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[n o ta  d o  e d i t o r]

ecentemente, pôde ser observado um aumento na in-
flação brasileira. a resposta do Banco Central para esse 
problema foi a adoção de uma política monetária con-
tencionista e houve bons resultados. isso diz muito so-
bre os motivos que geraram a atual inflação e a melhor 
forma de combatê-la. a dúvida continua a respeito da 
continuidade da política monetária adotada e seus efei-
tos no crescimento econômico brasileiro a curto prazo. 
Já no que diz respeito ao crescimento a longo prazo, 
a principal preocupação está nos investimentos, inclu-
sive governamentais, na poupança externa entrando 
no país e no nível de eficiência dos serviços públicos. 
Busca-se com desses elementos analisar a tendência e 
a capacidade que a conjuntura atual do país tem para 
permitir uma aceleração nos níveis do crescimento da 
economia brasileira. Esse é o tema melhor desenvolvi-
do pelo artigo “Perspectivas da economia brasileira”.

nesse sentido, há uma proposta interessante no arti-
go “iVa automático”, que resulta em um aumento da 
eficiência do Estado, pois há uma redução significativa 
do custo em operacionalizar e fiscalizar o imposto, e no 
aumento da competitividade das empresas brasileiras. 
O artigo sugere a centralização do recolhimento do im-
posto com os bancos, reduzindo o custo administrati-

vo das empresas e do Estado.
O enfoque da seção sobre Política é a aproximação 

das eleições presidenciais, tanto brasileiras, quanto 
norte-americanas. O artigo “a eleição municipal e seus 
efeitos nacionais: mito e realidade” traz uma apre-
ciação das eleições em várias cidades e dos possíveis 
efeitos nas eleições nacionais, tendo em vista que lula 
não será candidato em 2010. além de outros motivos, a 
prevalência de assuntos como a baixa inflação, o cresci-
mento econômico e o PaC na agenda presidencial, em 
detrimento de assuntos locais, demonstra que haverá 
pouco impacto na definição da disputa presidencial 
em 2010.

Já as eleições presidenciais norte-americanas trazem 
uma preocupação especial com a política externa do 
país, pois esta é uma influência importante nos prová-
veis cenários mundiais em 2009. Tendo em vista que os 
EUa vêm buscando a realização do interesse nacional, 
pergunta-se: quais serão os meios implementados pe-
los candidatos democrata e republicano? qual é o im-
pacto dessas distintas estratégias para o resto do mun-
do? são esses os problemas desenvolvidos pelo artigo 
“as eleições presidenciais nos EUa: para onde caminha 
a superpotência?”. u

Nota do editor
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esde a eleição municipal de 1985, a pri-
meira efetivamente livre depois de 21 
anos de autoritarismo, discute-se no 
Brasil os efeitos da disputa local sobre 
o conjunto do sistema político. normal-
mente, este debate é feito de forma di-
cotômica, concluindo-se pela influência 
completa ou pela irrelevância do pleito 
sobre a vida política nacional. após seis 
eleições para prefeito e vereador, é pos-
sível dizer que há impactos, mas eles são 
diferentes ao longo dos períodos, além 
de não determinarem o dia seguinte do 
Congresso ou os resultados da disputa 
presidencial. 

O importante, portanto, é descobrir 
como e em que medida cada eleição 
local impacta o sistema político. as elei-
ções de 2008 têm uma história particular 
e o propósito deste artigo é compreen-
der tal singularidade.

A eleição municipal e os 
seus efeitos nacionais:

Mito e realidade.

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

O pleito municipal atual é, de certa ma-
neira, o primeiro round da disputa pre-
sidencial de 2010. Esta característica é 
ressaltada por um fato fundamental: em 
2010, lula não será candidato ao Palácio 
do Planalto – quebrando algo que se 
repetiu em todas as eleições nacionais 
depois do regime militar. O presidente 
tem uma enorme popularidade, mas 
não tem, ainda, um candidato definido, 
nem se sabe se será capaz de transferir 
votos. 

Dito isto, é preciso deixar claro que o 
“vencedor” das eleições municipais não 
será o artífice imediato da candidatura 
presidencial vitoriosa. O presidente lula 
continuará tendo um peso enorme e 
muitos fatos políticos podem acontecer 
no caminho entre 2008 e 2010. no lu-
gar da visão fatalista, cabe dizer que os 
resultados do pleito local serão impor-

tantes para os próximos passos dentro 
dos partidos e/ou coalizões, mas não 
necessariamente definirão o nome dos 
concorrentes e, mais do que isso, com 
certeza não delinearão a agenda da dis-
puta presidencial. 

a eleição municipal deverá ter impac-
tos sobre os primeiros passos dentro 
dos partidos ou coalizões com vistas a 
2010. no campo da oposição, a disputa 
entre José serra e aécio neves será, em 
alguma medida, impactada pelas dispu-
tas às Prefeituras de Belo horizonte e, 
principalmente, são Paulo. no primeiro 
caso, a aliança entre petistas e tucanos 
em torno do candidato do PsB, Márcio 
lacerda, é uma aposta muito forte não 
só para ganhar a eleição, mas para mos-
trar o peso do governador mineiro no 
processo político local. Uma derrota em 
Bh, na verdade, teria menos impactos 



Outubro | 2008 7

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

locais, em razão da força de aécio em 
todo o estado, e mais efeitos simbólicos 
nacionais, enfraquecendo sua aspiração 
presidencial dentro do partido.

a disputa em são Paulo é mais com-
plexa. nem uma vitória nem uma derro-
ta do PsDB será, em si, uma sinalização 
final; tudo dependerá de como o resul-
tado for construído. O melhor cenário 
para o governador serra é hoje o menos 
provável (mas não impossível): uma der-
rota do candidato tucano, Geraldo al-
ckmin, para o prefeito Kassab, do DEM. 
neste caso, haveria o enfraquecimento 
do grupo paulista contrário aos serristas, 
bem como seriam atingidos os apoiado-
res nacionais de alckmin, como aécio, 
que fizeram campanha em são Paulo, o 
que desagradou o governador paulista.

Um segundo melhor cenário seria uma 
vitória apertada de alckmin no segun-
do turno, resultado este que poderia 
ser imputado ao apoio de serra para o 
candidato do seu partido. Esta “dívida 
de campanha” faria com que alckmin 
se perfilasse mais fortemente a favor do 
serrismo na luta pela candidatura presi-
dencial. 

há dois cenários com conseqüências 
negativas para o governador paulista. 
O primeiro é a vitoria tranqüila de alck-
min, algo que daria a ele maior autono-
mia sobre o governo estadual e poderia 
levá-lo a ser cabo eleitoral de aécio. Este 
resultado poderia levar, no limite, a um 
embate mais profundo no PsDB de são 
Paulo. Mas é possível que, mesmo com o 
enfraquecimento de serra, alckmin faça 
um jogo mais cooperativo, pois depen-
derá da máquina estadual para ser bem 
sucedido em sua gestão na Prefeitura. 
Mesmo assim, a sinalização simbólica 
será negativa para o serrismo no plano 
nacional, tanto mais se o candidato de 
aécio vencer bem em Bh.

a vitória de Marta suplicy seria o últi-
mo cenário possível, mais uma vez com 
efeitos negativos para serra. Trata-se de 
uma situação em que a derrota de alck-
min levaria à vitória do PT, fortalecendo, 
do ponto de vista do governador, um 
adversário maior do que os internos. 
Este resultado daria um fôlego maior ao 
petismo dentro da coalizão governista, 
pois o sucesso em são Paulo daria maior 

força exatamente ao grupo que coman-
da a cúpula do partido, e que hoje advo-
ga uma candidatura própria à sucessão 
presidencial. ademais, a própria Marta 
alçaria de vez o seu nome à postulan-
te ao Palácio do Planalto, embora uma 
eventual saída no meio do mandato 
deva ter, neste caso, impacto eleitoral 
negativo.

