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“D e onde virá o crescimento eco-
nômico brasileiro?” A questão 
que permeia os debates atual-
mente, seja no comércio, na in-

dústria, no mercado financeiro ou entre os estu-
diosos da economia, é também título de um artigo 
desta edição do boletim Cenários FGV. A partir de 
uma análise global, o artigo afirma que, se por um 
lado, a manutenção da demanda interna freou os 
efeitos negativos da crise no país, por outro, a sua 
capacidade de crescimento nos próximos meses 
vem sendo limitada pela fraca demanda externa e 
pela escassez do crédito. 

Para compreender ainda melhor a atual reali-
dade econômica brasileira, esta edição aborda no 
artigo “Cenário da arrecadação tributária – evolu-
ção e perspectivas quanto à arrecadação de tri-
butos federais” o histórico e a trajetória da receita 
tributária do país, que é sempre um importante 
indicador sobre a performance das empresas e do 
mercado. 

Como o futuro da economia depende também 
dos rumos da política, o artigo “O que pode afe-
tar as eleições presidenciais de 2010: fatores es-
truturais e variáveis políticas” traz uma análise do 
cenário no ano que vem, ressaltando mudanças 
que ocorreram no perfil do eleitorado brasileiro, 
como o aumento da proporção de eleitores nas 

regiões norte, Centro-Oeste e nordeste, a redução 
do analfabetismo funcional no grupo e a predomi-
nância do sexo feminino. A partir desse contexto, o 
texto trata das chances de vitória da candidata da 
Presidência da república, Dilma roussef, e dos de-
safios da oposição, ressaltando que muitas ques-
tões importantes ainda podem surgir, capazes de 
definir as características do jogo político em 2010.

Esta edição do boletim Cenários FGV aborda 
também o atual sistema de saúde brasileiro, tra-
çando um histórico desde 1990. O artigo “Cenário 
da saúde no Brasil” enfatiza os contrastes do perfil 
de doenças do país, a universalização do acesso à 
saúde por meio do sistema Único de saúde (sUs), 
a atuação da Agência nacional de Vigilância sani-
tária (AnVisA), entre outros temas.

sobre o cenário global, o artigo “O novo papel 
internacional da China” afirma que existe atual-
mente entre os atores internacionais uma expecta-
tiva de que o dragão chinês seja capaz de desace-
lerar a atual crise financeira, principalmente após a 
sua participação ativa na discussão da conferência 
do G-20, em novembro de 2008. O texto comenta 
o rompimento da China com o modelo político so-
viético, a série de reformas econômicas promovi-
das pelo país, o seu ingresso na Organização mun-
dial do Comércio (OmC) e o seu posicionamento 
no cenário mundial. 

Nota dos 
COLABORADORES



O DESAFIO

A SOLUÇÃO

O RESULTADO

FGV Projetos, a consultoria da Fundação Getulio Vargas
Contamos com o conhecimento gerado pelas Escolas de Administração, de Economia e de Direito da FGV.

Temos os maiores especialistas do Brasil, prontos para apoiá-lo na busca do sucesso do seu negócio.

A CONSULTORIA QUE FAZ A DIFERENÇA

Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, 190 6º andar 22250-900
RJ Brasil
      (5521) 2559-5424       (5521) 2559-6061

São Paulo
Av. Paulista, 548 8º andar 01310-000

SP Brasil
(5511) 3281-7784       (5511) 3281-7891

     www.fgvprojetos.fgv.br                     fgvprojetos@fgv.br

G e s t ã o  E s t r a t é g i c a   R H  T I  G e s t ã o  T r i b u t á r i a  A n á l i s e  E c o n ô m i c a  F i n a n ç a s



6 Julho | 2009

[ E m  A n á l i s E :  P O l í T i C A ]

A tentativa de antever resultados eleitorais é uma tarefa inglória. Afi-
nal, a política é uma das atividades mais dinâmicas da vida humana. 
Porém, é possível montar cenários a partir de variáveis estruturais – 
sociais, econômicas, demográficas e culturais – em sua interligação 

com variáveis políticas. O presente artigo pretende fazer um mapa sintético 
dos fatores que poderão influenciar a disputa presidencial em 2010.

1) O perfil do eleitorado brasileiro
Após a realização de cinco pleitos nacionais sucessivos, com grande liber-

dade de informação e alta competitividade, é possível afirmar que o direito 
ao voto foi completamente consagrado no Brasil. É claro que a democracia 
brasileira tem vários elementos que podem ser aperfeiçoados, mas diante da 
complexidade do país, o processo eleitoral, principalmente no plano nacio-
nal, tem demonstrado enorme vigor. 

na eleição presidencial de 2006, a população brasileira chegou ao pata-
mar de 186 milhões e, desses, aproximadamente 125 milhões votaram naquele 
pleito, tornando o Brasil a quarta maior democracia eleitoral do mundo, atrás 
apenas da índia, dos Estados Unidos e da indonésia. O contínuo aumento 
do eleitorado, chegando à casa dos 68% do total de indivíduos, deve-se ao 
fato do envelhecimento da população – fato também observável em âmbito 
mundial – justaposto à redução da natalidade. O gráfico 1 ilustra a evolução 
do eleitorado entre 1989 e 2006. 

