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[ N O TA  D O S  CO L A B O R A D O R E S ]

economia americana, que em 2000 se mante-
ve intacta com o estouro da bolha das empresas 
“ponto.com”, desta vez não conseguiu sair ilesa, e 
o mundo continua às voltas com a crise. O artigo 
“Revisão das Expectativas marca o primeiro tri-
mestre de 2009” traça um panorama do problema, 
mostrando que o aumento de emissão monetária 
promovido pela equipe econômica do governo 
dos Estados Unidos até agora não teve efeitos 
sobre o nível de atividade econômica devido ao 
grande clima de incerteza. O texto apresenta tam-
bém previsões para o Brasil em 2009, mostrando 
que a expectativa de contração da economia bra-
sileira só vem ganhando força.

Na origem da crise, estão a elevada poupança 
mundial, a política monetária expansionista dos 
Estados Unidos, as falhas na regulação e a inter-
venção do governo americano no mercado ban-
cário com o objetivo de fi nanciar a casa própria 
para consumidores de baixa renda, tendo como 
base contratos bancários mal desenhados e com 
alto risco de inadimplência. O artigo “A Crise nos 
EUA” faz um histórico do problema, destacando 
que seus primeiros sinais apareceram no último 
trimestre de 2007, quando o PIB dos Estados Uni-
dos apresentou uma pequena retração de 0,17%. 

Enquanto as grandes potências injetam dinheiro 
na economia e reformulam suas políticas na tenta-
tiva de driblar a crise, muitos insistem em compa-
rar o momento atual à Grande Depressão, ocorrida 
na década de 1930, e afi rmam que o fantasma do 
protecionismo pode estar de volta. Sobre o tema, 
segundo o artigo “Qual o Risco de Retorno do Pro-

tecionismo?”, há boas e más notícias. Apesar de 
estarmos novamente vivendo uma recessão inter-
nacional provocada pelos Estados Unidos, a atual 
crise não é comparável à daquela época, quando 
o comércio mundial recuou em 14%, e, além disso, 
hoje o mundo conta com a atuação da OMC. Por 
outro lado, há, sim, manifestações protecionistas 
isoladas, que também estão contribuindo para 
a queda das exportações e das importações no 
mundo pela primeira vez em 25 anos.

No contexto brasileiro, o artigo “Cenário da 
Arrecadação Tributária” alerta que as receitas do 
país, em vez de crescer, estão diminuindo, o que 
é preocupante. O artigo “A Crise Econômica e seu 
Impacto Regional e Estadual”, por sua vez, trata de 
outro indicador econômico também muito afeta-
do pelas crises econômicas: o nível de emprego. 
O texto ressalta que os estados das regiões Sul e 
Sudeste do país devem sofrer mais com a crise, por 
contarem com uma menor participação do setor 
público na sua força de trabalho.

O ano de 2009 no Brasil, porém, não será ape-
nas de expectativas em relação aos rumos da eco-
nomia do país e do mundo. Nos próximos meses, 
as bases políticas estarão se organizando e se 
preparando para o que vai ocorrer em 2010: pela 
primeira vez em todo o período da redemocrati-
zação Lula não será candidato à Presidência da Re-
pública.  O artigo “A Eleição de 2010 e o Fim de um 
Ciclo” trata dessa questão, analisando as chances 
dos prováveis participantes da disputa e refl etindo 
sobre os rumos da política nacional de um Brasil 
pós-Lula.

Nota dos colaboradores
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[ E M  A N á L I S E :  P O L í T I C A ]

política sempre pode trazer surpresas e daí decorre a grande difi culdade de se 
fazer previsões sobre seus rumos. Mas um fato certamente vai ocorrer em 2010: 
pela primeira vez em todo o período da redemocratização, Lula não será candi-
dato à Presidência da República. Trata-se de uma situação que mudará a próxima 
campanha presidencial, além de ter forte potencial para afetar a agenda e o estilo 
de governar daquele que assumir o Palácio do Planalto em 2011. O presente artigo 
pretende fazer uma refl exão sobre esta provável guinada nos rumos da política 
nacional, de um Brasil pós-Lula.  

A campanha eleitoral sem Lula
O histórico competitivo de Lula é impressionante. Ele concorreu em, nada mais 

nada menos, cinco pleitos presidenciais: 1989, 1994, 1998, 2002 e 2006. Nos três 
primeiros, sua candidatura estruturou a oposição no país, fazendo com que o 
Brasil fosse dividido entre seus apoiadores e os seus detratores. Nos dois últimos 
consagrou-se o fenômeno do lulismo: além dos seus fi éis aliados – os petistas em 
particular –, Lula alcançou um universo bem maior e pluripartidário de eleitores. 
Em particular, consolidou uma posição largamente majoritária junto aos mais po-
bres. 

Com sua chegada ao governo, Lula tornou-se um líder popular provavelmente 
sem paralelo em nossa história. Suas características eleitorais mais fortes, como o 
carisma, sua ligação com os mais pobres, sua abrangência nacional e sua capaci-
dade de aglutinação de várias classes e grupos sociais, não terão como ser repeti-
das por qualquer outro nome entre os presidenciáveis de plantão. 

Basta lembrar que são os principais pleiteantes ao Palácio do Planalto: Serra, 
Dilma, Aécio e Ciro Gomes. O governador paulista é o que tem, entre esses, o 
maior recall nacional, mas não é do tipo carismático e não se tem, por ora, certeza 
de que vai aglutinar a oposição. Isso vai depender de seu embate com o Aécio 
dentro do PSDB. O governador mineiro, por sua vez, embora tenha mais carisma e 
a imagem da jovialidade (de idade e como perfi l político) ao seu favor, está longe 
hoje de ser um nome nacional. Afora isso, difi cilmente ganhará em seu próprio 
partido, e a opção de mudar de legenda teria de ser muito bem justifi cada. De 

A eleição de  e o � m 
de um ciclo

AAAAAA
F E R N A N D O  L U I Z  A B R Ú C I O
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qualquer modo, a possibilidade aven-
tada de prévias revela que não há ne-
nhuma liderança que paire acima das 
lutas políticas entre os tucanos, tal qual 
Lula sempre esteve no PT.

O lado governista também não tem 
nomes com a mesma expressão e ca-
pacidade aglutinadora presentes em 
Lula. Ciro é um candidato com boa 
penetração nacional, mas com votos 
ainda muito concentrados no Nordes-
te. Trata-se de um político tarimbado e 
com muita capacidade comunicativa. 
Porém, do mesmo modo que consegue 
conversar bem com o eleitorado, ele é 
mestre em gerar confl itos com polí-
ticos e formadores de opinião, como 
ocorreu em 2002, fator que o levou à 
perda de posições no fi nal do primeiro 
turno. E Dilma, mesmo com o apoio do 
presidente, ainda é uma incógnita. Em 
resumo, sem Lula a eleição necessaria-
mente ganhará uma nova feição – com 
maior incerteza e alto grau de compe-
titividade entre os favoritos.

Como seria uma campanha presi-
dencial sem Lula? Primeiro, cabe desta-
car que ele terá ainda bastante infl uên-
cia por meio do apoio a seu candidato, 
que é quase certo que será a ministra 
Dilma Rousseff . Mas ninguém sabe 
quanto será o percentual de transferên-
cia de voto. Isso dependerá não só do 
eleitor identifi car a candidata petista 
com o presidente. De maior importân-
cia será a construção de uma imagem 
positiva para Dilma, e tal aspecto está 
vinculado aos resultados dos progra-
mas de governo nos dois últimos anos, 
em particular do PAC e do Programa 
Minha Casa, Minha Vida. Como ela é 
vista, essencialmente, como gerente, e 
não como liderança política, o desem-
penho das políticas públicas deverá ser 
o seu termômetro eleitoral. 

A crise econômica é outro elemen-
to que pode atrapalhar a candidatura 
governista. Aqui, o ponto de maior 
importância será menos a taxa de cres-
cimento em si, e mais o efeito no em-
prego e na renda dos brasileiros. A ca-
pacidade de o governo Lula de manter, 
o máximo possível, as conquistas em 
termos de consumo e padrão de vida 
obtidas nos últimos anos é a variável-

dida, a proposta de prévias é a forma 
pela qual Aécio pretende nacionalizar 
o seu nome, seja para concorrer em 
2010, seja (o mais provável) para con-
solidar o seu nome para 2014, objetivo 
bastante razoável para quem ainda é 
jovem em comparação ao restante da 
elite política. 

A grande dúvida no campo oposi-
cionista é se Serra vai unifi car esse pólo, 
que tem saído desunido desde 2002 – 
primeiro, com o próprio governador 
paulista e, em 2006, com Alckmin. A 
negociação com Aécio, portanto, será 
o grande desafi o. Se o governador mi-
neiro encontrar motivos para alardear 
que perdera de forma injusta, pode até 
não virar candidato à Presidência da 
República, porém, poderá não ajudar 
Serra no segundo colégio eleitoral do 
país – que é Minas Gerais.

Num cenário em que Lula não con-
correrá em 2010, tampouco está garan-
tida a unidade entre os governistas. 
Como o nome de Dilma não é, até ago-
ra, uma força eleitoral evidente, outros 
partidos situacionistas podem querer 
lançar candidato. O caso mais próxi-
mo disso acontecer é o do PSB, que 
iria para a campanha com Ciro Gomes. 
O ex-governador cearense é um dos 
poucos nomes na política brasileira 
com recall nacional, resultado da parti-
cipação em duas disputas à Presidência 
da República (1998 e 2002). Seus apoia-
dores procuram defendê-lo como uma 
terceira via, embora mais alinhada com 
o presidente Lula, e francamente con-
trária à oposição, particularmente se o 
seu concorrente for o governador Ser-
ra. 

Mas nem entre os socialistas há 
consenso em apoiar Ciro. Isso porque 
o presidente do partido, o governador 
Eduardo Campos, deseja fazer uma 
aliança com o PT em Pernambuco para 
garantir sua reeleição. Afora isso, os 
pessebistas têm cargos no Governo 
Federal e precisam do apoio dele em 
estados-chave – como o Rio Grande do 
Norte –, o que difi culta uma candidatu-
ra própria. Tal fato só acontecerá caso 
a crise afete brutalmente o Brasil, colo-
cando Ciro como um outsider, ou se a 
candidatura Dilma tiver menos de 20% 

chave para saber o impacto do cenário 
econômico sobre sua candidata. Ain-
da neste aspecto, cabe lembrar que a 
crise pode respingar nos candidatos 
oposicionistas de duas formas: se for 
propagada uma posição que a popula-
ção considere “derrotista” – isto é, que 
torça para dar tudo errado, como o PT 
desastrosamente fez na época do Pla-
no Real – e por conta das conseqüên-
cias sobre as administrações estaduais 
de São Paulo e Minas – como o colchão 
fi scal paulista é maior, Serra tende a ser 
menos afetado. 