De qualquer modo, o fato é que a elei-
ção municipal poderá atingir também o 
pólo governista. Dentro deste, o PT pre-
tende se fortalecer na disputa eleitoral 
de 2008, aumentando o número de ci-
dades sob seu governo – principalmen-
te no nordeste – e conquistando prefei-
turas estratégicas, como as de são Paulo, 
recife e Porto alegre. se estes objetivos 
forem atingidos, o comando partidário 
terá maior poder de barganha junto ao 
presidente lula no momento da escolha 
do candidato à sua sucessão. 

Das prefeituras mais importantes, o 
PT terá grandes dificuldades no rio de 
Janeiro e salvador, onde as chances de 
vitória são mínimas. nestes dois lugares, 
no entanto, os governadores – o petis-
ta Jacques Wagner e o pemedebista 
sérgio Cabral – são importantes aliados 
do presidente lula e não deverão sair 
enfraquecidos da disputa, pois, no caso 
do rio, o nome do Palácio do Guanabara 
tem boas chances eleitorais, e na Bahia, 
o governo estadual apóia mais de um 
candidato. Desse modo, o petismo pode 
perder, mas não o lulismo.

a situação mais paradoxal vivida pelo 
PT se passa em Belo horizonte. O par-
tido aprovou o apoio ao PsB, legenda 
que é membro da coalizão governista 
no plano nacional. Mas o candidato Már-
cio lacerda também recebeu o apoio do 
governador aécio neves, proeminente 
líder do PsDB. a esta situação insólita 
soma-se o fato de que esta decisão foi 
problemática por conta da luta pela lide-
rança do petismo em Minas Gerais – na 
verdade, para definir quem será o can-
didato a governador em 2010 pelo PT. 
Os atores principais desta disputa são o 
prefeito Fernando Pimentel – atual pre-
feito da cidade e que, junto com aécio, 
liderou a construção da candidatura – e 
Patrus ananias, Ministro do Desenvolvi-
mento social, que tem recebido o apoio 

da direção nacional do partido, uma vez 
que esta enxerga na aliança com os tu-
canos uma forma de fortalecer o nome 
do governador mineiro à sucessão pre-
sidencial. 

Diante deste cenário, uma vitória do 
candidato oficialmente apoiado pelo PT 
local poderá fortalecer aécio, um adver-
sário nacional, e acirrar a briga no parti-
do, antecipando a disputa pela sucessão 
estadual. Por esta razão, parte do parti-
do apóia extra-oficialmente o nome do 
PC do B, a deputada federal Jô Moraes. 
O sucesso eleitoral dela seria visto pela 
cúpula nacional do partido, e pelos alia-
dos de Patrus, como um passo impor-
tante para enfraquecer a tentativa de 
aécio de se colocar como um candidato 
que poderia atrair para si uma parte do 
lulismo. Embora este último raciocínio 
faça certo sentido, é pouco provável que 
a vitória de Márcio lacerda resulte ime-
diatamente numa “terceira via” coman-
dada por aécio, pois não custa lembrar 
que lula apoiou Pimentel na construção 
da aliança com o PsB, e cada vez mais 
o presidente defende uma candidatura 
dentro do arco partidário governista – 
tendo como preferência atual, mas não 
imutável, o nome da ministra Dilma 
roussef.

O PT deverá ser bem sucedido em ca-
pitais importantes, como recife e Vitó-
ria, mas as duas “jóias da coroa” são Por-
to alegre e são Paulo, e nelas a eleição 
será mais disputada. no primeiro caso, a 
candidata Maria do rosário luta para dis-
putar o segundo turno, provavelmente 
com o prefeito José Fogaça (PMDB). Mas 
ela tem como principal adversária a de-
putada federal Manuela D’ávila, do PC 
do B, partido da base de apoio de lula. 
Com a ida de qualquer uma delas ao se-
gundo turno, o lulismo será vencedor; 
contudo, se a petista não for a escolhida, 
isso será mais um fator para aumentar o 
peso dos partidos do chamado bloqui-
nho dentro da coalizão governista.

a eleição em são Paulo é ainda mais 
paradigmática. O sucesso eleitoral pode-
ria, ao mesmo tempo, fortalecer o grupo 
hegemônico do partido na sua principal 
base política e, ademais, catapultar a 
candidata Marta suplicy, em dois anos, 
da prefeitura paulistana à candidatura 



8 Outubro | 2008

ao Palácio do Planalto. Em outras pala-
vras, uma vitória nesta capital criaria um 
forte candidato petista puro-sangue, 
sonho da cúpula partidária no jogo pela 
definição do nome que será apoiado 
por lula. Para chegar a este objetivo, 
no entanto, o PT terá de enfrentar uma 
disputa acirrada, principalmente no se-
gundo turno.

É inegável que os resultados da eleição 
de 2008 mexerão com algumas peças 
da sucessão presidencial. Mas os efeitos 
serão nos primeiros lances, e não neces-
sariamente nos posteriores. isto porque 
há outros fatores que limitam o impac-
to da disputa municipal no cenário na-
cional. O primeiro deles é a força dos 
aspectos locais neste processo, vis-à-vis 
a conformação mais geral e partidária. 
Um dado reforça este argumento: PT e 
PsDB, principais adversários no âmbito 
federal, estarão juntos em coligações – 
não necessariamente como cabeça de 
chapa – em pouco mais de 20% dos mu-
nicípios brasileiros. 

soma-se a isso o fato de que muitos 
aliados no Congresso nacional atuarão 
separados nas eleições municipais. DEM e 
PsDB reduziram o número de coligações 
em 2008 comparado a 2004. Mais impor-
tante: em capitais estratégicas, como rio 
de Janeiro, salvador, Porto alegre e são 
Paulo, eles são concorrentes e poderão, 
inclusive, brigar mais ostensivamente no 
segundo turno (como é o caso da capital 
baiana). O mesmo fenômeno repete-se 
nas hostes governistas. PT e PMDB, maio-
res partidos da base aliada, ora se agru-
pam harmoniosamente (como em Goi-
ânia), ora se enfrentam calorosamente 
(como em Porto alegre). há, ainda, dispu-
tas entre os partidos de esquerda, como 
em Fortaleza e rio de Janeiro. 

É preciso registrar que, desta vez, o Go-
verno Federal se preparou melhor para 
o “dia seguinte” das disputas entre go-
vernistas no pleito local. Em 2004, houve 
a tentativa de interferir mais diretamen-
te nas alianças entre tais partidos, numa 
ação que envolveu, à época, o chefe da 
Casa Civil, ministro José Dirceu, e o co-
mando partidário petista, que negocia-
ram principalmente com as legendas de 
centro-direita apoiadoras do presidente 
lula. O resultado desse processo, como 

se sabe, veio a público com o escândalo 
do Mensalão. Mais escaldado, o presi-
dente da república – e a própria cúpula 
do PT – não deixou que a máquina fe-
deral ou seus ministros atuassem agora 
mais diretamente na dinâmica das coli-
gações municipais.

Com popularidade alta e querendo au-
mentá-la, o presidente lula aceita que 
sua imagem seja usada por candidatos 
da base aliada quando há mais de um na 
disputa. ademais, está apoiando direta-
mente poucos candidatos, e apenas nos 
lugares em que não existe uma concor-
rência entre aliados no plano nacional. É 
interessante notar que mesmo candida-
tos de oposição estão usando seu bom 
relacionamento com o presidente da 
república como argumento para pedir 
votos – é o caso do favoritíssimo à dispu-
ta em Curitiba, o tucano Beto richa.

