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Apresentação
FPA Conjuntura é uma nova publicação, resultado direto das contribuições apresentadas pelos convidados do Grupo de Conjuntura 
da Fundação Perseu Abramo e também das considerações dos demais presentes durante os debates. Com este meio queremos difundir 
informações e promover o debate. Ressaltamos que as opiniões expressas nos artigos são de responsabilidade de seus autores.

O segundo número do FPA Conjuntura tem as últimas contribuições de Juarez Guimarães, Guilherme Mello, Giorgio Romano, 
Eduardo Fagnani e Valter Pomar, produto das reuniões do Grupo de Conjuntura da Fundação Perseu Abramo realizadas nos dias 11 e 
25 de março.

Juarez Guimarães apresenta alguns exemplos da conjuntura nacional e desdobramentos eleitorais dos mesmos a partir de “cinco fatos 
que caracterizam a longa disputa já em curso em torno de 2014: a renovação das presidências do Senado e da Câmara Federal, as 
ameaças contra Lula, o ato de fundação do novo partido em torno da liderança de Marina Silva, a conquista e a expansão dos 
programas de combate à miséria extrema, a polarização entre o ato dos dez anos e o discurso de Aécio Neves no Senado, seguido pela 
palestra de FHC em Minas”.

Guilherme Mello mostra uma outra versão econômica para a conjuntura atual, mostrando que não só a formulação, mas a construção 
cotidiana de novos “consensos” econômicos é também uma grande tarefa do governo Dilma Rousseff. Para ele, “o que se observa, 
nada mais é do que uma batalha política-ideológica em torno da condução da política macroeconômica implementada pelo governo 
Dilma desde 2011”.

Giorgio Romano tem vários argumentos para desmontar alguns dos pontos utilizados pela oposição e mídia hegemônica para atacar a 
Petrobras, o pré-sal e as ações do governo neste setor. E ele afirma também que “o que incomoda bastante vários interesses é a 
insistência do governo Dilma Rousseff na defesa do conteúdo local: usar o pré-sal e a Petrobras como instrumentos para a política 
industrial e tecnológica”.

Eduardo Fagnani apresenta dados e análises sobre a Previdência Social e afirma que “a importância da Seguridade Social no 
progresso social recente e na ativação da demanda agregada não tem sido devidamente sublinhada no debate atual”. Fagnani mostra 
alguns números, defende a criação de uma nova legislação que dê conta das renúncias passadas, atuais e futuras. Também defende 
que a preservação da Seguridade Social passe pelo debate sobre a Reforma Tributária e por ações complexas relacionadas ao 
cumprimento formal das conquistas sociais de 1988.
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Em seu artigo, Valter Pomar analisa alguns fatos recentes da América Latina a partir de duas variáveis que o autor considera 
principais: “a dinâmica interna de cada país e a dinâmica da integração regional”. As consequências da crise internacional em como e 
se ocorrerá uma integração diferente daquela imaginada e proposta pelos Estados Unidos, por exemplo, exige que o governo 
brasileiro assuma postura pró-ativa no sentido de trilhar o caminho da integração soberana. E também relata alguns exemplos de 
como 2013 será decisivo para, entre outras questões, “controlar os problemas econômicos da Argentina, acomodar politicamente a 
situação na Venezuela, relançar o crescimento acelerado no Brasil”.

Boa leitura.
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A conjuntura atual e as eleições de 2014: formando um campo de previsão
Juarez Guimarães

Prevê-se uma disputa ainda centrada em uma coalizão liderada pelo PT contra uma coalizão liderada pelo PSDB, a partir da 
candidatura Aécio Neves, com uma vitória provável de Dilma Rousseff, com tendências a serem avaliadas de um segundo turno 
principalmente no caso de surgirem mais candidaturas com algum potencial eleitoral além de Marina Silva.

Uma primeira polêmica: uma avaliação realista da situação política do país não autoriza uma atitude triunfalista, que prevê uma 
vitória muito provável ou quase certa de Dilma Rousseff em 2014. O PT claramente ainda não construiu uma situação estável de 
hegemonia política e as oposições, apesar de enfraquecidas e programaticamente em crise, ainda dispõem de um importante potencial 
eleitoral, multiplicado por uma desigualdade estrutural de acesso aos meios de comunicação de massa. As últimas eleições de 2012, 
com suas mediações municipais, não autorizam um diagnóstico triunfalista.

Uma segunda polêmica: critica-se a avaliação corrente na mídia de que a candidatura de Eduardo Campos, do PSB, já está definida e, 
mais ainda, que dispõe de uma capacidade potencial para deslocar o espaço oposicionista da candidatura Aécio. O PSB ainda não está 
unificado em torno desta candidatura presidencial (ver oposições de Ciro e Cid Gomes), o partido ainda não dispõe de uma estrutura 
competitiva nacional (apenas 26 deputados federais), não tem uma coalizão clara formada e certamente Eduardo Campos não 
abraçaria uma candidatura com chances incertas ou até remotas. O exame da superação ou não destas dificuldades ajudaria a atualizar 
um diagnóstico da possibilidade desta candidatura este ano. 

1- A conjuntura política do início do ano

Apontamos cinco fatos que centralizaram a conjuntura neste início de ano e que caracterizam a longa disputa já em curso em torno de 
2014: a renovação das presidências do Senado e da Câmara Federal, as ameaças contra Lula, o ato de fundação do novo partido em 
torno da liderança de Marina Silva, a conquista e a expansão dos programas de combate à miséria extrema, a polarização entre o ato 
dos dez anos e o discurso de Aécio Neves no Senado, seguido nesta segunda-feira pela palestra pública de FHC em Minas Gerais.

A renovação da presidência das duas casas em torno de dois nomes do PMDB confirma o protagonismo deste partido na coalizão 
como o principal partido aliado ao governo Dilma. A estratégia da oposição, como já se avaliou, está centrada na cisão da base de 
apoio ao governo, estimulando as candidaturas do PDT no Senado e do PSB na Câmara Federal. Uma campanha pública orquestrada 
pela renúncia de Renan Calheiros obteve cerca de 1,6 milhão de assinaturas e manteve a campanha “ética” da oposição com alta 
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visibilidade pública. Já o primeiro discurso deste como presidente do Senado foi uma acintosa pregação em favor dos princípios dos 
empresários da mídia, prometendo veto a qualquer “medida que caracterize uma restrição à liberdade de expressão”.O episódio 
ilustra bem os impasses do PT e das forças de esquerda na luta democrática: apoio a candidatos conservadores, posição defensiva na 
ética pública, contradição entre o apoio dado e seu programa político.

Um segundo fato importante – a ser acompanhado de perto – é o processo de investigação aberto contra Lula a pedido do Procurador 
Geral da República. O processo foi encaminhado para Minas Gerais, onde o contexto e os poderes jurídicos são francamente 
influenciados pelo governo estadual. Mesmo que o ato judicial tenha um curso difícil, ele gerará um noticiário permanente de 
desgaste daquele que é hoje o líder mais popular do país.

