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“O Palácio do Planalto já não vê o ministro da 
Fazenda, Antonio Palocci, com a mesma reverência. 
Os desgastes provocados dentro e fora do governo pela 
paralisia da máquina pública, sufocada por um ajuste 
fiscal mais ortodoxo que o do governo Fernando 
Henrique, estão diminuindo a força de Palocci. Seu 
prestígio, dentro do núcleo do poder, está em queda” 
[Valor Econômico, 9/10/2003, “Austeridade fiscal 
mina o prestígio do ministro Palocci”, pág. A4]. 

 
 

A epígrafe acima foi retirada de um dos mais prestigiosos jornais econômicos 

brasileiros. Foi publicada há menos de uma semana, quando o governo Lula acabara de 

completar dez meses e sob uma conjuntura marcada pela melhoria consistente e 

significativa de alguns indicadores da confiança dos investidores na recuperação da 

economia brasileira – como o risco-país, a cotação do dólar e o índice Bovespa. A despeito 

disso, a percepção do editorialista do jornal era que o desgaste do ministro da Fazenda 

Antonio Palocci junto ao grupo de assessores mais diretos do presidente Lula havia 

chegado a seu ponto mais alto desde a posse, em janeiro. 

Os primeiros meses do governo Lula cumprem, na prática, a promessa feita pelo 

então presidente-eleito, Fernando Collor, de surpreender tanto a esquerda quanto a direita. 

Ao contrário de Collor, contudo, Lula impressiona pelo pragmatismo de sua agenda 

macroeconômica, a qual pode ser descrita como de continuidade – para não dizer 

aprofundamento – da trajetória ortodoxa delineada, e parcialmente implementada, pelo 

governo Fernando Henrique. Assim, ao ministro Palocci coube a árdua tarefa de explicar à 

sociedade (e à militância) que era acertado o arcabouço institucional construído no segundo 

mandato do presidente Cardoso, ancorado no trinômio responsabilidade fiscal, câmbio 
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flutuante e regime de metas de inflação. Essa estrutura institucional vinha sendo muito 

criticada pelos partidos de esquerda, entre os quais o próprio Partido dos Trabalhadores 

(PT), pelos sindicatos e mesmo pelo setor produtivo brasileiro, sob o argumento de que 

priorizava metas de equilíbrio macroeconômico – especialmente a baixa inflação – em 

detrimento dos efeitos negativos que supostamente provocaria no curto, no médio e no 

longo prazo. Entre os efeitos mais criticados, grande destaque era atribuído ao desemprego, 

causado pela queda da produção industrial. 

Como explicar que as mesmas instituições demonizadas no passado recente sejam 

defendidas com tamanho ardor pela cúpula de um governo que, na campanha eleitoral, 

propunha “mudar tudo o que aí está”? Ou, como acreditar em algumas afirmações recentes 

do ministro da Fazenda que mais parecem terem sido pronunciadas por um economista de 

formação neoclássica, como a que diz que “o câmbio é flutuante, logo é determinado pela 

livre interação entre as forças de mercado”?  

Este artigo assume que o que se viu nesses primeiros onze meses de governo Lula é 

justamente o que o governo tem de melhor para oferecer no terreno da política 

macroeconômica, seu “Plano A”. As instituições referidas acima parecem ser as mais 

adequadas para lidar com os desequilíbrios macroeconômicos internos e externos do País. 

São, ademais, fundadas na idéia correta de que o crescimento econômico depende, 

essencialmente, de investimentos produtivos e estes, por seu turno, da credibilidade das 

políticas governamentais. Essa credibilidade é resultado da avaliação feita pelos agentes 

econômicos privados quanto à sustentabilidade temporal da estratégia de política 

macroeconômica adotada no país. Na medida em que a alteração dos fundamentos da 

política econômica vigente for vista como necessária pela maior parte dos agentes 

econômicos, cria-se uma incerteza fundamental (de cunho político) acerca dos rendimentos 

futuros derivados dos investimentos realizados sob a política econômica em vigor. Essa 

incerteza envolve tanto o conteúdo quanto o timing da mudança na política econômica e 

tende a promover ações defensivas/corretivas por parte dos agentes econômicos mais 

expostos à eventual mudança da orientação do governo. Ações defensivas por parte de 

investidores geral, quase certamente, a sub-utlização dos recursos produtivos da sociedade, 

a qual se expressa em níveis elevados de desemprego do trabalho e do capital. 
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O artigo também assume que os governos em países democráticos estão submetidos 

a duas restrições essenciais e, por vezes, conflitantes, que afetam sua estratégia de política 

econômica, podendo torná-la tanto politicamente sustentável, quanto insustentável. Uma 

dessas restrições provém justamente do mercado, ou seja, do agregado de agentes privados 

que tomam decisões cotidianas de investimento, as quais representam votos de coniança ou 

de desconfiança na política econômica vigente. No agregado, essas decisões de 

investimento afetam, mesmo que indiretamente, a confiança da sociedade em relação ao 