O qUE PODE AFETAr As ElEiçõEs 
PrEsiDEnCiAis DE 2010:

Fatores ESTRUTURAIS e 
VARIÁVEIS políticas

S a n d r a  a v i  d o S  S a n t o S 1 &  F e r n a n d o  L u i z  a b r ú c i o 2

1mestranda em Ciência Política pela Universi-
dade Federal do Paraná (UFPr) e pesquisadora 
do núcleo de Pesquisa Comunicação Política e 
Opinião Pública.

2Doutor em Ciência Política pela UsP e professor 
da Fundação Getulio Vargas (sP).



Julho | 2009 7

[ E m  A n á l i s E :  P O l í T i C A ]

Para entender melhor o eleito-
rado brasileiro, destacamos três 
variáveis estruturais clássicas: dis-
tribuição territorial, gênero e esco-

laridade. Começando pela variável 
regional, constata-se que entre 1989 
e 2006 (gráfico 2) ocorreram altera-
ções nas proporções dos votantes 

por região: houve redução dos elei-
tores residentes no sul e no sudeste, 
enquanto aumentou a proporção de 
eleitores nas regiões norte, Centro-
Oeste e nordeste. Ainda que a maior 
fatia do eleitorado se concentre na 
região sudeste – área mais rica e ur-
banizada do país – vale destacar que 
o nordeste, com menor desenvolvi-
mento, registra 27,1% dos eleitores 
do país.  

Outro ponto a ser observado é 
que, hoje, o eleitorado brasileiro é 
composto por uma maioria de mu-
lheres. Desde que o direito ao voto 
feminino foi sancionado, ainda que 
de forma restrita1, os índices apre-
sentam elevação constante. Em 
2006, como podemos notar no gráfi-
co 3, o total de mulheres (51.57%) de-
tentoras do título eleitoral superou o 
dos homens (48.29%) aptos a votar, 
numa diferença de mais de quatro 
milhões (3.28%). 

Pode-se inferir que esse cresci-
mento está diretamente relacionado 
não apenas à questão do aumento 
populacional feminino, mas também 
à mudança estrutural ocasionada 
pelo crescimento da população ido-
sa no país. quanto maior a faixa etá-
ria da população brasileira, maior é o 

1  O Código Eleitoral Provisório de 24/02/1932 
previa o direito de voto para as mulheres soltei-
ras que possuíssem renda própria; para as casa-
das, desde que o marido autorizasse; e para as 
viúvas. Com o Código Eleitoral de 1934, tais res-
trições foram revogadas, porém o voto feminino 
passou a ser facultativo e não obrigatório como 
para os homens. Apenas em 1946 as mulheres 
passaram a votar sem nenhuma restrição.

O eleitorado brasileiro é 

composto por uma maioria 

de mulheres. Desde que o 

direito ao voto feminino 

foi sancionado, os índices 

apresentam elevação constante
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percentual de diferença das mulhe-
res sobre os homens.

Um terceiro aspecto importante 
relaciona-se à escolaridade. segundo 
o TsE, tem ocorrido uma redução do 
percentual de eleitores que declara-
ram apenas saber ler e escrever. Em 
2002, esse segmento representava 
19,61% do eleitorado, ao passo que 
em 2006 esse percentual caiu para 
16,92%. A redução do analfabetismo 
funcional, entre os eleitores, pode 
estar relacionada à própria diminui-
ção gradativa que vem ocorrendo, 
nas últimas décadas, do analfabetis-
mo da população, como se pode ob-
servar no gráfico 4. Porém, é notória 
ainda a disparidade entre as regiões. 

na eleição presidencial de 2006, 
os dados do TsE indicam que na re-
gião nordeste 40,25% dos eleitores 
eram analfabetos ou sabiam ape-

nas ler e escrever. Já na região nor-
te, 39,19% dos eleitores estavam na 
mesma situação; no Centro-Oeste 
15,34% encaixaram-se nessa cate-
goria, sendo que nas regiões mais 
ricas, sudeste e sul, o percentual de 
analfabetismo entre os eleitores era, 
respectivamente, de 15,62% e 14,18%. 

O maior percentual nacional de elei-
tores ainda é formado por aqueles 
que declaram possuir o primeiro 
grau incompleto (ensino fundamen-
tal): esses representam 34,77% do 
eleitorado brasileiro. Aqueles com 
segundo grau (ensino médio) in-
completo perfazem 16,88%, e 11,18% 
representam os que o concluíram. 
quanto ao ensino superior completo 
ou incompleto, o eleitorado é com-
posto por 5,65%. Cabe ressaltar que 
o percentual de mulheres com uma 
maior formação escolar é superior ao 
dos homens.

2) A combinação dos fatores 
estruturais com as variáveis 
políticas

Do ponto de vista eleitoral, só se 
pode entender os dados estruturais 
caso eles sejam cotejados com vari-
áveis políticas. O primeiro aspecto, 
relativo à questão territorial, revela 
que o grosso do eleitorado está na 
soma das regiões sudeste e sul, mas 
vale ressaltar que não só o eleitora-
do nordestino ocupa uma faixa sig-
nificativa, como é importante frisar 
que a junção dos votantes do norte, 
nordeste e Centro-Oeste redunda 
em mais de 40% do eleitorado. 