Esta força do presidente da república 
e das políticas de seu governo terá ainda 
mais impacto nos municípios menores, 
principalmente das regiões menos de-
senvolvidas. Desse modo, se há influên-
cia das eleições municipais na disputas 
intrapartidárias e dentro das coalizões, a 
ação do Governo Federal também atua 
fortemente sobre parte da dinâmica 
municipal, tendendo a ter menor influ-
ência nas capitais, particularmente das 
áreas mais desenvolvidas.

Os efeitos nacionais da eleição munici-
pal são matizados, ainda, pelo lugar que 
eles têm na produção da agenda relevan-
te para a disputa presidencial. Para 2010, 
a grande maioria dos temas importante 
advirá das ações do Governo Federal e 
de seu debate com a oposição. Mesmo 
a atuação dos governadores oposicio-
nistas mais importantes, como serra e 
aécio, será mais estratégica para o pleito 
presidencial quanto mais suas políticas e 
idéias conseguirem ir além das fronteiras 
dos estados que comandam. 

Em linhas gerais, a agenda presiden-
cial, salvo alguma surpresa que surja no 
meio do caminho, será dominada pe-
los seguintes assuntos: manutenção de 
baixa taxa de inflação com crescimen-
to econômico; efeito das obras do PaC; 
despontar de escândalos no plano fe-
deral ou em governos estaduais coman-
dados pela oposição – e somente se tal 

processo for nacionalizado –; políticas 
mais gerais para saúde e educação – te-
mas em que o Governo Federal tem um 
forte poder de agenda, em competição 
mais acirrada com os estados grandes –; 
e, provavelmente, o debate sobre o pe-
tróleo no pré-sal, no que se refere ao seu 
marco regulatório e, sobretudo, ao que 
fazer com este dinheiro. 

se tal agenda for de fato a dominante, 
as chances de um candidato presidencial 
estarão bastante vinculadas à capacida-
de de defender ou se contrapor à forma 
como tais questões são administradas 
hoje no plano nacional. resumo da ópe-
ra: há muito mais chances para ministros 
ou governadores atuarem neste debate 
e se viabilizarem eleitoralmente, o que 
diminui a possibilidade de outsiders em 
relação a estas funções se colocarem 
com força na disputa presidencial. 

Tomada como correta a hipótese da 
prevalência dos atores mais nacionais na 
definição da agenda, constata-se que as 
eleições municipais de 2008 deverão ter 
pouco impacto na definição da pauta 
política da disputa presidencial de 2010. 
isso não deve ser visto negativamente. 
ao contrário, um fenômeno vem se con-
solidando no país: cada vez mais os can-
didatos a prefeito têm discutido priori-
tariamente as questões que interessam 
às suas cidades. Esta novidade é extre-
mamente positiva, particularmente para 
as capitais, onde pouco tempo atrás se 
discutia primordialmente o apoio ou a 
oposição ao Governo Federal. Trata-se 
de um ganho político para os eleitores, 
que poderão fazer sua escolha mais an-
corada na análise de propostas e alter-
nativas que efetivamente afetam o seu 
cotidiano citadino. 

a imprensa e os analistas políticos 
talvez sejam os últimos a perceber de 
forma nítida este avanço, dado que 
preferem olhar principalmente para os 
efeitos do conflito político municipal 
atual para a sucessão de lula. a opinião 
pública ganharia muito mais se desse 
o peso correto à situação específica de 
cada eleição. Vale mais agora, portanto, 
debater os problemas de nossas cidades 
e só começar a priorizar a discussão do 
pleito presidencial quando acabar a dis-
puta municipal. u

[e m  a n á l i s e :  p o l í t i c a]
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Brasil é o pior país do mundo para se pagar impostos. O 

Banco Mundial e a PricewaterhouseCoopers estimam que 

uma empresa no Brasil gasta tipicamente 2.600 pessoas-

hora ao ano na tarefa, oito vezes mais que nos EUa, 24 vezes 

mais que na austrália e 87 vezes mais que em Cingapura. 

não é à toa que pequenas e médias empresas brasileiras 

têm tanta dificuldade em cumprir com a obrigação. É tão 

trabalhoso pagar impostos no Brasil, que é como se o 

Estado não quisesse nem receber! 

O IVA Automático

[e m  a n á l i s e :  g o v e r n o]
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O assunto da reforma tributária não 
é novo no Brasil, e o que não faltam 
são propostas. ainda assim, apresento 
aqui ao leitor uma proposta que julgo 
diferente, e que alia as vantagens das 
propostas já consideradas. 

Com respeito ao desenho da tribu-
tação, há duas variáveis relevantes: 
quanto custa, e pelo que se paga. O 
custo de se pagar tributos por sua vez 
se divide em dois: a própria alíquota, e 
o custo de operacionalizá-lo. quanto à 
alíquota, pouco pode se fazer além de 
reduzir o custo do próprio Estado. isto 
está, portanto, fora do escopo de uma 
reforma tributária. Falemos, então, de 
como o imposto deve ser cobrado, e 
de como o custo administrativo deve 
ser reduzido. se a proposta for tal que 
se reduza também o custo de fiscali-
zação, menor será o custo do Estado, 
e assim matamos os proverbiais dois 
coelhos (expressão horrível e fora de 
moda). 

Q u e m  pa g a  o  i m p o s t o? 
Um erro freqüente é tentar identificar 

quem arca com a carga tributária. À 
primeira vista, parece que quem paga 
o imposto é quem o recolhe. Porém, 
quem paga certamente tem que cus-
teá-lo com a própria renda, embutin-
do-o nos preços das suas mercadorias 
ou do seu trabalho. a questão é, por-
tanto, falsa, e a forma de cobrança do 
imposto não distingue entre quem o 
paga, mas simplesmente entre as ativi-
dades que incentiva. 

são três as formas que o Estado preci-
fica seus serviços: 

paga-se por serviços prestados,  �
como a tarifa de transporte coleti-
vo; 

paga-se por atividade econômica,  �
como são o imposto de renda, o 
iCMs, as contribuições patronais e a 
extinta CPMF; 

paga-se periodicamente um valor  �
fixo, como se praticava na Europa 
medieval. 

Claramente, o pagamento por ser-

viços prestados é a forma mais trans-
parente de se custear os serviços do 
Estado. É também a que menos dá 
margens ao desperdício ou ao seu uso 
indevido, seja pelos usuários ou pelos 
servidores. nem todos os serviços do 
Estado podem ser cobrados pelo uso, 
seja pela falta de granularidade (ex: le-
gislativo), por conflito de interesses (ex: 
policiamento), ou por universalidade 
do serviço (ex: educação e saúde). 

O imposto fixo ressurgiu ao fim dos 
anos 80 através da poll tax proposta 
pela ex-primeira ministra Margareth 
Thatcher, que acabou por derrubá-la 
do poder. há acadêmicos que ainda 
o defendem como o imposto mais 
economicamente eficiente. Ele cria, 
porém, uma descontinuidade entre 
contribuintes e aqueles cuja renda não 
é suficiente para pagá-lo, criando um 
desincentivo ao aumento da renda, e 
um incentivo para dissimulá-lo. 

Para os custos do Estado que não 
podem ser tarifados via serviços pres-
tados, resta, então, o imposto sobre a 
atividade econômica. E quais são elas? 
são três as atividades econômicas: 
produção, comércio e consumo. Todas 
outras atividades, dos investimentos à 
administração e até caridade, podem 
ser classificadas entre estas três. 