Obviamente que uma campanha 
sem Lula favorece a oposição. Por mais 
que haja o apoio do presidente à Dil-
ma, sai uma liderança popular de larga 
data para entrar uma ministra de Esta-
do, com potencial eleitoral, é verdade, 
mas que nunca será o mito em forma 
de político, como Lula foi defi nido re-
centemente por um importante políti-
co brasileiro. Além disso, os dois nomes 
mais fortes no campo oposicionista, 
Serra e Aécio, são governadores, posto 
que lhes garante um espaço de lideran-
ça tanto política como administrativa.

Serra sai na frente de Aécio por-
que já tem uma carreira nacional mais 
consolidada, fruto de sua experiência 
como ministro da Saúde e, principal-
mente, de sua candidatura presiden-
cial em 2002. O governador mineiro, 
por ora, está num degrau a menos do 
que seu congênere paulista em termos 
de visibilidade eleitoral. Em boa me-

F E R N A N D O  L U I Z  A B R Ú C I O
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das intenções de voto no início de 2010. 
Esses cenários, por enquanto, não têm 
grande probabilidade de ocorrer.

A viabilidade eleitoral de Dilma ain-
da é uma grande incógnita para o bloco 
governista. Mesmo se colando à figura 
do presidente Lula, seu diferencial não 
está na capacidade comunicativa nem 
na sua história política. Ela é a gerente 
do governo e será reconhecida ou não 
pelo eleitorado principalmente por 
esse fator. A pergunta aqui é se a cri-
se econômica será capaz de prejudicar 
seriamente os resultados das políticas 
públicas do governo e a percepção da 
população sobre tais programas.

O fato é que as peças do sistema 
político estão procurando se adaptar a 
uma eleição sem Lula, o que gera algu-
mas incertezas na estratégia dos ato-
res. Poderão defender o que deu certo 
no atual governo, como deverá fazer 
Dilma, ou, no caso da oposição, ao me-
nos evitar críticas à agenda de inclu-
são, que é vencedora junto à maioria 
do eleitorado. Ao apontar erros, será 
melhor identificá-los com o governo e 
não com a figura de Lula, por conta da 
enorme aprovação pessoal que tem o 
presidente. 

Mas é importante notar que a vitó-
ria eleitoral deverá ser construída para 
além do legado de Lula, pois a agenda 
dele e boa parte daquela construída 
nos anos FHC – particularmente a es-
tabilização monetária – tornaram-se 
elementos de consenso básico para o 
eleitorado brasileiro. O candidato que 
conseguir expressar-se não só como 
defensor de tais conquistas, mas tam-
bém como portador de novas agen-
das, aumentará muito suas chances em 
2010. Noutras palavras, há um espaço 
para temas e questões que afligem os 
eleitores e que não foram devidamen-
te tratadas nos quatro mandatos da 
dupla PSDB-PT.

A agenda pós-Lula
Alguns temas começaram a ganhar 

maior importância ao eleitorado e, jun-
tamente com o combate contra a infla-
ção e a agenda da inclusão, poderão 
ser importantes na definição do voto 
nas próximas eleições. Em destaque, 

entram, em primeiro lugar, questões 
que tiveram uma primeira abordagem 
mais ativa no período dos dois últimos 
presidentes. Uma delas é, sem dúvida 
alguma, a Educação, que já tivera avan-
ços com FHC e ganhou enorme impul-
so positivo no segundo governo Lula. 
Ela vem obtendo espaço no debate 
social, mas ainda não foi decisiva nas 
últimas eleições presidenciais. Aliá-la 
a outras temáticas, como o emprego, a 
luta contra a violência urbana e o au-
mento da autoestima dos mais pobres, 
poderá fortalecer o seu impacto mobi-
lizador no processo eleitoral.

Outro tema é o da ampliação do 
emprego e da empregabilidade. Em-
bora os anos Lula tenham sido, até 
agora, positivos do ponto de vista do 
emprego, não se construiu uma agen-
da específica para ampliar a produção 
de novos postos de trabalho. O PAC ou 
o novo programa habitacional pode 
ser usado para essa finalidade, mas 
não é certo que um dos dois represen-
te, tanto do ponto vista técnico como 
do prisma dos eleitores, forma mais só-
lida e de longo prazo para fortalecer o 
mercado de trabalho. Isso poderá ficar 
mais claro se a crise for mais profunda 
no que tange ao desemprego.

Existem ainda as questões mal re-
solvidas na era tucano-lulista e que 
já são percebidas como fulcrais pelos 
cidadãos. Os dois exemplos mais gri-
tantes dessa situação são a Segurança 
Pública e a Saúde. A primeira tem um 

enorme impacto eleitoral, particular-
mente nos grandes centros, ao passo 
que a segunda tem liderado consisten-
temente as últimas pesquisas do Ibope 
sobre as preocupações dos brasileiros. 
Em ambas, não tem havido resposta 
pertinente de governos ou candidatos. 
Como ninguém tem conseguido con-
quistar os eleitores com propostas para 
resolver tais problemas, chega-se a um 
“empate” entre os políticos – já que ne-
nhum deles resolve as dificuldades na 
Segurança Pública e na Saúde, outras 
questões definem o voto do eleitor. 
Mas os presidenciáveis têm aqui dois 
pontos que podem estabelecer uma 
nova agenda positiva, para além dos 
anos FHC e Lula. 

Finalmente, há questões que são 
muito importantes para o Brasil, só que 
não têm geralmente grande apelo elei-
toral. A retomada da agenda de infra-
estrutura é certamente essencial para 
o país, mas se não redundar em obras 
com forte e visível impacto sobre os ci-
dadãos, não terá efeitos grandiloqüen-
tes em 2010. É possível que algumas 
ações do PAC tenham esse efeito, do 
mesmo modo que em São Paulo o go-
vernador Serra terá uma lista de obras 
a apresentar para os eleitores de todo 
o Brasil. Mas o “apagão de infraestrutu-

[ E M  A N á L I S E :  P O L í T I C A ]
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ra” vai além do que aparece ao eleitor 
mediano. 

Nessa mesma linha aparece o tema 
da gestão pública, que talvez seja a 
maior fragilidade do governo Lula. É di-
fícil obter o voto do eleitorado, sobre-
tudo do mais pobre, apenas por uma 
discussão sobre a gerência das políti-
cas públicas. Não obstante, trata-se de 
uma questão essencial para melhorar 
a eficiência e a efetividade do Estado 
brasileiro, gerando um debate muito 
mais importante do que o tamanho do 
governo e as versões ideológicas a ele 
associadas – tanto a do excesso quanto 
o da falta de governo. 

Tomando como base a classificação 
proposta acima, e se os candidatos fa-
voritos para 2010 quiserem ir além do 
lulismo, eles terão de conciliar dois ti-
pos de agenda. A primeira relativa aos 
temas que mais interessam à popula-
ção (como a Segurança) ou que podem 
se tornar atrativos (como a Educação), 
e a segunda relacionada a questões 
estruturais, com efeitos transversais 
sobre todas as outras áreas, como a 
gestão pública. Obviamente que a 
primeira é fundamental para ganhar a 
eleição, só que a segunda é peça-cha-
ve para melhorar a forma de governar 
o país. E para ultrapassar os avanços 

obtidos por FHC e Lula é preciso não 
só escolher as prioridades certas, mas 
melhorar a qualidade das políticas pú-
blicas em geral. Isso é, não só os fins es-
tão em questão; o sucesso do pós-Lula 
depende de uma melhoria nos meios – 
até porque será difícil algum dos atuais 
presidenciáveis construir uma imagem 
pessoal como a de Lula para minimizar 
as falhas de governo.

Conclusão: O fim de um ciclo de 
governança e governabilidade

O fim da Era Lula requer tanto um 
aprendizado em relação às políticas 
que deram certo como a prospec-
ção dos temas que comporão a nova 
agenda do país. Mas essa mudança 
dependerá também da capacidade de 
montar coalizões partidárias/sociais 
e estilos políticos que a viabilizem. O 
sistema político dos últimos 15 anos 
estruturou-se sob duas lógicas. A pri-
meira é a do bipartidarismo presiden-
cial brasileiro, centrado no conflito par-
tidário PT-PSDB. Essa disputa foi muito 
importante para consolidar a demo-
cracia brasileira, bem como para cons-
truir novos paradigmas de políticas 
econômicas e sociais. Porém, o emba-
te, hoje, tem produzido mais polariza-
ções estéreis do que um saudável jogo 
de controles mútuos. No atual estágio, 
a luta entre tucanos e petistas esgotou 
o seu potencial criativo. Por isso que o 
pós-Lula também é o pós-FHC: trata-se 
de, provavelmente com boa parte des-

ses atores, erigir uma dinâmica política 
que ultrapasse a batalha ideológica 
iniciada na década de 1990.

Só que a hegemonia da dupla PT-
PSDB sempre precisou do apoio de ou-
tros partidos para governar o país, par-
ticularmente do PMDB, mas também 
de pequenos e médios partidos. Para 
tanto, constituiu-se uma relação com o 
Congresso Nacional baseada num ex-
tenso loteamento da máquina pública. 
Os custos dessa estratégia estão cada 
vez mais altos, e os ganhos relativos, 
cada vez menores. A oposição a esse 
jogo, tanto dos petistas nos anos FHC 
quanto dos demo-tucanos no período 
Lula, foi centrada numa prática mora-
lista de se fazer política – as CPIs em 
busca de escândalos foram a marca 
do período. A prática não resolveu as 
grandes questões nacionais e, pior, fra-
gilizou o próprio Legislativo, o deposi-
tário último de todas as crises éticas. 

Mesmo com esse tipo de jogo, clien-
telista do lado governista e de soma-
zero da parte dos oposicionistas, FHC 
e Lula foram, no geral, muito hábeis 
para manter e fortalecer a democracia, 
além de terem sido capazes de avan-
çar numa parcela relevante da agenda 
pública. Conseguiram isso por conta 
das qualidades pessoais que tinham 
(e têm), as quais não necessariamente 
serão encontradas nos candidatos à 
eleição de 2010. Mas nem a virtù dos 
dois últimos presidentes seria capaz, 
sozinha, de fazer andar o que falta ser 
feito no campo reformista. O ciclo po-
lítico, assim, esgotou-se duplamente: 
provavelmente não teremos mais, no 
curto prazo, a fortuna centrada na ha-
bilidade presidencial e, ademais, é pre-
ciso além dela.

Instalar uma nova agenda e refor-
mular a maneira de se construir a coa-
lizão governamental estarão na ordem 
do dia para o presidente que assumir 
o poder em 2011. Isso significa priorizar 
melhorias institucionais e mobilizar 
mais a sociedade para a esfera da po-
lítica. Como já escrevi noutro texto, a 
“política para além do lulismo terá de 
voltar a ser mais reformista e enfatizar 
o longo prazo. Dois objetivos distantes 
da atual elite política”. 

