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[ n O Ta  D O  E D i T O r ]

ara evitar a quebradeira do sistema financeiro mundial, os go-
vernos dos Estados Unidos e da Europa agiram rapidamente 
comprando os créditos hipotecários podres, capitalizando os 
bancos e garantindo os depositantes e o funcionamento do 
money market. a crise, porém, ainda não foi superada, pois os 
consumidores e investidores ainda não se convenceram a voltar 
a adquirir bens e serviços. O artigo “a Crise Mundial” trata do 
tema, ressaltando que a demanda agregada só será recuperada 
com base em uma política de aumento substancial dos gastos 
públicos, medida não tão fácil de ser adotada, pois depende de 
negociações no âmbito dos poderes legislativo e Executivo. 

Esta edição traz também o artigo “a Crise Financeira interna-
cional e seus Prováveis Efeitos no sistema Bancário nacional”, 
que aponta os erros cometidos na concessão de créditos, ex-
plica com detalhes de que maneira os bancos brasileiros foram 
afetados e avalia a atuação do Banco Central do país. 

a crise econômica, como todos sabem, teve início nos Estados 
Unidos e ela é um dos grandes obstáculos que o presidente 
americano Barack Obama terá para cumprir todas as mudanças 
que prometeu durante sua campanha. a análise está no artigo 
“O Governo De Barack Obama: Expectativas E realidade”. O 
texto aborda que, apesar do incontestável caráter simbólico da 
vitória do democrata e da onda de otimismo que tomou con-
ta dos EUa e do mundo, ele não conquistou maioria suficiente 

no senado para impedir que a oposição republicana obstrua o 
andamento de projetos considerados importantes para a sua 
gestão. 

nesse cenário de crise, como ficarão as exportações brasilei-
ras? Para responder à pergunta, é importante traçar um histórico 
sobre o tema. Comparando dados de 1998 e 2008, o artigo “Co-
mércio Exterior do Brasil: O que mudou nos últimos dez anos” 
avalia a mudança que houve no debate sobre as exportações 
brasileiras na última década, que deixou de estar totalmente su-
bordinado às restrições cambiais. O Brasil aproveitou o momen-
to favorável para as suas exportações intensivas em recursos 
naturais e ampliou o seu leque de mercados. no entanto, ainda 
não conseguiu diversificar sua pauta, em termos de produtos 
com maior valor agregado. 

Por falar em questões estruturais, o artigo “integração ou in-
terconexão? O tema da energia nas relações sul-americanas” 
afirma que os países da américa do sul deveriam aproveitar 
este momento para pensar no futuro e começar a ampliar as 
interconexões bilaterais para a efetiva integração energética da 
região, que resultaria em uma economia de Us$ 4 a 5 bilhões 
por ano para essas nações. O artigo faz uma análise do assunto, 
mostrando que existem alguns projetos em curso na área, mas 
alerta também para as deficiências dos marcos regulatórios des-
ses países. u

Nota dos editores
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As eleições municipais no 
seu devido lugar

[ E M  a n á l i s E :  P O l í T i C a ]

leições municipais são muito importantes no Brasil por duas razões. Primeira, por-
que definem os governantes das cidades brasileiras, e os municípios nunca foram 
tão relevantes na vida dos cidadãos como agora – graças à Constituição de 1988 
e ao crescimento da urbanização do país, particularmente nas áreas metropolita-
nas. além disso, o pleito local afeta a formação das bases partidárias nos estados 
e por todo o território nacional. Mas nem tudo que apareceu nas urnas em 2008 
terá conseqüências para 2010. na verdade, a disputa municipal tende a afetar mais 
o ponto de partida do que os resultados da corrida presidencial. 

O propósito deste artigo é dar o devido lugar à eleição municipal. Para tanto, o 
texto analisará o sentido e os resultados da disputas de 2008, mostrando, de um 
lado, o quanto ela pode afetar 2010 e, de outro, as razões que dão dinâmica pró-
pria ao pleito presidencial.

1) O sentido da eleição municipal
a cabeça do eleitor em 2008 centrou seu foco na avaliação do então prefeito. 

O resultado disso foi um forte sentimento continuísta, gerador de um altíssimo 
índice de reeleição. É claro que o quadro de prosperidade dos últimos anos, que 
promoveu um sensível incremento de receita orçamentária em todos os níveis 
de governo e propiciou condições para a obtenção de melhores resultados na 
condução das políticas públicas, foi o fator que ajudou a maioria dos prefeitos a 
se reeleger ou fazer seu sucessor. 



Janeiro | 2009 7

[ E M  a n á l i s E :  P O l í T i C a ]

quando se olha para o resultado da 
disputa pelas prefeituras de capitais, a 
opção do eleitor pela continuidade fica 
bastante evidente. nas 26 capitais de 
estados brasileiros, 20 prefeitos con-
correram à reeleição. Destes, 19 (95%) 
foram reeleitos, sendo que 13 deles saí-
ram vitoriosos ainda no primeiro turno. 
O único caso de insucesso foi o do pre-
feito de Manaus, serafim Correia do PsB, 
que foi derrotado pelo ex-governador 
do amazonas e também ex-prefeito da 
capital amazonino Mendes, filiado ao 
PTB, partido que apesar de integrar a 
base de sustentação do governo lula, 
fez oposição ao governo socialista de 
Correa, servindo de exemplo para algo 
que se apresenta de maneira muito 
comum nas eleições subnacionais: a 
aliança política nacional que sustenta 
o Governo Federal nem sempre se re-
pete no âmbito local. 

a opção pela continuidade também 
se mostrou presente em duas impor-
tantes capitais: Belo horizonte e recife. 
nelas, os candidatos apoiados pelos 
respectivos prefeitos (que não mais 
podiam concorrer a reeleição por já 
exercerem o segundo mandato con-
secutivo) acabaram sendo eleitos com 
uma estratégia de campanha que vin-
culavam seus nomes à continuidade 
dos governos que se encerravam. 

Em apenas quatro capitais os eleito-
res não optaram pela manutenção do 
grupo político que estava à frente da 
prefeitura: Macapá, natal, rio de Janei-
ro e são luis. nesses casos, os respec-
tivos prefeitos já estavam em segundo 
mandato e viram os candidatos por 
eles apoiados saírem do páreo ainda 
no primeiro turno. Ou seja, encerra-
ram seus governos desgastados e com 

pouca capacidade de influenciar dire-
tamente no pleito. O caso mais emble-
mático foi o da capital carioca, onde a 
candidata lançada pelo DEM, e apoia-
da pelo prefeito César Maia, amargou 
a sexta posição com menos de 4% dos 
votos válidos. 

O exemplo carioca é bastante inte-
ressante por deixar evidente que no 
pleito de 2008 não bastou contar com 
a bonança econômica. O sucesso elei-
toral dependeu também da qualidade 
da gestão e dos gastos públicos. no rio 
de Janeiro, uma das principais obras do 
governo César Maia, a chamada Cida-
de da Música, entrou na agenda eleito-
ral e foi publicamente contestada em 
dois aspectos: a sua prioridade frente 
a outras necessidades já existentes no 
município, e o seu custo final, que fi-
cou acima de r$ 500 milhões, para um 
empreendimento que foi inicialmente 
orçado em r$ 80 milhões.

Para além da questão da eficiência 
administrativa, também foi discutido 

bastante a influência dos outros níveis 
de governo na eleição local. O fato é 
que a autonomia política e adminis-
trativa dos municípios varia muito. Os 
que têm maior independência são os 
menos afetados diretamente pelos 
governadores e pela ação do Gover-
no Federal. Dessa forma, fazia pouco 
sentido discutir a chamada transfe-
rência de votos na maioria das cidades 
que tinha segundo turno, pois essas 
são as que mais podem andar com as 
próprias pernas. se olharmos bem os 
mapas eleitorais das pequenas e mé-
dias municipalidades mais pobres, ali 
perceberemos com maior nitidez o im-
pacto eleitoral das políticas estaduais 
e/ou federais, e, conseqüentemente, 
o grande peso dos governadores e do 
presidente no processo eleitoral.  

Mesmo nos lugares onde presidente 
ou governador tiveram pouco impac-
to, raramente os vitoriosos fizeram 
campanha explícita contra eles. Essa 
eleição foi o “pleito da parceria”, de 

O exemplo carioca é 

bastante interessante 

por deixar evidente que 

no pleito de 2008 não 

bastou contar com a 

bonança econômica.
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modo que os candidatos mais com-
petitivos procuravam dizer que seriam 
aliados do presidente e dos governa-
dores. não houve uma “nacionalização 
negativa” do processo eleitoral, como 
em 1988 – quando a fragilidade do go-
verno sarney foi o principal assunto 
–, ou, em menor medida, em 2000. É 
por isso que o resultado final da cam-
panha de 2008, inclusive onde a opo-
sição venceu, não foi um sentimento 
contrário ao governo lula. se isso vier 
a ocorrer, só veremos em 2010, caso a 
crise econômica se recrudesça muito e 
o governo não saiba lidar com ela. 

Desse modo, o pleito municipal não 
virou de ponta-cabeça a posição na-
cional dos partidos, sobretudo quando 
se olha para as capitais e os municípios 
de grande porte populacional. O que 
houve, mas sem significativo efeito 
para o processo de disputa política 
mais ampla, foi a ampliação do núme-
ro de prefeituras controladas por parti-
dos governistas nas cidades de menor 
porte populacional. 

2) Os efeitos de 2008 no 
quadro partidário

Do ponto de vista partidário, não hou-
ve grandes mudanças, mantendo-se o 
quadro dos últimos anos: o PT crescen-
do – mas em menor monta do que es-
perava –, o PsDB como o grande parti-
do da oposição e o PMDB consolidando 
sua posição de fiel da balança do siste-
ma político brasileiro – isto é, ninguém 
governa sem ele. acontecimentos mais 
marcantes foram a continuidade do 
processo de decadência eleitoral do 
DEM, que ficará muito dependente da 
Prefeitura de são Paulo, e o crescimento 
do PsB, particularmente no nordeste.

Vejamos, então, melhor este quadro. 
O PMDB, que havia conquistado 1.065 
prefeituras em 2004, saiu do pleito de 
2008 com 1.207, mantendo o posto de 
partido com o maior número de pre-
feitos eleitos do país. O melhor desem-
penho, em termos relativos, ocorreu 
na Bahia, onde o partido saltou de 20 
prefeituras em 2004 para 114 em 2008. 
neste caso, o crescimento peemede-
bista pode ser compreendido como re-
sultado do vazio político decorrente da 

ausência de antonio Carlos Magalhães, 
espaço que pode estar sendo ocupa-
do pela principal liderança do PMDB 
estadual, Geddel Vieira lima. Ministro 
da integração nacional, Geddel ocupa 
uma pasta com atuação fortemente 
ligada às demandas dos municípios 
e vem se tornando um dos principais 
interlocutores do partido em âmbito 
nacional. isto ressalta um ponto essen-
cial: os pemedebistas crescem, em boa 
medida, por conta de sua vinculação 
ao Governo Federal.

