abrir seu mercado de bens
industriais, e com a intransigência de alguns países
europeus, notadamente a França, em retirar seus
subsídios agrícolas.

Fica-se assim, no pior dos mundos: nem o co-
mércio dentro do bloco é livre, nem novos acordos
comerciais são assinados. Flexibilizar a possibili-
dade de assinatura de acordos com terceiros países,
talvez regredindo ao estágio de zona de livre co-
mércio, ou eliminar as barreiras existentes e apro-
fundar a integração?

Esse é o dilema do Mercosul. Ficar como está, cer-
tamente, não é uma boa opção. ■
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