[ E M  A N á L I S E :  P O L í T I C A ]
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a edição anterior deste Boletim foram apresentados dados referentes à ar-
recadação de tributos federais no período de julho a  outubro de 2008. Tais 
dados não mostravam, ainda, os efeitos da crise fi nanceira que atingiu a 
economia mundial. São apresentados, nesta edição, dados referentes aos 
quatro meses seguintes, de novembro de 2008 até fevereiro de 2009.

A simples leitura dos números já mostra uma sensível alteração no qua-
dro das receitas tributárias federais. Nesse período, as autoridades viram-
se na difícil tarefa de administrar as fi nanças públicas. A constante veri-
fi cação de aumento da carga tributária, motivo de comemorações pelas 
autoridades federais nos anos passados, cedeu lugar a uma preocupante 
constatação que as receitas, ao invés de crescer, estão diminuindo.

Como agirá o Governo para enfrentar essa queda na arrecadação? É 
uma pergunta cuja resposta terá que ser dada com relativa rapidez. Aos 
primeiros sinais da crise, já detectados no fi nal do ano passado, o Governo 
estabeleceu benefícios, concedendo isenções ou outros favores de nature-
za tributária. Mas, se a receita diminuir consideravelmente, tais benefícios 
provavelmente deverão ser revistos. 

Como mencionado na edição anterior deste Boletim, o volume e a evo-
lução da receita tributária são dados relevantes para se compreender a re-
alidade econômica do país e ajudar na determinação de cenários para os 
meses futuros. Isso porque a arrecadação tributária refl ete diretamente o 
comportamento de certos setores. É o caso da receita do IRPJ que refl ete 
o resultado (lucro) obtido pelas empresas, pois a incidência do imposto 

CENÁRIO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Evolução e perspectivas 
quanto à arrecadação de 

tributos federais

NNN

E U G Ê N I O  M O N T O R O

[ E M  A N á L I S E :  G O V E R N O ]
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se dá sobre o lucro real ou presumido 
que elas apresentam. O mesmo ocor-
re em relação à receita da COFINS, que 
incide sobre a receita das empresas 
e é um indicativo da evolução de seu 
faturamento. A evolução da arreca-
dação do IRRF sobre os rendimentos 
do trabalho refl ete os salários e paga-
mentos recebidos pelos trabalhadores 
brasileiros e, de certa forma, a renda. 
O IPI refl ete a evolução da atividade 
industrial, pois incide sobre o preço de 
venda dos produtos industrializados. 

O IOF, que incide sobre as operações 
fi nanceiras, é no momento atual um 
tributo que incide fundamentalmente 
sobre os empréstimos realizados pelas 
instituições fi nanceiras. Incide também 
sobre outras operações, como câmbio, 
seguras e transações com valores mo-
biliários, porém com alíquotas redu-
zidas. O peso da arrecadação do IOF 
recai basicamente sobre as operações 
de crédito.

A apresentação dos dados da arre-
cadação federal, abaixo indicados, não 

inclui dados sobre a arrecadação pre-
videnciária. É decomposta conforme a 
receita dos principais estados do país, 
que concentram aproximadamente 
75% (setenta e cinco por cento) da ar-
recadação de tributos federais. 

Arrecadação Federal
A arrecadação federal reverteu o 

processo de crescimento que vinha 
apresentando. Mesmo levando-se em 
conta as sazonalidades da arrecadação 
tributária, verifi ca-se que a arrecada-
ção mensal  passou  de 45 bilhões, em 
julho de 2008, para 29 bilhões, em fe-
vereiro de 2009.

Em janeiro, houve queda real de 
7,26% da arrecadação tributária em re-
lação ao mesmo mês no ano anterior. 
Discute-se a redução das metas do su-
perávit primário para atenuar a falta de 
recursos do governo federal.

Arrecadação do IRPJ
No que se refere à arrecadação do 

IRPJ, observa-se um aumento conside-
rável da receita nos meses de início de 
trimestre, quando são recolhidos maio-
res volumes do tributo. Mesmo assim, 
podemos verifi car uma redução nos va-
lores de julho/08 e de outubro/08, em 
torno de  R$ 9,6 bilhões para  a   arreca-
dação de R$ 9,4 bilhões em janeiro/09. 
E nos meses intermediários, também se 
observa uma redução nos valores arre-
cadados: em agosto/08 a receita era de 
R$ 6,4 bilhões e, em fevereiro/09, a re-
ceita caiu para R$ 5,3 bilhões.

Arrecadação do IRRF sobre 
rendimentos de trabalho

Os dados a respeito da arrecadação 
do IRRF sobre os rendimentos do tra-
balho mostraram um aumento na arre-

Tabela 01 - Evolução da arrecadação federal (em R$ 1.000.000,00)

Total 
Brasil   São Paulo

Rio de 
Janeiro

Minas 
Gerais

Rio Grande 
Sul

Julho/08   42.685   17.780    8.573    2.731    2.040
Agosto/08   37.962   15.723    7.845    2.297    1.725
Setembro/08   39.487   16.332    7.988    2.394    1.837
Outubro/08   45.602   19.314    9.582    2.580   2.125
Novembro/08   38.567  16.189    6.687    2.056   1.845
Dezembro/08   41.313  18.192    7.111    1.964   1.720
Janeiro/09   43.883  19.993    7.699    2.295   2.053
Fevereiro/09   29.907  13.290    4.888    1.486   1.331

Tabela 02 - Evolução da arrecadação do IRPJ  (em R$ 1.000.000,00)
Total 
Brasil   São Paulo Rio de 

Janeiro
Minas 
Gerais

Rio Grande 
Sul

Julho/08    9.618    3.666    3.042      734     371
Agosto/08    6.425    2.270    2.215      465      194
Setembro/08    5.737    2.205    1.569      443      184
Outubro/08    9.620    3.818    3.013      634      361
Novembro/08    4.878    2.196       952      391      205
Dezembro/08    4.552    2.067       795      350      183
Janeiro/09    9.420    4.167    2.103      580      466
Fevereiro/09    5.323    2.110    1.349      281      156

Tabela 03 - Evolução da arrecadação do IRRF de rendimentos do trabalho
(em R$ 1.000.000,00)

Total 
Brasil   São Paulo Rio de 

Janeiro
Minas 
Gerais

Rio Grande 
Sul

Julho/08    4.074    1.403      567     174      143

Agosto/08    3.793    1.367      573      176      147

Setembro/08    4.272    1.520      780      176      151

Outubro/08    4.031    1.374      584      179      153

Novembro/08    4.977    1.386      637      202      183

Dezembro/08    5.446    1.565      863      219      188

Janeiro/09    6.031    2.446   1.008      352      225

Fevereiro/09    3.504    1.348      577      152      141

A evolução da arrecadação 

do IRRF sobre os rendimentos 

do trabalho refl ete os salários 

e pagamentos recebidos pelos 

trabalhadores brasileiros e, 

de certa forma, a renda. 

E U G Ê N I O  M O N T O R O
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cadação em dezembro/08 e janeiro/09, 
em virtude de pagamento do décimo 
terceiro salário, férias etc. Em fevereiro, 
a arrecadação baixou signifi cativamen-
te. Uma redução da massa de salários e 
remunerações impactará esse item da 
receita tributária federal.

Arrecadação da Cofi ns
A contribuição COFINS é recolhida 

mensalmente por todas as empresas 
com base em um percentual da receita 
obtida no período.

De todas as análises que se pos-

sam fazer a respeito da situação da 
economia do país a partir de dados 
tributários, a análise da arrecadação 
da COFINS refl ete com muita clareza 
a expansão ou redução da atividade 
econômica, porque ela incide sobre a 
receita das empresas. 

A tabela da evolução da arrecada-
ção da COFINS mostra que  o cresci-
mento da arrecadação, constante até 
outubro/08, parou e passamos a verifi -
car uma redução na arrecadação des-
de então. A arrecadação    mensal    da   
COFINS, que   chegou    a mais de R$ 11 

bilhões em outubro/08,  está em  R$ 7,5 
bilhões em fevereiro/09.

Esses números são bastante preo-
cupantes. Mostram claramente uma 
redução da atividade econômica. E, 
com a queda da receita, como serão 
custeados os benefícios da seguridade 
social, para onde são transferidos inte-
gralmente os recursos da COFINS?

Arrecadação do IPI
A evolução da arrecadação do IPI 

deve ser analisada com cuidado. A que-
da na arrecadação é dramática, mas 
deve-se, em grande parte, às isenções 
e benefícios tributários concedidos 
pelo governo federal para certos se-
tores industriais. A redução da receita 
tributária deve estar tendo como con-
trapartida a manutenção da atividade 
industrial em certos setores.

Arrecadação do IOF
A receita do IOF, que cresceu consi-

deravelmente no ano de 2008, em vir-
tude do aumento de alíquotas deter-
minado pelo Presidente da República 
após a derrubada da CPMF, igualmente 
apresenta sinais de redução. Também 
nesse caso podemos atribuir parte da 
queda de receita a medidas de favore-
cimento implantadas  para atender a 
certos setores econômicos. 

Conclusão
Os dados apresentados indicam um 

problema cuja solução deverá ser pro-
curada nos meses futuros. A queda na 
arrecadação tributária é um fato. Não 
se está mais em um período de cons-
tante crescimento da arrecadação, 
como nos últimos anos. E as despesas 
que a Administração Federal tem que 
suportar podem ser maiores que as re-
ceitas que o sistema tributário transfe-
re para o governo.

Uma retomada rápida dos níveis de 
atividade econômica observados em 
um passado recente poderá aliviar o 
problema.  Se tal retomada não ocorrer, 
será inevitável a necessidade de corte 
nos gastos públicos, pois a receita que 
o governo dispõe é fruto da atividade 
econômica. Se essa cai, a receita públi-
ca também cai.