governo em razão de seu impacto sobre as taxas de crescimento do país. A outra restrição 

sobre as decisões de política econômica provém diretamente do eleitorado e, no período de 

entressafra eleitoral, se expressa de maneira mais efetiva por meio do comportamento da 

base de sustentação parlamentar do governo. Qualquer governo minimamente racional 

toma decisões orientadas para fortalecer e consolidar sua maioria eleitoral seguindo o 

timing estabelecido no calendário político. Expectativas positivas de sucesso eleitoral do 

governo tendem a inchar sua base de sustentação parlamentar e a limitar a ocorrência de 

conflitos mais intensos em seu interior em torno do que quer o governo. Expectativas 

negativas murcham a base e aumentam os conflitos internos em torno dessas propostas. 

O objetivo deste artigo é discutir a sustentabilidade política da atual estratégia 

macroeconômica do governo Lula, a partir da análise (declaradamente especulativa) de 

alguns de seus custos políticos mais significativos. Para realizar tal propósito, parece-nos 

importante avaliar a atual política econômica em termos (1) de suas possibilidades de 

sucesso estritamente econômico, assim como (2) de seus impactos sobre o grau de 

satisfação do eleitorado e da base de sustentação parlamentar de apoio ao governo. Parece-

nos evidente que uma eventual perda de suporte político à política econômica praticada até 

aqui pode ter dois desdobramentos lógicos: a política econômica será alterada quanto mais 

próximo estivermos das eleições presidenciais de 2006 ou será mantida sob o risco de 

derrota eleitoral, seja em 2006 ou em 2010. 

Para empreender essa análise, o texto foi dividido em três seções. Na primeira, 

apresenta-se a estratégia de política econômica em andamento. Na segunda, discute-se o 

seu potencial de sucesso no campo estritamente econômico. Na terceira, especula-se sobre 

os eventuais custos políticos a ela associados, na forma de três cenários. O paper se encerra 
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com uma tentativa de previsão sobre os rumos a serem adotados nos próximos três anos de 

mandato do presidente Lula. 

 

I. O Plano A: estratégia macroeconômica do primeiro ano do governo Lula 

Vencidas as eleições, em 26 de outubro de 2002, o presidente-eleito tratou de 

assegurar o País que as mudanças que pretendia realizar seriam feitas por meio da 

negociação com os setores organizados da sociedade, ou seja, que adotaria uma via 

incremental, típica da democracia. Desde a sua posse, no entanto, percebeu-se que, ao 

menos no que tange à política macroeconômica, o seu governo promete seguir o mesmo 

receituário (ortodoxo, diga-se de passagem) que foi adotado pelo governo anterior, 

especialmente depois que o País sofreu a crise cambial, em janeiro de 1999. Tal estratégia 

de política econômica foi elaborada pelas autoridades econômicas brasileiras – tecnocratas 

ligados ao então ministro da Fazenda (MFaz.), Pedro Malan, e ao recém-empossado 

presidente do Banco Central do Brasil (BCB), armínio Fraga Neto – e formalmente 

aprovada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), com o qual o Brasil assinara um 

acordo, válido por três anos, em agosto de 1998. 

Foram três os fundamentos da política econômica acertados com o Fundo entre 

agosto de 1998 e fevereiro de 1999 e mantidos pelo governo Lula: responsabilidade fiscal, 

câmbio flutuante e política monetária orientada por metas de inflação. Os três regimes se 

articulam, complementarmente, a partir das seguintes premissas: 

(a) A retomada do crescimento econômico depende, essencialmente, da 

qualidade do marco institucional do País, isto é, de sua capacidade para 

fomentar investimentos privados, domésticos e estrangeiros; 

(b) Do marco institucional fazem parte tanto as políticas econômicas, 

quanto as regras e as organizações que estabelecem e garantem os 

direitos de propriedade (contratos): código civil, sistema de Justiça, 

sistema de segurança, etc.; 

(c) As políticas macroeconômicas são avaliadas pelos agentes privados em 

termos de sua sustentabilidade econômica ou, o que dá no mesmo, em 
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termos de sua credibilidade, que é inversamente proporcional à 

probabilidade de que venham a ser alteradas no futuro para equacionar 

problemas macroeconômicos que ameacem a solvência das contas 

públicas; 

(d) Assim, a responsabilidade fiscal tem por objetivo assegurar uma 

trajetória para a relação dívida pública/PIB que seja percebida pelos 

agentes do mercado como sustentável, tendo em vista as previsões de 

receita e despesa do governo, em moeda nacional e estrangeira) para os 

anos seguintes; 

(e) Da mesma forma, o regime de flutuação cambial puro – i.e., sem 

intervenções do BCB com o propósito de estabelecer um piso e um teto 

para a variação da moeda nacional em termos da moeda estrangeira – 

visa estabelecer segurança intertemporal aos investidores em termos da 

existência de recursos para pagamento de obrigações privadas e 

governamentais em moeda forte; 

(f) Por fim, o sistema de metas de inflação foi criado para assegurar que 

uma das principais fontes de incerteza presentes no ambiente de 

negócios brasileiro – a inflação alta – seria o alvo primordial da política 

monetária. 