O lançamento do novo partido de Marina, com fraca adesão de deputados, marca sua aposta em um circuito de rede de opinião, 
procurando dar mais carnação ao fenômeno eleitoral que a beneficiou em 2010. Com uma pauta centrada no tema ecológico e na 
reforma política, apoiada já por uma importante rede financeira de apoio empresarial, a sua candidatura pode repetir o patamar de 
2010 sendo muito difícil uma hipótese de conquistar uma disputa para o segundo turno. O governo Dilma, apesar de algumas 
iniciativas importantes e das conquistas na redução do desmatamento na Amazônia, claramente não conseguiu construir uma marca e 
uma dinâmica na área ecológica que neutralizasse uma segunda onde verde. 

As conquistas e a expansão dos programas de erradicação da miséria cumprem um importante papel de consolidação da principal 
base de apoio do governo Dilma. Com o  desemprego em baixa, a elevação do salário real compõem uma sustentação até agora 
majoritária da popularidade do atual governo. 

Há aí uma dificuldade visível e central do discurso oposicionista, anotada por Lindberg Farias no discurso dos treze pontos críticos ao 
PT, feito por Aécio Neves. Este discurso, que fez convergir toda a mídia empresarial, mas não conquistou um entusiasmo unânime 
nos meios oposicionistas, assentou-se principalmente no primeiro (“comprometimento do nosso desenvolvimento) e no último ponto 
(“defesa do malfeito”), isto é, na esperança que o PIB de 2013 repita o mau resultado de 2012 e que a campanha contra a corrupção 
continue a causar danos à imagem da esquerda, em particular do PT. A anotar: a propaganda midiática nacional em torno das 
conquistas da educação em Minas Gerais. 

O protagonismo público de Lula e Dilma, que se estenderá nos próximos meses por todo o país, teve um caráter celebratório das 
conquistas e de uma reafirmação de força política. O seu aprofundamento e clarificação política, no sentido programático, será 
fundamental para criar um clima de opinião favorável à esquerda. 

Juarez Guimarães é cientista político, professor na Universidade Federal de Minas Gerais
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A batalha de posições na política econômica
Guilherme Mello

O debate acerca da conjuntura econômica brasileira voltou a ser pautado, nas últimas semanas, por um recorrente terrorismo 
inflacionário, que tem sua origem nos mercados financeiros. Tal movimento se explica à luz de dois fatores: em primeiro lugar, um 
comportamento momentaneamente autista dos principais índices inflacionários no início de 2013, que alimentou as preocupações 
quanto à trajetória inflacionária no acumulado de 12 meses1; em segundo lugar, uma clara insatisfação de parte do mercado financeiro 
quanto à política monetária (e com a política econômica, de uma forma mais geral) praticada hoje no Brasil, onde se argumenta que o 
Banco Central teria perdido a autonomia em sua missão de combate à inflação através da livre manipulação das taxas de juros.

Na realidade, o que se observa, nada mais é do que uma batalha política-ideológica em torno da condução da política 
macroeconômica implementada pelo governo Dilma desde 2011. De um lado, boa parte do mercado financeiro, da grande mídia e 
mesmo do empresariado nacional (em particular aqueles mais ligados aos interesses financeiros) acusam o governo de abandonar o 
que ficou conhecido como “tripé macroeconômico” (superávit primário, metas de inflação e câmbio flutuante), expondo a economia 
brasileira ao risco inflacionário e gerando um cenário de incertezas, que levaria à retração dos investimentos e ao baixo crescimento 
econômico. De outro, o governo, parte do empresariado industrial e da sociedade civil organizada (em particular os sindicatos) 
entendem este “novo” arranjo macroeconômico (que inclui uma maior preocupação com o crescimento, uma política fiscal 
moderadamente anticíclica e o câmbio flutuante, mas administrado) como a constituição dos pilares fundamentais para a articulação 
de um novo modelo de desenvolvimento sustentável, que não apenas mantenha a trajetória de valorização salarial e distribuição de 
renda, como também seja responsável pela revitalização e modernização de nossa infraestrutura e do parque industrial nacional.

O resultado desta batalha não nos permite pensar em “vencedores” à priori: dependerá necessariamente dos resultados que a 
economia brasileira apresentará nos próximos meses e anos. O mercado financeiro se apega desesperadamente a dados de curto prazo 
que indiquem que suas críticas são corretas, negligenciando um conjunto de informação que aponta na direção contrária. Já o governo 
assume uma perspectiva de médio/longo prazo, baseando-se em indicadores que sinalizam uma reversão do momento negativo para o 
crescimento e para a inflação verificada no último semestre de 20122.

1  O acumulado em doze meses do IPCA se aproximou do teto da meta em fevereiro, mas os dados do IPCA-15 de março, que servem como prévia do IPCA 
do mês, indicam desaceleração das pressões autistas, tirando força dos argumentos dos rentistas.

2  Em fevereiro, a inflação oficial medida pelo IPCA ficou levemente acima das expectativas, no entanto, os dados de março, tanto do IPCA-15 quanto do IPA 
(em particular o IPA agrícola), IGP-M e o IGP-10, indicam desaceleração nesta trajetória. Ao mesmo tempo, há expectativas positivas, com base em dados 
prévios de crescimento do consumo e do crédito, de que a produção industrial mantenha (mesmo que com alguns solavancos) uma trajetória de recuperação 
ao longo do primeiro semestre deste ano. 
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No campo inflacionário, por exemplo, o mercado financeiro projeta que o teto da meta de inflação para 2013 (6,5%) será rompido em 
março se considerado o acumulado de doze meses. Esconde, no entanto, o fato que suas próprias previsões consideram que haverá 
um movimento deflacionário ainda no segundo trimestre deste ano e que já no mês de fevereiro é possível observar um arrefecimento 
das pressões inflacionárias de curto prazo. Desconsidera também que o principal fator que pressionou a inflação nos últimos anos (o 
preço dos alimentos) será sensivelmente menor este ano, seja em decorrência da desoneração da cesta básica anunciada pelo governo 
dias atrás, seja pela safra recorde que está prevista para este ano3. 

Mesmo diante de tal cenário prospectivo, os analistas financeiros insistem na necessidade irreversível de elevação das taxas de juros 
pelo Banco Central4. O alerta de que tal medida seria absolutamente ineficaz no combate às pressões inflacionárias, dado que estas 
derivam de limitações na oferta e não na demanda de produtos, mostra-se insuficiente para “convencer” os analistas de plantão da 
precariedade teórica e prática de suas proposições. Em suma, utilizam-se politicamente dos parcos argumentos que têm em mãos para 
pressionar a autoridade monetária a elevar novamente as taxas de juros, recuperando assim a rentabilidade de seus investimentos 
financeiros. O efeito de curto-prazo desta disputa pode ser visto na contaminação negativa das expectativas inflacionárias (que 
certamente jogam um papel importante na evolução dos índices de inflação) e na elevação da curva longa de juros, que impacta 
negativamente as condições de financiamento da dívida pública.