O PT também alcançou resultado po-
sitivo quando se avalia apenas em ter-
mos numéricos, saindo de 422 prefei-
tos eleitos em 2004, para 560 em 2008, 
o que representa um acréscimo de 36% 
entre os dois pleitos. Mas duas outras 
constatações são mais importantes. a 
primeira, e mais óbvia, é que os petis-
tas mantiveram o controle sobre todas 
as capitais que governava (exceto Belo 
horizonte onde apoiou um candidato 
de outro partido), além de ter obtido 
êxito com a reeleição ou a eleição de 
sucessores em grandes cidades que já 
administrava (no caso do estado de são 
Paulo, a exceção foi a derrota no muni-
cípio de santo andré). a segunda é que 
o partido vem perdendo espaço entre 
os eleitores de capitais que já governou 
e que eram apresentadas como vitrine 
de bons governos pelo partido como 
os casos de são Paulo e Porto alegre. 
Os petistas obtiveram em 2008, nessas 
duas cidades, uma votação aquém do 
desempenho do partido em pleitos 
anteriores, principalmente quando se 
analisa o resultado do primeiro turno.

no campo da oposição ao governo 
lula, houve uma diminuição da pre-
sença do PsDB e do DEM em termos 
de quantidade de prefeitos eleitos em 

2008 quando se compara com o pleito 
anterior, mas ela pode ser relativizada. 
O PsDB, apesar de ter apresentado um 
decréscimo de 879 prefeituras con-
quistadas em 2004 para 785 em 2008, 
permanece como o segundo maior 
partido do país em número de prefei-
tos eleitos, apesar de não estar à fren-
te de nenhuma das capitais da região 
sudeste. Porém, teve papel central, ca-
pitaneado pelo governador José serra, 
na reeleição de Kassab para a prefei-
tura de são Paulo, assim como apoiou 
diretamente a campanha vitoriosa de 
Márcio lacerda do PsB para prefeito de 
Belo horizonte – em aliança com o PT 
– por meio do engajamento direto do 
governador aécio neves. Vale lembrar 
que os tucanos estavam fora da prefei-
tura da capital mineira desde o início 
dos anos 1990, quando o petista Patrus 
ananias se elegeu prefeito.  

nas hostes do Democratas, antigo 
PFl, as eleições municipais sinalizaram 
mudanças no eixo de poder do parti-
do. no pleito de 2004, os então pefelis-
tas haviam conquistado 789 prefeitu-
ras. Em 2008 o número caiu para 496, 
implicando diminuição de 36%. na 
Bahia, onde o partido era hegemônico, 
os demistas, que foram responsáveis 
pela eleição de 153 prefeitos em 2004, 
saíram do pleito de 2008 com apenas 
44. Excetuando são Paulo, o DEM não 
governa nenhuma outra capital ou 
grande cidade no eixo sul/sudeste. 
César Maia e aCM neto ficaram enfra-
quecidos como lideranças nacionais 
em razão do fraco desempenho do seu 
partido nas capitais e cidades de seus 
respectivos estados. Dos líderes nacio-
nais, agripino Maia foi um dos poucos 
que salvou, vencendo em natal, embo-
ra sua candidata vitoriosa, Micarla de 
sousa, seja do PV. 

Mas quem acabou se firmando como 
uma nova liderança nacional do DEM 
foi Gilberto Kassab. Ele saiu vitorioso 
na maior cidade do país e onde o parti-
do nunca havia tido candidato próprio 
e sequer tinha nas suas fileiras alguma 
liderança com significativo peso políti-
co nacional. Mesmo com esta impor-
tante vitória, ressalte-se a tendência de 
queda do DEM.

[ E M  a n á l i s E :  P O l í T i C a ]

Do ponto de vista partidário, 

não houve grandes mudanças, 

mantendo-se o quadro 

dos últimos anos: o PT 

crescendo – mas em menor 

monta do que esperava.
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3) Eleições de 2008 como 
largada para 2010, e não 
como ponto de chegada

É inegável que a eleição municipal já 
provocou impactos sobre os primeiros 
passos dentro dos partidos ou coali-
zões com vistas a 2010. no campo da 
oposição, a disputa entre José serra e 
aécio neves poderia ser considerada 
empatada na medida em que ambos 
foram decisivos para as disputas às Pre-
feituras de Belo horizonte e são Paulo. 
no primeiro caso, a aliança entre petis-
tas e tucanos em torno do candidato 
do PsB, Márcio lacerda, foi uma aposta 
muito alta para mostrar o peso do go-
vernador mineiro no processo político 
local; no segundo, serra foi decisivo 
para a montagem da candidatura Kas-
sab à Prefeitura de são Paulo, nome 
também considerado um “azarão” há 
poucos meses da votação.

Porém, dois outros fatores levam ao 
desempate entre eles, dando vanta-
gem para serra. Primeiro, aécio conti-
nua com uma dificuldade muito gran-
de em encontrar parceiros de peso 
para além das fronteiras de Minas, 
principalmente porque seus possíveis 
aliados partidários, como alckmin e 
Tasso, saíram do processo eleitoral ex-
tremamente fragilizados e com pouca 
capacidade de influenciar no processo 
político para 2010. 

ademais, o resultado em são Paulo 
acabou fortalecendo diretamente as 
pretensões de serra para 2010. além de 
eleger Kassab, praticamente selando 
a inevitável vinda do DEM para a sua 
aliança eleitoral, o governador José 
serra se fortaleceu ainda mais junto ao 
PsDB e de quebra atraiu o PMDB quer-
cista. 

Os resultados das eleições municipais 
também atingiram o pólo governista. 
Embora o PsB tenha crescido eleitoral-
mente, a derrota do candidato de Ciro 
Gomes em Fortaleza atingiu o único 
nome nacional que o partido tem. Já 
no PT a derrota de Marta suplicy em 
são Paulo praticamente sepultou um 
dos pólos de resistência à candidatura 
Dilma roussef, que vem sendo defen-
dida publicamente pelo presidente 
lula para a sua sucessão. no projeto 

Marta, um dos possíveis cenários era 
a sua candidatura à presidência da 
república em 2010, mas isso passava 
obrigatoriamente pelo seu retorno à 
Prefeitura de são Paulo. 

a derrota petista em Porto alegre 
também reduziu o ímpeto de uma 
possível candidatura Tarso Genro. Esse 
agora se volta para a sucessão do go-
verno gaúcho e, provavelmente, vai 
precisar de muita habilidade para ne-
gociar e evitar uma nova e desgastante 
disputa interna com Olívio Dutra, o que 
em 2006 acabou esfacelando o partido 
no rio Grande do sul. 

no momento, pela própria ausência 
de nomes com capilaridade nacio-
nal, lula é a única pessoa com capa-
cidade de interferir diretamente nos 
rumos do PT para 2010. Com o enfra-
quecimento da seção paulista desde 
o episódio mensalão, os petistas não 
conseguiram criar outros nomes de 
apelo nacional. O nome preferido do 
presidente é o de Dilma, e qualquer 
outra candidatura que possa surgir só 
deve ter força se sair dos quadros do 
Ministério – e aí os dois únicos nomes 
com chances são Fernando haddad e 
Patrus ananias.  

O fato é que as eleições municipais 
causaram mudanças mais incremen-
tais na posição dos partidos, que afe-
tam mais o ponto de partida do que 
o ponto de chegada da disputa presi-
dencial. Dito de outro modo, os resul-
tados do pleito de 2008 vão afetar mais 
diretamente a montagem das alianças 
entre os partidos, do que a capacidade 
de obter votos em 2010. 

O pleito municipal de 2008, foi, de 
certa maneira, o primeiro round da 
disputa presidencial de 2010. Essa ca-
racterística é ressaltada por um fato 

O exemplo carioca é 

bastante interessante 

por deixar evidente que 

no pleito de 2008 não 

bastou contar com a 

bonança econômica.

fundamental: em 2010, lula não será 
candidato ao Palácio do Planalto – que-
brando 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. 

a definição do voto a presidente de-
penderá, em grande medida, da crise 
econômica e da maneira com a qual o 
governo vai lidar com esse processo. 
além disso, os temas que pautarão o 
debate em 2010 advirão, em sua maio-
ria, das ações do Governo Federal e de 
seu debate com a oposição. Mesmo a 
atuação dos governadores oposicionis-
tas mais importantes, como serra e aé-
cio, será mais estratégica para o pleito 
presidencial quanto mais suas políticas 
e idéias conseguirem ir além das fron-
teiras dos estados que comandam. 

neste sentido, a agenda da disputa 
presidencial será vinculada à manuten-
ção de baixa taxa de inflação com cres-
cimento econômico, ao efeito das obras 
do PaC; ao despontar de escândalos no 
plano federal ou em governos estadu-
ais comandados pela oposição – e so-
mente se tal processo for nacionalizado 
–; a políticas mais gerais para saúde e 
educação – temas em que o Governo 
Federal tem um forte poder de agenda, 
em competição mais acirrada com os 
estados grandes –; ao debate sobre o 
petróleo no pré-sal e, principalmente, 
à forma de lidar com a crise econômica. 

se tal agenda for de fato a dominan-
te, as chances de um candidato presi-
dencial estarão bastante vinculadas à 
capacidade de defender ou se contra-
por à forma como tais questões são 
administradas hoje no plano nacional. 
Por esta razão, há muito mais chances 
para ministros ou governadores atu-
arem neste debate e se viabilizarem 
eleitoralmente, o que diminui a possi-
bilidade de outsiders em relação a es-
sas funções de se colocarem com força 
na disputa presidencial. 

as eleições municipais deram o tiro 
de largada da disputa presidencial, 
mas o resultado do pleito de 2010 terá 
a ver basicamente com temas e emba-
tes nacionais. u

[ E M  a n á l i s E :  E CO n O M i a ]
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Cenário da arrecadação tributária

[ E M  a n á l i s E :  G O V E r n O ]

Evolução e perspectivas quanto à arrecadação de tributos federais

Introdução

Um dos temas mais discutidos na atual conjuntura econômica 

do país é o peso da carga tributária. Nos últimos anos, tem 

crescido sistematicamente. Mês após mês são divulgados 

pelas autoridades do Ministério da Fazenda resultados da 

arrecadação tributária e ela tem sempre crescido.