Em termos operacionais, a responsabilidade fiscal se faz por meio do respeito à Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LRF) (Lei Complementar 101/2000) e do cumprimento de 

metas de superávit primário (excluído o pagamento de juros sobre o estoque da dívida) nas 

contas públicas. Depois de um período inicial no qual algumas intervenções foram feitas 

pelo BCB a fim de evitar que as incertezas decorrentes da mudança de regime cambial 

provocassem efeitos reais muito drásticos, como a inflação, a política cambial passou a ser 

passiva – i.e., o BCB compra e vende dólares apenas com o propósito de gerir seus contratos 

em moeda estrangeira (hedge ou seguro cambial) e não com o objetivo de estabelecer 

limites superior e inferior de variação do dólar. Já o regime de metas de inflação funciona 

por meio da divulgação de um intervalo para a taxa de inflação anual, o qual passava a ser 
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perseguido por meio da utilização dos instrumentos tradicionais da política monetária – 

juros, crédito e compulsório bancário – pelo BCB. 

Após a posse do governo Lula, não apenas esse tripé institucional foi mantido, como 

se verificou um aprofundamento dessa estratégia de ajuste macroeconômico. O respeito à 

LRF foi assegurado pelas declarações das principais autoridades políticas e econômicas do 

País, assim como pelas do próprio Presidente, e pela garantia de que as metas de superávit 

primário seriam elevadas de 3.75 para 4.25% do PIB. O regime cambial foi mantido e a 

sistemática de atuação passiva preservada, a despeito de sérios questionamentos políticos e 

técnicos sobre a decisão da Diretoria do BCB de deixar o câmbio flutuar livremente.1 As 

metas de inflação para 2003 e 2004 foram mantidas, a despeito do impacto inflacionário 

causado pela excessiva subida do dólar com o aprofundamento da crise de credibilidade do 

segundo semestre de 2002, quando a cotação da moeda norte-americana chegou a R$ 4, seu 

valor máximo em 9 anos. Para conter a inflação, o BCB administrou duas elevações da taxa 

básica de juros da economia (Selic), que passou de 25% em dezembro de 2002 para 26,5% 

em fevereiro de 2003, antes de iniciar uma trajetória consistente de queda até chegar aos 

atuais 20%.2 

Além de manter o arcabouço institucional herdado do governo Cardoso, o 

presidente Lula se comprometeu a enviar ao Congresso projetos de reforma da previdência 

dos servidores públicos, da estrutura tributária e da legislação trabalhista e sindical. As duas 

primeiras foram enviadas e aprovadas na Câmara dos Deputados, e se encontram em 

apreciação no Senado. A reforma trabalhista ainda está sendo debatida dentro do governo. 

No caso da reforma da previdência dos servidores públicos, o governo assumiu como suas 

algumas das propostas defendidas pelo governo anterior e contra as quais havia lutado no 

Congresso. Entre essas, destacam-se: cobrança de 11% de contribuição dos inativos; 

estabelecimento de um teto federal para as aposentadorias; estabelecimento de um piso de 
                                                 
1 Tais críticas e pressões partiam principalmente dos que consideravam negativa a valorização do Real frente 
ao dólar. Tal valorização foi verificada a partir do segundo mês do governo, quando foram dissipadas as 
apreensões de que um governo do PT iria renegociar unilateralmente a dívida externa. De acordo com esses 
críticos, a manutenção de um câmbio depreciado seria importante para garantir condições estáveis e 
condizentes com a consecução de uma trajetória de equilíbrio de médio prazo nas contas externas, o que 
exigiria, nessa visão, a manutenção de superávits comerciais elevados. 
2 Se considerássemos que a elevação da taxa básica na reunião do Conselho de Política Monetária do BCB em 
19/12/2003 foi influenciada pela equipe econômica já indicada pelo presidente-eleito, seriam três as 
elevações. 
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contribuição (medido em anos) para a concessão da aposentadoria integral aos atuais 

servidores; e o aumento da idade mínima para aposentadoria. Além desses pontos, foram 

ainda aprovados no relatório da Câmara dos Deputados os seguintes pontos: 

estabelecimento de teto único (de R$ 2,4 mil) para as aposentadorias de servidores públicos 

(contratados após a promulgação da reforma) e trabalhadores da iniciativa privada; redução 

de 50% da parcela das pensões que ultrapasse o limite de isenção de R$ 1.058,00; redução 

de 5% do benefício de aposentadoria para cada ano que faltar para completar a idade 

mínima, até o limite de 35%; aumento do tempo de contribuição dos servidores públicos 

para 35 anos (homens) e 30 anos (mulheres). No caso da reforma tributária, pouco se 

avançou. Parece certo que o governo conseguirá manter a CPMF por mais 4 anos e aprovar 

a Desvinculação de Receitas da União (antigo Fundo Social de Emergência), que permite 

que o governo federal deixe de repassar a estados e municípios até 20% dos recursos 

vinculados para este fim na Constituição. Além disso, parece haver acerto com os 

governadores para simplificar a legislação do ICMS, reduzir o número de alíquotas para 5 

faixas e compensar a sua não incidência sobre exportações (resultante da aplicação da Lei 

Kandir). 