Este ponto é chave para a eleição 
de 2010, caso se repitam, em linhas 
gerais, os resultados das duas últi-
mas eleições, conforme o gráfico 5.

mantida essa tendência, é prová-
vel que o candidato do presidente 
lula tenha um alto percentual de vo-
tos no norte e, sobretudo, nordeste, 
ao mesmo tempo em que ele terá 
chances de, no mínimo, equilibrar a 
votação nas áreas mais desenvolvi-
das. O sucesso do candidato de opo-
sição estará vinculado, do ponto de 
vista regional, à capacidade de evitar 
o maior crescimento do lulismo en-
tre os nordestinos e nortistas, além 
de ter de aumentar bem a votação 
oposicionista no sul e sudeste. 

Do ponto de vista do gênero, é 
possível que um dos maiores trunfos 
da candidatura Dilma roussef este-
ja no peso do eleitorado feminino. 
Além disso, trabalho recente de si-

O sucesso do candidato de 

oposição estará vinculado, 

do ponto de vista regional, à 

capacidade de evitar o maior 

crescimento do lulismo entre 

os nordestinos e nortistas
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mone Bohn2 sobre o sistema de va-
lores, atitudes e comportamentos do 
eleitor brasileiro revelou que a maio-
ria deles seria favorável à aceitação 
da igualdade de gênero na política, 
dado que corrobora a pesquisa ibo-
pe divulgada em março deste ano, 
a qual revela que 90% dos brasilei-
ros votariam em uma mulher para 
um cargo público. Desse percentual, 
74% votariam em uma mulher para 
os cargos majoritários, inclusive para 
presidente, o que corresponde, se-
gundo o ibope, a 67% dos brasileiros. 

É importante destacar, no entan-
to, que não basta ter uma candidata 
para ter voto das mulheres e/ou da-
queles que poderiam (ou gostariam) 
de votar numa mulher. Em outras pa-
lavras, a vantagem comparativa de 
Dilma vai depender da maneira como 
ela construir as outras características 
de sua campanha, como sinceridade, 
competência e pragmatismo, além, 
obviamente, da sua capacidade de 
se vincular ao presidente lula, apare-
cendo para o eleitorado lulista como 
uma opção de continuidade do atual 
governo. Para a oposição, é preciso 
ter cuidado com a maneira como 
será feito o embate com uma presi-
denciável, o que exigirá muito habi-
lidade no uso das palavras e temas 
da campanha, afora ser importante 
descolar Dilma de lula.

no que se refere à escolaridade, 
embora tenha havido uma peque-
na evolução nos últimos 20 anos, o 
Brasil ainda é marcado por eleitores 
com baixa instrução. Ao contrário 
do senso comum, que classifica tais 
votantes como “cidadãos incapacita-
dos”, talvez seja mais correto classi-
ficá-los mais como pragmáticos do 
que como ideológicos. nesse senti-
do, o peso das políticas públicas e de 
seus efeitos na vida das pessoas me-
nos escolarizadas torna-se uma vari-
ável decisiva para alcançar a maioria 
dos eleitores. 

2  BOhn, simone r. mulher para presidente do 
Brasil? Gênero e política na perspectiva do elei-
tor brasileiro. Opin. Publica [online]. 2008, vol.14, 
n.2, pp. 352-379. issn 0104-6276.

Contudo, isso não quer dizer que 
visões mais ideológicas ou juízos de 
valor mais amplos não tenham ne-
nhuma importância. Essas variáveis 
são essenciais para os eleitores mais 
escolarizados e, ademais, ganham 
maior relevância quando há polari-
zação eleitoral. Foi assim no segun-
do turno em 2006, quando lula con-
seguiu atrair para si os apoiadores de 
heloísa helena, Cristovam Buarque e 
até de Garotinho, que se viram mais 
à esquerda do candidato Geraldo 
Alckmin, classificado pelo opositor 
como “privatizante” – pecha que 
grudou no presidenciável tucano. 

Para 2010, poderá haver uma pola-
rização ainda mais cedo, no primeiro 
turno, dado que outros candidatos 
relevantes e fora do eixo PT-PsDB não 
apareceram até agora. mas não se 
sabe ainda se haverá um tema mais 
ideológico que balize uma parte do 
eleitorado. A tentativa de o governis-
mo colar na oposição a imagem de 
privatista e até de antinacionalista, 
por conta do caso da Petrobras, é uma 
incógnita. Talvez mais importante do 
que isso será descobrir o tema mobili-
zador da campanha de 2010, lembran-
do que em 1994 foi a estabilização; 
em 1998, a defesa do real; em 2002, a 
renovação com esperança, mas sem 
radicalismo; e em 2006, a força do dis-
curso – e das políticas – em prol do 
social construído pelo lulismo. 