E v o l u ç ã o  d a  a r r E c a d a ç ã o  F E d E r a l  ( E m  r $  1. 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
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

E v o l u ç ã o  d a  a r r E c a d a ç ã o  d o  I r PJ  ( E m  r $  1. 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
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

E v o l u ç ã o  d a  a r r E c a d a ç ã o  d o  I r r F  d E  r E n d I m E n t o s  d o  t r a b a l h o  ( E m  r $  1. 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
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
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É oportuno analisar os dados apre-
sentados pela receita Federal, tanto 
no seu total como na evolução da ar-
recadação dos principais tributos.  Este 
é o objetivo deste comentário que 
pretende ser novamente apresentado, 
à luz do que ocorrer no quadrimestre 
seguinte, nas próximas edições deste 
Boletim. não serão abordados, por ora, 
os resultados da arrecadação dos Es-
tados e dos Municípios, especialmen-
te a arrecadação do iCMs, em virtude 
do atraso na consolidação dessas in-
formações. Também não são trazidos 
para este comentário dados a respeito 
da arrecadação do inss.

além da apresentação das tabelas, 
segue um breve comentário a respeito 
de cada um dos tributos.

O volume e a evolução da receita tri-
butária são dados relevantes para se 
compreender a realidade econômica 
do país e ajudar na determinação de 
cenários para os meses futuros.

a arrecadação tributária reflete dire-
tamente o comportamento de certos 
setores. É o caso da receita do irPJ 
que reflete o resultado (lucro) obti-
do pelas empresas, pois a incidência 
do imposto se dá sobre o lucro real 
ou presumido que elas apresentam. 
O mesmo ocorre com a COFins, que 
incide sobre a receita das empresas 
e é um indicativo da evolução de seu 

faturamento. a evolução da arrecada-
ção do irrF sobre os rendimentos do 
trabalho reflete os salários e os paga-
mentos recebidos pelos trabalhadores 
brasileiros e, de certa forma, a renda. 
O iPi reflete a evolução da atividade 
industrial, pois incide sobre o preço de 
venda dos produtos industrializados. 
O iOF, que incide sobre as operações 
financeiras, é no momento atual um 
tributo que incide fundamentalmente 
sobre os empréstimos realizados pelas 
instituições financeiras. incide também 
sobre outras operações, como câmbio, 
seguros 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 arreca-
dação federal é feita também para os 
principais Estados do país, que concen-
tram, aproximadamente, 75% (setenta 
e cinco por cento) da arrecadação de 
tributos federais. 

2. Arrecadação Federal
a arrecadação federal continua em 

marcha ascendente e acima dos índi-
ces de inflação. no período analisado, 
a arrecadação da receita Federal, ex-
cluída a receita da Previdência, passou 
de r$ 42 bilhões (em julho) para r$ 45 
bilhões (em outubro). Essa elevação é 
conseqüência do crescimento econô-
mico e de uma atuação mais efetiva 
das autoridades tributárias.

Dados preliminares a respeito do mês 
de novembro, contudo, começaram a 
indicar um freio neste crescimento. 
Em parte, devido às primeiras medidas 
tomadas pelo Governo Federal no sen-
tido de “estender prazos” para o reco-
lhimento de tributos. E, talvez, seja um 
indicador preocupante dos efeitos da 
redução da atividade econômica em 
decorrência da crise financeira mun-
dial.

3. Arrecadação do IRPJ
no mês de outubro, início de trimes-

tre, aumenta o volume da arrecadação 
do irPJ, especialmente em virtude do 

A evolução da arrecadação 

do IRRF sobre os 

rendimentos do trabalho 

ref lete os salários e os 

pagamentos recebidos pelos 

trabalhadores brasileiros 

e, de certa forma, a renda.
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E v o l u ç ã o  d a  a r r E c a d a ç ã o  d a  c o F I n s  ( E m  r $  1. 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
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

E v o l u ç ã o  d a  a r r E c a d a ç ã o  d o  I P I   ( E m  r $  1. 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
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

E v o l u ç ã o  d a  a r r E c a d a ç ã o  d o  I o F   ( E m  r $  1. 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
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

N
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recolhimento efetuado pelos contri-
buintes que se utilizam do regime do 
lucro presumido, que é pago trimes-
tralmente.

Vale observar que no mês de setem-
bro, em todo o país, a arrecadação se 
mostrava menor do que no mês de 
agosto, talvez indicando uma queda 
no lucro das empresas. a arrecadação 
voltou a crescer em outubro pelos mo-
tivos acima indicados. Vamos esperar 
pelos dados de novembro.

4. Arrecadação do IRRF 
sobre rendimentos de 
trabalho

Os dados a respeito da arrecadação 
do irrF sobre os rendimentos do tra-
balho mostraram uma queda na receita 
deste tributo no mês de outubro. Esta 
redução se mostrou mais clara nos Es-
tados de são Paulo e do rio de Janeiro. 
Outros indicadores mostram que neste 
ano de 2008 houve um significativo au-
mento da oferta de emprego formal, o 
que se reflete na receita do irrF sobre 
os rendimentos do trabalho.

5. Arrecadação da COFINS
a contribuição COFins é recolhida 

mensalmente por todas as empresas 
com base em um percentual da recei-
ta obtida no período. É o tributo que 
mais cresceu na última década e tem o 

[ E M  a n á l i s E :  G O V E r n O ]

produto da arrecadação vinculado aos 
gastos com a seguridade social.

neste período, o volume da arreca-
dação continuou a crescer, reflexo de 
uma melhoria constante da atividade 
econômica.

6. Arrecadação do IPI
a atividade industrial contribui para 

a arrecadação tributária por intermé-
dio do pagamento do iPi. Este incide 
sobre o preço de venda dos produtos 
industriais. É um indicativo preciso da 
atividade industrial. O volume da arre-
cadação tem crescido apesar das cons-
tantes isenções concedidas para certos 
setores da indústria.

7. Arrecadação do IOF 
no início do ano de 2008, para com-

pensar a extinção da CPMF, o Gover-
no Federal estabeleceu um conside-
rável aumento nas alíquotas do iOF, 
recaindo de forma direta no custo 
dos empréstimos bancários. Muito 
se questionou a respeito da justiça e 
oportunidade desta medida. Entre-
tanto, a cobrança foi mantida. Os que 
procuraram crédito tiveram que arcar 
com maior carga tributária. Os dados 
da arrecadação deste imposto em re-
lação ao que se arrecadou nos anos 
passados são muito evidentes. a re-
ceita do iOF, que andava perto de r$ 8 

bilhões no exercício fiscal de 2007, de-
verá se elevar, neste ano de 2008 para 
quase r$ 20 bilhões.

8. Conclusão
neste ano de 2008, mesmo com uma 

eventual retração da atividade econô-
mica, a arrecadação tributária no Bra-
sil deverá atingir mais de r$ 1 trilhão.   
nestes últimos meses, o Poder legis-
lativo ainda discute algumas medidas 
de “reforma tributária”, especialmente 
referentes ao sistema de arrecadação 
do iCMs. há evidente contrariedade de 
certos setores políticos e empresariais 
quanto a essas medidas. Uma verda-
deira reforma tributária parece que fi-
cará para outra oportunidade.

Por último, começam a surgir iniciati-
vas do Executivo que tendem a reduzir 
a carga tributária para certos setores 
de forma a atenuar os eventuais efeitos 
da crise financeira que se apresenta no 
momento. Estão sendo adotadas me-
didas na área do iPi, do irPF e do iOF, 
sempre voltadas para a diminuição de 
tributos.

a perspectiva para os meses futuros 
não é de um incremento da carga tri-
butária. Podemos até imaginar que se 
esteja iniciando um movimento de re-
cuo no peso da tributação em virtude 
das ameaças de uma redução do cres-
cimento econômico. u



l i a  v a l l s  P e r e i r a
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Comércio Exterior do 
Brasil: O que mudou nos 

últimos dez anos.

o ano de 1998, os Estados Unidos eram 
o primeiro exportador mundial e a 
China ocupava o nono lugar. as expor-
tações brasileiras no valor de Us$ 51,1 
bilhões representavam 0,9% do total 
mundial e o país era o 25º na lista da 
Organização Mundial (OMC). as im-
portações somavam Us$ 57,7 bilhões e 
o saldo da balança comercial era defici-
tário em Us$ 6,6 bilhões.

no ano de 2007, o primeiro exporta-
dor mundial foi a alemanha, seguido 
da China e dos Estados Unidos. a parti-
cipação das exportações brasileiras no 
valor de Us$ 160,5 bilhões na exporta-
ção mundial foi de 1,2% — 24º na lis-
ta da OMC. Os dados disponíveis para 
2008 (acumulado de janeiro a outubro) 
registram um valor das exportações 
brasileiras de Us$ 169,3 bilhões e um 

saldo superavitário de Us$ 20,8 bi-
lhões. 

a corrente de comércio do Brasil 
(exportações mais importações) cai 
de Us$ 92 bilhões para Us$ 90 bilhões 
entre 1998 e 2002. no ano de 2003, 
aumenta para Us$100,5 bilhões e al-
cança Us$ 317,9 bilhões, em 20081.

O que mudou entre 1998 e 2008 no 
comércio exterior brasileiro?

Exportações — a participação das 
exportações no PiB (Produto interno 
Bruto do país) era de 6,1% em 1998, 
e aumentou para 12,4%, em 2007. 
logo, aumentou a importância das 
exportações na geração de renda do 
país. 

1  Os dados de 2008 citados no artigo são sempre 
do acumulado no ano de janeiro a outubro.

no ano de 1998, a composição da pauta 
brasileira era: produtos manufaturados 
(57,5%); produtos básicos (25,4%); e, pro-
dutos semimanufaturados (15,9%). no 
ano de 2008, esses percentuais são de: 
manufaturados (46,2%); básicos (37,3%); 
e, 13,9% (semimanufaturados). 

na comparação dos dez principais pro-
dutos de exportações nos anos de 1998 
e 2008, seis produtos são coincidentes 
(minério de ferro, soja triturada, farelo de 
soja, semimanufaturados de ferro e aço, 
automóveis e aviões). Presentes na pauta 
de 1998 e saem da pauta de 2008: partes 
e peças para veículos; calçados; suco de 
laranja; e, café em grão. Os novos produ-
tos que entram em 2008 são: óleo bruto 
de petróleo; carne de frango congelada; 
carne bovina; e, pasta química de ma-
deira. logo, saem três produtos manu-

[ E M  a n á l i s E :  E s P E C i a l ]
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faturados e entram dois básicos e um 
semimanufaturado. Em 1998, os dez 
principais produtos explicavam 34,5% 
da pauta e, em 2008, 37,5%. 