No campo do crescimento econômico e do investimento produtivo é notório que o governo vem tomando uma série de medidas com 
o objetivo de retomar o ímpeto dos investimentos, seja por meio de modificações nas principais variáveis macroeconômicas (câmbio 
e juros, em particular), ou de programas de desoneração fiscal concedido a vários setores industriais. Mais que isso, uma série de 
leilões para a concessão de obras de infraestrutura pública, nos ramos de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, são uma clara 
sinalização da intenção do governo de cooptar parceiros no setor privado para fazer deslanchar, de uma vez por todas, um novo ciclo 
de investimentos no país.

A reação lenta dos investimentos a este conjunto de estímulos parece ser agora o enigma a ser decifrado no campo da economia, e por 
isso mesmo vem suscitando arroubos pessimistas por parte dos analistas financeiros. Duas grandes correntes interpretativas podem 
ser identificadas no debate público atual: a primeira, de caráter claramente liberal, enxerga no excesso de intervenção estatal 
(exatamente este conjunto de medidas supracitadas para estimular os investimentos) a causa da queda da taxa total de investimentos. 
Alegam que as intervenções estatais “bagunçam” o ambiente de negócios, criam insegurança jurídica, reduzem o espaço do 

3  Outro fator desconsiderado pelo mercado, mas que ainda não foi anunciado oficialmente, é a esperada desoneração para a cadeia do etanol, que pode gerar 
um impacto anti-inflacionário significativo.

4  O boletim Focus, que capta as expectativas do mercado financeiro, projeta uma taxa de juros de 8% ao final de 2013, indicando a expectativa de um novo 
ciclo de aperto monetário do Banco Central.
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investimento privado e atropelam as leis do livre mercado, principalmente ao regularem as taxas de retorno de alguns investimentos 
(como no caso dos setores de energia elétrica e de infraestrutura).

Uma segunda corrente, crítica à visão livre-mercadista da primeira, credita a “culpa” da queda dos investimentos à postura assumida 
pela classe empresarial. Argumenta-se que, imbuídos de uma visão ideologizada acerca da atuação estatal, a classe empresarial estaria 
se negando a realizar os investimentos necessários para o crescimento do país, mandando um claro recado que não aceita jogar nas 
novas regras que o governo, corretamente, estaria estabelecendo. Nesta interpretação de economia política do fenômeno, vê-se 
claramente presente o papel da luta de classes e da ideologia neoliberal, pois a decisão de não investir estaria diretamente relacionada 
a uma disputa acerca do papel do Estado na economia.

De um ponto de vista econômico, as razões que motivam o investimento privado são de duas naturezas distintas e complementares: 
por um lado, tal decisão possui um caráter subjetivo, sintetizado no que ficou conhecido na literatura como o “espírito animal do 
empresário”; por outro, ela possui alguns aspectos objetivos (embora tais aspectos possuam em si um componente de expectativas) 
que se relacionam com os custos de produção, a demanda e o rendimento esperado para o investimento. É evidente que a ideologia e 
a visão de mundo possuem um papel central na formação das expectativas do empresário, seja em seu aspecto subjetivo ou objetivo. 
Do ponto de vista subjetivo, o espírito empreendedor do empresariado pode arrefecer diante da sinalização de que, por exemplo, o 
governo assumirá posturas que vão contra sua visão de mundo, ou contra o que acredita que seja a maneira correta de lidar com o 
mercado. Do ponto de vista objetivo, a batalha ideológica pode prejudicar os aspectos expectacionais da decisão de investimento dos 
empresários, fazendo-o esperar uma taxa de retorno menor, ou mesmo uma queda futura na demanda.

Além dos fatores subjetivos, o fenômeno atualmente observado de queda do investimento privado diz respeito basicamente aos 
aspectos objetivos da questão: a forte concorrência internacional, aliada ao crescimento salarial e ao fim de um ciclo de crédito e de 
estoques, reduz as margens e as expectativas de rentabilidade do novo investimento. Além disso, com a mudança no patamar dos 
juros e a redução na rentabilidade das concessões públicas, o governo sugere ao mercado um novo padrão de rentabilidade para a 
economia como um todo, com o qual os agentes (tanto financeiros quanto produtivos) não estão acostumados no Brasil, apesar de 
enfrentarem taxas de rentabilidade ainda mais baixas no resto do mundo. 

Fica a impressão, portanto, de que estamos passando pelo período de transição entre o que alguns economistas chamam de 
convenção. As convenções são comportamentos ou visões compartilhadas pela ampla maioria de um grupo. Sua formação, em geral, 
decorre do comportamento dos agentes econômicos, que repetem involuntariamente uma opinião ou sentimento que se generalizou 
por motivos nem sempre racionais. No caso da inflação, a antiga convenção ditava que a única forma de combate eficaz à carestia 
decorria da manipulação das taxas de juros e da manutenção do câmbio flutuante. A nova convenção, por sua vez, ataca diretamente a 
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raiz da inflação brasileira, desindexando preços chave da economia (em particular os títulos públicos e a energia elétrica) e gerindo a 
demanda através de medidas macroprudenciais, que não apenas controlam a oferta de crédito como contribuem para a higidez do 
sistema bancário.

No caso específico do investimento produtivo, as convenções estão diretamente relacionadas ao retorno esperado no futuro de um 
investimento produtivo. A partir do momento em que se construir um novo consenso acerca de um padrão médio de rentabilidade do 
capital, e quando os empresários perceberem que as iniciativas do governo reduziram seus custos efetivos, mantiveram o crescimento 
da demanda e abriram espaço para sua participação em setores onde antes estavam excluídos, a tendência é que os investimentos se 
recuperem mais rapidamente. 

Para isso, a comunicação eficiente com os agentes produtivos é fundamental. Isso significa que o governo deve manter-se firme em 
sua posição e não sucumbir a grita privatista e rentista de parte do mercado, mas ao mesmo tempo negociar os termos da nova 
“convenção” a partir de uma estratégia de desenvolvimento nacional que preserve os interesses do setor público e dos trabalhadores, 
ao mesmo tempo em que estimule o investimento do setor privado. 