Conclusão: o peso das variáveis 
intrinsecamente políticas

Além da combinação com fatores 
estruturais, variáveis políticas têm 

autonomia suficiente para afetar de-
cisivamente os resultados eleitorais. 
Ainda é muito cedo para saber quais 
serão as combinações efetivas da 
próxima campanha, mas é possível, à 
guisa de conclusão, apontar três ele-
mentos que poderão fazer diferença:

a) horário Eleitoral Gratuito: Os parti-
dos e suas coligações lutarão não 
só para aumentar seu tempo de 
rádio e TV, mas, sobretudo, para 
evitar que o outro lado tenha mui-
to tempo de exposição. Por essa 
razão, o namoro com o PmDB e 
com as legendas médias (PTB, PsB 
e PP) tem mais a ver com a briga 
pela exposição dos candidatos do 
que com afinidades políticas.

b) Alianças nos estados: As eleições a 
governador e ao senado, que será 
renovado em 2/3, são essenciais 
para os presidenciáveis porque 
produzem palanques em todo o 
país – dando capilaridade nacio-
nal à campanha – e também em 
razão de agregar ou retirar votos 
dependendo com quem se alia.

c) O peso do presidente lula: Em 
relação à força eleitoral do lulis-
mo, há três incógnitas. Primeira: 
quanto o presidente conseguirá 
transferir voto para sua candida-
ta? segunda: As políticas do go-
verno, após o vendaval da crise, 
terão melhor ou pior avaliação 
em 2010? E terceira dúvida: Como 
a oposição poderá fazer uma 
campanha capaz de demonstrar 
que ela é a melhor alternativa 
sem que isso signifique “jogar 
fora” aquilo que o eleitorado 
considera como conquista do 
mandato de lula?

Afora estes três elementos polí-
ticos, é possível que surjam outras 
questões importantes para o resul-
tado eleitoral em 2010. mas só sabe-
remos se elas aparecerão, e de que 
maneira, com o passar do tempo, 
uma variável decisiva para o enten-
dimento do jogo político. 

Para 2010, poderá haver uma 

polarização ainda mais cedo, 

no primeiro turno, dado que 

outros candidatos relevantes 

e fora do eixo PT-PSDB não 

apareceram até agora.
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e u g ê n i o  M o n t o r o 1

Cenário da 
ARRECADAÇÃO 

tributária
EVOlUçãO E PErsPECTiVAs qUAnTO à 

ARRECADAÇÃO DE TriBUTOs FEDErAis

1. Introdução

C omo mencionado nas edições anteriores deste Boletim, o volume e a 
evolução da receita tributária são dados relevantes para se compreen-
der a realidade econômica do país e ajudar na determinação de cená-
rios para os meses futuros. isso porque a arrecadação tributária reflete 

diretamente o comportamento de certos setores econômicos e pode servir como 
indicador para se entender a performance das empresas e do mercado. 

É o caso da receita do irPJ que reflete o resultado (lucro) obtido pelas empre-
sas, pois a incidência do imposto se dá sobre o lucro real ou presumido que elas 
apresentam. O mesmo ocorre quanto à receita da COFins, que incide sobre a re-
ceita das empresas e é um indicativo da evolução de seu faturamento. A evolução 
da arrecadação do irrF sobre os rendimentos do trabalho reflete os salários e os 
pagamentos 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 finan-
ceiras, é no momento atual um tributo que atua fundamentalmente sobre os em-
préstimos realizados pelas instituições financeiras. incide também sobre outras 
operações, como câmbio, seguros e transações com valores mobiliários, porém, 
com alíquotas reduzidas. O peso da arrecadação do iOF recai basicamente sobre 
as operações de crédito.

A apresentação dos dados da arrecadação federal, abaixo indicados, não in-
clui dados sobre a arrecadação previdenciária. É decomposta de forma a indicar 
a receita dos principais estados do país, que concentram aproximadamente 75% 
(setenta e cinco por cento) da arrecadação de tributos federais. 

1Doutor em Direito Público pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de Direito. mestre em Admi-
nistração Pública pela syracuse University, new 
York, UsA. Professor titular da EAEsP – Escola de 
Administração de Empresas da Fundação Getú-
lio Vargas. Advogado e consultor, atuando na 
área pública e em empresas.
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 2. Arrecadação Federal
A arrecadação federal continua a 

ser inferior àquela que se observava 
nos anos anteriores. Este quadro já ha-
via sido detectado nos últimos meses. 
É importante observar que a arreca-
dação total da receita Federal está se 
mostrando aquém das previsões or-
çamentárias, calculadas ainda no ano 
passado e indicadas no orçamento de 
2009. Tal fato gerou a necessidade de 
realizar cortes em despesas programa-
das pelo governo federal. A arrecada-
ção mensal passou de r$ 45 bilhões, 
em julho de 2008, para r$ 29 bilhões, 
em fevereiro de 2009. Em maio de 2009, 
ainda é de r$ 33 bilhões, bem inferior 
ao volume da receita tributária mensal 
observada até outubro de 2008, quan-
do começaram a ser sentidos os efeitos 
da crise econômica mundial. não se 
pode prever com segurança um cresci-
mento da arrecadação tributária fede-
ral nos próximos meses. Ela diminuiu 
não apenas em razão de desonerações 
tributárias efetuadas, mas também e, 
talvez principalmente, devido a uma 
diminuição generalizada da atividade 
econômica.