Outro erro freqüente é dizer que um 
imposto onera a produção e outro, o 
consumo. na essência, o erro é o mes-
mo que o anterior. Um imposto que 
teoricamente onera somente a “sra. 
produção”, é inevitavelmente embu-
tido nos preços dos produtos e pago 
por quem os consome. Um imposto 

que somente onera o “sr. consumo”, 
por outro lado, é transferido ao custo 
da mão-de-obra, e pago pela “sra. pro-
dução” que a contrata. Mais uma vez, a 
distinção é falsa. 

a distinção que se pode fazer aqui 
é que a produção adiciona riqueza à 
economia, o consumo subtrái, e o co-
mércio circula. se for taxar por ativida-
de econômica, o Estado tem a opção 
de taxar a acumulação ou a circulação 
de riqueza. Poderia também taxar a re-
dução da riqueza. Embora pudesse à 
primeira vista favorecer o crescimento 
econômico, desincentivando o con-
sumo excessivo, perversamente isso 
também incentivaria o Estado a pro-
mover este último, levando a socieda-
de à ruína. 

Cada uma destas alternativas, taxar a 
acumulação ou a circulação de rique-
za, também tem as suas vantagens e 
desvantagens. ao taxar a circulação, o 
Estado incorpora os já onerosos custos 
de transação, possivelmente criando 
ineficiência na alocação de investi-
mentos. ao taxar a acumulação, o Esta-
do desincentiva a atividade empreen-
dedora, socializando parte dos lucros, 
enquanto os prejuízos permanecem 
privados. É, portanto, uma escolha do 
menos pior, e qualquer uma das alter-
nativas deve ser contrabalançada com 
ações compensatórias. 

o iVa au t o m át i c o 
há duas formas de se aferir a circu-

lação e a acumulação de riqueza: por 
intermédio da circulação de bens e 
mercadorias; ou por meio da sua con-
trapartida, a circulação de dinheiro. 
O aferimento da circulação de bens e 
mercadorias exige a documentação 
da sua movimentação, i.e. emissão das 
várias notas fiscais (de entrega, de mo-
vimentação entre estoques, de trans-
porte interestadual). O aferimento da 
circulação de dinheiro, por outro lado, 
exige somente a documentação das 
transações financeiras. qual dos males 
é o menor? 

O recolhimento de impostos via mo-
vimentação de mercadorias e serviços 
criou um mercado para, senão a evasão, 
pelo menos a elisão fiscal. há um sem 
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número de truques e jeitos de se fugir 
à obrigação tributária, desde a desagre-
gação de produtos até a falsificação de 
notas. O recolhimento de tributos via 
movimentação financeira não padece 
do mesmo mal: dinheiro é dinheiro, não 
importa de que forma seja somado ou 
subtraído. E, pela sua infraestrutura de 
controle, os bancos que já são normal-
mente regulados e supervisionados 
pelo Estado são muito mais fáceis de se-
rem fiscalizados do que a multidão de 
pequenas e médias empresas. 

Um contra-argumento à taxação das 
movimentações financeiras é que ela 
incentiva a manutenção de moeda fora 
do sistema financeiro, seja em dinheiro 
vivo, por intermédio de um mercado 
de troca de cheques, ou até mesmo do 
escambo. O peso deste incentivo, con-
tudo, é negligenciável ante a conve-
niência, a eficiência e a segurança das 
transações bancárias. 

Outra crítica ao recolhimento sobre a 
movimentação financeira é de que ela 
taxa a circulação de riqueza, e padece 
dos males adescritos na seção ante-
rior. a taxação sobre movimentação 
financeira, porém, também pode ser 
feita sobre a acumulação de riqueza. 
Basta que o sistema de débitos e crédi-
tos tributários, atualmente aplicados à 
movimentação de bens e serviços, seja 
espelhado nas movimentações finan-
ceiras para se atingir o mesmo efeito. 

co m o  f u n c i o n a? 
João vai a um restaurante e paga seu 

almoço com cheque. O iCMs que seria 
recolhido nesta transação é automati-
camente debitado pelo banco do valor 
creditado à conta do restaurante. O res-
taurante, por sua vez, ao comprar carne 
para servir, recebe do banco, em uma 
conta imposto separada, o valor equi-
valente aos créditos tributários que tem 
direito. Este valor é simplesmente trans-
ferido do débito feito no pagamento do 
restaurante ao açougue. O restaurante 
resgata seus créditos ao depositar o 
cheque de João em sua conta, deduzin-
do-os do imposto devido. 

O açougue, onde João trabalha, é cre-
ditado na sua conta imposto quando 
paga o salário do João, e a usa para de-

duzir do imposto recolhido na venda 
ao restaurante. João, por fim, recebe 
em sua conta o seu salário líquido, exa-
tamente como o restaurante e o açou-
gue. E exatamente da mesma forma, 
em sua conta imposto são depositados 
os créditos tributários a que tem direi-
to quando paga o seu almoço. Créditos 
estes que ele também pode usar para 
pagar parte do imposto deduzido do 
seu salário. 

a impressão é de que o imposto cir-
culou de conta em conta, e não saiu do 
lugar. na verdade, como não se pode 
gastar mais do que se ganha, entre o 
imposto pago na receita e o crédito 
recebido na despesa sobra uma dife-
rença. Esta diferença é o tributo sobre 
o valor agregado, que é creditado à 
conta do Estado. 

Q u e m  g a n h a? 
O iVa automático funciona exatamen-

te como o iVa e o iCMs, sem envolver 

toda a indústria da nota fiscal. ao cen-
tralizar o recolhimento com os bancos, 
o imposto reduz a zero o trabalho exi-
gido das empresas para pagá-lo, e re-
duz imensamente o esforço do Estado 
em fiscalizá-lo. Estes são ganhos que 
se traduzem em redução do custo do 
Estado e ganho de eficiência e compe-
titividade das empresas brasileiras. 

O iVa automático também trata com 
igualdade empregados e terceirizados, 
ao não fazer diferença entre trabalho e 
serviço. na ausência de demais distor-
ções, o iVa automático tem a capaci-
dade de eliminar a economia informal 
do dia para a noite. a bem da verdade, 
sem a parafernália jurídica que busca 
distinguir o sexo dos anjos entre víncu-
los comerciais e empregatícios, não há 
diferenciação entre economia formal 
e informal. há somente aquele que 
contribui à sociedade, participando 
da economia, por intermédio dos seus 
bens e serviços. u

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

brasileira

economia deve ser analisada de forma 
diversa no longo e no curto prazos. Por 
um lado, o crescimento no longo prazo 
depende do aumento da capacidade 
de produção do país e dos fatores que 
a determina. Já a expansão e a contra-
ção econômicas no curto prazo estão 
associadas às flutuações da demanda 
agregada em torno de uma capacida-
de de produção que pode ser conside-
rada fixa a curto prazo.

no que tange ao crescimento no lon-
go prazo, a economia de um país cresce 
quando sua capacidade de produção 
aumenta. logo, o crescimento é medi-
do com base na média de evolução do 
PiB real, pois é um valor tendencial que 
exprime o crescimento da economia, 
cancelando-se as flutuações conjuntu-
rais de curto prazo.

Entre os anos de 1980 e 2008, a evo-
lução histórica da variação anual do 
PiB real brasileiro (em relação aos 12 
meses anteriores) é ilustrada na Figura 
1. houve um crescimento a uma taxa 
media de 1,96% nos anos de 1980 a 
1994. De 1995 até o primeiro trimestre 
deste ano, o PiB real do Brasil cresceu 
a uma taxa media de 2,97%, havendo, 
portanto, uma aceleração de cerca de 
1% no ritmo de crescimento na econo-
mia do país. Contudo, os números são 
relativamente baixos: no máximo 3% 
ao ano. Tendo isso em vista, pergunta-
se: há razões para esperar outra acele-
ração nos próximos dez anos, ou seja, 
um número médio de aumento do PiB 
muito acima de 3% ao ano? a resposta 
pode ser obtida examinando-se qua-
tro fatores.