 Os resultados obtidos por essa estratégia têm provocado uma recuperação 

consistente e rápida da confiança dos investidores – especialmente os estrangeiros – na 

política econômica do novo governo. Entre os principais indicadores de confiança, alguns 

mostram recuperação significativa e já se encontram em patamares mais positivos do que 

os verificados antes do início da sucessão presidencial. O C-Bond, principal papel da dívida 

externa brasileira, está sendo negociado com um desconto inferior a 7% em relação ao 

valor de face, indicando forte confiança no pagamento das obrigações externas do governo 

brasileiro; o risco-país, medido pelo banco de investimentos norte-americano JP Morgan, e 

que leva em conta a diferença entre a taxa de spread de 18 títulos da dívida brasileira em 

relação ao spread pago pelos títulos do Tesouro dos Estados Unidos de prazo semelhante, 

apresentou queda superior a 50% ao longo de 2003 [cf. Gráfico 3], fechando o mês de 

setembro na casa dos 650 pontos; o índice Bovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, 

obteve valorização de aproximadamente 40% desde janeiro de 2003, superando em 18% o 

seu patamar de dezembro de 2001; a cotação do dólar, depois de bater R$ 4,00 no auge da 

crise de confiança, já retornou aos níveis de junho de 2002 [cf. Gráfico 6]; a inflação anual 
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está muito próxima da meta estabelecida para o ano, a despeito da forte alta dos preços no 

primeiro trimestre, puxada pela desvalorização do Real que encareceu as importações.  

A despeito dos bons indicadores, os sinais de desaquecimento da economia 

permaneceram. Neste sentido, o nível de atividade industrial continuou sua trajetória de 

queda e a taxa de desemprego manteve-se crescente nas seis principais regiões 

metropolitanas do País. Apesar de terem aparentemente chegado ao seu ponto de inflexão, 

esses sinais vêm sendo usados – como durante o governo Cardoso – para contestar a 

validade da opção por uma estratégia mais ortodoxa de ajuste econômico. Propostas de 

alteração dos rumos dessa estratégia vêm sendo divulgadas desde o início do governo, tanto 

por economistas ligados ao PT, quanto por dissidentes do governo anterior, como Bresser 

Pereira e Nakano.3 

Tendo em vista o que acaba de ser exposto, algumas perguntas precisam ser feitas e 

respondidas: 

1) é razoável esperar que a melhora significativa na confiança dos investidores, que vem 

sendo verificada, continue e venha a produzir condições de crescimento sustentado no 

Brasil? 

a) se sim, os patamares em que se dará tal crescimento serão suficientes para garantir a 

manutenção do elevado grau de apoio político ao atual governo, e do presidente 

Lula, até as próximas eleições presidenciais (outubro/2006)? 

b) se não, quais são as alternativas de política econômica e seus principais custos e 

benefícios políticos e econômicos, no curto e no médio prazo, para o governo e a 

sociedade? 

 

                                                 
3 Vide, a esse respeito, o documento “A Agenda Interditada”, escrito por renomados economistas que militam 
junto a partidos aliados do governo, e dentro do próprio PT, como: Luiz Gonzaga Belluzzo, Ricardo Carneiro, 
Reinaldo Gonçalves, Francisco Oliveira, João Paulo de Almeida Magalhães e João Manuel Cardoso de Melo, 
entre outros. Luiz Carlos Bresser Pereira e Yoshiaki Nakano, ambos vinculados ao PSDB e professores da 
FGV-SP escreveram vários ensaios e alguns papers acadêmicos criticando a política cambial associada ao 
regime de metas de inflação. 
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II. Condicionantes do êxito do Plano A 

Tendo em vista que o programa macroeconômico do PT não altera sensivelmente a 

estratégia adotada no Brasil desde 1999, é possível avaliar com razoável grau de clareza os 

requisitos necessários ao seu sucesso – entendido com o estabelecimento de condições para 

o crescimento sustentável da economia a taxas superiores a 4% a.a., com inflação baixa e 

equilíbrio das contas externas. 