3. Arrecadação do IRPJ
Os dados a respeito da arrecadação 

do irPJ mostram uma preocupante re-
dução do volume recolhido pelas em-
presas. isso indica uma redução dos 
lucros obtidos por elas neste ano. Os 
valores arrecadados são muito inferio-
res aos dos últimos meses de 2008s. 
Essa redução se espalha por todo o 
país, em que pese em alguns estados 
terem sido observados resultados sur-
preendentes no mês de março.

Observe-se que tal redução não 
pode ser creditada a incentivos con-
cedidos pelo governo federal, já que 
os mesmos não foram significativos no 
que se refere ao ir.

se comparados com os dados da 
arrecadação da COFins, que refletem 
os valores das receitas das empresas, 
essa redução da arrecadação do irPJ 
poderia estar indicando uma significa-
tiva redução do resultado da atividade 
empresarial, bem mais acentuada que 
a redução da atividade econômica. 

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

março/09   36.835   17.198    5.085    2.374    1.451 

Abril/09   39.888   17.185    6.951    2.331    2.041

maio/09   33.123   13.551    6.330    1.684    1.445

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

março/09    8.292    4.239    1.063      921      178

Abril/09    7.875    3.666    1.601      540      301

maio/09    4.950    1.855    1.300      294      158

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

março/09    4.623    1.814      730      166      144

Abril/09    4.217    1.478      689      172      138

maio/09    3.810    1.333      591      183      142
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Em fevereiro de 2009, a arrecadação 
da COFins foi de r$ 9,083 bilhões e a 
do irPJ, de r$ 9,420 bilhões. Em maio 
deste ano, a arrecadação da COFins 
foi de r$ 8,867 bilhões  e a do irPJ, de  
apenas  r$ 4,950 bilhões. houve, dessa 
maneira, uma redução de aproximada-
mente  3% na arrecadação da COFins 
e uma redução de cerca de 50% na 
arrecadação do irPJ.  isso poderia indi-
car que a diminuição da receita obtida 
pelas empresas foi significativamente 
menor que o recuo dos lucros, do re-
sultado da atividade econômica. Em 
outras palavras, as empresas estão ten-
do menores lucros em suas atividades.

4. Arrecadação do IRRF sobre 
rendimentos de trabalho

Os dados a respeito da arrecada-
ção do irrF sobre os rendimentos do 
trabalho mostraram no último trimes-
tre uma considerável e progressiva 
redução do recolhimento. se baixou 
a arrecadação do irrF referente a ren-
dimentos do trabalho, isso pode indi-
car uma redução da massa salarial. Ou 
seja, o volume total  de salários pagos a 
trabalhadores estaria sendo menor. O 
fato pode ser justificado pelo aumento 
do índice de desemprego. O quadro é 
acentuado em são Paulo e no rio de 
Janeiro.

5. Arrecadação da cofins
A contribuição COFins é recolhida 

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

Desde o mês de outubro do ano 
passado, observa-se uma redução no 
volume de recolhimento desse impos-
to. Essa diminuiu de r$ 11,1 bilhões em 
outubro de 2008, para r$ 8,8 bilhões 
em maio de 2009. De todas as análises 
que possam ser feitas a respeito da si-
tuação da economia do país a partir de 
dados tributários, a da arrecadação da 
COFins reflete com clareza a expansão 
ou redução da atividade econômica, 
porque ela incide sobre a receita das 
empresas. 

Em alguns setores da atividade eco-
nômica, para atenuar os efeitos da cri-
se existente, o governo federal reduziu 

Evolução da arrecadação da cofins 
 (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

março/09     8.302    3.404    1.469      446      495

Abril/09     9.295    3.717    1.902      534      560

maio/09     8.867    3.543    1.881      479      474

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

março/09    2.232       996      213      129      170

abril/09    2.452    1.082      215      138      252

maio/09    2.136    1.010      204      133      176

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

março/09    1.298       847       40       33       23

abril/09    1.426       938       41       44       26

maio/09    1.451       951       43       47       25
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a incidência da contribuição. Tal medi-
da explica, em parte, a diminuição da 
receita. mas, de qualquer forma, esses 
números são preocupantes. mostram 
claramente uma redução da atividade 
econômica. E, com a queda da receita, 
como serão custeados os benefícios da 
seguridade social, que é para onde são 
transferidos integralmente os recursos 
da COFins?

6. Arrecadação do IPI
A evolução da arrecadação do iPi 

deve ser analisada com cuidado. A 
queda na arrecadação é dramática, 
mas deve-se, em grande parte, às 
isenções e aos benefícios tributários 
concedidos pelo governo federal para 
certos setores industriais. Para manter 
a arrecadação do iPi, o governo com-
pensou as reduções concedidas com 
a majoração da alíquotas em setores 
supérfluos. 