Primeiramente, o nível de investi-
mentos é importante para a determi-
nação do crescimento do país. O PiB 
é composto de bens de consumo e de 
bens de produção, também chamados 
de bens de investimento. Enquanto 
os bens de consumo se exaurem com 
a sua utilização, os bens de produção 
se adicionam ao setor produtivo exis-
tente, aumentando sua capacidade de 
produção, ou seja, resultando em cres-
cimento da economia. Conclui-se, des-
te modo, que quando a população e o 
governo adquirem do setor produtivo 
muitos bens de consumo, e não bens 
de investimento, a economia crescerá 
de maneira mais fraca. Tal caracterís-
tica é aparente no Brasil quando ob-
servada a Figura 2, pois mostra como 
a formação bruta do capital fixo (FBKF) 

[e m  a n á l i s e :  e c o n o m i a]
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em relação ao PiB declinou desde 1980, 
embora mais estável recentemente, 
chegando à porcentagem de 17,5% em 
2007.

quando os preços se estabilizaram 
em 1995, com a queda do nível da in-
flação, esperava-se que houvesse um 
aumento na FBKF. Mas, por que isso 
não aconteceu? a razão está na impos-
sibilidade de se comprimir os níveis de 
consumo da população. E isso porque 
muitas garantias foram conferidas à 
população pela legislação brasileira, 
como a obrigatoriedade do salário mí-
nimo.

Em segundo lugar, os recursos des-
pendidos com bens de produção po-
dem proceder da poupança externa 
absorvida pelo país. Esta corresponde 
ao déficit nas exportações e importa-
ções de bens e serviços, ou seja, ao dé-
ficit em conta corrente do balanço de 
pagamentos. assim, com a importação 
superior à exportação, haverá uma 
maior quantidade de recursos dispo-
níveis na economia, inclusive bens de 
investimento, o que pode contribuir 
para aumentar a capacidade de produ-
ção do país. Desde 2003, o Brasil vive 
um momento de superávit em conta 

corrente, o que significa que não está 
absorvendo poupança externa.

a longo prazo, a média anual de ab-
sorção de poupança externa pelo Bra-
sil tem sido de 1,7% do PiB, ou seja, de 
aproximadamente 10% da FBKF. Con-
tudo, mesmo que a poupança externa 
que entra no Brasil volte a crescer nos 
próximos anos, é importante salientar 
que os juros pagos pelo país para fi-
nanciar o déficit em conta corrente do 
balanço de pagamentos são bastante 
altos. E isso faz com que a absorção da 
poupança externa permaneça em tor-
no de 10 a 20% do PiB.

Em terceiro lugar, os investimentos 
governamentais também geram cres-
cimento econômico. Os impostos, 
tanto diretos como indiretos, pagos ao 
governo financiam seus gastos com-
postos por bens de consumo e bens 
de investimento. Um maior dispêndio 
com bens de investimento em relação 
aos bens de consumo tem como con-
seqüência maior crescimento do país. 
não é isso que ocorre, todavia, com o 
governo brasileiro atualmente. há uma 
tendência de redução do percentual 
de recursos gastos com investimentos 
nos gastos públicos consolidados. a 
Figura 4 ilustra essa conduta da admi-
nistração Pública da União, Estados e 
Municípios de 1991 até 2003.

Essa propensão da administração Pú-
blica em gastar cada vez menos com 
investimentos é conseqüência do au-
mento com os gastos na folha de pa-
gamentos. isso ocorre especialmente 
com o orçamento previdenciário, cujas 
despesas crescem com o aumento da 
expectativa de vida da população bra-
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sileira. Esse crescimento significativo 
dos gastos públicos não pode ser com-
pensado por um aumento expressivo 
das receitas públicas, visto que o Brasil 
encontra-se no limite da tributação.

Finalmente, o quarto fator a ser con-
siderado para o crescimento da econo-
mia é a eficiência no uso dos recursos 
produtivos existentes. Os setores bra-
sileiros da indústria e da agropecuária 
são razoavelmente eficientes. Em mui-
tos casos, esses setores encontram-se 
na fronteira da tecnologia. O setor 
serviços brasileiro, porém, é deficiente 
no que tange aos serviços públicos. É 
notório que a máquina pública brasi-
leira funciona de maneira ineficiente, 
tendo em vista seu altíssimo custo e o 
retorno deficiente para a sociedade. O 
agravante dessa circunstância é o pre-
cário serviço de educação no Brasil. na 
verdade, o aumento da produtividade 
decorrente de uma maior eficiência 
do setor público e de uma melhora 
significativa nos níveis educacionais 
da população brasileira provavelmen-
te faria com que o país crescesse mais 
aceleradamente. afinal, estamos longe 
da fronteira de eficiência em serviços 
públicos e educação. 

É importante verificar, entretanto, se 
o momento político no qual o Brasil se 
encontra permite uma mudança rápi-
da na produtividade do país, ou seja, 
na forma pela qual os serviços públicos 
são prestados e nos níveis educacio-
nais da população. sobre esse primeiro 
aspecto, não há suporte político para 
qualquer modificação instantânea de 
grande porte que resultaria em um 
choque de gestão. E isso porque a anti-

ga instabilidade política foi substituída 
pelas Medidas Provisórias, criadas para 
políticas de gestão de caráter urgente 
- que, por sua vez, são fruto de pactos 
e acordos feitos entre políticos de par-
tidos distintos.

 (veja no quadro 1). nesse sentido, 
não há espaço para qualquer modifi-
cação brusca no custeio e no funcio-
namento da administração Pública. as 
mudanças devem ser incrementais. Já 
o nível educacional, o segundo fator 
que afeta a eficiência, também só po-
derá aumentar no longo prazo, visto 
que os investimentos feitos nos alunos 

nos dias de hoje, só trarão resultados 
efetivos futuramente.

O presente cenário não apresenta 
qualquer tendência de um futuro cres-
cimento acelerado no Brasil. somente 
uma modificação na composição dos 
gastos da população e do governo 
com prioridade para os bens de inves-
timento em relação a bens de consu-
mo, um direcionamento dos recursos 
da poupança externa para bens de 
investimento, ou uma maior eficiência 
no funcionamento do setor produtivo 
faria com que o Brasil crescesse a uma 
taxa mais elevada. Contudo, conforme 
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o exposto neste artigo, não há um mo-
vimento da economia nesse sentido. 
Espera-se que o crescimento brasileiro 

siga a uma taxa máxima de 4% ao ano. 
apesar de aparentemente baixa, a taxa 
de crescimento brasileiro se dá de for-

ma constante e se assemelha a países 
como os Estados Unidos, que, no sé-
culo xx, cresceu a uma taxa média de 
3,5% ao ano. Um crescimento estável a 
essa velocidade faz com que a nação 
dobre de tamanho econômico a cada 
geração.

Diferentemente do que ocorre com 
a análise da economia no longo prazo, 
as mudanças na capacidade produti-
va do país não são consideradas para 
verificar o cenário econômico no curto 
prazo, tendo em vista que o próprio 
nível de produção e crescimento traz 
conseqüências mais perceptíveis.