Tabela 04 - Evolução da arrecadação do IPI  (em R$ 1.000.000,00)

Total 
Brasil   São Paulo Rio de 

Janeiro
Minas 
Gerais

Rio Grande 
Sul

Julho/08    3.439    1.534     285     333      282

Agosto/08    3.544    1.563      331      333      290

Setembro/08    3.665    1.657      333      325      306

Outubro/08    3.795    1.704      326      335      336

Novembro/08    3.599    1.611      360      289      286

Dezembro/08    3.120    1.401      287      248      256

Janeiro/09    2.484    1.097      232      138      226

Fevereiro/09    2.091       918      221      120      173

Evolução da arrecadação da Cofi ns                  (em R$ 1.000.000,00)

Total 
Brasil   São Paulo Rio de 

Janeiro
Minas 
Gerais

Rio Grande 
Sul

Julho/08    10.270    4.274    2.001     649      584

Agosto/08    10.394    4.183    2.091      654      561

Setembro/08    10.941    4.498    2.138      654      622

Outubro/08    11.147    4.548    2.291      632      573

Novembro/08    10.632    4.158    2.270      550      599

Dezembro/08     9.648    3.922    1.607      545      553

Janeiro/09     9.083    3.965    1.486      475      474

Fevereiro/09     7.538    3.203    1.136      457      452

EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO IOF  (em R$ 1.000.000,00)

Total 
Brasil   São Paulo Rio de 

Janeiro
Minas 
Gerais

Rio Grande 
Sul

Julho/08    1.635    1.092       53       52      33

Agosto/08    1.916    1.239       93       62       32

Setembro/08    1.806    1.215       59       48       32

Outubro/08    1.723    1.152       60       43       29

Novembro/08    1.750    1.153       52       40       27

Dezembro/08    1.841    1.276       76       38       28

Janeiro/09    1.491    1.000       43       33       23

Fevereiro/09    1.462       954       70       37       25

[ E M  A N á L I S E :  G O V E R N O ]

cenarios-abril-2009.indd   12 23/4/2009   23:33:13



A N T O N I O  C A R L O S  P Ô R T O  G O N Ç A L V E S

Abril | 2009 13

[ E M  A N á L I S E :  E CO N O M I A ]

DDDDDDDDD esde que a crise fi nanceira se instalou em defi nitivo nos Estados Unidos, o go-
verno americano vem tentando reanimar a economia através de uma agressiva 
política monetária expansionista, de emissão de moeda e de corte da (já reduzi-
da) taxa de juros. O objetivo: injetar dinheiro na economia, aumentando o poder 
de crédito das instituições fi nanceiras e, com isso, alimentar o setor produtivo e o 
poder de gasto das famílias.

Os agregados monetários dos EUA ilustram bem esta política. Em 2008, até 
agosto a variação da base monetária (emissão de moeda) com relação ao mesmo 
mês do ano anterior se situou entre 0,9% e 2,1%. Em setembro, esta taxa passou 
a 9,9%, e nos meses seguintes foi subindo acentuadamente, passando a 36,9%, 
73,7% e 100,8%, sucessivamente. Em janeiro de 2009, mudou o presidente, mas 
não a política: a variação da base monetária em relação a janeiro de 2008 foi de 
107,4% (ver gráfi co 1). Como se vê, a equipe econômica do governo americano, 
pelo menos neste sentido, não está medindo esforços para levantar a economia, 
embora muitos analistas considerem tais medidas vagas e lights frente às propor-
ções que a crise vem tomando.

Revisão das expectativas 
marca o primeiro 
trimestre de 2009
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O M1 americano — que inclui papel-
moeda em poder do público, travelers 
checks, depósitos à vista, e outros de-
pósitos sujeitos a cheque — também 
apresentou aumentos importantes 
com relação ao registrado em 2007, 
mas nada que se compare ao que ocor-
reu com a base monetária (ver gráfi co 
2).

Essa diferença entre as taxas de va-
riação da base monetária e de M1 mos-
tra que, a despeito da forte emissão 
monetária promovida, as instituições 
fi nanceiras americanas estão retendo 
moeda. Ou seja, o aumento de emis-
são monetária não está se converten-
do em moeda em circulação na mesma 
proporção. Assim, o impacto da políti-

ca monetária sobre o nível de ativida-
de econômica está sendo amortecido 
pelo clima de grande incerteza que 
ainda paira sobre os Estados Unidos 
e sobre o mundo. No Brasil, a fuga de 
dólares para aplicação em Letras do 
Tesouro Americano levou a uma for-
te desvalorização da taxa de câmbio 
R$/US$ de 51,8%, entre julho de 2008 
e fevereiro de 2009, e a qual ainda se 
mantém no mês de março. A taxa de 
câmbio R$/Euro também sofreu uma 
considerável desvalorização (20%) no 
mesmo período.

Apenas quando o clima de confi an-
ça se reinstalar na economia americana 
é que os efeitos da política monetária 
se farão sentir plenamente. E aí, a equi-

pe econômica terá um novo desafi o: o 
de enxugar a economia americana no 
tempo certo — nem tão cedo a ponto 
de não reconduzir a economia ao ple-
no emprego, e nem tão tarde a pon-
to de deixar que o excesso de moeda 
cause infl ação, e o dólar se desvalorize 
bruscamente. Assim, a questão futura 
será basicamente de timing de política 
econômica, e a equipe econômica de 
Obama terá que ter muita sensibilida-
de para não desperdiçar os esforços 
feitos até então.

Para a economia brasileira, o cená-
rio mais provável é que, à medida que 
a crise se amenize, a taxa de câmbio 
R$/US$ sofra uma rápida e forte valo-
rização, isto é, que a cotação do dólar 
em reais tenha uma brusca queda. No 
entanto, essa possibilidade não está 
refl etida na pesquisa Expectativas de 
Mercado1, do Banco Central. A media-
na das previsões do mercado feitas no 
início de março aponta para uma taxa 
de câmbio estável em R$ 2,30 até o fi nal 
de 2010 (ver gráfi co 3), provavelmente 
uma taxa mais alta do que a que se ob-
servará à medida que a crise amainar, 
assim como a demanda por Letras do 
Tesouro Americano, e o capital fi nan-
ceiro voltar a fl uir para o Brasil.

Esta mesma pesquisa do Banco Cen-
tral apontou em julho do ano passado 
para um crescimento da economia 
brasileira de 4,8% em 2008. Depois dis-
so, apesar do já visível agravamento da 
crise econômica, esta previsão aumen-
tou para algo em torno de 5,2% até o 
início de dezembro, e depois para 5,6% 

1  Levantamento diário feito pelo Banco 
Central do Brasil sobre as previsões de 
cerca de 90 bancos e empresas não-
fi nanceiras.
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IBGE. Em condições normais, o PIB cos-
tuma apresentar resultados bastante 
positivos no último trimestre, mas o 
que se observou em 2008 foi um índi-
ce trimestral bem abaixo da média do 
ano. Com relação ao setor industrial, 
especifi camente, considerando a varia-
ção “mês ante mesmo mês do ano an-
terior”, em dezembro a retração foi de 
15,5% e em janeiro foi de 15,0%. Quanto 
ao nível de utilização da capacidade 
instalada, apurada pela FGV, passou 
de 85,2% em novembro para 80,6% em 
dezembro. Para se ter uma idéia, em 
dezembro de 2007 o nível de utilização 
da capacidade instalada era de 86,7%.

A ociosidade na indústria está ex-
pressa também nos resultados do PIB 
do setor. Entre o terceiro e o quarto tri-
mestre de 2008, o PIB industrial sofreu 
uma queda impressionante, de 7,4%. 
Impressionante também foi a queda da 
Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), 
de 9,8% nesse mesmo período. É por 
isso que o último trimestre de 2008 
tem sido apontado como o fi m de um 
promissor ciclo de investimentos ini-
ciado em meados de 2007. O corte no 
ciclo de investimentos também pode 
estar expresso na forte queda na pro-
dução de bens de capital: na compara-
ção com o mesmo mês do ano anterior, 
em dezembro de 2008 a queda chegou 
a 22%, e em janeiro deste ano a 13,4%.

O gráfi co 5 mostra a trajetória do ín-
dice do PIB real trimestral desde 2007 
até o fi nal de 2008 e apresenta uma 
projeção para o PIB de 2009 segundo 
quatro possíveis cenários (consideran-
do, por simplifi cação, trajetórias em 
linha reta). O cenário I mostra qual se-
ria o comportamento do PIB em 2009 
caso se concretizasse a previsão do 
Ministério da Fazenda de crescimento 

até o início de 2009 (ver gráfi co 4). O 
fato é que no último trimestre de 2008 
o PIB brasileiro, o total de bens e servi-
ços produzidos pelo país, caiu 3,6% em 
relação ao trimestre anterior. Assim, 
em 2008, a economia brasileira cresceu 
5,1%, apenas como efeito dos bons re-
sultados apresentados até setembro.

Ao mesmo tempo, as previsões para 
o crescimento econômico em 2009 
foram gradativamente caindo a partir 
de julho. Naquele mês, a expectativa 
era de um crescimento econômico de 
4,0% em 2009. No início de março, a 
mediana das expectativas do mercado 
captadas pelo Banco Central apontou 
para um crescimento de 0,6% (ver grá-
fi co 4 também). No entanto, vem au-

mentando o número de previsões de 
contração da economia brasileira em 
2009, como, por exemplo, a do Morgan 
Stanley que, em relatório divulgado 
em 16 de março, reviu a sua previsão de 
variação do PIB brasileiro em 2009 para 
-4,5%. Considerando Chile, Colômbia, 
Peru, Venezuela, México e Argentina, 
a contração da economia brasileira em 
2009, segundo o banco, só não seria 
maior que a dos dois últimos países, 
os quais deverão sofrer contrações de 
4,7% e 5,0% em 2009, respectivamen-
te.

Certamente, contribuiu para a revi-
são da previsão do Morgan Stanley os 
últimos resultados do PIB e da produ-
ção industrial brasileira, apurados pelo 
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Para a economia brasileira, 

o cenário mais provável 

é que, à medida que a 

crise se amenize, a taxa de 

câmbio R$/US$ sofra uma 

rápida e forte valorização.

econômico de 2% em 2009. Como se 
vê, um crescimento econômico des-
sa ordem exigiria uma forte guinada 
do índice, maior que a observada em 
2007, hipótese bastante improvável. 
Já o cenário II — para o qual aponta a 
mediana das expectativas do mercado 
captadas pela pesquisa do Banco Cen-
tral no início de março — supõe um 
aumento real do PIB de 0,6% em 2009. 
Assim como no cenário I, para que 
esse cenário se concretize será neces-
sário, em primeiro lugar, que o pior já 
tenha passado, e que daqui por diante 
a economia brasileira se recupere de 
maneira vigorosa até o fi nal do ano, hi-
pótese que também não parece muito 
provável. O cenário IV é de uma contra-

ção do PIB de 4,5% em 2009 (a previsão 
do Morgan Stanley), a qual parece, por 
outro lado, pessimista demais. O mais 
provável, e o que Cenário FGV conside-
rará como cenário básico para 2009, é 
que o PIB sofra uma contração de 1,5%, 
isto é, ainda que a situação melhore 
um pouco ao longo do ano, o resulta-
do do quarto trimestre de 2008 ainda 
será carregado pelo PIB em 2009. 