Guilherme Mello é doutor em Economia pela Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura da Unicamp (Cecon/Unicamp).
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Pré-sal após novo marco regulatório
Giorgio Romano

Para 2013 estão programadas três Rodadas de licitação de Petróleo e Gás (P&G)1:

I. 14/15 de maio: 11ª Rodada de P&G pós-sal (concessão)

II. outubro (a confirmar): 12ª Rodada específica para G&P não convencional (Gás de Xisto – shale gas)

III. 28 de novembro: 1º leilão pré-sal sob regime de partilha

A ANP, baseada em estudos sísmicos, projeta um potencial recuperável de 7,5 bilhões de barris no caso da 11ª Rodada e dez bilhões 
de barris para o pré-sal, totalizando 17,5 bi. Não há estimativas publicadas da ANP com relação ao gás de xisto. A título de 
comparação: o total de petróleo produzido pela Petrobras desde a sua criação, em 1953, até o descobrimento do pré-sal, fica em torno 
de quinze bilhões. As reservas totais já comprovadas do pré-sal da Petrobras são cerca de quinze bilhões. Há de se lembrar que o 
último leilão ocorreu em dezembro de 2008. 

É nesse contexto que a crítica das empresas privadas internacionais e do setor financeiro2 à política do governo para o setor de P&G 
está sendo mobilizada pela oposição com direito a um espaço generoso na imprensa3. O ataque à gestão do governo na Petrobras e 
aos supostos erros que teria de admitir a respeito do novo marco regulatório ganhou força desde a apresentação do Plano de Negócios 
e Gestão (PNG) 2012-2016, do ano passado. Foi o primeiro a ser apresentado por Graça Foster, e ela se distanciou em palavras claras 
de algumas práticas de gestões anteriores da Petrobras, em particular o não cumprimento das metas de forma sistemática. 

O mundo de P&G é complexo e envolve várias questões, nem sempre diretamente interligadas. É interesse da oposição juntar tudo o 

1 A resolução da CNPE de 07/02/2013 prevê ainda a realização de rodadas de licitação específicas para empresas de pequeno e médio porte em bacias 
maduras. E provável que a primeira destas rodadas fique para 2014. 

2 Por exemplo, a argumentação para o viés negativo da Moody´s (17/12/2012): “..increasing linkage between Petrobras and the sovereign, with the  
government playing a larger role in the offshore development, the company´s strategic direction and policies such as local content requirements…”.

3 Exemplo é o seminário do PSDB “Recuperar a Petrobras é o nosso desafio - A favor do Brasil, a favor da Petrobras”.
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que há de negativo em um pacote para mostrar traços claros de autoritarismo e incompetência estatal, retroalimentando a 
desconfiança do mercado financeiro. É de nosso interesse separar as coisas.

Relembrando

Em 2010, em pleno ano eleitoral, o governo Lula tomou uma de suas decisões mais corajosas e encaminhou ao Congresso Nacional 
quatro projetos de lei que acabaram sendo reorganizados em dois, visando uma mudança “radical” no marco regulatório4. Tratava-se 
de uma verdadeira, embora modesta, reestatização:

• aumento do controle acionário estatal da Petrobras (de 39,8% para 47,6%), tanto em detrimento do controle privado nacional 
(de 22,8% para 18,5%) como do internacional (de 37,4% para 33,9%);

• introdução de um novo marco para as novas áreas do pré-sal a serem leiloados no futuro, a partilha. Isso permite não somente 
uma captura maior da renda petrolífera, mas, sobretudo, que o governo brasileiro receba petróleo;

• criação de uma empresa 100% estatal (Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal 
Petróleo- PPSA) para controlar toda a exploração do pré-sal e comercializar o petróleo da partilha que cabe ao governo;

• criação de um mecanismo de gestão dos recursos do pré-sal de forma extraorçamentária (o Fundo Social);

• controle da Petrobras sobre a exploração e produção: no mínimo 30% em todos os empreendimentos e introdução do princípio 
do “sole-operator”: em todos os casos, a Petrobras é operadora do consórcio, ou seja: manda. Para obter mais de 30%, a 
Petrobras tem de fazer uma oferta. O preço pago pela Petrobras para os 30% é determinado pela oferta ganhadora dos 70%;

• possibilidade de conceder o direito de E&P para a Petrobras sem licitação, o que foi feito com a Cessão Onerosa (5 bilhões de 
barris); 

• possibilidade de aplicar o modelo de partilha também a outras áreas.

4 “Radical” para o estilo paz e amor e redistribuição do crescimento sem atacar os privilégios que caracterizou os dois mandatos do presidente Lula, mas 
moderado diante das reformulações dos marcos regulatórios em outros países (Rússia, Bolívia, Venezuela, entre outros).
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Observa-se aqui o processo de aperfeiçoamento das regras de conteúdo local que dizem respeito à exploração e produção de P&G no 
Brasil, que ganharam uma força enorme diante da perspectiva de uma demanda por equipamentos e serviços de R$ 400 bilhões, 
provocada pelas descobertas do pré-sal até 2020 (fonte: Onip).

O governo Lula resistiu a aplicar o direito de retroatividade. Ele poderia ter-se baseado no princípio de direito internacional pelo fato 
de existirem reservas desconhecidas para as partes envolvidas na contratação das concessões (teoria da imprevisibilidade). Com isso, 
28% da área da pré-sal já foram leiloadas sob o regime da concessão. Observe, portanto, que todos os números se referem ainda à 
produção no pré-sal sob concessão. A produção de petróleo sob o regime de partilha vai se iniciar somente no período de 2018-2022.

Fica evidente, porém, que Deus é brasileiro ao ter escolhido o final de 2006 para a descoberta do pré-sal. Imaginemos a descoberta 
durante o governo FHC. Farra total para os interesses internacionais e financeiros. E, ainda, durante o primeiro mandato do Lula: 
teria o primeiro governo Lula a coragem de fazer essas mudanças que atacam frontalmente os interesses de setores poderosos? A 
descoberta e o debate sobre o “que fazer” coincidiram com o auge da popularidade de Lula e uma coerência mais forte em torno de 
uma visão neodesenvolvimentista. Pois foi essa visão que norteou os encaminhamentos dados pelo presidente Lula. Nenhum dos 
candidatos de oposição teve a coragem de colocar o novo marco do pré-sal em discussão durante a campanha presidencial de 2010. 
José Serra poderia ter questionado o autoritarismo estatal do novo modelo. Marina Silva poderia ter argumentado que o Brasil estava 
andando na contramão da história, que aponta para uma economia de Baixo Carbono. E Plínio de Arruda poderia ter questionado a 
falta de coragem de reestatizar de vez, como era desejo da CUT e da FNP, expresso no simbólico projeto de lei do deputado 
Vicentinho. Nada disso ocorreu. O que não se verificou em 2010 apareceu, então, desde 2012, no pacote de ataques à política 
macroeconômica: estatizante, autoritária e incompetente5. 

O que não é verdade!