Dito isso, vale observar que a recente 
expansão acelerada do PiB brasileiro, 
provocada pela demanda excessiva, 
gerou um aumento na inflação. as Fi-
guras 5 e 6 ilustram as variações per-
centuais dos índices iGP-M e iPCa, res-
pectivamente, calculadas em relação 
ao mesmo mês do ano anterior. Como 
pode ser observado na Figura 5, hou-
ve uma variação de 15,1% no iGP-M no 
mês de julho deste ano em relação ao 
do ano passado, em comparação com 
uma variação de apenas 4% em julho 
de 2007 em relação a 2006. nesse mes-
mo sentido, em junho desse ano, hou-
ve um aumento de 6,1% do iPCa em 
relação ao mesmo mês ano passado. 
Do mesmo modo, houve uma variação 
menor, de 3,7%, em junho de 2007 em 
relação ao mesmo período de 2006.

a aceleração do processo inflacioná-
rio que está ocorrendo é uma dificul-
dade que traz inúmeras conseqüências 
negativas. Por isso tudo, no momento, 
é importante examinar as causas da 
aceleração inflacionária. Existem duas 
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explicações que justificariam tal resul-
tado: o alto nível da demanda agrega-
da por bens e serviços na economia 
brasileira atual, ultrapassando a sua 
capacidade de produção, e o aumento 
no preço das commodities no âmbito 
internacional, como ocorreu com o pre-
ço do petróleo, que aumentou 82,5% 
em maio deste ano em relação a maio 
do ano passado. apesar de não exclu-
dentes, há uma discussão em âmbito 
governamental no que diz respeito ao 
principal motivo da retomada do atual 
processo inflacionário atual. Enquanto 
o Banco Central do Brasil afirma que 
o principal responsável é o excesso 
de demanda, o Ministério da Fazenda 
acredita que a inflação é resultado da 
elevação das commodities.

seguindo a linha de argumentação do 
Banco Central, o excesso da demanda 
na economia brasileira é óbvio quando 
observado o comportamento da de-
manda em alguns setores da atividade 
econômica brasileira, como o automo-
bilístico. a Figura 7 mostra a variação 
percentual das vendas de veículos, 
motos, partes e peças calculadas em 
relação ao mesmo mês do ano anterior. 
O acentuado aumento da variação das 
vendas, de 2006 para 2007, demonstra 
ter havido uma explosão da demanda 
por esses produtos em 2007, tendo o 
aquecimento continuado pelo menos 
no início de 2008. houve uma variação 
de 20,9% em maio deste ano em rela-
ção a maio do ano passado e, em maio 
2007, essa variação foi de 21,5% em rela-
ção a 2006. Já em maio do ano de 2006, 
a variação de vendas em relação a maio 
de 2005 foi de apenas 6,8%.

adicionalmente, o PiB brasileiro vem 
crescendo aceleradamente, de acordo 
com a Figura 8, que mostra a variação 
do PiB trimestral, calculada em relação 
ao mesmo mês do ano anterior, em 
resposta à intensa demanda domésti-
ca. no primeiro trimestre de 2008, hou-
ve um aumento de 5,8% em relação ao 
mesmo período do ano passado. no 
primeiro trimestre de 2007 houve um 
avanço de 3,9% em relação a 2006, e 
no primeiro trimestre de 2006, 3,3% em 
relação a 2005. Pode-se observar, prin-
cipalmente em 2008, um aumento do 
PiB brasileiro acima do PiB potencial. a 

média de crescimento do PiB brasileiro 
– calculada entre os períodos de 2002 a 
2008 – foi de 3,7% e 5,8% denota supe-
raquecimento.

Finalmente, estamos presenciando 
um aumento tanto no emprego formal 
quanto no emprego informal. De acor-
do com a Pesquisa de Emprego e De-
semprego, em junho deste ano sobre 
maio do ano passado, o rendimento 
dos assalariados apresentou um au-
mento de 11,4%, e o dos ocupados, de 
9,2%, o que por sua vez, contribui para 
que a demanda aumente.

Pode-se concluir por esses fatores 
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que a inflação resulta certamente de 
um excesso da demanda na economia 
doméstica. Tal proposição não exclui 
a possibilidade de o comportamen-
to dos preços das commodities estar 
contribuindo para a subida geral dos 
preços. E isso porque o Banco Central, 
a partir de meados de 2006 e durante 
todo o ano de 2007, começou a impri-
mir um ritmo de expansão monetária 
muito forte. Veja na Figura 9 a expan-
são dos meios de pagamento medidos 
pelo conceito de M1. nos doze meses 
entre dezembro de 2005 e dezembro 
de 2006, o M1 expandiu 17,4%. E en-

tre dezembro de 2006 e dezembro de 
2007, o percentual de expansão de M1 
foi de 25,9%.

são números muito grandes que po-
dem gerar uma inflação entre 15% e 
20% ao ano no Brasil, bem maior do 
que em períodos anteriores. a Figura 5 
também mostra que, recentemente, a 
postura de política monetária mudou 
e em junho de 2008 a expansão mone-
tária de M1, nos doze meses anteriores, 
ficou abaixo de 15%. Continuando nes-
te ritmo o processo inflacionário vai ser 
debelado à custa de uma redução de 
vendas e de produção. aliás, as vendas 

do setor automobilístico, um bom indi-
cador de atividade econômica, já vêm 
mostrando uma clara inflexão (veja na 
Figura 7). 

Duas perguntas surgem imediata-
mente. Por que houve esta expansão 
monetária excessiva por parte do Ba-
CEn? a resposta deve ser procurada na 
imensa pressão política por redução 
da taxa de juros por parte dos setores 
empresariais agrícolas, industriais e co-
merciais que estão endividados. Veja 
por exemplo a Figura 10 e o comporta-
mento da queda de juros. atualmente, 
no Brasil, considerando o iGP, a taxa de 
juros real é negativa. 

além disso, pergunta-se: haverá con-
tinuidade da política de contenção 
monetária? não há uma resposta cer-
ta. Existem riscos de que a postura de 
contenção não prossiga, por conta da 
resistência ao aumento de juros. além 
do mais, tal medida provoca um corte 
da demanda agregada e, conseqüen-
temente, o mercado enfraquece. isso 
faz com que haja uma oposição forte 
de muitas empresas que se encontram 
endividadas. É importante salientar 
que nenhum Banco Central é total-
mente independente, visto que aca-
bam cedendo a pressões políticas. E, 
se o BaCEn do Brasil deixar de praticar 
uma política monetária contencionis-
ta, não restam dúvidas de que a infla-
ção subirá.

Su m á r i o  c o n c l u S i v o:
a taxa de crescimento de longo pra-

zo da economia brasileira deve ser no 
máximo 4% ao ano nos próximos anos, 
e há razões para concluir que tal taxa 
não está na iminência de passar por 
um aumento brusco.

a curto prazo, o crescimento econô-
mico depende da política adotada pelo 
Banco Central. se o BaCEn não prosse-
guir com uma política contencionista, 
a inflação subirá. Por outro lado, caso 
o BaCEn mantenha a contração econô-
mica, a inflação será controlada com a 
queda da demanda e dos preços, resul-
tando em um arrefecimento da produ-
ção. a longo prazo, a produção deverá 
se recuperar. u
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As eleições presidenciais 
nos EUA: para onde 

caminha a superpotência?

pesar do aumento das preocupações dos eleitores norte-americanos 

com o desemprego, a seguridade social e a elevação da inflação, as ques-

tões relacionadas à política externa continuam bastante relevantes, 

pois a nação permanece em guerra, com cerca de 200.000 soldados no 

Iraque e Afeganistão e, desse modo, os problemas relacionados à segu-

rança nacional dos EUA continuam a ter ressonância na sociedade.
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Por outro lado, os cidadãos do mundo 
inteiro nutrem enorme curiosidade so-
bre o desenrolar das eleições nos EUa, 
especulando sobre os prováveis cená-
rios mundiais para 2009. a principal 
razão para isso está na força política e 
econômica dos Estados Unidos. O PiB 
norte-americano para o ano de 2007 
ficou em torno de Us$ 13.84 trilhões, o 
que equivale aproximadamente ao do-
bro do PiB chinês e representa 21% do 
PiB mundial.  quanto ao poderio mili-
tar, estima-se que os EUa investiram 
Us$ 547 bilhões em armas no ano pas-
sado, mantendo a primeira posição no 
ranking dos países com maiores gastos 
militares – cerca de 4% de seu PiB e 
45% de todo o gasto mundial. 