Finalmente, com o panorama eco-
nômico brasileiro (e mundial) atual, 
marcado pela retração da demanda e 
do crédito, já era de se esperar que em 
março o Copom acentuasse o ritmo 
de queda da meta para a taxa de juros 
Selic, que agora está em 11,25% ao ano. 
Esta redução, de 1,5 ponto percentual, 

foi a maior já feita em cinco anos. Foi 
também aprovada por unanimidade 
pelos membros do Comitê. Em janei-
ro, quando a redução foi de 1 ponto 
percentual, ainda havia a expectativa 
de que o pacote econômico propos-
to pelo novo presidente dos Estados 
Unidos surtisse efeito de maneira mais 
rápida e efetiva do que de fato ocor-
reu. Além disso, não se conhecia ainda 
o resultado do PIB em 2008 e nem se 
tinha confi rmação da continuidade do 
péssimo desempenho da indústria no 
mês de janeiro. Por fi m, as tentativas 
do governo de amenizar a crise (redu-
ção de impostos, liberação do compul-
sório bancário e ampliação do crédito 
ofi cial) não se mostraram sufi cientes 
para superar os efeitos da escassez 
de crédito e de retração da demanda 
agregada.

Após a reunião do Copom de março 
e da divulgação dos primeiros resulta-
dos de infl ação neste ano, o mercado 
começou a reajustar para baixo tam-
bém as suas expectativas em relação 
a qual será a taxa Selic até o fi m deste 
ano e do próximo. No início de março, 
a mediana das expectativas capta-
das pelo Banco Central apontou para 
uma taxa de 9,75% a.a. tanto em 2009 
quanto em 2010. De fato, à medida que 
a infl ação não for mais uma ameaça 
iminente, mais se abrirá espaço para a 
redução dos juros. Essa possibilidade 
está cada vez mais presente nas ex-
pectativas de mercado a respeito da 
taxa de juros, como pode ser visto no 
gráfi co 6. Mas acreditamos que, ocor-
rendo uma recuperação lenta do PIB 
ao longo deste ano — o cenário mais 
provável para Cenários FGV —, a meta 
para a taxa de juros básica da econo-
mia deverá fechar 2009 em 9% a.a..
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á um forte sentimento de que a persistência da atual recessão e seu possível 
aprofundamento possam trazer de volta o protecionismo— a exemplo do que 
ocorreu na Grande Depressão, na década de 1930. A esse respeito, há boas e más 
notícias.

As más notícias
O problema maior não é a ameaça do protecionismo; é o aprofundamento 

e o contágio das manifestações protecionistas isoladas ocorridas em resposta 
à crise, que já estão provocando um forte declínio do comércio mundial, pela 
primeira vez em 25 anos. São muitas as manifestações.

Até o momento em que esta nota está sendo redigida—pouco antes da reu-
nião do G-20 no início de abril em Londres— não se tem conhecimento de qual-
quer esforço para dar uma resposta sincronizada à crise. Essas respostas têm 
sido pontuais e incluído, além de medidas fi scais e monetárias nos principais 
países, como os Estados Unidos e China, a adoção de um cardápio variado de 
medidas protecionistas nos países do G-20, responsáveis por 80% do PIB mun-
dial.

Qual o risco de retorno do 
protecionismo?

á um forte sentimento de que a persistência da atual recessão e seu possível 
aprofundamento possam trazer de volta o protecionismo— a exemplo do que 
ocorreu na Grande Depressão, na década de 1930. A esse respeito, há boas e más 
notícias.

As más notíciasHHH

[ E M  A N á L I S E :  E S P E C I A L ]
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Essas medidas contrariam a dispo-
sição dos países do Grupo que, em 15 
de novembro último, se comprome-
teram formalmente a não impor bar-
reiras protecionistas adicionais: dos 
20 membros do grupo, 17 violaram o 
compromisso. As exceções ficaram 
por conta da Arábia Saudita, do Japão 
e do México. 

O problema é magnificado, porque 
o protecionismo não tem somente 
uma face tarifária. Outros mecanismos 
podem vir a ser aplicados, incluin-
do barreiras não tarifárias, subsídios 
às exportações, subsídios internos e 
atração de investimentos com benefí-
cios que distorcem o comércio inter-
nacional.

Em razão disso, o risco de retalia-
ção às medidas protecionistas já ado-
tadas é grande. Não será surpresa se 
ocorrerem retaliações ao pacote de 
ajuda ao setor automotivo america-
no ou à reintrodução de subsídios às 
exportações de produtos lácteos da 
União Européia. 

A experiência da década de 1930 
Muitos comparam a situação atual 

com a experiência da década de 1930 
e da Grande Depressão e imaginam 
que teremos também agora uma 
queda em espiral do comércio global, 
como ocorreu naquele episódio. As 
chances de que isso ocorra, contudo, 
são pequenas. 

O símbolo do protecionismo no 
episódio da Grande Depressão foi a 
mudança da tarifa aduaneira dos EUA 
com a aprovação da nova lei tarifária, 
a Smoot-Hawley Tariff Act, em 17 de 
junho de 1930. Essa lei é considerada 
a principal reação protecionista du-
rante a Depressão e a ela se atribui o 
seu aprofundamento. Muitos países, 
em resposta à entrada em vigor da 
lei, aumentaram suas próprias tarifas, 
provocando uma queda em espiral do 
comércio. 

O consenso entre os historiadores 
econômicos do período, entretanto, é 
de que a tarifa Smoot-Hawley é mais 
conseqüência que causa da Depres-
são. Em 1923, os EUA anunciaram que 
a partir de então adotariam de forma 

incondicional a cláusula de nação mais 
favorecida em sua política comercial. 
Não ocorreram ao longo da década 
manifestações protecionistas, a des-
peito dos problemas dos agricultores 
americanos que clamavam por maior 
proteção face à concorrência externa. 

Em 1928, o partido Republicano ga-
nhou a eleição para a presidência e as-
segurou ampla maioria no Congresso. 
Tradicionais protecionistas, os Repu-
blicanos introduziram o projeto de ta-
rifa Smoot-Hawley tariff em janeiro de 
1929. A tramitação legislativa somente 
se completou em junho de 1930. 

A tarifa Smoot-Hawley não era mais 
protecionista que sua antecessora. Se 
aplicada às importações ocorridas em 
1928, a nova lei teria aumentado a ta-

rifa média de 34,6% para 42,5%. O au-
mento de 7,9 pontos percentuais não 
foi particularmente significativo; com 
ele, a tarifa Smoot-Hawley simples-
mente retornava a proteção média 
americana aos níveis que prevalece-
ram naquele país nas primeiras déca-
das do século 20.

À tarifa Smoot-Hawley foi atribuí-
da a queda de 40% no volume de co-
mércio dos Estados Unidos nos dois 
anos posteriores à sua entrada em 
vigor.  A ela se atribuíram também os 
aumentos competitivos de tarifas dos 
principais parceiros comerciais norte-
americanos, tornando uma modesta 
recessão na Grande Depressão. 

Não há, no entanto, qualquer 
evidência empírica de que a tarifa 
Smoot-Hawley tenha sido uma res-
posta à Grande Depressão, ao crash 
da bolsa de Nova Iorque ou à violen-
ta queda da produção e do empre-
go. Tampouco há evidências de que 
aumentos de tarifas afetem as fases 
do ciclo econômico: a tarifa Fordney-
McCumber, antecessora da tarifa 
Smoot-Hawley, aumentou a proteção 
e ocorreu simultaneamente a uma 
fase de recuperação econômica. E não 
existe consenso entre os estudiosos a 
respeito dos efeitos da tarifa Smoot-
Hawley sobre a Depressão, em um 
sentido ou outro, exceto de que foram 
pequenos. Se provocou algum efeito 
significativo, parece ter sido o de jus-
tificar os aumentos competitivos de 
tarifas no resto do mundo. E, mesmo 
assim, alguns estudos mostram que a 
queda no comércio americano entre 
1930 e 1932 deveu-se mais à queda do 
PIB que ao aumento da proteção.

As boas notícias
Estamos novamente diante de um 

fenômeno de recessão internacional, 
fruto do rápido contágio da recessão 
americana decorrente da maior glo-
balização da economia internacional. 
Ocorrerá uma redução pronunciada 
no comércio internacional em 2009, 
com a queda nas demandas domés-
ticas nos principais países importa-
dores. Ainda assim, a crise atual não é 
comparável à Grande Recessão, quan-
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Desta vez, será preciso um 

compromisso com a abolição 

de qualquer tipo de restrição 

nova à circulação de bens 

e serviços e que cubra um 

período suficientemente longo 

até que a economia mundial 

saia da atual fase recessiva.
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do o comércio se contraiu em 14%. O 
que pode impedir uma nova rodada 
de elevações competitivas nas barrei-
ras às importações dos principais ato-
res no mercado internacional?

O fato novo em relação à década 
de 1930 é a existência da Organização 
Mundial de Comércio (OMC) e dos 
ganhos comprovados de 60 anos de 
reduções negociadas nas barreiras 
tarifárias e não tarifárias ao comércio 
internacional mais livre. Os compro-
missos dos países com as normas da 
OMC limitam o espaço de manobra 
para o retorno a um generalizado pro-
tecionismo, a exemplo do ocorrido na 
década de 1930. 

Também regionalmente há com-
promissos nacionais que dificilmente 
poderão ser ignorados. Um desses 
casos é o do comércio intra-União 
Européia (UE). Seria necessária uma 
catástrofe de proporções ainda des-
conhecidas para a imposição de bar-
reiras a esse comércio. Quanto ao 
comércio com os países fora da UE, a 
autonomia de cada um dos países da 
União é limitada. Não há como impor 
unilateralmente medidas de salva-
guarda, anti-dumping e tarifas com-
pensatórias contra subsídios de parcei-
ros fora da área. 

Mesmo um fracasso da Rodada 
Doha não deverá ter um impacto 
maior sobre os níveis tarifários dos pa-
íses desenvolvidos. Esse não é o caso, 
contudo, dos países emergentes e em 
desenvolvimento, que estão pratican-
do tarifas muito mais baixas do que as 
tarifas consolidadas nas negociações 
comerciais multilaterais anteriores. 
México, índia, áfrica do Sul e Coréia 
poderiam aumentar suas tarifas atu-
ais, mais baixas, até os valores consoli-
dados na OMC, de maneira consisten-
te com as regras da Organização. O 
risco dessa estratégia, evidentemente, 
seria a possibilidade de retaliação pe-
los parceiros comerciais. 

Problemas a superar
É possível que medidas pontuais 

de auxílio a setores sensíveis nos pa-
íses desenvolvidos causem reflexos 
equivalentes à imposição de barreiras 

às importações provenientes de pa-
íses emergentes. Um exemplo desse 
tipo de problema são os planos de 
ajuda às indústrias automotivas ame-
ricana e francesa.

O presidente francês Nicolas Sarko-
zy anunciou em fevereiro um plano de 
emprestar, por cinco anos, seis bilhões 
de euros à Renault e à PSA Peugeot-
Citroën em troca de um compromisso 
das empresas de não fechar linhas de 
montagem na França durante a dura-
ção do empréstimo. A medida foi con-
siderada discriminatória por países 
em que as montadoras têm fábricas, 
como a República Tcheca, a Eslová-
quia, a Espanha, a Eslovênia e outros 
países da UE. 