O aumento da participação dos pro-
dutos básicos é explicado pela elevação 
dos preços de commodities associada 
ao crescimento dos mercados emer-
gentes asiáticos, em especial a China. 
a participação da ásia nas exportações 
brasileiras passa de 11% para 19% nos 
últimos dez anos. a China que era o 14º 
mercado de destino das exportações 
brasileiras passa para o terceiro lugar, 
em 2008. 

além da ásia, aumentam a sua par-
ticipação, entre 1998 e 2008, a áfrica, 
a Europa Oriental e o “resto do mun-
do”. Estados Unidos, União Européia e 
américa latina e Caribe diminuem a 
sua participação. a queda da américa 
do sul de 24% para 19% engloba dois 
movimentos distintos: cai a participa-
ção do Mercosul de 17,4% para 11,2% e 
aumenta a do restante da américa do 
sul de 6,6% para 7,8%. 

alguns especialistas identificam o 
aumento das exportações brasileiras 
com um processo de “reprimarização” 
da pauta. É fato que aumentou a parti-
cipação dos produtos básicos, mas isso 
é fruto das seguintes circunstâncias: 
houve um aumento da produtividade 
agrícola no Brasil e foi esse fator que 
permitiu que a participação do país 
nas exportações agrícolas mundiais 
passasse de 3% para 4,3% nos últimos 
dez anos. há uma mudança estrutural 
na economia com as descobertas na 
área do petróleo. O óleo bruto de pe-
tróleo foi o segundo principal produto 
exportado em 2008, com participação 
de 6,7% no total da pauta, enquanto o 
minério de ferro teve participação de 
8,4%. “reprimarização” não deve ser 
confundido com exportação de recur-
sos naturais sem valor agregado. 

O Brasil aproveitou o momento favo-
rável para as suas exportações inten-
sivas em recursos naturais. Em adição, 
há diversificação dos mercados de des-
tino das exportações. 

no ano de 2008, o governo anunciou 
o documento sobre a “Estratégia Bra-
sileira de Exportação 2008-2010”. Essa 

define a meta de 1,25% como a parti-
cipação das exportações brasileiras no 
comércio mundial em 2010. a principal 
mensagem do documento, entretanto, 
é a necessidade de diversificação das 
exportações brasileiras em direção a 
produtos de maior valor agregado. 
apesar do crescimento das exporta-
ções, o governo reconhece a sua vul-
nerabilidade associada à demanda de 
commodities.

Em 1998, o Plano Especial de Expor-
tações estabelecia como meta a cifra 
de Us$ 100 bilhões para 2002, o que 
equivalia a um aumento médio de Us$ 
9,4 bilhões por ano. a barreira dos Us$ 
100 bilhões foi alcançada e ultrapassa-
da em 2005, quando as exportações 
somaram Us$ 118,30 bilhões. similar 
ao documento de 2008, é ressaltada a 
necessidade de diversificação da pauta 
para produtos de maior valor adiciona-
do. 

Os dois planos de 1998 e 2008 são lan-
çados em situações distintas da Balança 
Comercial e do cenário internacional, 
mas ambos partem de um diagnóstico 
similar. O aumento da participação do 
Brasil no comércio mundial requer sua 
presença nos fluxos dinâmicos da de-
manda mundial. Fluxos dinâmicos são 
aqueles que a demanda cresce acima 
da média mundial e tem sido, a partir 
da década de 90, associados aos pro-
dutos manufaturados intensivos em 
tecnologia. ambos os planos comun-
gam propostas importantes. no entan-
to, não detalham os instrumentos que 
irão permitir a sua execução. 

Importações — as mudanças nos 
mercados de origem das importações 
brasileiras seguem trajetória similar 
aos mercados de exportações (ver 
gráficos). a ásia passa a ser o principal 
mercados das importações brasileiras, 
aumenta de 14% para 27%. a elevação 
da participação da áfrica também é 
significativa, passa de 3% para 10%. Os 
mercados dos países desenvolvidos 
perdem mercado no Brasil. a partici-
pação dos Estados Unidos cai de 23% 
para 14% e da União Européia, de 29% 
para 21%. a américa do sul segue o 
mesmo resultado. O percentual relati-
vo ao Mercosul cai de 16,3% para 8,6%. 

as mudanças acima são refletidas 
na composição dos principais países 
importadores. Em 1998, os principais 
países eram: Estados Unidos (23,8%); 
argentina (11,8%); alemanha (9,6%); 
itália (5,3%) e; Japão (5,2%). no ano de 
2008, os países são: Estados Unidos 
(14,5%); China (11,4%); argentina (7,6%); 
alemanha (7%) e; nigéria (4,1%). a Chi-
na passou a ser o principal fornecedor 
de equipamentos e bens eletroele-
trônicos deslocando os fornecedores 
tradicionais dos países desenvolvidos. 
a participação da nigéria é explicada 
pelas compras de petróleo.

Os dez principais produtos importa-
dos em 1998 explicavam 25% da pauta 
e, em 2008, 30,3%. O aumento da con-
centração está associado aos produtos 
de energia. somente petróleo, óleo 
combustível, e gás natural representa-
ram 14,8% de todas as importações em 
2008. no ano de 1998, apenas petróleo 
e nafta estavam entre os dez principais 
produtos, com participação conjunta 
de 5%. além do petróleo, constam en-
tre os dez principais produtos das duas 
pautas: medicamentos, automóveis, 
produtos químicos e bens.

Câmbio — O Plano real de julho de 
1994 foi acompanhado da valorização 
da moeda brasileira. Esse foi um tema 
constante do debate, e o acúmulo de 
déficits comerciais levou ao anúncio 
do já citado Plano Especial de Expor-
tações, em 1998. no entanto, só com o 
eminente risco de uma crise cambial 
e, após o início do segundo mandato 
do Presidente Fernando henrique, é 
que o governo abandona o regime de 
bandas cambiais. Em janeiro de 1999, 
o real é desvalorizado em termos re-
ais em 26,4% em relação à média de 
1998. O efeito sobre as exportações 
não é imediato, como esperado. Em 
adição, as incertezas quanto ao efeito 
câmbio sobre a inflação e a volatilida-
de da moeda repercutem na obten-
ção de financiamento para as expor-
tações. 

Em 1999, as exportações caem em 
9,6% e as importações em 17%. Depois, 
o mundo passa por um período de in-
certeza e lento crescimento associado 
aos acontecimentos de 2001. as expor-

[ E M  a n á l i s E :  E s P E C i a l ]
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tações só começam a crescer de forma 
sustentada a partir de 2003. 

O tema cambial voltou a integrar o 
debate do comércio exterior a partir 
do final de 2005, quando a tendên-
cia à valorização do real passou a ser 
uma constante. no entanto, diferente 
da experiência da metade da década 
de 90, as exportações continuaram 
crescendo puxadas pela alta dos pre-
ços das commodities. ao longo de 
2008, a contínua queda do câmbio le-
vou a uma valorização real da moeda 
brasileira em relação ao dólar de 35% 
(na comparação com a média do índi-
ce de câmbio real de 2000). Temores 
que o saldo comercial poderia rever-
ter de sinal nos próximos anos num 
cenário de crescimento econômico 
do Brasil eram a questão central no 
debate sobre os rumos do comércio 
exterior. 

Em outubro de 2008 é interrompido 
o ciclo de valorização do real. Dife-
rente de 1998, porém, a trajetória das 
exportações depende menos do câm-
bio e mais da demanda internacional. 
a queda generalizada do crescimento 
mundial e do preço das commodities 
irá requerer um esforço especial para o 
direcionamento das exportações para 
produtos manufaturados. Em adição, a 
confirmar que os mercados emergen-
tes irão ser menos afetados pela redu-
ção do crescimento econômico, o país 
terá que continuar na sua estratégia de 
conquista de novos mercados.

Negociações Comerciais — Em 
1998, na agenda dos acordos comer-
ciais eram analisados os benefícios e 
custos para o país da participação na 
área de livre Comércio das américas 
(alCa) e do acordo Mercosul - União 
Européia. Os dados apontavam para a 
consolidação do Mercosul enquanto 
acordo estritamente comercial, porém, 
especialistas já apontavam algumas 
fragilidades no processo de integração 
que pouco avançava em outras áreas. 

no ano de 1999, o Mercosul entra em 
crise e as negociações ficam estagna-
das. a rodada de Doha da Organiza-
ção Mundial do Comércio é iniciada, 
em 2001. a posse do Presidente lula 
coincide com algumas mudanças na 

estratégia da política externa. 
na reunião Ministerial da alca de 

Miami em 2003, o Mercosul apresenta a 
proposta brasileira de mudança na es-
trutura de negociação. acordos bilate-
rais para acesso a mercados e os temas 
sensíveis deveriam ser negociados na 
rodada de Doha. não houve consenso 
em relação à proposta. além disso, os 
Estados Unidos já estavam trilhando o 
caminho de acordos amplos de forma 
bilateral, como fez com o Chile e os pa-
íses da américa Central. a proposta ori-
ginal da alca de uma negociação con-
junta com os 34 países do continente, 
exceto Cuba, “morreu”. as tentativas 
de fechar o acordo com a União Euro-
péia também foram frustradas. 

Ganha destaque na agenda brasileira 
os acordos sul-sul e uma nova forma 
de conduzir o Mercosul. Essa última 
parte do reconhecimento de que o 
Brasil, como a principal economia do 
bloco, tem a obrigação de dar uma 
contribuição maior no processo de in-
tegração. isso significa aceitar os pedi-
dos de flexibilização da tarifa externa 
comum, promover investimentos na 
região e fornecer a maior parte dos re-
cursos orçamentários de fundos regio-
nais, como o Focem (Fundo para a Con-
vergência Estrutural e Fortalecimento 
da Estrutura institucional do Mercosul, 
no qual o Brasil participa com 70% dos 
recursos).

na agenda sul-sul, são propostos 
acordos com a índia, União aduaneira 
da áfrica austral, países do Golfo ára-
be, Marrocos. É fechado o acordo com 
os países da Comunidade andina, que 
havia sido iniciado em 1998. Em 1994, 

é proposta a Comunidade sul –ame-
ricana das nações, que depois será 
re-batizada de União de nações sul-
americana (Unasul).

Em 2008, a rodada Doha dá sinais de 
esgotamento. a hipótese que o siste-
ma multilateral conseguiria resolver as 
questões agrícolas e incorporar os no-
vos temas de comércio parece distan-
te. nesse cenário, o tema dos acordos, 
inclusive com os países desenvolvidos, 
ganha destaque na agenda. nesse sen-
tido, recupera-se o debate de 1998 so-
bre os acordos com os Estados Unidos 
e a União Européia. no entanto, com os 
países desenvolvidos em fase de retra-
ção do crescimento econômico, é pou-
co provável que o tema dos acordos 
seja prioritário no curto prazo. 

1998 x 2008 — no ano de 1998, o 
tema da vulnerabilidade externa ex-
presso no déficit em transações corren-
tes guiava o debate sobre o comércio 
exterior. Era preciso aumentar as ex-
portações, e as pressões para a desva-
lorização cambial eram constantes. O 
país acaba o ano fechando um acordo 
com o Fundo Monetário internacional.

Em 26 de novembro de 2008, as re-
servas internacionais no conceito de 
liquidez internacional somavam Us$ 
206.648 milhões, segundo o Banco 
Central. O país não é imune à crise in-
ternacional, mas estaria em melhores 
condições do que em 1998.