Em recente pesquisa de opinião públi-
ca realizada pelo Pew research Center, 
em 24 países, constatou-se que a maio-
ria dos cidadãos manifestou esperança 
de que o próximo presidente norte-
americano melhore as políticas de seu 
país em relação ao resto do mundo, re-
modelando a política externa dos EUa. 
afinal de contas, as mudanças climáti-
cas, a pobreza, a questão energética e 
o terrorismo internacional são temas 
que têm se convertido em preocupa-
ção de milhões de pessoas em todo o 
mundo. segundo andrew Kohut, pre-
sidente da Pew research Center, mui-

tos acreditam que o papel dos EUa no 
mundo fique ainda maior com a saída 
do atual presidente, George W. Bush. 

Diante de tanta curiosidade interna-
cional, é preciso entender que as opi-
niões dos candidatos em artigos e dis-
cursos apresentam-se, muitas vezes, 
bem genéricos e manifestam mais um 
objetivo de campanha do que a real 
expressão de seu plano de governo. 
Durante a campanha presidencial, em 
2000, George W. Bush advogava um 
papel menos ativo dos EUa diante das 
crises internacionais, mas os atentados 
terroristas do 11 de setembro apresen-
taram, repentinamente, ameaças que 
seu governo respondeu de modo mui-
to distinto daquilo que constava em 
seu programa durante as eleições.

Mas pode-se identificar, de um modo 
geral, a existência de uma continui-
dade na política externa dos EUa que 
vem sendo praticada desde o final da 
segunda Guerra e que se expressa na 
busca constante da realização do in-
teresse nacional, principalmente por 
meio de três grandes objetivos: aper-
feiçoar os mecanismos de segurança 
dos EUa, sustentar a sua prosperidade 
econômica e promover a democracia 
(os direitos humanos e o bem estar 
social) no mundo inteiro. as eventuais 
mudanças de governos refletem mui-

to mais a escolha dos meios e/ou do 
modo de se implementar esses impe-
rativos, imprimindo um diferencial es-
tratégico em suas ações diplomáticas, 
do que uma mudança completa dos 
objetivos permanentes da nação.

Para o Partido Democrata, a variação 
estratégica significa principalmente 
uma oposição à guerra do iraque, e 
uma vontade de ver a retirada progres-
siva das tropas norte-americanas. Os 
democratas têm como meta principal 
recuperar a imagem dos EUa, com o 
intuito de recuperar o seu prestígio no 
exterior. Já os republicanos tendem a 
preocupar-se muito mais com as ame-
aças à segurança nacional por parte do 
terrorismo e a proliferação de armas 
de destruição em massa. a maioria de-
les pensa que é essencial permanecer 
no afeganistão e iraque, assim como 
manter a guerra contra o terror nos 
mesmos moldes do governo atual. 

Em seu intento de ser visto como o 
candidato da paz, Barack Obama pro-
põe restabelecer uma maior confiança 
nas instituições internacionais como 
alternativa ao unilateralismo e às co-
alizões de aliados ad hoc realizadas 
durante o governo Bush, insistindo 
numa diplomacia norte-americana 
mais ativa na OnU. na verdade, o lema 
do multilateralismo tem se converti-

É preciso entender que as 

opiniões dos candidatos 

em artigos e discursos 

apresentam-se, muitas 

vezes, bem genéricos e 

manifestam mais um 

objetivo de campanha do 

que a real expressão de 

seu plano de governo. 
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do em um verdadeiro abrigo político 
para todos aqueles que se opõem ao 
unilateralismo do governo americano 
atual. Porém, esse vago compromisso 
escamoteia um dos desafios mais difí-
ceis que o próximo presidente deverá 
enfrentar. Pois, embora necessárias, as 
instituições internacionais raramente 
têm sido eficazes, como se verifica no 
Conselho de segurança da OnU – no 
qual a rússia e a China têm emergido 
como protetores dos regimes conde-
nados pelos EUa. que poderá fazer o 
próximo presidente para tornar mais 
legítimas e eficazes as ações interna-
cionais? Poderia, por exemplo, ten-
tar diluir a influência chinesa e russa 
apoiando a expansão do Conselho de 
segurança incluindo o Japão, a alema-
nha, a índia ou o Brasil como membros 
permanentes. apesar de se manifestar 
favorável à essa perspectiva, Obama 
ainda não assumiu um compromisso 
explícito com essa proposta de amplia-
ção do Conselho de segurança.

Outra possibilidade consiste em criar 
outra organização internacional mais 
capaz e coesa em seus valores. McCain 
propõe uma nova aliança global das 
nações democráticas – a chamada liga 
das Democracias – que exclua a rússia, 
a China e outros regimes autoritários. 
O candidato republicano é o único a 
defender uma nova proposta para o 
papel dos EUa no mundo e a conseguir 
apoio até de internacionalistas liberais, 
simpáticos a Obama, bem como de ne-
oconservadores. a liga teria o objetivo 
de propiciar às democracias um veículo 
multilateral que autorizaria interven-
ções nos casos em que o Conselho não 

pudesse atuar. Juntos, esses países po-
deriam atender a crises humanitárias e 
de segurança mesmo quando houves-
se oposição na OnU. 

na avaliação de Thomas Carothers 
(Carnegie Council), mesmo que as de-
mocracias aceitem a paz e anulem o 
recurso da guerra entre seus membros, 
isto não siginifica que todos esses go-
vernos compartilhem as mesmas políti-
cas internacionais baseadas em valores 
democráticos. Outro problema que a 
liga poderia causar é o retorno de uma 
nova Guerra Fria, uma vez que seu for-
mato exacerbaria os antagonismos com 
a rússia e a China.

Mas o maior problema da “grande 
idéia” de McCain não está nas autocra-
cias, e sim nas democracias mesmas. a 
índia, por exemplo, a maior democra-
cia do mundo, se negou a participar 
de várias campanhas implementadas 
pelo Ocidente, como as de isolamento 
da Birmânia e do irã. Os europeus he-
sitariam em aderir a uma aliança que 
desestabilize a OnU e freqüentemente 
colocam sob suspeita a pregação de-
mocrática dos EUa. Os aliados na ásia, 
receosos em antagonizar os chineses, 
provavelmente também não serão re-
ceptivos.

Embora a política exterior de John Mc-
Cain se pareça cada vez mais com uma 
espécie de versão moderada do milita-
rismo de Bush, durante toda a sua tra-
jetória política ele nunca compartilhou 
com as aventuras militares de um poder 
arrogante e pretensioso que tem como 
objetivo refazer países e reconfigurar 
regiões. sua concepção política esteve 
sempre mais próxima de um conser-
vador defensor do status de superpo-
tência norte-americana por meios mais 
tradicionais, do que a de um defensor 
da luta para aperfeiçoar o papel dos Es-
tados Unidos de “sheriff global” da era 
posterior à Guerra Fria. O perfil de seus 
assessores em política exterior reflete 
seu dilema eleitoral. ao mesmo tempo 
em que conta com a colaboração de 
conservadores mais moderados, tam-
bém está bastante próximo dos neo-
conservadores. Para ganhar as eleições, 
deve acalmar a sua ala direita e seguir 
sendo bastante atrativo para o centro. 

a política energética aparece como 
outro tema crucial nessa disputa elei-
toral norte-americana, em especial a 
questão do etanol. ambos os candi-
datos defendem políticas em prol da 
segurança energética dos EUa e, ao 
mesmo tempo, reafirmam a importân-
cia de pensar tais políticas no contexto 
da questão climática e do aquecimento 
global. no entanto, cada um deles tem 
anunciado visões muito distintas sobre 
o papel do etanol nestes esforços. 