Os gráficos 1 a 6, anexos, sintetizam a evolução dos principais indicadores 

econômicos registrados no Brasil desde o início da década de 1990. De modo geral, é 

possível apontar, para o período 1999-2002, algumas tendências: 

(a) queda significativa da razão reservas líquidas/dívida externa de curto 

prazo, entre 2000 e 2002, seguida de aparente estabilidade em torno do 

patamar de 60% [Gráfico 1]; 

(b) forte crescimento da dívida pública líquida (interna) como porcentagem 

do PIB, que saltou de 28% em 1994 para quase 60% em 2003 [Gráfico 

2]; 

(c) crescimento sustentado da razão exportações/necessidades de 

desembolso para pagamento de serviços financeiros em moeda 

estrangeira [Gráfico 4]; 

(d) queda sustentável da taxa real de juros anual (Selic deflacionada pelo 

IPCA) entre 1998 e 2002, padrão que parece ter se restabelecido a partir 

de agosto de 2003, após a ligeira subida referida na seção anterior 

[Gráfico 5]; 

(e) forte oscilação da taxa de câmbio real efetiva (em relação a uma cesta de 

moedas), com períodos de clara tendência depreciativa seguidos por 

períodos de forte tendência apreciativa [Gráfico 6]; 

De modo geral, a evolução desses indicadores aponta para um aumento das 

condições de sustentabilidade econômica das taxas de crescimento em torno de 2%a.a. No 

Brasil, esse índice é considerado baixo, ainda mais que tende a variar muito de ano a ano 

por conta de sua forte dependência em relação às taxas de crescimento da economia 
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internacional, que vive momento particularmente conturbado após o 11 de setembro, o 

estouro da bolha da internet e o escândalo da contabilidade das empresas norte-americanas. 

Portanto, podemos afirmar com relativo grau de certeza que se a atual estratégia de política 

macroeconômica parece sustentável no longo prazo, é certo que ela tem claros limites para 

fomentar taxas de crescimento superiores ao nível média da década de 1990. isso é 

especialmente causado por estarmos aparentemente condenados a um nível de equilíbrio a 

taxas de juros reais relativamente altas, em torno de 9%a.a. Diante disso, cabe indagar o 

que seria necessário fazer para promover um aumento significativo, porém sustentável, do 

nível de crescimento da economia brasileira? 

Parece haver um razoável grau de consenso entre os principais economistas do País 

em torno da necessidade de aprofundar a estratégia de reformas estruturais a fim de 

aumentar a eficiência alocativa da economia e promover, como um sub-produto, o aumento 

das taxas de crescimento do PIB. A agenda de reformas demandaria a obtenção de impactos 

fiscais imediatos e incluiria, entre outras:4  

1. corte drástico das despesas públicas, para garantir que a manutenção ou mesmo a 

ampliação do equilíbrio fiscal seja compatível com uma queda substancial da 

participação dos tributos no PIB; 

a. estabelecimento de metas consistentes de superávit nominal das contas 

públicas (em contraste com a política atual de superávit primário); 

b. revisão das prioridades de gasto, para manter e até ampliar o 

orçamento de programas sociais bem focalizados, investimentos em 

infra-estrutura que atenda às necessidades dos setores mais dinâmicos 

da economia (em especial o agri-business) e reduzir drasticamente 

programas, sociais ou de outra natureza, que não tenham impacto 

direto para o aumento do nível de bem-estar dos grupos mais 

necessitados e da produtividade geral da economia; 

                                                 
4 Muitos dos itens que se seguem fazem parte da proposta para a retomada do desenvolvimento (“Agenda 
Perdida”) elaborada por um grupo de economistas e cientistas sociais brasileiros, em setembro de 2002, sob a 
coordenação de José Alexandre Scheinkman, economista da Universidade de Princeton, e de Marcos Lisboa, 
economista da FGV e atual Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. 
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2. reforma tributária capaz de desonerar a produção, eliminando especialmente os 

impostos em cascata e a tributação sobre a folha salarial, e de simplificar e racionalizar 

a estrutura tributária, o que requer, entre outras coisas, a substituição do ICMS por um 

imposto sobre valor agregado federal (IVA), que também eliminasse a incidência da 

maior parte dos tributos indiretos incidentes sobre a produção (PIS, COFINS, IPI, ISS, 

etc.); 

3. adequação da legislação trabalhistas às reais condições da produção no País, o que 

requer o esvaziamento da Justiça do Trabalho tanto enquanto fórum de negociação pós-

demissão (sendo substituída pela negociação coletiva entre patrões e empregados, capaz 

de transformar direitos individuais em direitos coletivos), quanto como poder 

normativo, capaz de arbitrar os conflitos entre capital e trabalho; 

4. concessão de autonomia operacional ao BCB, por meio da fixação de mandatos para os 

ocupantes de sua Diretoria, os quais seriam intercalados ao mandato do Presidente da 

República; 

5. aumento da concorrência em todos os setores da economia, por meio do reforço da 

estrutura institucional de defesa da concorrência e do aumento do grau de abertura da 

economia brasileira, a fim de elevar as pressões de mercado em prol do aumento da 

produtividade via incorporação de inovações tecnológicas e gerenciais às empresas; 