O debate sobre as exportações deixa 
de estar totalmente subordinado às 
restrições cambiais, como em 1998. O 
país mostrou que soube aproveitar as 
suas vantagens comparativas nos seto-
res de agricultura, pecuária e mineral. 
Em adição, ganhou novos mercados. 
no entanto, para assegurar um aumen-
to na participação do comércio mun-
dial será preciso diversificar a pauta de 
exportações em termos de produtos 
com maior valor adicionado. 

as exportações refletem a oferta 
produtiva do país. nesse caso, 1998 
e 2008 se aproximam em algumas 
questões que continuam limitando o 
comércio exterior brasileiro: infra-es-
trutura, mão-de-obra qualificada, ino-
vação tecnológica, e, carga tributária 
excessiva. u
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Integração ou 
interconexão? 

O tema da energia nas relações sul-americanas

quando se aborda o tema da integra-
ção regional sul-americana, a temática 
energética assume posto de destaque, 
por se tratar, invariavelmente, de um 
objeto que envolve forte racionalidade 
econômica e potencial ganho de efici-
ência e otimização do uso e produção 
dos recursos. Observando-se o cenário 
energético da região, verifica-se que a 
integração é uma alternativa bastante 
atrativa para os países sul-americanos: 
a disponibilidade dos recursos ener-
géticos, a proximidade dos países 
consumidores e produtores, a comple-
mentaridade sazonal e a existência de 
empresas tanto estatais como privadas, 
com recursos tecnológicos e interes-
se em investir na região, moldam um 

ambiente favorável à integração ener-
gética regional. no entanto, apesar do 
tema apresentar grandes oportunida-
des nas esferas econômica, política e 
de segurança energética, iniciativas 
voltadas à temática da integração têm 
se restringido mais aos discursos po-
líticos e a interconexões bilaterais, do 
que, efetivamente, a ações concretas 
que promovam a integração energéti-
ca de fato.

na américa do sul, a distribuição de 
produção e a demanda de insumos 
energéticos entre os países é bastan-
te heterogênea, havendo importantes 
países exportadores e países depen-
dentes da importação de energia: exis-
te, em tese, um contexto fortemente 

1 Este texto refere-se a um resumo das 
principais idéias desenvolvidas em sEnnEs r. 
& PEDrOTi P., “integración energética regional: 
viabilidad económica y desafíos políticos” in 
Foreign Affairs en Español, v. 7, p. 31-46, 2007; e 
em sEnnEs r. & PEDrOTi P., “Entre la geopolítica 
y la geoeconomía: la energía en las relaciones 
interncionales”. in: laGOs, ricardo (Org.), 
América Latina: integración o fragmentación? 
Buenos aires, Edhasa, 2008.
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promotor da integração. a Venezuela é 
o país que possui as maiores reservas 
de petróleo e gás da região e a Bolívia 
detém a segunda maior reserva de gás 
natural, insumo basicamente exporta-
do para o Brasil. Já a argentina apre-
senta a terceira maior reserva de gás 
natural e a quarta de petróleo. O Brasil, 
por sua vez, destaca-se pela sua signi-
ficativa produção de biocombustíveis 
e detém a segunda maior reserva de 
petróleo da américa do sul1. O Chile é 
altamente dependente de importação 
de insumos energéticos. a Colômbia é 
auto-suficiente em petróleo e exporta 
o excedente de sua produção. O Peru 
iniciou a exploração do complexo da 
Camisea, que irá fornecer gás natural 
para o consumo doméstico e parte para 
países vizinhos. O Paraguai não possui 
reservas de petróleo e gás, porém ex-
porta energia hidrelétrica para o Brasil 
e a argentina. O Equador configura-se 
como importante exportador de pe-
tróleo e o Uruguai, por não possuir re-
servas de petróleo e gás, importa esses 
insumos para o consumo doméstico. 

a existência de baixa integração 
energética na região mostra-se surpre-
endente, perante um cenário tão favo-
rável. Estima-se que, com a integração 
energética, a região economizaria de 
Us$ 4 a 5 bilhões por ano2. Todavia, o 
que se observa na américa do sul são 
políticas focadas, basicamente, em 
interconexões pontuais entre alguns 
países e não em programas estrutu-
rados de longo prazo, que levariam à 
constituição de um mercado regional 
e otimizado dos insumos energéticos 
existentes. 

até o início dos 1990, os intercâmbios 
energéticos dos países da américa do 
sul ocorreram pelas iniciativas dos go-
vernos nacionais e com forte partici-
pação das empresas estatais. O Estado 

1  anunciadas no final de 2007, as descobertas 
recentes na camada do pré-sal estão estimadas 
entre 5 e 8 bilhões de barris de petróleo leve, 
podendo representar um aumento de 50% nas 
reservas provadas do Brasil.

2  linKOhr, r., “la política energética 
latinoamericana: entre el Estado y el mercado”, 
in: nueva sociedad, 204. Geopolítica de la 
energía, Buenos aires, Julio-agosto 2006. p. 94.

assumia o papel de empresário, opera-
dor e regulador do sistema, cabendo 
ao setor privado uma função secun-
dária. Caracterizaram-se por serem 
ações estratégicas bilaterais, sem uma 
visão conjunta e integracionista, pois 
visavam a solucionar o problema do 
suprimento de insumos energéticos de 
cada país no curto e médio prazo. as-
sim, os projetos não eram o resultado 
de uma estratégia conjunta de desen-
volvimento e otimização dos recursos 
disponíveis na região, mas sim fruto, 
no máximo, de ações pontuais entre 
dois países.

Deve-se registrar que alguns avanços 
já foram feitos em torno da integração, 
principalmente após a década de 1990, 
mas eles ainda são poucos perante o 
potencial que a região oferece. no to-
cante à eletricidade, as iniciativas de 
integração elétrica na américa do sul 
traduziram-se na criação do mercado 
comum de eletricidade na Comunida-
de andina, em 2002, e na construção 
de quatro centrais binacionais e in-
terconexões elétricas no cone sul. na 
américa do sul, o setor elétrico é possi-
velmente o mais avançado em termos 
de interconexão, quando comparado 
com os segmentos de gás e petróleo, e 
conta com uma razoável infra-estrutu-
ra instalada3. 

note-se que não há na américa do 
sul nenhum oleoduto que conecte os 
países da região. no que tange ao gás 
natural, o ponto central para a integra-
ção desse mercado na américa do sul é 
a construção de gasodutos capazes de 
transportar o gás natural dos mercados 
produtores aos consumidores. De fato, 
o problema da integração não está vin-
culado à falta de reservas de gás, mas 
sim, entre outros motivos, à carência 
de infra-estrutura de transporte e de 
empreendimentos de caráter regional. 
antes da década de 1990, havia apenas 
um gasoduto internacional na amé-
rica do sul, que conectava a Bolívia à 
argentina, cuja operação iniciou-se em 
1988. a construção de gasodutos é um 

3  Muñoz, ramos, Fundamentos para la 
constitución de um mercado común de 
electricidad,, CEPal, santiago, Chile, 2004

reflexo direto das reformas econômi-
cas empreendidas nos países no final 
da década de 1990. no entanto, esses 
empreendimentos passaram a ser, des-
de então, caracterizados pela partici-
pação de empresas privadas. Existem, 
atualmente, gasodutos conectando os 
seguintes países: argentina e Bolívia, 
argentina e Chile (desde 1995), argen-
tina e Uruguai (desde 1998), entre Bo-
lívia e argentina (desde 1996) e Brasil e 
Bolívia (início das operações em 1999). 
há ainda três importantes gasodutos 
em construção para conectar a argen-
tina ao Uruguai, a argentina ao Brasil e 
a Colômbia à Venezuela. 

há em andamento vários projetos de 
gasodutos que conectarão diferentes 
países da região. alguns deles seguem 
o padrão bilateral, tais como os gaso-
dutos Bolívia-Chile, Bolívia-Paraguai, 
e também entre Peru-Bolívia e Peru-
Brasil. Outros, é importante destacar, 
incorporam a visão da integração 
energética na medida em que plane-
jam conectar mais de dois países na 
região, como é o caso do gasoduto do 
Mercosul, do gasoduto austral, do anel 
Energético do Mercosul e do polêmico 
projeto do Gasoduto del sul (ou Gas-
ven) ligando a Venezuela ao Brasil e à 
argentina. assim, pode-se afirmar que 
nos últimos anos assistiu-se a um razo-
ável adensamento na infra-estrutura 
gasífera regional sul-americana. 

apesar desses recentes avanços, é im-
portante destacar que o segmento ener-
gético demanda um volume expressivo 
de investimentos para a sua viabilização 
e há ainda o predomínio de uma razoá-
vel indefinição e imaturidade dos marcos 
regulatórios domésticos. Esse ponto é 
reflexo da baixa prioridade dos governos 
em ajustar seus marcos regulatórios no 
campo energético de forma convergen-
te e compatível com as perspectivas de 
integração. a ausência de convergência 
regulatória não permite que o mercado 
energético regional se estruture de for-
ma eficiente, pois muitas leis e marcos 
regulatórios no setor de gás, petróleo e 
energia elétrica, quando existem, não 
contemplam a liberdade ou a possibilida-
de de comércio de energia entre os paí-
ses. Essa situação, quando não inviabiliza 
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projetos de caráter regional, aumenta de 
forma significativa os riscos dos empre-
endimentos e dificulta a criação de uma 
infra-estrutura capaz de integrar efeti-
vamente os mercados. ademais, não se 
pode afirmar, pela análise da infra-estru-
tura existente, que haja, de fato, na região 
um mercado regional integrado, capaz 
de aproveitar as potencialidades das tro-
cas energéticas entre os países da região. 

Ou seja, a disponibilidade e a demanda 
por insumos energéticos não se estrutu-
ram como condição suficiente para que 
a integração energética regional se torne 
uma realidade. É essencial que sejam fei-
tas complexas articulações e compromis-
sos de caráter estratégico e político por 
parte dos países envolvidos.  

a importância estratégica desse setor 
para a viabilidade do desenvolvimen-
to da região, assim como o potencial 
de ganho que ele pode representar, 
gera incentivos suficientes para que o 
projeto integracionista energético seja 
intensificado. neste sentido, o grau de 
ousadia e o comprometimento dos 
Estados sul-americanos com o projeto 
de integração energética atuam como 
pré-requisito para a sua efetivação. 
não bastam que sejam assinadas de-
clarações e memorandos de intenções 
nos diferentes fóruns regionais que 
tratam do tema4. É necessário que tais 
intenções sejam convertidas em ações 

4  no âmbito do Mercosul, foram assinados 
apenas três atos regionais: uma diretriz e dois 
memorandos. são documentos sem caráter 
mandatório, que buscam delinear orientações 
a serem seguidas pelos países participantes. 
na esfera da Comunidade andina das nações 
(Can), foi assinado em 2002 o “Marco general 
para la interconexión subregional de sistemas 
eléctricos e intercambio intracomunitario de 
electricidad”, que promoveu as interconexões 
elétricas mencionadas no texto. recentemente, 
foram assinadas as declarações de isla de 
Margarita, em 2004 e 2007 (que formalmente 
estabeleceu a criação do Conselho sul-
americano de energia, composto pelos 
ministros de energia de cada país), no âmbito 
da OlaDE (Organização latino-americana 
de energia), versando sobre a integração 
energética. além da OlaDE, destacam-se, 
como instituições multilaterais que atuam 
como importantes fóruns de discussão, a CiEr 
(Comissão de integração energética regional) 
e a iirsa (iniciativa para a integração da infra-
estrutura regional sul-americana).

concretas e projetos compatíveis com 
as capacidades desses governos de 
mobilizar recursos e consensos inter-
nos em prol dessas ações. isso é parti-
cularmente importante para os países 
que podem assumir a condição de lí-
deres desse processo, como o Brasil. 