Por que temos que importar gasolina e diesel a preços mais caros dos que podemos aplicar no mercado interno sem provocar pressões 
inflacionárias se dispomos do pré-sal? E por que a produção de petróleo fica estagnada em torno de dois milhões de barris/dia? E, 
ainda, o tombo das ações da Petrobras. O marco regulatório fracassou, e, pior, o pré-sal não é aquele passaporte para o futuro. Mais 
uma demonstração da megalomania de Lula, a herança maldita que ele deixou para Dilma e que Gabrielli deixou para a Graça 
Foster? E se o pré-sal não for aquilo que se falava, por que precisamos de um novo marco regulatório? 

5 Ou, na resposta de Marina Silva à pergunta bem objetiva “O governo está acabando com a Petrobras, o que a senhora pensa disso?” no programa Roda Viva, 
exibido em fevereiro de 2013. 
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Nada disso. A exploração, o desenvolvimento e a produção do pré-sal são um sucesso extraordinário. Em fevereiro de 2013, somente 
sete anos depois da descoberta, o Brasil estava produzindo trezentos mil BOE/d (petróleo e gás equivalente) do pré-sal, superando 
todas as estimativas, inclusive da própria Petrobras. Destes trezentos mil, 249 mil são por conta da Petrobras e 51 mil de empresas 
privadas nacionais e internacionais. O sucesso exploratório nas áreas de pré-sal é de 82% contra uma média da Petrobras, no Brasil, 
de 64%. Para isso, na escassez dos equipamentos, a Petrobras freou a produção em campos existentes muito além do nível de 
esgotamento. Ou seja, facilmente recuperável com a chegada dos novos equipamentos. É por isso que o espetacular resultado no pré-
sal não resultou em aumento da produção total, porque foi compensado pela queda nos campos do off-shore antigos. 

Também não é verdade que o atraso se deva à política industrial “ineficiente, ultrapassada” de conteúdo local. Aqui vale uma 
observação a respeito da famosa apresentação do PNG 2012-2016 de Graça Foster, interpretada nacional e internacionalmente como 
mea-culpa da incompetência (devido à politização/partidarização, of course) da dupla Gabrielli/Lula. Na verdade, a apresentação dela 
foi uma defesa firme e consistente da política de conteúdo local. Mas a introdução admite os erros, para depois insistir no que 
interessa ao Brasil: usar a Petrobras e o pré-sal como alavanca, motores de uma nova fase de industrialização. Os poucos slides sobre 
a cultura de mau planejamento e dos problemas das refinarias (ver abaixo) foram seguidos de uma explicação sobre os atrasos 
superiores das encomendas internacionais da Ásia em relação aos interesses nacionais. A demanda do pré-sal é simplesmente de outro 
mundo. Por exemplo, no caso de sondas de alto-mar a demanda da Petrobras está projetada para 65 no ano 2020, enquanto a frota 
mundial em operação em 2010 era de 70. 

O que é verdade

O governo não respeitou o princípio de preço de oportunidade e não explicou o que estava fazendo, escondendo-se atrás da máxima 
de que não reagiria à flutuação de preços no curto prazo, mas os acompanharia por um período mais longo. O mercado ficou confuso 
sobre as intenções do governo.

Contexto

1. A política de crescimento com distribuição de renda gerou um problema enorme: explosão do consumo de P&G. Número de 
passageiros aéreos aumentando de uma média anual no período 2000-2003 de 34,8 milhões para uma média anual de 83,5 
milhões, no período de 2008-2012. Haja querosene. Ou o número de licenciamento de veículos, de uma média de 1,5 milhão 
(2000-2003) para 3,5 milhões (2008-2012). O consumo aparente de derivado de petróleo aumentou 76% entre 2002 e 2011 
(ANP). Em 2008, o crescimento do PIB de 5,2% resultou em crescimento do diesel de 7,7%. Em 2011, o crescimento do PIB 
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foi de 2,7%, o do diesel foi 6,1% e o da gasolina, 18,9%.

2. Aqueles que criticam o governo por incapacidade de planejamento não projetaram expansão da capacidade de refino. A última 
refinaria (São José dos Campos) foi entregue em 1980, como fruto do PND II. Logo, não tem jeito: o Brasil vai ficar 
importando gasolina, diesel, querosene e nafta e exportando petróleo cru até 2020, com certeza. Tudo isso nada tem a ver com 
o novo marco regulatório. Mas isso significa um gasto para a Petrobras, que está importando os derivados a preços superiores 
aos praticados no mercado interno. Veja que 42,5% dos derivados importados são não-energéticos (principalmente nafta, 
matéria prima da indústria petroquímica-plástica), também fruto da política de crescimento com distribuição de renda 
(elasticidade da renda/demanda de plásticos para consumo popular é altíssima). 

Problemas ao não aplicar os preços internacionais

1. Custo alto para a Petrobras, que compromete a sua capacidade de investimento, alimentando desconfiança dos mercados 
(significando queda das ações);

2. Inviabiliza o etanol, gerando desincentivos para o consumo e, logo, para investimentos em ampliação da capacidade produtiva 
e, principalmente, aumento da produtividade (etanol de segunda geração), deixando a liderança para os Estados Unidos;

3. Sinalização errada com relação ao uso de fontes de energia fósseis. O subsídio acaba incentivando um uso menos racional, 
embora a elasticidade demanda/preço seja baixa;

4. Efeito regressivo. Embora seja verdade que os preços do petróleo têm um grande efeito multiplicador e o seu aumento afeta 
de forma generalizada a inflação, o que, por sua vez, impacta de forma desproporcional as classes trabalhadoras, não há 
porquê os contribuintes como um todo subsidiarem os usuários de combustíveis fósseis. Ainda mais considerando o sistema 
tributário regressivo brasileiro; 

5. Sinalização preocupante sobre o que pode acontecer no futuro quando o Brasil tiver capacidade de refino para atender a 
demanda interna (risco de crowding out de vez do etanol). Lembramos que na Venezuela o preço da gasolina é inferior ao 
preço da água mineral. 

Houve, desde meados de 2012 (efeito Dilma/Graça?), uma “convergência com os preços internacionais”, aumentando os preços do 
diesel (21,9%) e da gasolina (14,9%). Mas analistas de mercado estimam que haja ainda uma defasagem de cerca de 15%.
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Também é verdade

Que temos problemas sérios na ampliação da capacidade de refino. Lembrando que o último projeto de construção de uma refinaria 
foi dos anos 1970, não havia capacidade endógena disponível. O caso da refinaria de Pernambuco, cujo custo pulou de US$ 2,3 
bilhões, originalmente, para US$ 20,1 bilhões - com atraso de entrega de três anos- é emblemático. E há problemas graves de 
concepção:

1. No caso da refinaria de Pernambuco houve uma confusão insolúvel com a Venezuela. Inicialmente a ideia era contrabalancear 
o resultado muito negativo na balança comercial da Venezuela. O projeto binacional iria importar o petróleo da Venezuela 
para ajudar a equilibrar um pouco a balança comercial. Logo, com a descoberta do pré-sal, todos sabem que o Brasil tem falta 
de capacidade de refino de seu próprio petróleo e não há mais racionalidade para a PDVSA. Recentemente, a PDVSA sugeriu 
ainda pagar a parte dela com petróleo... Ficará a lembrança de que foi Chávez a escolher o lugar da refinaria: a cidade de 
Abreu e Lima, onde nasceu o seu herói. 

