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FORMA DE MANDATO E QUALIDADE DE GESTÃO – UMA REFLEXÃO

O Senador Aécio Neves, possível candidato à Presidência, pelo PSDB, no próximo ano,
defende mandato de 5 anos, sem direito a reeleição.

Acredito que seja uma boa forma de se estimular a qualidade da gestão de prefeitos,
governadores e presidentes. No atual sistema, que possibilita a reeleição, o que vemos,
com frequência, é a tentativa desesperada de se conseguir a reeleição, a qualquer custo.
Isso pode sair muito caro para todos nós, na medida em que se descuida da qualidade e
da responsabilidade da gestão, no afã de se manter no poder.

Em cinco anos é possível fazer coisas importantes, se tivermos um bom planejamento e
contarmos com uma boa equipe.

Se a qualidade da gestão for considerada excepcionalmente boa, pelos eleitores, seria
justo possibilitar a volta ao cargo, em outra eleição, mas não imediata. Mais uma razão
para que o prefeito, governador, ou presidente, se esforce para fazer a melhor gestão
possível.

Estamos presenciando os movimentos da Presidente Dilma com o objetivo de obter um
segundo mandato. Parece que “ela só pensa naquilo” (na reeleição) e isso desde quando
ainda faltava mais de dois anos para terminar seu mandato de 4 anos. O resultado prático
poderá ser um desastre para o desenvolvimento do país.

Entre os problemas (macros) causados pelo imediatismo podemos lembrar:

a) Descuido no controle da inflação. Busca-se mais “produzir” índices (com
subsídios, redução de impostos, controle de preços etc) do que combater as
verdadeiras causas da inflação. A solução do problema inflacionário é “empurrada
com a barriga”.

b) Descuido com as contas públicas. Grande expansão das despesas públicas de
custeio, quando isso já não seria aceitável, diante da limitação dos recursos. A



dívida pública cresce, sinalizando futuros problemas para a gestão da política
econômica.

c) Descuido com a gestão das contas externas. O déficit em conta corrente do
balanço de pagamentos (mercadorias  e serviços), que já era preocupante,
segue crescendo, em uma conjuntura internacional que poderá nos ser adversa.
Membros do Governo parecem acreditar que o fato de dispormos de 380 bilhões
de dólares de reservas cambiais, nos deixa em situação de conforto quanto à
liquidez externa. Isso pode ser ilusório. Em um cenário de deterioração rápida
das contas externas aquele volume de reservas cambiais poderá tender a evaporar-
se rapidamente, forçando uma maxidesvalorização do real, de consequências
inflacionárias inevitáveis.

Devemos torcer, portanto, para que Aécio tenha sucesso com a aprovação (emenda
constitucional) do mandato de 5 anos para as chefias dos poderes executivos dos três
níveis de governo. Acredito que isso seria bom para o Brasil.

De qualquer forma, tudo indica que quem assumir a Presidência da República, em
2015, terá um quadro difícil para gerir. Se for a própria Dilma, terá que “digerir” a
herança de seu primeiro mandato, que promete ser indigesta. Se for outro candidato,
precisará estar muito preparado, muito consciente do tamanho do desafio e, sobretudo,
disposto a trabalhar sem descanso, com uma equipe competente, para não ficar mal na
História.



Brasil - Indicadores Selecionados
2013 2014

projeção projeção
1.  População (Milhões de habitantes) (1) 189,0 191,1 192,8 194,5 196,2 198,0

2.  PIB (US$ bilhões) (PPP) 1900 2050,0 2060,0 2100,0 2150,0 2230,0

3.  PIB per capita (dólares) (PPP) (1) 10050 10460 10645,0 10797,0 10960,0 11300

4. PIB (R$ bilhões - a preços correntes) 3239 3770 4143,0 4403,0 4730,0 5050

5. PIB (US$ bilhões - a preços correntes) 1420 2140,0 2482,0 2330,0 2380,0 2430

6.  PIB - Crescimento (% a.a.) - 0,6 7,5 2,7 0,9 3,0 3,5

- Indústria -6,4 10,4 1,6 -0,8 3,0 3,5

- Agropecuária -4,6 6,3 3,9 -2,3 3,4 3,8

- Serviços 2,2 5,5 2,7 1,7 3,0 3,5

7.  Inflação (% a.a.) (preços ao consumidor) (IPCA) 4.3 5,9 6,5 5,8 6,0 6,0

8. Inflação (% a. a. - IGPM) -1,7 11,3 5,0 7,8 4,9 5,0

9.  Taxa média de desemprego (%) 8,1 6,5 5,9 5,5 5,6 5,5

10. Taxa Nominal de juros (SELIC % a.a.) 8.75 10,75 11,00 7,25 8,25 8,25

11.  Taxa real de juros (% a.a.) 4.5 4,0 4,0 2,0 1,6 2,1

12.  Taxa de Investimento 16,9 18,0 19,0 18,1 18,0 18,0

13.  Exportações (US$ bilhões) 153,0 201,9 256,0 242,6 261,0 273,0

14. Importações (US$ bilhões) 127.6 181,6 226,2 233,1 250,0 261,0

15. Balança comercial (US$ bilhões) 25.4 20,2 29,8 19,0 11,0 12,0

16. Saldo em conta-corrente (US$ bilhões) -24,3 -47,3 -52,6 -54,2 -68,0 -71,0

17. Saldo em conta-corrente/PIB (%) -1,6 -2,2 -2,1 -2,4 -2,9 -2,9

18. Investimentos Externos (US$ bilhões) 25,9 48,5 66,7 65,3 65,0 65,0

19. Reservas Cambiais (US$ bilhões) 239,0 288,0 352,0 378,6 385,0 385,0

20. Dívida externa total líquida (US$ bilhões) -61,2 -50,0 -75,0 -92,0 -75,0 -80,0

21. Dívida externa total líquida/exportações -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3

22. Taxa de Câmbio final de período (R$/US$) 1.74 1,67 1,87 2,08 2,10 2,15

23. Taxa de Câmbio Real/Dólar (variação %) -26,0 -4,0 12,0 11,2 1,0 2,4

24. Déficit Público Nominal (% PIB) 3,3 2,5 2,6 2,5 2,9 2,8

Governo Federal 3,4 1,2 2,1 ... ... ...

Governos Estaduais e Municipais -0,1 1,3 0,5 ... ... ...

Empresas Estatais 0,0 8,0 ... ... ...

25. Dívida Pública Bruta (R$ bilhões) 2.156,5 2426,1 2653,6 2583,9 2830,0 3050,0

26. Dívida Pública Bruta (% PIB) 66,6 64,0 64,0 58,6 59,5 59,5

27.Carga Tributária( % do PIB) 33,3 33,5 35,0 35,0 35,0 35,0

28.Juros/PIB (%) (**) 5,4 5,4 5,7 4,0 4,9 4,8

29. Supermercados-Vendas Reais(%) 5,5 4,2 3,7 5,0 5,0 5,0

Fonte dos dados observados: IBGE, Banco Central, FGV, BNDES, IPEA; SECEX e ABRAS.

(1) Estimativa sujeita a alteração

(*) Calculado pelo Banco Mundial, utilizando o critério de Paridade de Poder de Compra (PPP) .

(**) Juros nominais
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