Vale mencionar ainda os obstáculos 
inerentes ao nacionalismo energéti-
co preconizado por alguns países. Em 
princípio, o nacionalismo energético 
não é necessariamente um problema, 
pois é um caminho para a segurança 
energética do país. Mas ele torna-se 
um obstáculo na medida em que o 
foco do nacionalismo é o controle e o 
uso dos recursos como instrumento de 
política externa e mesmo doméstica, e 
não a eficiência da matriz ou da segu-
rança energética, agindo, assim, con-
trariamente à integração.

ademais, é essencial que as inicia-
tivas integracionistas caminhem ao 
lado de ganhos econômicos para 
os atores nelas envolvidos. Caso as 
iniciativas em andamento não se 
sustentem como atraentes para os 
atores econômicos regionais, isto é, 
não sejam alternativas eficientes e 
nem gerem segurança energética, é 
muito pouco provável que elas se-
jam concretizadas.5 

Dimensão fundamental para se me-
dir a viabilidade das estratégias de in-
tegração regional reside nos temas re-
gulatórios, conforme já mencionado. 
sendo o setor de energia por defini-
ção um campo onde temas como mo-
nopólio natural, barreiras de entrada, 
estabilidade das regras, planejamento 
de longo prazo, são peças fundamen-
tais, o tema regulatório apresenta-se 

5  Por exemplo, questiona-se a eficiência 
econômica do Gasoducto del sur, que irá 
transportar gás natural ao longo de 8.000 km, já 
que alguns estudos apontam que só é rentável 
transportar gás por meio de gasodutos a uma 
distância de até 4.000 km, uma vez que as 
perdas de pressão são muito altas. a alternativa 
preferível seria transportá-lo na forma do 
Gnl (gás natural liquefeito), por via marítima 
e gaseificá-lo nas terminais (linKOhr, r., “la 
política energética latinoamericana: entre el 
Estado y el mercado”, in: nueva sociedad, 204. 
Geopolítica de la energía, Buenos aires, Julio-
agosto 2006. p. 95).

como central para a viabilidade de 
projetos econômicos consistentes. Ou-
tro grande desafio do projeto integra-
cionista é a sua viabilidade financeira. 
Projetos de infra-estrutura de longo 
prazo têm como principal elemento 
de viabilidade a estrutura de garantia 
aos créditos antecipados para os inves-
timentos iniciais do empreendimento, 
cujos retornos são esperados no mé-
dio e no longo prazo, ao lado da lenta 
maturação do investimento. assim, o 
gargalo para a viabilidade desses pro-
jetos não é apenas a disponibilidade 
de recursos, mas também a natureza 
da cobertura dos riscos envolvidos 
no projeto, refletidos na arquitetura 
financeira capaz de cobrir as incerte-
zas principalmente de ordem política 
desses empreendimentos. ambientes 
políticos e regulatórios convergentes 
reduzem os riscos dos projetos, mas 
não os eliminam. assim, soluções de 
caráter estrutural no campo da garan-
tia de créditos de longo prazo para os 
projetos energéticos de caráter regio-
nal são peça fundamental para a via-
bilidade dessa estratégia.

a integração energética configura-
se como um projeto possível e efi-
ciente, principalmente se for con-
siderado o cenário energético da 
região. Basta apenas que os discur-
sos políticos sejam convertidos em 
uma agenda regional convergente: 
eis a condição necessária para que a 
situação energética da região migre 
do atual estado de interconexões bi-
laterais para uma efetiva integração 
regional. u
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crise atual na realidade se compõe de dois aspectos, que estão ocorrendo 

aproximadamente de forma seqüencial. Em primeiro lugar, há o aspecto 

financeiro e, como decorrência deste, a crise econômica propriamente dita.

A crise financeira foi causada pela inadimplência das hipotecas devidas ao sistema 

bancário dos Estados Unidos, onde cerca de 30% do crédito bancário se relaciona 

ao financiamento da casa própria (no Brasil, este número é inferior a 10%).

A crise mundial

a n t o n i o  c a r l o s  P o r t o  g o n ç a l v e s
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as condições muito favoráveis de cré-
dito a longo prazo nos EUa levaram a 
um boom imobiliário. Pessoas que, na 
verdade, não poderiam comprar imó-
veis de certo padrão o fizeram graças 
às condições excepcionais de crédito. 
a demanda muito aquecida elevou o 
preço dos imóveis a níveis excessivos 
(uma bolha especulativa), induzindo 
outros a também comprar imóveis, um 
fenômeno de mercado que se auto-
alimentava.

quando o realismo se reafirmou, 
verificou-se que muitas pessoas não 
tinham condições de pagar suas dívi-
das hipotecárias, e os imóveis dados 

como garantia valiam bem menos que 
os empréstimos correspondentes, de-
vido à queda de preços no setor imo-
biliário.

a inadimplência maciça que ocorreu 
acabou encontrando um sistema ban-
cário insuficientemente capitalizado e 
muito estressado em termos de liqui-
dez. hipotecas de 30 anos de prazo fo-
ram baseadas na captação de depósi-
tos de curtíssimo prazo (às vezes até no 
money market, ou seja, na captação de 
recursos por um dia). as razões da sub-
capitalização e da iliquidez são várias, 
em geral ligadas à relativa leniência 
das autoridades reguladoras e à ânsia 
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Gráfico 3 Brasil: PIB real trimestral (1980 T1 - 2008 T3)
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competitiva de um mercado financeiro 
globalizado.

a ameaça de quebradeira dos bancos 
levou imediatamente à redução drásti-
ca do crédito que os próprios bancos 
concedem uns aos outros – no chama-
do money market – e a uma diminuição 
do crédito em geral.  Em decorrência 
da incerteza generalizada, as cotações 
nas bolsas começaram a despencar, o 
mesmo acontecendo com os preços 
das commodities. Os imensos prejuí-
zos em bolsa e as perdas decorrentes 
da desvalorização dos imóveis, bem 
como a falta e a carestia do crédito, le-
varam consumidores e investidores a 
reduzirem substancialmente suas com-
pras, ou seja, provocando uma que-
da forte na demanda agregada pelos 
bens e serviços produzidos pela eco-
nomia.  E começou um processo, que 
também se auto-alimenta, mas evolui 
na direção oposta:  Menor demanda, 
logo menos emprego e capacidade 
ociosa nas empresas, e, então, menos 
demanda por bens de consumo e bens 
de investimentos, e assim por diante. É 
a recessão econômica.

Os governos (americano e europeus) 
agiram, em geral, de forma bem rápida 
para evitar a quebradeira do sistema fi-
nanceiro, atuando no sentido de com-
prar os créditos hipotecários podres, 
de capitalizar os bancos, de garantir 
os depositantes e o funcionamento do 
money market. assim, a grande emis-
são de moeda levou, por exemplo, a 
um aumento da base monetária nos 
Estados Unidos da ordem de 100% em 
apenas seis meses. nunca na história 
americana ocorreu uma expansão mo-

netária tão rápida. O resultado é que 
o sistema financeiro mundial globali-
zado não ruiu como poderia ter acon-
tecido, embora ainda enfrente dificul-
dades. Mas a crise não está superada, 
pois, não obstante a liquidez muito 
elevada (que salva o sistema financeiro 
e faz com que as taxas de juros caiam a 
níveis quase negativos), os consumido-
res ou os investidores não foram indu-
zidos a comprar mais bens e serviços. 
isso porque a restauração da demanda 
agregada para níveis adequados não 
pode ser feita por intermédio da polí-
tica monetária.  ninguém que perdeu 
maciçamente na bolsa e no valor de 
seu imóvel e está ameaçado de desem-
prego vai comprar mais, porque a taxa 
de juros é de 0,5% ao ano. qualquer di-
nheiro que esta pessoa obtenha vai ser 
direcionado a uma conta de reserva e 
não a gastos; o mesmo acontece com 
os empresários e os bancos.

na verdade, a demanda agregada só 
vai se recuperar a partir de uma políti-
ca de aumento substancial dos gastos 
públicos, ou seja, aumento do déficit 
do setor público financiado com em-

O gráfico 3 mostra a evolução do 
PiB real trimestral do Brasil a partir 
de 1980. nele, se observam as fortes 
reduções de atividade econômica 
no início das décadas de 1980 e de 
1990. Correspondem, respectiva-
mente, aos cinco anos finais do go-
verno militar e do governo Collor 
até o início do governo Fernando 
henrique Cardoso. Observa-se tam-

bém a maior estabilidade a partir de 
1994/1995 com o fim do período de 
grandes taxas inflacionárias no país 
e a independência do Banco Cen-
tral.

não obstante esta estabilidade, a 
economia brasileira vai sentir a cri-
se mundial. Já é visível a queda das 
demandas externa (ver gráfico 4) e 
interna (gráfico 5).

préstimos bancários (a esta altura, a 
taxas de juros bem reduzidas).

Tal política macroeconômica não é 
tão fácil de implementar quanto a po-
lítica monetária dos bancos centrais. 
Exige a escolha e a  aprovação dos gas-
tos por parte do governo – Executivo e 
legislativo – e, portanto, negociações, 
etc.  O novo governo dos EUa está cla-
ramente disposto a implementar esta 
política tão rapidamente quanto pos-
sível, o que em si já deve aumentar a 
confiança dos pessoas e restaurar, até 
certo ponto, sua demanda pelos bens 
e serviços produzidas pela economia.  
Os mais otimistas acreditam que a atu-
al tendência de queda da economia 
americana pode ser revertida a partir 
de meados de 2009, começando a re-
cuperação nesta ocasião.  a Europa de-
moraria mais tempo para reverter sua 
tendência.  Mas é claro que poderiam 
ocorrer dificuldades para a implemen-
tação da política de gastos públicos 
(em infra-estrutura, sobretudo) pelo 
governo Obama.

a pior crise econômica pela qual pas-
saram os Estados Unidos (e, consequen-
temente, o mundo inteiro) ocorreu a 
partir de 1929, e piorou continuamente 
até 1933. O gráfico 1 mostra a evolução 
anual do PiB real dos EUa desde 1929 até 
2007.  houve no período várias instabili-
dades, mas a pior delas, sem sombra de 
dúvida, foi a ocorrida entre 1929 e 1933.