2. Pior ainda foi a ideia original de que o Brasil iria exportar derivados. Logo, a localização das refinarias deveria ser na rota da 
exportação: Maranhão (inclusive único porto brasileiro com profundidade para receber navios transoceânicos) e Ceará. 
Chamados de Premium I (Bacabeira, MA) e Premium II (Caucaia, CE). Por que esses nomes? Porque a ideia era que o diesel 
que corresponde às exigências do mercado consumidor sairia de lá, mais limpo. O diesel mais poluente (não “Premium”) 
ficaria por conta das refinarias do Rio de Janeiro e de Pernambuco, para o mercado interno.
Dois problemas: primeiro, essas refinarias podem até ficar com o nome chique, mas a sua produção será voltada para a 
demanda interna. A racionalidade da localização não faz mais sentido: levar o petróleo do Sudeste para depois trazer os 
derivados de volta. E agora? Os dois projetos foram classificados como “em avaliação”, sob protestos dos respectivos 
governadores. Grandes descobertas nos blocos da 12ª Rodada, no Norte e Nordeste, podem alterar esse quadro. 

3. Ligada ao ponto anterior está a tese do saudoso Antônio Barros de Castro, que questionou a lógica simples de que seria 
melhor exportar derivados do que petróleo cru. Isso não era mais verdade por várias razões: margens muito estreitas (custos 
altíssimos), supercapacidade mundial de refino e a lógica do mercado (os grandes mercados consumidores têm capacidade de 
refino, exatamente para ter maior poder de mercado). Logo, seria mais interessante o Brasil exportar, sim, petróleo cru, e usar 
os recursos para turbinar setores realmente de ponta (o que não é o caso do setor de refino, que, embora de alto custo, é uma 
tecnologia madura com pouca capilaridade). Evidente que a pior situação é aquela que o Brasil terá de aguentar até o início da 
década de 2020: exportar petróleo cru e importar derivados. 
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Conteúdo Local

Sem dúvida, o que incomoda bastante vários interesses é a insistência do governo Dilma Rousseff, de Graça Foster e de Magda 
Chambriard, na defesa do conteúdo local: usar o pré-sal e a Petrobras como instrumentos para a política industrial e tecnológica. A ser 
detalhado em outro texto.

Giorgio Romano é professor na Universidade Federal ABC
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Seguridade social e desonerações
Eduardo Fagnani

O ciclo de crescimento recente esteve ancorado na ampliação do mercado interno de consumo de massas, impulsionado pelo 
incremento da renda das famílias. A geração de empregos formais e a valorização do salário mínimo foram fatores determinantes, 
complementados pelas transferências monetárias da Seguridade Social e do programa Bolsa Família. 

A importância da Seguridade Social no progresso social recente e na ativação da demanda agregada não tem sido devidamente 
sublinhada no debate atual. Observe-se que, entre 2001 e 2012, o total de benefícios diretos da Seguridade passou de 24 para 37 
milhões. A cobertura atual supera 110 milhões de pessoas, se também forem contabilizados os benefícios indiretos (membros da 
família). Em 2012 os benefícios diretos contemplavam a Previdência Urbana (17,2 milhões), a Previdência Rural (8,7 milhões), o 
Seguro-Desemprego (7,5 milhões) e a Assistência Social1 (4 milhões). Mais de dois terços destes benefícios correspondem ao piso e a 
agressiva política de valorização do salário mínimo elevou a renda desse contingente em mais de 70% acima da inflação. Estudos do 
Ipea revelam que, entre 2001/2011, a Seguridade Social contribuiu com 23% para a queda da desigualdade medida pelo índice de 
Gini. No subperíodo 2009/2011, no entanto, “pela primeira vez, os rendimentos da Previdência apresentaram a maior contribuição” 
para a queda do Gini (55%), superior à contribuição do mercado de trabalho2. 

A Seguridade Social brasileira inspirou-se na experiência europeia do pós Guerra (1945/73), marcada por políticas econômicas 
visando ao pleno emprego e instituições do Estado de Bem-Estar. A Constituição de 1988 procurou articular políticas de saúde, 
Previdência, assistência social e proteção ao trabalhador desempregado e assegurar fontes adequadas de financiamento para o seu 
desenvolvimento. De forma correta, os constituintes se inspiraram no modelo tripartite clássico de financiamento do Welfare State. O 
Orçamento da Seguridade Social vincula constitucionalmente fontes contributivas sobre a folha de salários (empregadores e 
trabalhadores) e impostos gerais (governo). Neste caso, foi instituída a Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Contribuição 
sobre o Faturamento (Cofins) e parte dos recursos do PIS/Pasep passou a financiar o Seguro Desemprego. 

Entretanto, esta base de financiamento poderá ser corroída pela agressiva política de desonerações em curso. O governo tem adotado 
medidas corretas voltadas para a reativação do crescimento e ampliação da competitividade da indústria nacional. Destaca-se, 
especialmente, a queda dos juros básicos, a desvalorização cambial, a redução dos spreads dos bancos públicos e a queda do custo de 
energia. 

1 Benefício de Prestação Continuada (BPC).

19



FPA Conjuntura nº 2 – março de 2013

Com o mesmo objetivo, no entanto, abriu uma frente controversa. Parte da perda da competitividade da indústria seria derivada do 
custo do trabalho. Argumentos semelhantes foram rechaçados no passado por diversos especialistas que alertavam para o fato de que 
os salários são cronicamente baixos no Brasil e os encargos sociais estavam em linha com parâmetros internacionais. Outro ponto 
polêmico é a alegação de que as desonerações impulsionariam o emprego e a formalização.

A estratégia de redução dos custos trabalhistas desobrigou 42 setores econômicos do pagamento da contribuição patronal de 20% 
sobre a folha salarial para a Previdência. Informações da imprensa revelam que nos próximos dias o governo deve sancionar medida 
provisória que amplia a desoneração para 75 setores.3

Para compensar as renúncias previdenciárias foi ampliada a contribuição das empresas sobre o faturamento (adicional de 1% a 2% da 
Cofins sobre importações). Todavia, essa compensação é parcial. O impacto fiscal da medida é incerto. O Ministério da Fazenda 
estima que, em 2013, as renúncias previdenciárias cheguem a R$ 12,9 bilhões – número inferior ao estimado pelo Ministério da 
Previdência (R$ 16 bilhões). 