6. estabelecimento de um modelo regulatório eficiente para os setores de infra-estrutura 

(energia elétrica, petróleo e telecomunicações) que seja capaz de estimular a eficiência 

e o aumento dos investimentos privados, o que exigirá a manutenção da autonomia das 

agências regulatórias (ANEEL, ANP e ANATEL) em relação aos respectivos ministérios, 

assim como de suas prerrogativas para celebrar contratos, outorgas, concessões, e 

licitações para os respectivos setores; 

7. aumento da corrente de comércio (exportações + importações) como estratégia básica 

para garantir condições de equilíbrio de longo prazo das contas externas, associado a 

uma política industrial que focalize a agregação de valor aos setores mais dinâmicos da 

economia (aqueles nos quais temos vantagens comparativas claras) e a uma atuação 

diplomática voltada para a abertura dos mercados nos quais encontramos barreiras às 

nossas exportações mais dinâmicas. 
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A agenda elaborada por economistas não se restringe aos pontos acima, sendo, 

portanto, ainda mais ambiciosa do que parece. A despeito disso, o elenco de reformas 

exposto já induz o estudante da economia política brasileira a uma conclusão bastante 

pessimista: se esses são os pontos de consenso entre os especialistas estamos fritos, pois 

eles não parecem fáceis de realizar sob o manto das instituições políticas democráticas 

vigentes. Os conflitos de interesse surgidos durante o breve processo de tramitação das duas 

emendas constitucionais enviadas pelo governo Lula ao Congresso – previdência e 

tributária [vide seção anterior] – sinalizam para a capacidade de organização política dos 

grupos de interesse afetados negativamente pelas propostas de reforma estrutural, algo a 

que o País já se acostumara durante as negociações de reformas propostas pelo presidente 

Cardoso.  

Algo, no entanto, parece certo: sem o aprofundamento da agenda de reformas, o 

máximo que o governo Lula pode esperar da continuidade da estratégia econômica herdada 

do governo Cardoso é uma pequena melhora nos indicadores de confiança na economia, 

causados pela redução das incertezas provenientes das ações de uma oposição intransigente 

e combativa como a que o PT desempenhou ao longo de sua história. No entanto, essa 

melhora na percepção de risco não parece ser suficiente para reativar o crescimento em 

bases sólidas e em patamares suficientes para garantir a consolidação do apoio popular 

obtido pelo PT em 2002. 

Apesar disso, o governo Lula parece determinado a seguir na agenda das reformas 

liberais que seus militantes, simpatizantes e representantes eleitos tanto combateram 

quando na oposição. Diante dessa combinação de vontade reformista no Executivo federal 

com forte resistência de grupos de interesse com capacidade de articulação no Congresso, o 

analista cauteloso tende a concluir que o processo de ajuste da economia brasileira às 

estruturas institucionais condizentes com o crescimento sustentado em patamar superior ao 

verificado nos últimos cinco anos seguirá um formado caracterizado na literatura como 

“muddling through”. Isso quer dizer que tal processo obedece a uma lógica essencialmente 

incremental e se caracteriza por avanços e paradas [stop and go] ao sabor dos elementos 

que sobressaiam na conjuntura política e econômica do País – crises políticas, eleições, 

choques externos, etc. O problema desse tipo de processo é que se forma uma tendência de 

avanço apenas durante a vigência de crises graves, as quais implicam retrocessos efetivos 
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nos indicadores macroeconômicos e de confiança, além de arrefecerem o ímpeto 

reformador do Executivo federal. Nos momentos de em que a conjuntura parece dar sinais 

de tranqüilidade, os reformadores procuram mais fôlego e não mais reformas. 

 

III. Custos políticos associados ao Plano A: três cenários 

Depois de esboçar a estratégia de política macroeconômica do governo Lula e de 

indicar como os especialistas avaliam as suas chances de sucesso no campo econômico, é 

chegada a hora de iniciar nosso exercício de natureza especulativa no campo da política. 

Para tanto, construirei três cenário básicos, sendo um otimista, outro pessimista e o terceiro 

intermediário. Os cenários não devem ser vistos como peças estanques e desconectadas, 

mas como regiões de um contínuo que vai da baixa à alta capacidade reformadora do 

Executivo federal, em suas negociações com o Legislativo e na busca de viabilizar-se 

eleitoralmente para a reeleição. 

(A) Cenário Otimista 

O cenário otimista é caracterizado pela consecução da maior parte das reformas 

estruturais elencadas na seção anterior. O grupo técnico que está estabelecido no Ministério 

da Fazenda ganha ainda mais autonomia para definir a agenda macroeconômica. Em razão 

da recuperação dos indicadores de confiança dos agentes econômicos, decide aprofundar a 

estratégia de ajuste fiscal – estabelecendo metas de superávit nominal (incluindo juros) – e 

atuar para que o equilíbrio fiscal seja obtido por meio de uma melhoria da qualidade da 

estrutura  tributária. Além disso, o governo mandaria ao Congresso um novo pacote de 

reformas estruturais, especialmente no campo trabalhista, que tornariam mais flexível a 

estrutura de representação sindical e ampliariam o especo para a negociação coletiva entre 

trabalhadores e empresários. 