Problemas semelhantes se passam 
com o plano de ajuda ao setor auto-
motivo norte-americano. Esses casos 
se baseiam em brechas na legislação 
de proteção à concorrência dos paí-
ses industrializados. Mas há também 
problemas de outra natureza, como 
o “nacionalismo no emprego” na Grã-
Bretanha e as medidas tomadas pelos 
EUA na segunda quinzena de março 
contra o ingresso de caminhões mexi-
canos por sua fronteira Sul em adição 
ao número de veículos atualmente 
autorizados, sob o pretexto de que os 
veículos são inseguros — em violação 
do disposto no Acordo de Livre Co-
mércio da América do Norte. 

Como se poderá evitar o 
protecionismo

Não será suficiente que os países 
do G-20 reiterem o compromisso de 

15 de novembro de não lançar mão de 
novas medidas protecionistas. Algo 
mais será necessário. 

Desta vez, será preciso um compro-
misso (1) com a abolição de qualquer 
tipo de restrição nova à circulação de 
bens e serviços; (2) de novos subsídios 
às exportações; (3) de subsídios inter-
nos a indústrias sensíveis, discrimina-
tórias contra atividades semelhantes 
no resto do mundo; (4) de não discrimi-
nação do acesso a empresas nacionais 
e estrangeiras a créditos com recursos 
públicos; (5) de eliminação de requisi-
tos de “compra nacional” do tipo “Buy 
American”; e (6) que cubra um período 
suficientemente longo para assegurar 
que durará até que a economia mun-
dial saia da atual fase recessiva. 

Um novo compromisso é também 
insuficiente. É desejável que a OMC 
monitore mais de perto a introdução 
de novas barreiras ao comércio patro-
cinadas pelos seus países membros. 
E que os resultados desse monitora-
mento sejam divulgados em interva-
los regulares e curtos para que todos 
acompanhem a quebra do compro-
misso assumido. 

Conclusão. A crise atual tem natu-
reza global e contagiou todos os paí-
ses mais rapidamente que em eventos 
similares no passado. A solução para 
a crise não é simples. Cada caso é um 
caso e levará tempo até que a atual 
fase recessiva se encerre.

Já estamos convivendo com dis-
torções ao funcionamento de um 
mercado mundial mais livre, fruto de 
décadas de negociações multilaterais 
de reduções de barreiras ao comércio. 
O problema mais urgente é visualizar 
um compromisso que impeça o surgi-
mento de novas barreiras. A reunião 
do G-20 poderá (ou não) dar um im-
portante passo nessa direção.

No plano multilateral — a menos 
que haja uma catástrofe que não está 
à vista —, não há porque esperar um 
retrocesso da liberalização comercial. 
Sem dúvida, a Rodada Doha perma-
necerá suspensa até o final da reces-
são. Não se materializando qualquer 
grande retrocesso, já se terá sido um 
bom resultado. 
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QQQQQQQQQQQQ uando a economia de um país é atingida por um choque externo, tal como na 
crise atual, a visão comum postula que as conseqüências do choque no empre-
go são sentidas de forma homogênea pelos diversos setores da economia. En-
tretanto, essas conseqüências vão variar de acordo com as características desses 
setores, fundamentalmente segundo o seu grau de integração com os mercados 
internacionais.

Uma economia pode ser dividida entre dois setores básicos. O primeiro é o 
setor produtor de bens e serviços comercializáveis. Este setor produz bens e ser-
viços para os quais existe um mercado internacional, tais como as commodities e 
outros produtos, ou seja, para os quais existe um preço internacional. Preço que 
serve como parâmetro para a produtividade dos atores econômicos domésticos 
que se vêem expostos à competição externa. Uma das características da atual cri-
se mundial é a queda generalizada dos preços dos bens comercializáveis, devido 
à forte retração nas economias mais desenvolvidas e com maior participação no 
mercado internacional.

O outro setor da economia é o produtor de bens e serviços não-comercializá-
veis. Dentre os produtos característicos deste setor podem ser identifi cados os 
transportes locais, os serviços pessoais (cabeleireiro, por exemplo), a construção 
de imóveis e, principalmente, os serviços ofertados pelo setor público. Ao contrá-
rio dos produtos do primeiro setor, esses produtos não têm preço internacional 
que sirva de parâmetro para a produtividade dos atores domésticos que, por sua 
vez, não são expostos à competição internacional. Em conseqüência, os preços 
desses produtos são fi xados no interior das fronteiras do mercado nacional.

A despeito de que, para muitos, o país tenha chegado atrasado ao último gran-
de ciclo de expansão do comércio mundial, a economia brasileira sofreu uma con-
siderável mutação no que tange ao seu grau de integração à economia mundial. 
Uma medida tradicional desta integração é fornecida pelo grau de abertura co-
mercial, medido como a soma das exportações e importações como parcela do 
PIB. De acordo com essa medida, entre 1990 e 2008, a abertura comercial mais 
que dobrou, saindo de cerca de 15% para quase 33% do PIB. Embora restritos, pois 

A Crise Econômica e 
seu Impacto Regional e 

Estadual
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bens e serviços comercializáveis não 
são necessariamente comercializados, 
esses números dão uma boa idéia da 
magnitude da transformação da eco-
nomia nacional no período e fornece 
subsídios para a compreensão mais 
adequada sobre os impactos da crise 
atual.

Para os objetivos deste artigo, im-
porta ressaltar apenas que, dado que 
seus preços são formados no interior 
dos mercados nacionais, é possível 
esperar variação maior entre os países 
para os preços do setor produtor de 
bens e serviços não comercializáveis. 
A variação se explica pelo fato de que 
esse último tende a ser mais protegido 
das incertezas inerentes ao mercado 
internacional do que o setor produtor 
de bens e serviços comercializáveis. 

Retomando a questão inicial sobre 
o impacto da crise econômica atual 
sobre o emprego, é possível afi rmar 
que ele será sentido de forma muito 
mais aguda pelos trabalhadores do 
setor privado, que atuam no setor co-
mercializável da economia, do que 
pelos trabalhadores do setor público. 
Como o setor público, por defi nição, 
pertence ao setor não comercializável 
da economia, o fator mais importante 
na determinação dos seus níveis de 
emprego e salário é a preferência do 
governo e não a competitividade dos 
produtores nacionais nos mercados in-
ternacionais.

Mas como se distribuem espacial-
mente os empregos vinculados aos 
setores de bens comercializáveis e de 
não comercializáveis? Uma forma de 
analisar esse tipo de problema é olhar 
para a distribuição no mercado de tra-
balho entre as regiões e os estados bra-
sileiros. Grosso modo, as regiões e os 
estados com maior peso do emprego 
público na força de trabalho tenderiam 
a estar mais protegidos dos efeitos da 
crise do que aqueles onde a presença 
do setor público como empregador 
fosse mais reduzida.

Os dados divulgados pela Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) realizada em 2007 pelo IBGE 
apontam uma variação interessante 
nessa proporção. A participação do 
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Grá co 1: Participação de servidores públicos sobre o número de 
pessoas empregadas no Brasil e nas grandes regiões 
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Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração: FGV-CEPESP. 
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Grá�co 2: Percentual de servidores públicos sobre o
número de pessoas empregadas no estado 

Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração: FGV-CEPESP. 
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Grá�co 3: Percentual de servidores públicos sobre o
número de pessoas empregadas formalmente no estado 

Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração:FGV-CEPESP. 
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emprego público no emprego total 
(formal e informal) varia de 15% para 
as regiões Sul e Sudeste até 27% para 
a região Norte. A análise por estados 
revela que esses números não são 
homogêneos. O percentual médio do 
emprego público, por exemplo, para 
a região Nordeste é de 22% (ver grá-
fi co 1). No entanto, dentre os estados 
da região destacam-se o Ceará com 
participação de apenas 13% – patamar 
mínimo nacional, acompanhado ape-
nas por São Paulo e Rio Grande do Sul 
– até o estado de Alagoas, o máximo 
da região, com participação de 29%. 
Mesmo na região Norte existe varia-
ção entre os estados, com o mínimo 
regional encontrado no Pará – partici-
pação de 15% – até o máximo regional, 
e nacional, encontrado no estado do 
Acre, onde a participação do emprego 
público alcança 40% do emprego total 
(ver gráfi co 2).

Se a comparação restringe-se aos 
empregos formais, sob o argumento 
da maior similaridade entre os mer-
cados de trabalho público e privado, 
as discrepâncias regionais e estaduais 
tendem a aumentar. Dessa forma, a 
média da participação do emprego 
público no mercado formal de trabalho 
para a região Norte sobe para 43%. No-

vamente, o Pará apresenta o patamar 
mínimo regional com 27% e o estado 
do Acre o máximo – regional e nacional 
– com 59%; em outras palavras, quase 
60% dos empregos formais no estado 
do Acre são ofertados pelo setor públi-
co. Os números para a região Nordeste 
indicam que a proporção de empregos 
públicos atinge em média 35%.  Como 
na análise anterior, os contrastes no in-
terior da região vão do Ceará, com 22%, 
até Alagoas, onde a participação do 
emprego público chega a 43%. Como 
esperado, esses números contrastam 
com os das regiões Sul e Sudeste, onde 
historicamente o setor privado tem de-
monstrado maior capacidade de gerar 
empregos. A média da participação 
do emprego público para região Sul, 
a menor do país, é de 19%, com des-
taque novamente para o Rio Grande 
do Sul, onde a participação atinge o 
mínimo nacional – ao lado do estado 
de São Paulo – com 17%.  A média de 
participação do emprego público no 
setor formal de trabalho para a região 
Sudeste é de 20% (ver gráfi co 3).

A análise dos números acima per-
mite prever que os custos do ajuste 
econômico doméstico frente à nova 
situação, em termos de ajuste do nível 
de emprego, devem ser sentidos com 

mais intensidade nos estados das re-
giões Sul e Sudeste que contam com 
maior participação do setor privado 
na sua força de trabalho. Nas outras re-
giões do país, o mercado de trabalho, 
por contar com a maior participação 
do setor público – cujos níveis de em-
prego e remuneração não seguem a 
mesma lógica do setor privado –, não 
sofreria as conseqüências imediatas da 
atual crise econômica internacional.

Finalmente, é possível especular 
sobre os dilemas envolvidos na ação 
governamental voltada para minorar 
os impactos da crise. Em linhas gerais, 
a intervenção do governo pode voltar-
se para a promoção de investimentos 
públicos estratégicos que contribui-
riam para a retomada do crescimen-
to econômico, gerando empregos e 
favorecendo mais os estados onde o 
setor privado tem maior participação 
no emprego. Outra forma de minorar 
os efeitos da crise, mais voltada para 
o curto prazo, é aumentar a oferta de 
emprego público e/ou os salários do 
funcionalismo, o que favoreceria mais 
os estados onde a participação do se-
tor público no emprego fosse maior. A 
escolha do governo neste dilema pode 
ter conseqüências duradouras para o 
desenvolvimento do país. 