Embora o regime possa ser alterado no início de cada ano fiscal, dificilmente ele será revertido. O agravamento do alegado “déficit” 
da Previdência realimentará as pressões das forças do mercado por novas rodadas de supressão de direitos. A manutenção do regime 
exigirá maior participação do governo.

A ampliação das transferências fiscais mitiga, mas não resolve o problema. Paralelamente será necessário alterar a forma como as 
isenções previdenciárias são aferidas pela contabilidade oficial, que não considera as renúncias fiscais pretéritas como parte das 
receitas da Previdência Social.

Observe-se que, em agosto de 2012, a imprensa repercutiu da seguinte forma a nota divulgada pelo Ministério da Previdência e 
Assistência Social (MPAS) sobre os resultados financeiros da Previdência no primeiro semestre desse ano:

 “No acumulado do ano até julho, o déficit da Previdência já soma R$ 23,450 bilhões. O rombo é 1,8% maior do que o verificado em 
igual período de 2011, de R$ 23,035 bilhões. De janeiro a julho deste ano, a Previdência arrecadou R$ 149,934 bilhões e teve 
despesas com benefícios no total de R$ 173,384 bilhões”4.

Os dados da tabela abaixo demonstram que, caso as renúncias fiscais fossem contabilizadas como receitas (transferência da União), o 

3  Benefícios da desoneração da folha devem ser avaliados. Valor Econômico, 26/03/2013.

4  Previdência tem déficit de R$ 2,581 bilhões em julho. Agência Estado, 28/08/ 2012.
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mencionado “rombo” de R$ 23,4 bilhões acumulados entre janeiro e julho seria reduzido para R$ 9 bilhões. Ademais, esse chamado 
“rombo” não considera que as despesas previdenciárias também são financiadas pelas demais fontes que compõem o Orçamento da 
Seguridade Social.

TABELA 1 - RESULTADO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA RURAL (URBANO E RURAL) 

Em R$ milhões de Julho de 2012 (INPC) | Fonte: Resultado do RGPS. Secretaria de Políticas de Previdência Social. Brasília: MPAS, agosto de 2012.
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Para as novas desonerações o Ministério da Fazenda afirma que “a União compensará qualquer perda de arrecadação previdenciária 
com recursos do Tesouro”. Essa compensação tem algum respaldo na Lei 12.546/11. Mas esse amparo é insuficiente, pois não corrige 
o passado e deixa dúvidas sobre o futuro.

Deveríamos caminhar para a promulgação de legislação específica que inclua a rubrica “transferências da União para compensação 
de renúncias previdenciárias” como fonte de receita da Previdência Social. Essa nova forma deveria dar conta das renúncias 
pretéritas, atuais e futuras.

O ponto de partida deveria ser a recuperação das propostas tentadas pelo MPAS em 2007. O então ministro Nelson Machado passou a 
defender mudanças na contabilização oficial que embutiam no “déficit” renúncias fiscais que não tinham relação com a Previdência. 
"São políticas públicas do governo que não deveriam ser suportadas pela Previdência", afirmou. Na sua visão, “as renúncias com o 
Simples (R$ 4,8 bilhões), com entidades filantrópicas (R$ 4,16 bilhões) e com a exportação da produção rural (R$ 1,85 bilhão) 
deveriam entrar na conta do Tesouro Nacional e não da Previdência”5.

A disposição do ministro era editar legislação específica obrigando o Tesouro Nacional a ressarcir a Previdência pelas perdas 
apuradas: "Cabe aos ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Casa Civil [propor alterações legais para reduzir as isenções]. Não 
foram eles que coordenaram as desonerações no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)?”6.

Todavia, com a saída de Machado do MPAS, esses esforços foram abandonados. A “mudança contábil” realizada apenas discriminou 
as isenções previdenciárias e separou as receitas e despesas dos segmentos rural e urbano. 

Em suma, as desonerações patronais limitam as bases de financiamento da Seguridade. Será preciso ampliar a contribuição fiscal do 
governo. Mas isso não resolve a questão. Também será necessário alterar o critério de contabilização adotado pelo MPAS. O ponto de 
partida deveria ser as propostas elaboradas pelo governo em 2007.

No médio prazo, a preservação da Seguridade Social passa pelo debate sobre a Reforma Tributária e por ações complexas 
relacionadas ao cumprimento formal das conquistas sociais de 1988. Determinadas forças políticas resistem em aceitar o que reza a 
Constituição da República. Desde 1989 os princípios da Organização da Seguridade Social, do Orçamento da Seguridade Social e dos 
mecanismos que asseguram o controle social (Conselho Nacional da Seguridade Social) não têm sido observados. 

Eduardo Fagnani Professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Cesit (IE/Unicamp) e coordenador do núcleo Plataforma Política Social.

5 Ministro: déficit da Previdência é menor que o oficial. www.camara.gov.br.15/03/2007.

6 Problema fiscal do INSS cabe a Mantega, afirma Machado. Folha de S. Paulo, 1/02/2007.
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Política internacional latino-americana
Valter Pomar

Vamos organizar a análise dos acontecimentos na região em torno de duas variáveis principais: a dinâmica interna de cada país e a 
dinâmica da integração regional.

A dinâmica da integração regional vai considerar de um lado as forças favoráveis a uma integração subordinada, versus aquelas 
favoráveis a uma integração autônoma.

Consideramos que as forças pró-integração autônoma iniciaram uma rápida ofensiva a partir das eleições de Chávez (1998) e Lula 
(2002).

Esta ofensiva perdeu impulso nos últimos anos, em decorrência de fatores distintos, mas confluentes, entre os quais:

1. a crise internacional, que tem efeitos diferenciados em cada região, país, setor de atividade econômica e classe social. Os 
impactos diretos e indiretos da crise sobre a América Latina e Caribenha vão prosseguir por bastante tempo.

2. a contraofensiva dos Estados Unidos e aliados. O movimento mais recente foi anunciado por Barack Obama, no discurso 
sobre o Estado da União: um Tratado de Livre Comércio (TLC) entre Estados Unidos e União Europeia, que em tese 
abrangeria metade da produção e um terço do comércio mundial.

O anúncio reflete as necessidades da política interna tanto dos Estados Unidos, quanto da Europa, que precisam sinalizar medidas que 
supostamente resultem em crescimento com geração de empregos. Segundo, a disposição de reorganizar as bases da Aliança 
Atlântica. Terceiro, o desejo de evitar o deslocamento geopolítico em direção à Ásia e fazer pressão sobre os Brics.

Um TLC deste tipo teria quais consequências práticas, tendo em vista o nível de comércio já existente entre ambas as regiões? O 
estado das economias dos Estados Unidos e da União Europeia permite este tipo de sinergia virtuosa? Qual o impacto efetivo que isto 
terá sobre as demais economias mundiais e em qual prazo? Quanto tempo será necessário para negociar um tratado deste tipo, 
supondo que as resistências em ambas regiões sejam efetivamente superáveis? Quais os desdobramentos políticos? Há algo que 
possamos fazer a respeito?