Os negociadores políticos do governo, incluindo o próprio Presidente, mostram-se 

capazes de articular uma aliança com um grupo majoritário de governadores e partidos 

políticos para aprovar as mudanças que requerem apoio do Congresso. Os partidos que dão 

suporte ao governo votam em peso favoravelmente às mudanças e parte importante dos 

partidos de oposição – pressionada pelos governadores desses partidos – se comporta de 
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maneira politicamente responsável, inclusive para tentar se beneficiar parcialmente da 

melhoria dos indicadores econômicos. 

Os ganhos potenciais de eficiência, tanto produtiva quanto fiscal, criam expectativas 

otimistas entre os investidores que permitem ao governo cortar mais drasticamente a taxa 

básica de juros. O risco inflacionário é combatido via aumento da abertura comercial que, 

além de forçar a baixa dos preços por conta da concorrência, ainda acelera o processo de 

interdependência produtiva da economia, que aumenta a competitividade das empresas 

exportadoras. A percepção sobre o risco-país melhora progressivamente até o ponto em que 

lhe é concedido o investment grade pelas agências de avaliação de risco. 

Céu de brigadeiro, mas não sem custos. Em primeiro lugar, haveria o custo de tomar 

uma decisão – aprofundar as reformas liberais – que contraria parte da militância, da 

bancada e dos técnicos ligados historicamente ao PT. No curto prazo, esse custo tende a se 

expressar numa perda ainda maior de parlamentares para partidos mais radicais (PSTU) ou 

populistas (PDT) e, no limite, pode até mesmo representar a saída de alguns dos aliados da 

base parlamentar de apoio ao governo, como poderia ser o caso do PSB e do PC do B. A 

perda de apoio na própria base poderá ser facilmente compensada pela entrada de 

parlamentares da oposição nos partidos aliados, especialmente os de centro e centro-direita 

(PMDB, PL, PP e  PTB). Mesmo na hipótese disso não ocorrer, a compensação poderia vir 

com o provável racha dos partidos oposicionistas, nos quais um número expressivo de 

parlamentares tem se mostrado disposto a votar com o governo.  

Outro custo associado a este cenário seria a perda de apoio, ao menos parcial e no 

curto prazo, de algumas organizações/corporações tradicionalmente ligadas ao PT, como: 

funcionários públicos, sindicatos e centrais sindicais, Igreja, etc. 

No campo político, um dos desdobramentos possíveis dessa conjuntura seria a 

aproximação de PT e PSDB, que poderiam até mesmo articular uma aliança para as eleições 

presidenciais, algo que chegou a ser cogitado no passado, antes de Fernando H. Cardoso se 

lançar à Presidência, em 1994. 

Os principais obstáculos à ocorrência desse cenário seriam: os conflitos intra-

burocráricos em torno da definição da agenda de reformas, colocando em lados opostos os 

técnicos e o ministro da Fazenda, de um lado, e os ministros das áreas afetadas pela agenda 
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da Fazenda (Trabalho, Planejamento, Comunicações, Minas & Energia, Educação, Saúde, 

etc.), de outro. Além disso, o acirramento das tensões causado pela ação mobilizadora dos 

movimentos sociais, as resistências de corporações bem-localizadas no aparato estatal 

(Juízes, Advogados, Médicos, Professores e funcionários públicos em geral, entre outros), e 

a própria dinâmica política promovida pelo calendário eleitoral (campanhas eleitorais de 

2004 e 2006) também podem contribuir para prejudicar a realização deste cenário otimista. 

No terreno econômico, choques externos como os ocorridos em 1994/5, 1997/8 e 2001/2 

também reduziriam as chances deste cenário. 

(B) Cenário Intermediário 

É característica dos cenários intermediários a consecução parcial dos requisitos à 

prevalência do cenário mais otimista. Assim, teríamos a combinação de algumas ações 

consideradas necessárias à criação de condições mais apropriadas ao desenvolvimento 

sustentável com outras que representam opções sub-ótimas, quando não inapropriadas, para 

tal. 

Parece-nos provável que o cenário intermediário se assemelhe ao que ocorreu no 

segundo mandato do presidente Cardoso: muitos avanços no terreno institucional gerando 

efeitos aquém das expectativas dos atores políticos e econômicos por conta do caráter 

inacabado das medidas adotadas. 