O gráfico 2 mostra o PiB real trimestral 
dos EUa a partir de 1957, e é possível 
notar que o aprimoramento contínuo 
da política macroeconômica de con-
trole da demanda agregada levou a 
maior estabilidade a partir do final da 
década de 1980.  são cerca de 20 anos 
de estabilidade, embora ocorressem 
eventos de grande importância no 
mundo (choques políticos, choques de 
preços de commodities como o petró-
leo, crescente globalização econômica, 
financeira, cultural, etc.).  É natural que, 
depois de tantos anos de estabilidade, 
a atual crise seja vista como muito mais 
séria do que a perspectiva histórica su-
gere.  Certamente, a ação muito enérgi-
ca dos governos, em termos de política 
monetária e fiscal, deve torná-la muito 
mais suave que a de 1929-33. u
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1

A crise financeira internacional 
e seus prováveis efeitos no 
sistema bancário nacional

explosivos, também presentes antes: 
alta alavancagem de instituições finan-
ceiras, fundos e tomadores de crédito 
e frouxa ou mesmo inexistente regu-
lação sobre participantes importantes 
do mercado global, como os fundos 
“hedge” e os chamados “Special Invest-
ment Vehicles” (siV, veículos especiais 
de investimentos que são instrumen-
tos criados pelos bancos para mante-
rem posições em ativos fora do balan-
ço, ou “off-balance sheet”).

 É claro que os atores não são os mes-
mos, pois a explosão dos fundos de 
“hedge” é fenômeno de meados desta 

década, mas os canais de amplificação 
da crise pelos vários mercados acabam 
valendo-se de instrumentos de admi-
nistração de ativos, os mais variados. 
Vale a pena lembrar que os fundos de 
“hedge” eram, até há bem pouco tem-
po, responsáveis por mais de 50%  do 
volume de negociação nos mercados 
globais de ações e de títulos de dívida.

Os efeitos da crise serão múltiplos, a 
começar pela enorme destruição de 
riqueza associada às perdas das insti-
tuições financeiras, dos investidores 
e dos acionistas daquelas empresas 
não-financeiras que sofreram queda 

Introdução
Como ocorre freqüentemente nas 

economias de mercado, estamos às 
voltas com uma nova crise financeira 
internacional. Esta crise tem elemen-
tos de identidade e de diferenciação 
em relação às crises precedentes (cri-
ses mexicana, asiática, russa, brasileira, 
Long Term Capital Management, lTCM 
e outras). Os fatores recorrentes são os 
seguintes: na raiz da crise, como tam-
bém nas anteriores, estão erros crassos 
na concessão de empréstimos, produ-
to da ganância de uns, da esperteza de 
outros e da ingenuidade de terceiros.  
Juntem-se a isso dois componentes 
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substancial no seu valor de mercado. 
Estima-se que as perdas já conhecidas 
atinjam Us$ 1 trilhão e essa cifra certa-
mente vai aumentar.

Em segundo lugar, já está em cur-
so um reordenamento do papel dos 
sistemas bancários e das instituições 
financeiras não-bancárias na econo-
mia. Os bancos comerciais tradicionais 
voltarão a ser o centro do sistema de 
crédito na economia, com a conse-
qüente perda de importância dos 
bancos de investimentos e de todas as 
instituições/instrumentos que ficaram 
conhecidas como o “shadow banking 
system”(derivativos, securitização, 
operações fora do balanço, “hedge 
funds”).  

Em terceiro lugar, deverá haver uma 
mudança acentuada no ambiente de 
regulação dos mercados financeiros, 
sobretudo nos Estados Unidos, onde 
a negligência regulatória facilitou a 
explosão do “shadow banking”. a nova 
regulação deve envolver todas as ins-
tituições financeiras que sejam consi-
deradas sistemicamente importantes, 
independentemente de seu papel na 
cadeia de intermediação, seja no mer-
cado financeiro, de capitais e de deri-
vativos. além disso, a regulação deverá 
ser mais rígida com relação a vários 
tópicos, como alavancagem das insti-
tuições, composição de carteiras, limi-
tes de risco e requisitos de capital. Ela 
também deverá, por pressão da socie-
dade, incluir itens que  constituem em 
decisões gerenciais, como os critérios e 
os limites para a remuneração dos exe-
cutivos de instituições financeiras  e de  
instrumentos de captação de recursos.       

2. Os mecanismos de 
contágio da crise para o 
Brasil

2.1.- a transmissão via mercado de 
câmbio 

aparentemente, a transmissão da 
crise financeira global para o Brasil 
iniciou-se pelo mercado cambial, com 
a virtual cessação dos financiamentos 
internacionais, seja das linhas inter-
bancárias, da captação externa via 
lançamento de títulos  e mesmo dos 
financiamentos dos fluxos de comércio 

(“trade finance”). Pela intensidade e ra-
pidez da paralisia dos fluxos externos, 
este “sudden stop” assemelhou-se ao 
ocorrido a partir do segundo semes-
tre de 2002, quando o cenário eleitoral 
brasileiro indicava a elevada probabi-
lidade da eleição do candidato oposi-
cionista. À época, isso provocou uma 
explosão do risco país e uma enorme 
desvalorização nominal do real e essa 
reação singular não se estendeu  a 
outras economias emergentes, pois 
apenas o país enfrentava uma possível 
transição política, em um ambiente in-
ternacional de crescente aversão a ris-
co por parte dos investidores. 

a partir de setembro de 2008, a inter-
rupção da entrada de capitais ocorreu 
simultaneamente à pressão de saída 
de recursos do país, sobretudo por 
parte de investidores não-residentes, 
que foram levados a liquidar seus in-
vestimentos em ações e em obriga-
ções denominadas em reais, para fazer 
frente às perdas verificadas nos países 
desenvolvidos.     

Os dois movimentos adversos na 
conta de capitais geraram uma pressão 
para a desvalorização do real, que foi 
amplificada pela súbita queda nos pre-
ços das commodities exportadas pelo 
país e pelo conseqüente aumento no 
desequilíbrio no balanço de pagamen-
tos em transações correntes. Entre o fi-
nal de agosto e o final de novembro de 
2008, observou-se uma desvalorização 
nominal de 42,6% do real, sem embar-
go das intervenções do Banco Central 
no mercado de câmbio: somente no 

mês de novembro, as intervenções do 
mercado totalizaram uma venda total 
de dólares de Us$ 7,5 bilhões, assim 
distribuídos: venda no mercado à vis-
ta, Us$ 1,7 bilhões; vendas no mercado 
com compromisso de recompra, Us$ 
5,7 bilhões; e empréstimos em moeda 
estrangeira no exterior, Us 17 milhões.1   

2.2. A transmissão via mercados 
financeiros 

O desaparecimento das linhas ex-
ternas de crédito levou as empresas a 
tentarem substituir aqueles  recursos 
por empréstimos no mercado finan-
ceiro interno, aumentando, portanto, 
a demanda de crédito junto ao siste-
ma bancário. a emissão de ações, que 
poderia funcionar como uma alterna-
tiva de captação de recursos a médio 
e longo prazos para o setor privado, 
praticamente desapareceu sob o peso 
da enorme volatilidade que se abateu 
sobre o ibovespa desde o inicio da cri-
se internacional, pois, de novo, como 
ocorreu em situações de crise no pas-
sado recente, a bolsa brasileira revelou 
a tendência de apresentar maior volati-
lidade do que os mercados de ações de 
outros países emergentes. a demanda 
por fundos de médio e longo prazos 
deve ter se concentrado, dessa forma, 
nas instituições financeiras públicas, 
sobretudo no BnDEs e Banco do Bra-
sil.

a parada súbita nos fluxos de finan-
ciamento externo teve também um 
impacto diferenciado sobre o setor 
bancário, afetando mais duramente 
os bancos pequenos e médios, porque 
são mais dependentes das linhas exter-
nas. Esses últimos, por sua vez, ao ten-
tar recompor sua liquidez no mercado 
interbancário interno, encontraram 
dificuldades, com o aumento genera-
lizado da aversão a risco no mercado 
de crédito. Desta forma, embora o sis-
tema bancário no conjunto estivesse 
com uma sólida situação patrimonial e 
de reservas bancárias, o risco de liqui-
dez aumentou significativamente para 
o segmento dos bancos pequenos e 
médios, o que poderia gerar um pro-
blema bancário localizado. Para ten-
tar amenizar o ajuste de liquidez dos 
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bancos menores, o Banco Central pro-
moveu algumas mudanças na política 
monetária, que serão comentadas na 
terceira parte deste texto.  

2.3. A transmissão via mercado de 
derivativos

as restrições de crédito provocadas 
pela combinação do corte das linhas 
externas de financiamento com o au-
mento da aversão a risco dos banquei-
ros iriam, inevitavelmente, afetar de for-
ma negativa o setor real da economia, à 
medida que os bancos diminuíssem os 
prazos de financiamento, aumentas-
sem a taxa de juros de empréstimos e 
se tornassem mais seletivos na conces-
são de novos créditos ou na renovação 
dos empréstimos já concedidos. Essas 
decisões iriam, após uma defasagem 
de tempo, reduzir o nível de dispêndios 
das empresas e das famílias e isso,  em 
última análise, iria provocar uma dimi-
nuição na taxa de crescimento do Pro-
duto interno Bruto (PiB).

Todavia, a descrição anterior do im-
pacto negativo da restrição de crédito 
sobre as empresas não-financeiras foi 
prematuramente antecipada para al-
gumas empresas e importantes grupos 
de empresas que participaram de ope-
rações com derivativos de câmbio no 
mercado de balcão. Essas transações, 
chamadas de bi-indexadas, foram de-
senvolvidas pelos principais bancos 
internacionais e oferecidas a empresas 
que necessitavam de hedge cambial 
ou apenas queriam reduzir o custo de 
seus empréstimos em moeda domésti-
ca, principalmente no Brasil, México e 
Coréia do sul. Como essas operações 
continham uma estrutura de “pay-off” 
bastante assimétrica, a  súbita desva-
lorização da taxa de câmbio no Brasil 
transformou um jogo de resultados 
positivos,  mas relativamente modes-
tos (no período de apreciação do real), 
em uma série não-linear de perdas 
crescentes que chegaram a colocar em 
risco a solvência de algumas empre-
sas não-financeiras. a magnitude das 
perdas ainda não é conhecida e alguns 
desses prejuízos provavelmente serão  
financiados pelos próprios bancos que 
foram as contrapartes das empresas, 

transformando, portanto, risco de mer-
cado em risco de crédito.     