Devemos minimizar os efeitos práticos, pelo menos os de curto prazo. Sobre a quarta questão, as dificuldades são imensas e o tempo 
longo. Mas devemos levar muito a sério a intenção dos Estados Unidos no sentido de recuperar a hegemonia e reverter o 
deslocamento geopolítico. 
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A única coisa virtuosa que podíamos e que podemos fazer a respeito é acelerar a velocidade da integração regional e das medidas de 
proteção das economias nacionais, pois a alternativa realmente existente era e continua sendo ao estilo da Alca (Área de Livre 
Comércio das Américas). Portanto, inaceitáveis.

As negociações entre Estados Unidos e União Europeia, em torno do TLC, devem ser colocadas lado a lado com duas outras 
iniciativas já conhecidas: o chamado Arco do Pacífico e o TLC Ásia-Pacífico. São medidas que pretendem superar a crise, reafirmar a 
hegemonia mundial sobre as Américas por parte dos Estados Unidos, assim como impedir o deslocamento do centro mundial em 
direção à Ásia, sob hegemonia chinesa. Aliás, a presença da China na América Latina também é um tema que merecerá 
acompanhamento permanente.

A crise internacional, a contraofensiva dos Estados Unidos e aliados, somadas as dificuldades e debilidades dos setores progressistas 
e de esquerda, produziram uma situação, hoje, de equilíbrio relativo entre as forças pró-integração subordinada e as forças pró-
integração autônoma.

3. sobre as contradições internas em cada país, o quadro geral ainda é positivo: desde 1998, nos países em que partidos de 
esquerda chegaram ao governo, não houve nenhum caso de derrota pela via eleitoral. A recente reeleição de Rafael Correa 
(Equador) confirma isto.

Mas, por outro lado, são evidentes as limitações, especialmente dos governos gerados pelas três últimas vitórias eleitorais (ou seja, 
não reeleições): Paraguai, El Salvador e Peru.

No primeiro caso, o governo Lugo foi vítima de um golpe. E nos dois últimos, os governos estão sob forte pressão das políticas 
estadunidenses. 

De maneira geral, na América Central, México e Caribe, se mantém a hegemonia política e econômica da integração subordinada. 

A resistência de Cuba, a força eleitoral da FSLN e a presença do governo Funes, entre outros, não deve nos confundir quanto a isto.

Já na América do Sul, há uma hegemonia política das forças pró-integração autônoma. Mas nos últimos anos, a crise internacional e 
as contradições internas ampliaram as dificuldades, especialmente no eixo Brasil-Argentina-Venezuela.

No caso do Brasil: não há integração sem um papel mais ativo do Brasil, no plano político e econômico. Mas nossa atuação prática 
está muito aquém do necessário.
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No caso da Argentina: o agravamento da situação econômica e a crescente mobilização da oposição ampliam as pressões sobre o 
kirchnerismo. No caso da Venezuela, a sucessão de Chávez terá consequências que ainda não estão claras.

Evidente que não vai durar para sempre a situação atual, de equilíbrio relativo entre as forças pró “integração subordinada” e as pró 
“integração autônoma”. Ademais, a situação de equilíbrio tende a favorecer, no médio prazo, aqueles que são favoráveis à integração 
subordinada.

Tudo indica que 2013 será absolutamente decisivo: será o ano de controlar os problemas econômicos da Argentina, acomodar 
politicamente a situação na Venezuela, relançar o crescimento acelerado no Brasil.

Será o momento, também, de acelerar o processo de integração regional, para o qual será necessária uma atitude mais pró-ativa do 
tripé Brasil-Argentina-Venezuela.

Será o momento de neutralizar a operação Arco do Pacífico, através de três movimentos: ajudar a que tenha êxito o processo de 
negociação Farc-Santos; recuperar o governo peruano para o projeto de integração regional; trabalhar pela vitória da centro-esquerda 
nas eleições chilenas, com base em um programa de maior colaboração do Chile com Unasul e Mercosul.

Será um momento, ainda, de reforçar a institucionalidade da esquerda na Venezuela, Bolívia e Equador, aprendendo com os últimos 
acontecimentos na Venezuela, que confirmam a necessidade de múltiplas lideranças de massa e fortes organizações partidárias.

No curto prazo, temos pela frente a eleição paraguaia, no dia 21 de abril. As forças de esquerda estão divididas em três listas 
parlamentares e três candidaturas presidenciais. A esquerda pode sofrer uma derrota não apenas eleitoral, mas também política.

No caso do México, América Central e Caribe, cabe analisar os movimentos iniciais do novo governo mexicano, acompanhar de 
perto o processo eleitoral salvadorenho, e estabelecer vínculos mais profundos com as novas gerações dirigentes na Nicarágua e em 
Cuba.

No caso de Cuba, a visita de Yoani Sanchez ao Brasil mostra como uma parcela da direita segue aferrada a um padrão de luta 
ideológica típica da Guerra Fria. E mostra, também, que na esquerda há tanto quem caia na provocação, quanto quem seja seduzido 
pelo discurso da direita, ao ponto de apresentar Yoani como uma Mandela tropical.

Por fim: embora a contradição principal seja “integração autônoma” versus “integração subordinada”, a dinâmica regional é 
atravessada por outras variáveis, em especial a contradição entre “neoliberalismo conservador” versus “desenvolvimento com bem-
estar social”.
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Na maior parte dos países da região, só vai haver desenvolvimento com bem-estar social (seja na forma mitigada, seja na forma de 
transição socialista) se houver integração autônoma. E, por outro lado, só haverá apoio social para a integração se ela aparecer aos 
olhos da maioria do povo como um instrumento para o desenvolvimento com bem-estar social.

Neste sentido, embora o projeto de integração seja entre Estados e povos, e não entre governos ideologicamente afins, é muito 
importante reforçar e destacar nosso projeto ideológico simultaneamente generoso e radical. 

Isto remete para uma questão de longa duração, que é a constituição de um pensamento latinoamericano e caribenho de massas, em 
favor da integração e de medidas democrático-populares e socialistas. 

Neste terreno, da luta cultural no sentido amplo da palavra, o Brasil segue entre os países mais atrasados.

Valter Pomar é membro do Diretório Nacional do PT e secretário executivo do Foro de São Paulo

26


	Apresentação
	A conjuntura atual e as eleições de 2014: formando um campo de previsão
	1- A conjuntura política do início do ano

	A batalha de posições na política econômica
	Pré-sal após novo marco regulatório
	Relembrando
	O que não é verdade!
	O que é verdade
	Contexto
	Problemas ao não aplicar os preços internacionais
	Também é verdade
	Conteúdo Local

	Seguridade social e desonerações
	Política internacional latino-americana