Assim, as mudanças estruturais – nos campos tributário e fiscal, trabalhista, 

regulatório e comercial – seguiriam a lógica incremental das negociações políticas, que 

tende mesmo a prevalecer quando o principal agente reformador adota uma posição de 

buscar o consenso, como tem sido característico do governo Lula. O consenso, em contraste 

com o apoio de uma maioria expressiva, é por definição uma alternativa sub-ótima na 

medida em que requer que cada parte abra-mão de parte do que julga ser seu interesse a fim 

de que os interesses dos demais sejam também contemplados. Quanto mais atores 

envolvidos nas negociações, maior a necessidade de composição e mais distante do ideal 

tenderá a ser o acordo. 

Os custos políticos deste cenário são indefinidos porque tende a haver uma 

sazonalidade no apoio ao governo por parte da população e da classe política. A despeito 

disso, tendo o governo Lula optado por uma estratégia econômica anteriormente criticada, é  
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possível que os resultados parciais característicos destes cenários promovam uma perda 

substancial do apoio ao governo e ao Presidente, dificultando assim a sua reeleição ou, o 

que é mais provável, a eleição de um sucessor apoiado por ele em 2010. 

 (C) Cenário Pessimista 

O cenário pessimista é marcado pela perda consistente de apoio político em razão de 

resultados econômicos negativos. A deterioração das condições da economia poderia ser 

provocada por uma crise externa ou mesmo interna. Em qualquer um dos casos, ela 

envolveria uma forte retração na entrada de capital, a qual dificultaria o financiamento das 

contas externas do País. O Real tenderia a se desvalorizar excessivamente em relação ao 

dólar – causando forte pressão sobre a inflação, mas ajudando a corrigir tais desequilíbrios 

via aumento da competitividade das exportações. No entanto, esses efeitos ocorreriam de 

maneira defasada no tempo: primeiro a desvalorização afeta a inflação e a solvência das 

empresas endividadas em moeda estrangeira, desorganizando as relações produtivas; só 

num momento posterior é que teria o efeito sobre as exportações – que, mesmo assim, seria 

insuficiente para dar estabilidade ao balancete das empresas. 

O BCB se veria na delicada situação de ter que optar entre a elevação drástica das 

taxas de juros e do compulsório para garantir o cumprimento da meta de inflação pré-

estabelecida, ou alterar o foco da política monetária para visar também metas de 

crescimento e/ou desemprego, o que provocaria perda parcial de sua credibilidade perante o 

setor financeiro e a comunidade internacional. O aperto da política monetária seria 

inevitavelmente acompanhado por forte ressonância na classe política – o vice-presidente, 

setores mais à esquerda do PT e de seus aliados mais próximos, setores dos partidos 

conservadores aliados mais afastados da administração. Acomodar a inflação para evitar o 

aperto monetário seria uma estratégia politicamente menos custosa, no curto prazo. 

Entretanto, e tendo em vista a história recente do País, não seria surpreendente se os grupos 

mais organizados passassem imediatamente a demandar a institucionalização de garantias 

de poder aquisitivo aos salários, via indexação. Essa proposta, fortemente combatida ao 

longo de todo o governo Cardoso, colocaria o governo Lula numa posição extremamente 

delicada na medida em que encontraria eco entre os aliados políticos mais próximos, dentro 
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do PT, entre os sindicatos e centrais sindicais e no próprio ministério, em pastas como 

trabalho e Planejamento. 

Dependendo do timing e da duração da crise ela poderia comprometer a reeleição do 

Presidente ou a vitória de um sucessor por ele apoiado. Pode, ademais, enfraquecer seu 

apoio entre os aliados tradicionais do PT no Congresso, o que obrigaria o Presidente a optar 

entre manter a estratégia de ajuste ortodoxo para evitar a reinstitucionalização da inflação 

ou seguir por uma estratégia mais populista de acomodação política. Nos dois casos, 

haveria perdas significativas no apoio político dado ao Presidente pela classe média e pelos 

setores menos organizados da sociedade – pobres, trabalhadores informais, micro e 

pequenos empresários. A transição política no ano eleitoral tenderia a aprofundar os 

movimentos defensivos de empresários e investidores, com forte desorganização da 

estrutura produtiva e das relações intersetoriais. O desenlace poderia ser muito próximo ao 

do governo Sarney, quando a inflação mensal chegou a 80% puxada pelas incertezas quanto 

às medidas que teriam que ser adotadas pelo novo presidente. 

 

IV. Conclusão 

A proposta que orientou a elaboração deste artigo era avaliar a sustentabilidade 

política de um governo Lula fortemente comprometido com a continuidade das reformas 

liberais deixadas incompletas pelo governo anterior, mas sem a o apoio político suficiente – 

para não falar na convicção – para implementar boa parte das medidas julgadas necessárias 

para concretizar os benefícios esperados dessa opção. 

Nesse sentido, a conclusão que nos parece mais adequada é indicar que diante das 

dificuldades que se apresentam, o governo precisará atuar de forma firme, porém didática, 

para aumentar a compreensão coletiva quanto aos dilemas atuais e futuros do retorno do 

País a uma trajetória de crescimento sustentável. 
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Graph6. Real Effective Exchange Rate - Basket of Currencies
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