F E R N A N D O  D E  H O L A N D A  B A R B O S A  F I L H O

[ E M  A N á L I S E :  E S P E C I A L ]
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No ano de 2008 a economia americana entrou em uma profunda crise econômica originada 
por uma série de fatores: abundância de recursos (elevada poupança mundial e política mo-
netária expansionista nos Estados Unidos), intervenção governamental inadequada, contratos 
mal desenhados e falha na regulação. O primeiro fator, excessiva quantidade de recursos dispo-
níveis para empréstimos, esteve aliado a uma baixa taxa de juros, o que eleva a demanda por 
oportunidades de ganhos, apesar dos riscos também aumentarem em tais transações.

A interferência do governo no mercado, por sua vez, estimulou empréstimos para os indiví-
duos classifi cados como subprime1. O grupo que compõe os tomadores subprime é composto, 
principalmente, por minorias e consumidores de baixa renda. Com o objetivo de dar acesso ao 
fi nanciamento para a casa própria às minorias, o governo Clinton estimulou a concessão de 
empréstimos aos mutuários subprime dando aos bancos a garantia de que os mesmos seriam 
pagos, em caso de calote, pelas agências subsidiadas pelo governo americano, Fannie Mae e 
Freddy Mac. Essa garantia do governo fez com que bancos fornecessem empréstimos para pes-
soas que antes não tinham acesso ao mercado de crédito imobiliário devido ao seu alto risco de 
inadimplência.

Os contratos subprime estabeleciam taxas de juros moderadamente altas nos primeiros dois 
ou três anos e taxas de juros elevadas nos 28 ou 27 anos seguintes2. Desse modo, o acordo es-
timulava a renegociação após os primeiros anos, no qual pagava-se uma multa, e o banco se 
apropriava de parte dos ganhos decorrentes da valorização dos imóveis.

O mau desenho dos contratos dos gestores de bancos instigava a concessão de crédito, ape-
sar da precariedade dos empréstimos. A má avaliação do risco dos papéis relacionado ao crédi-
to subprime foi outro fator alimentador da crise. 

Os CDO’s (Collateralized Debt Obligations) classifi cados como BBB, em 2005, tinham uma 
taxa de inadimplência projetada de 20%. Os papéis estruturados subprime classifi cados como 

1  Os tomadores de empréstimo considerados subprime são aqueles que apresentam pelo menos uma das 
características abaixo: 1) estar inadimplente um ou mais meses no último ano; 2) entrega de uma residência nos 
dois anos anteriores; 3) falência nos últimos cinco anos; 4) rating do FICO abaixo de 660; e 5) comprometimento da 
renda com empréstimo acima de 50%.

2  Estes contratos eram denominados 28/2 e 27/3, respectivamente.

A Crise nos EUA
F E R N A N D O  D E  H O L A N D A  B A R B O S A  F I L H O
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BBB tinham uma inadimplência projeta-
da muito “otimista” entre 4% e 6%, en-
quanto que a inadimplência realizada 
na crise foi muito mais elevada, indican-
do que os gestores dos bancos estavam 
com um comportamento muito arris-
cado devido aos incentivos errados em 
sua remuneração.

A securitização dos empréstimos sub-
prime foi um fator decisivo no tamanho 
da crise. Existente no mercado america-
no há muitos anos, a securitização for-
ma papéis compostos por um portfólio 
de empréstimos, hipotecas, títulos e 
recebíveis de cartão de crédito. Esses 
papéis são classificados pelas agências 
de risco, o que facilita a sua precificação 
e posterior venda. Os bancos tradicio-
nalmente mantinham em suas cartei-
ras os empréstimos concedidos até os 
seus vencimentos, modelo chamado 
“originate to hold”. A securitização possi-
bilitou uma transformação na indústria 
bancária para o modelo chamado “ori-
ginate and distribute”, no qual o banco 
cria um determinado ativo e vende o 
mesmo através de papéis estruturados 
em troca de dinheiro novo para que a 
operação possa ser repetida. Uma vez 
vendidos, esses papéis que possuem a 
garantia, em última instância, dos ban-
cos que os originam, não aparecem no 
passivo (balanço) do banco, permitindo 
novos empréstimos e uma grande ala-
vancagem dos mesmos. 

Os ingredientes para a crise estavam 
prontos: empréstimos hipotecários 
duvidosos concedidos com aval gover-
namental, gestores de instituições fi-
nanceiras com incentivos errados e ins-
tituições bancárias alavancadas acima 
do que o bom senso recomenda. 

Início da Crise
A crise começou a aparecer com a es-

tabilização dos preços dos imóveis que 
deu origem ao não pagamento dos em-
préstimos. A elevação da inadimplência 
mostrou os primeiros sinais da crise já 
em meados de 2007. Em maio e junho 
daquele ano, vários contratos subprime 
tiveram a sua classificação de risco re-
baixada pelas agências. Em julho, o ín-
dice de vendas de casas novas mostrou 
uma retração de 6,6%. Esse processo 

foi se deteriorando lentamente até o 
aprofundamento da crise, a partir de se-
tembro de 2008, mês em que ocorreu a 
quebra do Lehman & Brothers.

Com a eclosão da crise, o Dow Jones, 
principal índice da bolsa de Nova Ior-
que, que estava acima dos 12.000 pon-
tos em Março de 2008, caiu para níveis 
inferiores a 8.000 pontos em Novembro 
de 20083. A queda expressiva do índice 
com uma perda de mais de 30% gerou 
um enorme efeito riqueza negativo 
para a economia americana. Em um 
país onde grande parte das famílias in-
veste em bolsa, a perda de mais de 30% 
de seus ativos reduz o consumo e, com 
isso, a demanda agregada da economia 
como um todo. Essa perda de riqueza 
por si só já seria capaz de enfraquecer a 
economia americana. 

A bolha imobiliária está causando 
um impacto significativo sobre a eco-
nomia real americana, diferentemente 
do que ocorreu com o estouro da bolha 
nos ativos da bolsa eletrônica Nasdaq 
em 2000. No estouro da bolha, a queda 
no preço dos ativos implicou grande 
perda de riqueza, porém não afetou o 
sistema de crédito, pois a maior parte 
dos ativos da bolsa eletrônica estava 
em mãos de investidores externos ao 
sistema bancário. 

Na atual crise, grande parte dos cré-
ditos subprime, e seus derivativos, esta-
va nas mãos das instituições bancárias, 
bastante alavancadas e com riscos ele-
vados. A saúde financeira dos bancos 
foi bastante afetada, o que gerou uma 

3  Em fevereiro de 2009, o Dow Jones encontra-
se abaixo dos 7000 pontos.

crise de confiança, observada com a 
abertura dos spreads entre a fed funds 
rate e a libor.

O prolongamento e o aprofunda-
mento da crise estão atrelados à carac-
terística do mercado de papéis estru-
turados, que dificulta a avaliação dos 
bancos mais fortemente atingidos pela 
crise, e não possibilita a fácil separação 
entre os agentes financeiros “quebra-
dos” e aqueles com problemas de liqui-
dez. Com empréstimos mais arriscados, 
há um travamento do crédito interban-
cário, o que gera uma preferência pela 
liquidez nos mercados, estimulando a 
venda de ativos e uma depreciação ain-
da maior dos mesmos. 

Esse travamento no crédito possui 
um efeito muito grande na economia 
real, uma vez que reduz a disponibilida-
de de recursos e eleva o custo dos em-
préstimos. Firmas sem capital de giro 
agora carecem de recursos para pro-
duzir; investimentos antes viáveis tor-
nam-se inviáveis devido ao maior custo; 
consumidores reduzem o seu consumo 
por falta de crédito e assim por diante, 
levando a uma perda de produto supe-
rior a ocasionada pela redução de rique-
za, que, por sua vez, é provocada pelo 
grande efeito multiplicador do crédito.

Políticas Adotadas
Cumprindo sua função de dar liqui-

dez ao sistema, o FED (Federal Reserve) 
ampliou de forma significativa o crédito 
no mercado. Entretanto, tal aumento 
não foi suficiente, o que gerou o chama-
do “empoçamento de liquidez”. Ou seja, 
a queda no preço dos ativos relaciona-
dos ao mercado de crédito debilitou de 
tal forma a saúde financeira de algumas 
instituições financeiras que elas para-
ram de emprestar recursos entre si, na 
expectativa de que esses empréstimos 
não sejam honrados.

A redução da taxa de juros realizada 
pelo FED, em conjunção com a baixa 
taxa de juros vigente no mercado ame-
ricano4, reduziu o espaço de atuação da 

4  Alguns analistas responsabilizam, em parte, o 
FED pela crise visto que as baixas taxas de juros 
estimulam empréstimos mais arriscados por 
parte das instituições financeiras em busca de 
maior lucratividade.
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política monetária, visto que a taxa bá-
sica da economia dos EUA encontra-se 
inferior a 0,25% a.a., o teto imposto pelo 
FED. 

Com o objetivo de evitar que a crise 
atual seja tão profunda como a grande 
depressão de 1929, o governo ameri-
cano está fazendo um grande esforço 
para mitigar os efeitos deletérios da 
mesma. Como a ampliação da liquidez 
da economia não teve o impacto espe-
rado, não sendo suficiente para superar 
a crise de confiança e re-estabelecer os 
canais de crédito na economia, o FED 
optou por políticas pouco usuais na 
atuação de Bancos Centrais e criou no-
vas linhas de crédito com o intuito de 
destravar o mesmo. Essas linhas de cré-
dito ofertadas pelo FED recebem ativos 
como colaterais, como, por exemplo, 
os “commercial papers”. Dessa forma, 
o ativo do FED passa a conter um risco 
que não existia antes da crise, quando o 
mesmo era composto basicamente por 
títulos do Tesouro americano e reservas 
internacionais, livres de risco5. 

Com a percepção de que o trava-
mento do crédito na economia possui 
efeitos devastadores sobre a mesma, 
e com o diagnóstico de que havia um 
problema de solvência no sistema ban-
cário americano, o Executivo, através do 
Tesouro, lança um pacote de resgate ao 
sistema bancário. Em outubro de 2008, 
o congresso americano aprovou o TARP 
(Troubled Assets Relief Program), um 
pacote de US$700 bilhões para ajudar 
instituições financeiras em dificuldade. 
Ou seja, o Tesouro americano parte para 
uma capitalização direta dos bancos.

Apesar da liberação de grande parte 
desses US$700 bilhões para instituições 
financeiras em dificuldades, o pacote 
não teve o impacto esperado sobre o 
crédito. Ou seja, o crédito interbancário 
ainda não foi normalizado, pois ainda 
não foi decidido como serão tratados os 
ativos “podres” que estão nos ativos das 
instituições financeiras e, por isso, pro-
vocam a incerteza acerca da solvência 
do sistema financeiro.