ainda que os executivos desse setor 
não tenham feito nenhuma contribui-
ção financeira relevante para nenhum 
dos candidatos, Barack Obama sempre 
demonstrou publicamente sua proximi-
dade com a indústria norte-americana 
do etanol, essencialmente produzido à 
base de milho. além de ser senador por 
illinois, segundo maior estado produ-
tor de milho dos EUa, Obama sempre 
contou com assessores e eleitores cujos 
laços com a indústria do etanol são 
inegáveis. Com o início da campanha 
eleitoral, Obama vem estreitando mais 
ainda tais laços e passou a endossar ex-
plicitamente o etanol do milho como 
melhor fonte alternativa de energia. 

no recente documento Uma nova 
Parceria para as américas, divulgado 
pela equipe de Obama, o senador afir-
ma que a liderança do Brasil no campo 
dos biocombustíveis desperta preocu-
pações. ‘’ainda que o cultivo de cana-
de-açúcar (base do etanol brasileiro) 
não tenha provocado um pesado des-
matamento, da mesma maneira que a 
produção de soja causou, ambientalis-
tas se preocupam que a crescente de-
manda possa levar os fazendeiros de 
soja para a amazônia’’. (BBC Brasil, 19 
de junho de 2008)

McCain, que não vem de um estado 
rural, defende o fim de subsídios para o 
etanol doméstico. a favor do livre mer-
cado, o republicano é também contrá-
rio à tarifa aplicada pelos EUa ao etanol 
de cana-de-açúcar importado, como o 
produzido no Brasil – que contém mais 
energia que aquele à base de milho e 
cuja produção é mais barata. McCain 
já fez referências diretas ao Brasil ao 
afirmar sua posição contrária aos sub-
sídios. O candidato defende ainda que 

Essa ampla participação de 

vários setores da sociedade 

faz com que as pressões e 

os atores se multipliquem, 

complexificando 

enormemente o 

processo de decisão.
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os subsídios contribuem para o aumen-
to da inflação e já afirmou que o etanol 
brasileiro seria “mais eficiente”. 

Já Obama defende os subsídios e as 
altas tarifas em nome da independên-
cia energética norte-americana, argu-
mentando ainda que o incentivo à pro-
dução doméstica de etanol contribuiria 
decisivamente para a segurança nacio-
nal, e justifica sua posição lembrando 
que atualmente seu país depende do 
petróleo produzido em Estados consi-
derados pelos norte-americanos hostis 
ou perigosos. Trata-se, para além da 
defesa de uma forma renovável e sus-
tentável de energia, de relacionar a po-
lítica energética diretamente à política 
de segurança nacional.

Por outro lado, McCain, escolheu re-
centemente, não por acaso, a cidade de 
houston, a capital do petróleo dos Es-
tados Unidos, para anunciar sua defesa 
da suspensão da legislação que protege 
a plataforma continental além da costa 
americana contra a exploração de pe-

tróleo. Os chefes das mesmas corpora-
ções já escolheram McCain como alvo 
de seus gastos políticos, doando Us$ 1,5 
milhão até o momento para sua campa-
nha. Com isso, McCain espera também 
reduzir a vantagem de seu adversário, 
Barack Obama, nas pesquisas. Os pre-
ços da gasolina subiram enormemente 
desde março, e de lá para cá a parcela 
de cidadãos americanos que apóiam a 
exploração de petróleo em águas cos-
teiras protegidas aumentou de 42% a 
72%. segundo uma recente pesquisa 
do instituto Zogby, 59% dos america-
nos apóiam a exploração de petróleo 
no alasca. Como disse o jornalista Marc 
Pitzke (Der spiegel, “McCain fica ao lado 
das petrolíferas”, 28/06/2008), a disposi-
ção de sacrificar a natureza em prol do 
petróleo cresce proporcionalmente ao 
aumento dos preços nas bombas. 

Cabe uma advertência final em relação 
aos prováveis cenários decorrentes das 
eleições presidenciais. não há dúvida 
de que os presidentes dos EUa têm sido 

as principais autoridades da política 
exterior desde o início da república, tal 
como previsto pelos autores da Consti-
tuição, que almejaram uma instituição 
para atuar com maior grau de energia e 
urgência. Mas é preciso lembrar que os 
chamados “pais fundadores” também 
temiam ações arbitrárias por parte do 
chefe do Poder Executivo, e inseriram 
uma série de controles particularmente 
relacionados com a guerra e o comércio 
exterior. além disso, vários aconteci-
mentos políticos durante as décadas de 
1970 e 1980 também tiveram um efeito 
igualmente profundo sobre o processo 
de elaboração da política externa, como 
é o caso da proliferação dos lobbies, 
que promovem habitualmente seus ob-
jetivos representando muitos interesses 
internacionais. Ora, essa ampla partici-
pação de vários setores da sociedade 
faz com que as pressões e os atores se 
multipliquem, complexificando enor-
memente o processo de decisão na po-
lítica externa dos EUa. u

[e m  a n á l i s e :  e s p e c i a l]
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Cenário Básico 2008 2009p 2010p 2011p 2012p
Crescimento PiB (%) 4,8 3,8 4,2 4,2 4,3

agropecuária 4,2 4,4 4,5 4,4 4,3
indústria 5,1 3,9 4,1 4,2 4,4
serviços 4,6 3,7 3,9 4,0 4,1

Taxa de juros selic (%aa) - média 12,7 13,9 12,4 11,4 10,9
selic (%aa) - final 14,6 13,9 12,0 11,0 10,4

inflação iPCa (%) 6,4 4,9 4,4 4,3 4,3
iGP-M (%) 11,2 5,6 4,6 4,5 4,4

Contas Públicas sup. Primário (%PiB) 4,3 4,0 3,8 3,6 3,5
Dívida Pública (%PiB) 40,6 39,4 38,1 36,6 35,6

Contas Externas Câmbio (r$/Us$) 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9
Balança comercial 23,4 13,9 9,6 8,5 6,3

Exp (Us$B) 190,2 203,4 208,2 214,7 221,8
imp (Us$B) 166,9 189,6 199,0 206,2 215,3

Conta corrente (%PiB) -24,9 -33,7 -32,3 -33,0 -31,4
iED (Us$B) 18,8 34,6 30,0 25,0 25,0

Cenário  Alternativo 2008 2009p 2010p 2011p 2012p

Crescimento PiB (%) 4,8 4,5 3,0 4,0 4,0

agropecuária 4,2 4,5 3,0 4,0 4,0

indústria 5,1 4,5 3,0 4,0 4,0

serviços 4,6 4,5 3,0 4,0 4,0

Taxa de juros selic (%aa) - média 12,7 12,9 13,4 11,4 10,9

selic (%aa) - final 14,6 12,9 13,0 11,0 10,4

inflação iPCa (%) 6,4 7,9 3,4 4,3 4,3

iGP-M (%) 11,2 9,6 3,6 4,5 4,4

Contas Públicas sup. Primário (%PiB) 4,3 4,0 3,8 3,6 3,5

Dívida Pública (%PiB) 40,6 39,4 38,1 36,6 35,6

Contas Externas Câmbio (r$/Us$) 1,6 1,9 1,8 1,9 1,9

Balança comercial 23,4 12,9 9,6 8,5 6,3

Exp (Us$B) 190,2 200,0 208,2 214,7 221,8

imp (Us$B) 166,9 188,0 199,0 206,2 215,3

Conta corrente (%PiB) -24,9 -35,0 -32,3 -33,0 -31,4

iED (Us$B) 32,8 30,8 30,0 32,3 32,8

E = Estimativa P = Projeção iED = investimento Externo Direto

[c e n á r i o s]