3. Respostas do Banco 
Central do Brasil

nas principais economias industria-
lizadas, os bancos centrais reagiram 
ao virtual travamento nos mercados 
interbancários, inundando de liqui-
dez os mercados monetários para 
tentar evitar que a crise de crédito 
afetasse profunda e negativamente 
a atividade econômica. nos Estados 
Unidos, por exemplo, além das me-
didas convencionais de redução da 
taxa básica de juros, a direção do Fe-
deral Reserve Bank introduziu medi-
das pouco ortodoxas, criando linhas 
especiais de financiamento para os 
bancos comerciais, estendendo o 
mecanismo de empréstimos de li-
quidez a instituições financeiras não 
bancárias e até mesmo a fundos de 
investimento, recebendo como ga-
rantia os chamados ativos “tóxicos” 
que estiveram na origem da crise dos 
empréstimos “subprime”.

O Banco Central do Brasil também 
tem atuado com freqüência para dimi-
nuir o impacto interno da crise inter-
nacional. Como mencionado anterior-
mente, ele voltou a atuar com maior 
vigor no mercado de cambial, com 
sucessivas intervenções no mercado à 
vista e com o oferecimento de linhas 
de crédito em moeda estrangeira. as 
demais medidas se enquadram em 
dois aspectos: política monetária e re-
gulação bancária.

3.1. A atuação na política monetária 
 na política monetária, sua atuação 

pode também ser resumida em dois 
blocos distintos. no primeiro e ope-
rando dentro do regime de metas de 
inflação, o Comitê de Política Monetá-
ria (COPOM) manteve inalterada a taxa 
selic meta em 13,75% ao ano, embora 
a taxa selic efetiva estivesse flutuan-
do consistentemente abaixo daquela 
meta. O segundo componente enqua-
dra-se no que Bacha chamou de polí-
tica creditícia compensatória (Bacha 
2008), ou seja, utilização de redução 
nas taxas de depósitos compulsórios 
nos bancos comerciais, expansão de 
crédito dos bancos públicos, além da já 
citada utilização das reservas interna-
cionais para fornecer crédito externo.

O ativismo do Banco Central na polí-
tica monetária revelou-se menos con-
vencional nas inúmeras medidas de 
redução da taxa de depósitos compul-
sórios incidentes sobre depósitos à vis-
ta e a prazo do sistema bancário - com 
o objetivo de liberar reservas bancárias 
para que os bancos sejam incentiva-
dos a manter a oferta de crédito para 
as empresas e indivíduos, compen-
sando a perda das linhas externas de 
financiamento e tentando amenizar as 
restrições de crédito enfrentadas pelos 
bancos pequenos e médios. assim, a 
maioria das medidas teve um caráter 
seletivo, favorecendo bancos menores, 
como o aumento do limite mínimo em 
reais para a incidência do compulsório 
e a redução dos recolhimentos obriga-
tórios para adquirentes da carteira de 
crédito de bancos com patrimônio in-
ferior a r$ 2,5 bilhões.   

3.2. As mudanças na regulação 
bancária

Mudanças na regulamentação ban-
cária também atuaram no sentido de 
evitar que a redução na oferta de cré-
dito amplificasse a queda na atividade 
econômica originária da contração na 
economia global. a esse respeito, é 
digna de nota a ampliação do papel 
atribuído ao Fundo Garantidor de Cré-
dito (FGC) como agente responsável 
pela resolução de problemas bancá-
rios. Em primeiro lugar, tratou-se de 
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aumentar a capacidade financeira do 
FGC, ao permitir que os bancos anteci-
passem em 60 meses o pagamento de 
suas contribuições mensais ao fundo e 
esse adiantamento poderá ser abatido 
das obrigações de depósitos compul-
sório à vista. Outra decisão mais recen-
te do Conselho Monetário nacional al-
terou os estatutos do FGC, permitindo 
que ele possa investir até 50% de seu 
patrimônio na aquisição da carteira de 
créditos dos bancos menores (isso é, 
aqueles com patrimônio líquido den-
tro do valor indicado anteriormente). 
além de comprar ativos, o FGC tam-
bém atuará emprestando recursos aos 
bancos de menor porte.

a seguir, vale lembrar a mais recen-
te mudança nos requisitos de capi-
tal próprio para suportar os créditos 
tributários originários das chamadas 
diferenças temporais e que os bancos 
mantêm em seus balanços. houve 
uma redução substancial de 33% para 
11% nas exigências de capital vincula-
das àquela modalidade de crédito tri-
butário e isso, em última análise, libera 
capital próprio das instituições bancá-
rias, particularmente das maiores, que 
pode ser direcionado para operações 
de empréstimos.

Por último, há que se mencionar a 
mudança na legislação, a partir da Me-
dida Provisória  permitindo aos bancos 
públicos federais a aquisição de insti-
tuições financeiras, sem a necessidade 
de obedecer aos mecanismos licitató-
rios típicos do setor público.  

4 Conclusões: o sistema 
financeiro nacional depois 
da crise 

ainda parece ser prematura uma 
análise dos prováveis efeitos que todas 
essas modificações acarretarão na es-
trutura do sistema financeiro nacional 
e, particularmente, no tamanho e na 
composição do sistema bancário bra-
sileiro. na verdade, a maior incógnita 
refere-se à profundidade e duração da 
crise econômica global, pois essa ame-
aça deverá ser o mais importante fator 
isolado a comandar o desempenho 
da economia brasileira em 2009 e nos 
anos seguintes.

É certo que mesmo um cenário rela-
tivamente benigno implica uma de-
saceleração da atividade econômica 
interna no Brasil, além e acima das 
contrações cíclicas normais de uma 
economia de mercado. a queda na ati-
vidade econômica, com provável au-
mento do desemprego e orçamentos 
mais enxutos para empresas e famílias, 
implicará elevação no risco de crédito 
nos bancos e necessidades de maiores 
provisões contra devedores duvidosos. 
Os bancos deverão subir a taxa de ju-
ros para os tomadores de crédito, com 
o aumento do “spread”  bancário, pois 
a tendência da taxa de captação é no 
sentido de queda, 

em razão do provável declínio da taxa 
selic ao longo de 2009. na mesma li-
nha de aperto creditício, as instituições 
irão reduzir os prazos dos empréstimos 
e serão mais seletivas na concessão de 
créditos e na aceitação de garantias 
para as operações.

na verdade, sem o embargo das me-
didas de injeção de liquidez decor-
rentes das decisões do Banco Central 
comentadas nos itens anteriores, nada 
garante que o fluxo de crédito retome 
a velocidade de crescimento observa-
da em 2007 e 2008. É possível que uma 
parte nada desprezível dos recursos 
liberados pelo Banco Central não origi-
ne créditos novos, mas apenas irrigue 
o mercado interbancário, produzindo 
um continuo “descolamento” entre a 
taxa selic e a taxa CDi, como  já mos-
trado por Fucs e Wu (Fucs e Wu, 2008).

a indústria bancária também sofrerá 
mudanças. O movimento de consolida-
ção bancária deverá ter continuidade, 

com redução do número de bancos e 
maior concentração de ativos e depó-
sitos nas mãos das maiores instituições 
bancárias. Uma parte dessa tendên-
cia de consolidação será o resultado 
de decisões voluntárias das empresas 
privadas, como foi o caso recente da 
fusão Banco itaú-Unibanco. não se 
pode descartar, todavia, a hipótese de 
consolidação induzida pela atuação do 
Banco Central ou do FGC, para evitar 
que dificuldades transitórias de liqui-
dez de algumas instituições causem 
situações de instabilidade para o siste-
ma bancário.

idêntico movimento de consolida-
ção bancária deverá afetar a escala 
dos bancos públicos, com crescente 
ampliação do tamanho dos bancos fe-
derais, sobretudo do Banco do Brasil. 
Espera-se, todavia, que essa amplia-
ção da fatia de mercado detida pelos 
bancos públicos não se faça à custa 
de abandonar os critérios mínimos de 
prudência, liquidez e rentabilidade 
que devem ser a base de uma política 
de crédito responsável. 

O sistema financeiro nacional tem todas 
as condições de emergir mais forte desta 
crise, evitando que um choque externo 
de tamanha magnitude se transforme 
em uma crise bancária que poderia am-
plificar os efeitos econômicos da crise 
em gestação. se o sistema bancário con-
tribuir para atenuar os efeitos das turbu-
lências, já terá desempenhado um papel 
relevante no tormentoso momento que 
se aproxima. u
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Cenário Básico 2008 2009p 2010p 2011p 2012p
Crescimento PiB (%) 6,3 2,5 3,6 4,5 4,5

agropecuária1 7,2 2,5 3,8 4,5 4,5
indústria1 5,8 2,7 3,5 4,5 4,5
serviços1 5,3 2,8 3,5 4,2 4,2

Taxa de juros selic (%aa) - média 12,45 13,00 11,60 11,20 10,70
selic (%aa) - final 13,75 11,75 11,50 11,00 10,50

inflação iPCa (%) 5,90 5,00 4,50 4,50 4,50
iGP-M (%) 9,53 5,20 5,00 4,50 4,50

Contas Públicas sup. Primário (%PiB)2 4,27 3,75 3,75 3,75 3,50
Dívida Pública (%PiB)2 34,9 36,5 35,7 34,3 33,2

Contas Externas Câmbio (r$/Us$) 2,40 2,20 2,15 2,10 2,10
Balança comercial 24,7 15,0 15,0 12,0 12,0

Exp (Us$B) 197,9 177,0 195,0 210,0 225,0
imp (Us$B) 173,2 162,0 180,0 198,0 213,0

Conta corrente (%PiB)2 -1,7 -1,8 -2,0 -2,2 -2,5
iED (Us$B) 37,8 25,0 25,5 25,5 27,0

Cenário  Alternativo 2008 2009p 2010p 2011p 2012p

Crescimento PiB (%)1 6,3 1,0 2,0 2,5 2,5

agropecuária1 7,2 1,2 2,5 2,8 2,8

indústria1 5,8 0,8 1,3 2,0 2,0

serviços1 5,3 1,0 2,0 2,0 2,0

Taxa de juros selic (%aa) - média 12,45 12,00 10,50 10,00 9,70

selic (%aa) - final 13,75 10,75 10,00 10,00 9,50

inflação iPCa (%) 5,90 6,00 5,80 5,80 5,50

iGP-M (%) 9,53 6,50 6,20 6,00 6,00

Contas Públicas sup. Primário (%PiB)2 4,27 3,50 3,50 3,50 3,50

Dívida Pública (%PiB)2 34,9 38,0 37,5 36,8 35,0

Contas Externas Câmbio (r$/Us$) 2,40 2,35 2,25 2,18 2,15

Balança comercial 24,7 10,0 10,0 11,5 12,0

Exp (Us$B) 197,9 165,0 157,0 170,0 190,0

imp (Us$B) 173,2 155,0 147,0 158,5 178,0

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

iED (Us$B) 2 37,8 20,0 17,0 22,0 25,0

p= previsão Cenários FGV.      
notas: (1) Variação dos quatro trimestres até o 3º trimestre de 2008 em relação aos quatro trimestres anteriores. 
(2) Fluxos acumulados em 12 meses até novembro de 2008. 