As “reduções do iPi” foram, sem dú-
vida alguma, o ponto de política tribu-
tária mais comentado e discutido nos 
últimos meses.  Foram, efetivamente, 
decisões corajosas tomadas pelas au-
toridades federais, em atendimento a 
pedidos do setor industrial, benefician-
do os setores automotivo, de materiais 
de construção, da indústria da chama-
da “linha branca”, etc. Os resultados de 

tais desonerações tributárias aparente-
mente foram satisfatórios, se vistos pelo 
prisma da manutenção da atividade 
econômica. Trouxeram, entretanto, al-
gumas dificuldades na manutenção das 
receitas de prefeituras e de estados que 
reclamam compensações financeiras 
pela redução de suas receitas, visto que 
participam do produto da arrecadação 
deste imposto federal.

7. 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 extinção da CPmF, igualmente 
apresenta sinais de redução. Também 
neste caso podemos atribuir parte da 
queda de receita a medidas de favo-
recimento implantadas  para atender 
certos setores econômicos. 

8. Conclusão
Os dados acima analisados indicam 

que a questão tributária deve continu-
ar a ser motivo de preocupação para as 
autoridades federais. Por vários anos, 
a tributação federal apresentava  um 
comportamento uniforme, sempre as-
cendente,  o que era muito bom para o 
governo, mas incômodo  para os seto-
res produtivos e o resto da economia.

nestes últimos meses, o quadro 
mudou radicalmente. A administração 
federal está convivendo com um qua-
dro de queda nas receitas tributárias. 
Ao mesmo tempo, tem que atender a 
pressões da sociedade e da classe em-
presarial para uma redução do custo 
tributário na atividade econômica.

Como disse o economista  raul Vello-
so, especialista em contas públicas, os 
números de maio “ acenderam o sinal 
amarelo” para o governo federal:

“Acho que acendeu o sinal amarelo, 
já que, nos primeiros cinco meses, pelo 
cálculo do próprio governo, o superá-
vit primário do Governo Central já caiu 
de 4,7% do PiB em 2008, para 1,6%  em 
2009, e ainda temos sete meses no ano. 
E, ao longo do ano, a tendência é cair, 
porque o governo não dá sinais de que 
vai segurar o gasto e a arrecadação 
está em queda.” (entrevista publicada 
no jornal O Estado de são Paulo, em 
26/06/09)

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



14 Julho | 2009

[ E m  A n á l i s E :  E CO n O m i A ]

M uito se tem falado sobre o início da recuperação da economia bra-
sileira a partir do segundo trimestre do ano, a qual apenas poderá 
ser constatada, de fato, quando os resultados do PiB desse período 
forem divulgados, o que deverá ocorrer apenas no início do mês de 

setembro. mas alguns indícios, como os resultados da produção industrial, ou das 
vendas do comércio varejista, mostram que o mais provável é que já tenhamos 
passado pelo pior. As comemorações, entretanto, devem ser contidas. Os resul-
tados da produção industrial de foram, realmente, melhores em maio do que nos 
meses anteriores, mas foram ainda muito negativos. A indústria de bens de capital, 
por exemplo, teve no mês de maio uma queda de produção de 22,8% em relação a 
igual período de 2008. Esse resultado foi melhor do que o apresentado em abril, de 
-29,3%, mas reflete, ainda, uma muito forte desaceleração desta categoria indus-
trial. resultados semelhantes foram apurados para todas as outras categorias in-
dustriais. A que menos sofreu foi a de bens de consumo não duráveis, comumente 
mais inelástica a momentos de crise, por produzir bens em geral mais essenciais. A 
indústria de bens de consumo duráveis, ao contrário, mais suscetível a momentos 
de escassez de crédito, vem sofrendo bastante. O resultado de maio mostrou uma 
retração de 11% na produção desse segmento.

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 1

De onde virá o 
CRESCIMENTO 

econômico brasileiro?

1Diretor Executivo do FGV in company. Doutor 
(PhD) em Economia pela Universidade de Chi-
cago, EUA; mestre em Economia pela Universi-
dade de Chicago, EUA; Engenheiro industrial e 
metalúrgico pelo instituto militar de Engenha-
ria, rio de Janeiro.
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Já no comércio varejista, os resul-
tados são mais alentadores. Grande 
parte dos segmentos comerciais vem 
apresentando resultados repetida-
mente positivos. na verdade, na com-
paração mês ante mesmo mês do ano 
anterior, as vendas gerais do comércio 
não chegaram a ser negativas, nem 
mesmo no auge da crise.