5  Caso estes “commercial papers” não sejam 
honrados, o tesouro terá que capitalizar o FED.

A Crise da Economia Real

Os primeiros sinais da crise atingi-
ram a economia real americana no úl-
timo trimestre de 2007 quando o PIB 
apresentou uma pequena retração de 
0,17%. Entretanto, nos dois primeiros 
trimestres de 2008 a economia parecia 
estar em recuperação, com um cresci-
mento de 0,87% no primeiro trimestre 
e de 2,83% do segundo trimestre. O 
avanço do segundo trimestre parece ter 
sido uma conseqüência do pacote fiscal 
adotado pelo governo Bush no qual os 
americanos ganharam um reembolso 
de seus impostos através de cheques 
enviados pelo governo federal, com o 
intuito de conter o problema.

A crise começou a afetar fortemente 
a economia real americana a partir do 
terceiro trimestre de 2008, quando o PIB 
real dessazonalizado apresenta queda 
de 0,51%. No último trimestre de 2008, 
após o aprofundamento da crise finan-
ceira, a economia americana acentua 
sua perda de produto com uma queda 
anualizada no produto real de 6,2%. 

Entre dezembro de 2007 e dezembro 
de 2008, a produção industrial nos EUA 
apresentou uma queda acentuada, de 
7,8%. A utilização da capacidade insta-
lada da economia americana caiu de 
79,4% em julho de 2008, para 72 % em 
janeiro de 2009, o menor nível desde 
Fevereiro de 1983.

A produção da indústria está no ní-
vel mais baixo desde junho de 2004. O 
índice está em queda desde janeiro de 
2008, saindo de 112 em Janeiro para 103 
em Dezembro de 2008.

Com a redução do nível de atividade 
apresentada acima, as taxas de desem-

prego nos EUA começam a elevar-se de 
forma gradativa. A taxa de desempre-
go, que estava em 4,9% em janeiro de 
20086, atingiu 7,9% em janeiro de 
2009.

A inflação, que estava acelerando e 
atingiu 1,1% em junho de 2008, cedeu 
bruscamente com a forte desacelera-
ção da economia americana do último 
trimestre, com números bem negativos 
em outubro, novembro e dezembro, res-
pectivamente: -1%, -1,7% e -0,7%. Dessa 
forma, a inflação não oferece qualquer 
restrição no uso da política fiscal7.

A crise possui uma escala global com 
diversas economias sendo seriamente 
afetadas. O PIB da UE apresentou a se-
gunda redução seguida, com uma que-
da de 1,5% em relação ao trimestre ante-
rior. O crescimento do PIB em 2008 ficou 
em 0,9%, muito abaixo do apresentado 
em 2007 quando a economia do bloco 
cresceu 2,9%.

No quarto trimestre, o PIB da Ingla-
terra caiu 1,9%, enquanto o PIB alemão 
caiu pelo terceiro trimestre seguido 
com uma redução de 2,1%. A economia 
japonesa sofreu uma retração de 3,3% 
do PIB no último trimestre de 2008 com 
uma queda anualizada superior aos 
12%.

Situação Atual e Perspectivas para 
2009

Apesar do grande esforço realizado 
pelo governo americano para mitigar 
os efeitos da crise financeira, as expec-
tativas acerca da economia americana 
não têm melhorado, sendo bastante 
negativas.

A confiança do consumidor america-
no continua abalada. O índice de con-
fiança do consumidor, divulgado pela 
Universidade de Michigan, apresentou 
uma queda acima do esperado no mês 
de fevereiro, atingindo 56,2 ante 61,2 de 
janeiro, perto do mínimo histórico.

Os números da economia em 2008 
têm sido constantemente revisados para 

6  A taxa de desemprego da economia americana 
ficou abaixo de 4,9% entre dezembro de 2005 e 
dezembro de 2007.

7  O espaço para a utilização da política 
monetária é muito pequeno.
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baixo, mostrando que a deterioração da 
economia é maior que a esperada. Prova 
disso é a revisão da queda do PIB anua-
lizada do último trimestre de 2008, que 
saiu de perda de 3,8% para 6,2%.

Para o ano de 2009, o FED da Fila-
délfia prevê uma queda de 5,2% do PIB 
no primeiro trimestre, mostrando uma 
deterioração nas expectativas, uma vez 
que a previsão anterior era de queda de 
1,1% no PIB do primeiro trimestre. Além 
disso, a duração da crise deve ser maior 
do que a esperada anteriormente. O PIB 
do 2º trimestre deve cair 1,8% ante uma 
previsão anterior de elevação de 0,8%.

Há consenso entre os economistas de 
que a economia americana terá um ano 
de 2009 extremamente ruim, com redu-
ção da atividade econômica e elevação 
da taxa de desemprego. O presidente do 
FED, Ben Bernanke, prevê que a taxa de 
desemprego supere os 8,5% no segundo 
semestre de 2009. Logo, a preocupação 
atual deve ser com a minimização dos 
estragos neste ano e em como permitir 
uma saída da crise para 2010.

No dia 12 de fevereiro o pacote de 

estímulo fiscal proposto pelo recém 
empossado presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, foi aprovado 
pelo senado americano, com um valor 
de US$787 bilhões. 

Entretanto, o efeito do pacote de estí-
mulo fiscal parece restrito, uma vez que 
o principal problema ocasionado pela 
crise nesse complexo sistema financei-
ro ainda não foi resolvido. Ainda existe 
grande incerteza sobre quais bancos 
estão em boa situação e quais bancos 
estão “quebrados”. Enquanto essa ques-
tão prevalecer, a crise dificilmente terá 
uma solução visto que o “travamento” 
do mercado de crédito deve continuar.

O plano de ajuda apresentado pelo 
secretário de Tesouro, Timothy Geith-
ner, será decisivo para a economia ame-
ricana sair da crise. O plano atacará o 
seu problema central: sanear os ativos 
dos agentes do sistema financeiro, iden-
tificando os ativos problemáticos e arru-
mando uma solução para a sua retirada 
dos bancos. A proposta é a criação de 
um fundo público-privado para com-
prar até US$1 trilhão em ativos tóxicos 

e utilizar mais US$1 trilhão para reativar 
o crédito doméstico. Uma vez que esses 
ativos “podres/tóxicos” estejam fora dos 
ativos dos bancos, o sistema financeiro 
poderá voltar a funcionar de forma nor-
mal, e o crédito será normalizado. Entre-
tanto, a tarefa é de difícil execução uma 
vez que o preço dos ativos “podres/
tóxicos” não pode ser muito baixo, pois 
quebra os bancos, nem deve ser muito 
elevado para não premiar agentes que 
fizeram decisões equivocadas. 

Em 18 de fevereiro, o governo Oba-
ma anunciou um plano que destina 
US$75 bilhões com o intuito de ajudar 
até nove milhões de pessoas com difi-
culdade de manter seus imóveis. Além 
disso, cria-se um fundo com US$10 bi-
lhões para proteger investidores contra 
novas quedas nos preços das casas. A 
medida eleva, ainda, o volume máximo 
de recursos que poderá ser utilizado no 
refinanciamento de hipotecas através 
das subsidiárias Fannie Mae e Freddie 
Mac de US$200 bilhões para US$400 
bilhões. As duas garantiram 75% das 
hipotecas do último ano. O principal 
objetivo dessa medida é evitar a perda 
dos imóveis dos mutuários em dificul-
dade, para reduzir a oferta de residên-
cias no mercado e, com isso, conter a 
queda nos preços dos imóveis que foi 
o estopim da crise. 

O sucesso dos dois planos acima cita-
dos, plano de ajuda ao sistema financei-
ro e de auxílio aos mutuários, determi-
nará a duração e a extensão da crise na 
economia americana. O plano de ajuda 
aos mutuários, caso tenha sucesso, esta-
bilizará o preço das residências, evitan-
do uma deterioração maior dos ativos 
nos balanços dos bancos, estancando 
o estopim da crise. O plano de ajuda 
ao setor financeiro poderá retirar dos 
balanços os ativos “tóxicos”, acabando 
com a crise de confiança no mercado e, 
com isso, re-estabelecendo o funciona-
mento do mercado de crédito. Com isso, 
o pacote fiscal de US$787 bilhões pode-
rá ter o impacto de iniciar a recuperação 
da economia já a partir de fins de 2009 
e início de 2010. Caso os dois planos não 
tenham o impacto esperado, o pacote 
fiscal apenas amenizará os impactos da 
crise na economia real.

[ 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 (%) , -, , , ,

Agropecuária , , , , ,
Indústria 4,3 -2,5 1,0 4,5 5,0
Serviços , , , , ,

Taxa de juros Selic (%aa) - média , , , , ,
Selic (%aa) - fi nal 13,75 9,0 9,0 9,5 9,5

Infl ação IPCA (%) 5,90 4,5 4,5 4,5 4,5
IGP-M (%) , , , , ,

Contas Públicas Sup. Primário (%PIB) , , , , ,
Dívida Pública (%PIB) 35,8 37,0 36,5 36,0 36,0

Contas Externas Câmbio (R$/US$) 2,40 2,2 1,6 1,8 2,0
Balança comercial , , , , ,

Exp (US$B) 197,9 150,0 165,0 180,0 195,0
Imp (US$B) , , , , ,

Conta corrente (%PIB) -1,8 -2,5 -2,5 -2,5 -1,0
IED (US$B) , , , , ,

Cenário  Alternativo 2008 2009p 2010p 2011p 2012p

Crescimento PIB (%) 5,1 0,5 2,5 3,5 4,0

Agropecuária 5,8 0,6 2,5 2,8 2,8

Indústria 4,3 0,0 2,0 3,0 3,0

Serviços 4,8 1,0 2,0 2,0 2,0

Taxa de juros Selic (%aa) - média 12,45 11,6 9,5 9,5 9,5

Selic (%aa) - fi nal 13,75 9,5 9,5 9,5 9,5

Infl ação IPCA (%) 5,90 5,0 4,5 4,5 4,5

IGP-M (%) 9,53 5,2 4,5 4,0 4,0

Contas Públicas Sup. Primário (%PIB) 4,25 3,5 3,3 3,3 3,3

Dívida Pública (%PIB) 35,8 36,5 35,5 34,0 33,5

Contas Externas Câmbio (R$/US$) 2,40 2,4 2,3 2,3 2,2

Balança comercial 24,7 14,0 14,0 15,0 18,0

Exp (US$B) 197,9 160,0 185,0 198,0 210,0

Imp (US$B) , , , , ,

Conta corrente (%PIB) -1,8 -2,5 -2,5 -2,7 -3,0

IED (US$B) 45,1 20,0 22,0 25,0 35,0

E = Estimativa P = Projeção IED = Investimento Externo Direto

[C E N á R I O S ]
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