Os resultados apresentados pela 
indústria e pelo comércio têm uma 
explicação bastante provável. A indús-
tria é fortemente afetada pelo volume 
de investimentos e pelas exportações, 
variáveis que foram, e ainda estão sen-
do, afetadas pela crise americana. Já o 
comércio varejista está ligado ao con-
sumo interno, ao mercado doméstico, 
o qual não chegou a ser tão atingido 
pela crise.

medidas fiscais como, por exemplo, 
a isenção de iPi para carros e eletrodo-
mésticos linha branca, ajudaram, mas 
não se pode atribuir somente a elas a 
tranqüilidade com a qual o comércio 
varejista brasileiro atravessou a crise, 
já que os bons resultados do setor são 
generalizados, e não concentrados 
nos segmentos automobilísticos ou 
de linha branca. na verdade, as expec-
tativas dos consumidores não foram 
muito afetadas pela crise como mostra 
o índice de Confiança do Consumidor 
apurado pela FGV, que vem se recupe-
rando desde novembro do ano passa-
do (ver gráfico 1).

se, por um lado, a economia brasi-
leira não foi tão afetada pela crise gra-
ças à manutenção da demanda inter-
na, por outro, a fraqueza da demanda 

Na verdade, as expectativas 

dos consumidores não foram 

muito afetadas pela crise 

como mostra o Índice de 

Confiança do Consumidor 

apurado pela FGV
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externa e a escassez de crédito deve-
rão limitar a sua capacidade de cres-
cimento nos próximos meses. Assim, 
ainda que nos próximos trimestres o 
PiB apresente resultados melhores, 
muito provavelmente esses não serão 
suficientes para evitar que a economia 
brasileira sofra retração em 2009. A 
mediana das expectativas de mercado 
captadas pelo Banco Central aponta 
para uma contração de 0,34% neste 
ano, sendo que o PiB industrial deva, 
segundo a sondagem, sofrer uma que-
da de 3,9%.

Outro dado importante é que o go-
verno também não tem mais muita 
margem de manobra para estimular a 
economia. Do lado fiscal, não pode ex-
trapolar mais as suas despesas e nem 
abrir mão de arrecadação, através da 
isenção de impostos, para não dese-
quilibrar o orçamento. Além disso, o 
fato de a inflação estar totalmente sob 
controle — nos 12 meses até junho, o 
iPCA acumulou alta de 4,80% — per-
mitiu que a taxa de juros básica da eco-
nomia fosse reduzida para 8,75% a.a., 
agora no final do mês de julho. Consi-
derando a inflação dos próximos 12 me-
ses e a incidência de impostos sobre as 
aplicações financeiras, os juros brasilei-
ros para quem aplica no sistema finan-
ceiro estão em cerca de 2%, uma taxa 
historicamente baixa em termos reais. 
Assim, estamos no limite para a redu-
ção da taxa de juros, não havendo mais 
espaço para estimular a economia via 
política monetária. Ao contrário, é bem 
possível que a taxa selic volte a subir 
no ano que vem. Essa percepção está 
presente também nas expectativas de 
mercado do Banco Central. segundo a 
pesquisa, o Copom não deverá reduzir 
mais a taxa selic este ano, mas é prová-
vel que ela volte a se situar entre 9% e 
10% em 2010.

quanto ao cenário mundial tam-
bém é possível afirmar que o pior da 
crise provavelmente já passou. A ple-
na recuperação da demanda mundial, 
porém, sobretudo em alguns países 
ou regiões que são estratégicos para 
o Brasil em termos de transações co-
merciais, ainda não aconteceu. Embo-
ra os governos tenham sido rápidos na 

implantação de políticas de socorro às 
economias, evitando o desastre, o ho-
rizonte é de estagnação. A estimativa 
do Fmi é que o PiB mundial sofra um 
recuo de 1,3% em 2009, mas que volte, 
entretanto, a crescer em 2010. quanto 
à economia americana, a previsão é de 
contração de 2,8% em 2009. na Zona 
do Euro, a queda do PiB deve ser de 
4,2%, e no Japão de 6,2%. Para esses lo-
cais, o Fmi estima um recuo na deman-
da doméstica em 2009 de 2,3%, 3,2% e 
1,5%, respectivamente.

Esses dados são muito importantes, 
pois, para se ter uma idéia, o consumi-
dor americano, sozinho, é responsável 
por 20% da demanda mundial por 
bens e serviços. E nos Estados Unidos, 
a taxa de desemprego já alcançou 
9,5%, a maior em 26 anos. A expecta-
tiva é que esta taxa ultrapasse 10% até 
o final do ano. A divulgação da taxa de 
desemprego dos Estados Unidos teve 
reflexos na confiança do consumidor 
americano. O índice calculado pela 
Universidade de michigan caiu de 70,8 
pontos em junho para 64,6 pontos em 
julho. Assim, a equipe econômica do 
governo deverá nos próximos meses 
apostar suas fichas nas vendas exter-
nas como motor de recuperação do 
país.

no Brasil, ao contrário, não é pos-
sível contar com o comércio interna-
cional para a recuperação econômica 
em 2009. As exportações brasileiras, 
aliás, vêm sendo afetadas tanto pela 
retração da demanda mundial como 
também pela queda do preço das 
commodities. Entre julho de 2008 e 
maio de 2009, o índice de preços das 

matérias-primas caiu 50,1%, e o índice 
geral de preços de commodities caiu 
40,7% (ver gráfico 2). O resultado disso 
está no gráfico 3, onde pode ser vista 
a inflexão das exportações e importa-
ções do país a partir de meados de no-
vembro de 2008.

Por fim, como tem sido sistemati-
camente apontado pelo boletim Ce-
nários FGV, a taxa de câmbio poderá 
cair ainda mais. recentemente ela vol-
tou a cotação de r$1,90 por dólar pela 
primeira vez nos últimos 10 meses. A 
explicação para isso é que, no auge da 
crise, os capitais correram para o tesou-
ro americano, considerado um porto 
seguro pelos investidores. mas agora, 
amainada a crise, os investidores estão 
aceitando um pouco mais de risco em 
troca de retornos melhores, o que está 
fazendo com que esses capitais saiam 
dos Estados Unidos. E a emissão mo-
netária naquele país desde o ano pas-
sado, a fim de frear a crise, foi enorme. 
isto é, a oferta de dólar está muito alta 
e a demanda está caindo. Dessa forma, 
a queda da cotação do dólar será ine-
vitável.

Em resumo, se por um lado a 
economia brasileira terá uma recu-
peração nos próximos meses, por 
outro, essa será lenta, uma vez que 
depende, a partir de agora, e princi-
palmente, da trajetória da economia 
internacional. E quanto à economia 
mundial, em especial a americana, 
embora o pior já tenha passado, as 
estimativas para este ano ainda são 
de significativa contração do PiB e 
da demanda doméstica. Voltando à 
economia brasileira, a taxa selic não 
deverá cair mais este ano, uma vez 
que, em termos reais, já está em nível 
historicamente muito baixo. Em 2010, 
é possível que os juros voltem a subir, 
mas não atingindo taxas superiores a 
10%, uma vez que não há risco infla-
cionário à vista. Finalmente, a taxa de 
câmbio r$/Us$ deverá experimentar 
cotações mais baixas daqui até o final 
do ano, quando os efeitos da forte 
emissão de dólar pelo governo ame-
ricano e a discrepância entre esta e a 
demanda pela moeda americana se 
farão sentir.  

A estimativa do FMI é que o 

PIB mundial sofra um recuo 

de 1,3% em 2009, mas que 

volte, entretanto, a crescer 

em 2010. Quanto à economia 

americana, a previsão é de 

contração de 2,8% em 2009
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I – Introdução – a metamorfose ambulante

A saúde no Brasil vive numa eterna mutação. Por um lado, isto é insti-
gante para boa parte dos analistas e tomadores de decisão, seja na 
área privada ou na pública, pois nunca há tempo para se aborrecer 
ou para relaxar. mudam as políticas, mudam os processos, mudam 

os parceiros, mudam as doenças, mudam os discursos. na área de financia-
mento, as transições são mais lentas, pois é mais difícil deslocar fundos para 
um lado ou para o outro, embora o século xxi tenha trazido uma grande no-
vidade, com o setor privado, pela primeira vez, contribuindo com pouco mais 
de 50% do total de recursos destinados à saúde. 

A Constituição de 1988 transformou a saúde em um direito de cidadania, 
definindo-o como muito mais do que a ausência de doença, em consonân-
cia com o que dita a Organização mundial da saúde. Em função disso, entre 
os princípios do sistema Único de saúde (sUs), passou a vigorar a univer-
salização da saúde (ou do acesso a ela), bem como a equidade, entendida 
como a atenção (não a terapêutica) igual a quem é igual e diferente a quem é 
diferente. isso significa, por um lado, modificar as condições anteriores. An-
tigamente, perante a assistência – pelo menos – havia aqueles que podiam 
pagar diretamente pelos serviços e pelos produtos da saúde, os que tinham 
direitos previdenciários ou acesso a planos organizados por diferentes cate-
gorias profissionais e a outras modalidades de remuneração por terceiros, 

Cenário da SAÚDE
no Brasil

a n a  M a r i a  M a L i k 1
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ainda incipientes, os beneficiários da 
previdência rural e, finalmente, os in-
digentes. 

Críticos dos princípios do sUs, 
apesar dos quase 20 anos de vigên-
cia da lei 8.080, alegam que, se os 
indivíduos são diferentes em quase 
todas as suas características (desde 
carga genética até formação, inte-
resses, renda, hábitos, local de mo-
radia), não há como querer que eles 
sejam iguais perante os serviços de 
saúde. Dessa forma, ressalta-se que 
equidade e igualdade são conceitos 
diferentes. Outra discussão freqüen-
te a respeito do princípio da equi-
dade está relacionada ao tamanho 
e à diversidade entre as regiões do 
Brasil.

II – Saúde no Brasil desde 1990 – 
o cenário geral

O país tem um perfil de doenças 
cheio de contrastes: há regiões onde 
a mortalidade infantil está abaixo de 
dez mortes de crianças até um ano 
de idade por 1.000 nascidos vivos, ín-
dice comparável a de países desen-
volvidos, e localidades onde a taxa 
está acima dos 50. Ao mesmo tempo 
em que neoplasias são relevantes 
enquanto diagnósticos, aparecem 
doenças infecto contagiosas como 
malária, tuberculose e dengue. As 
chamadas enfermidades cardiocir-
culatórias convivem com causas ex-
ternas. Por isso, ao mesmo tempo em 
que aumenta a expectativa de vida 
da população acima de 65 anos, a 
quantidade de óbitos devido à vio-
lência vem dizimando os adultos jo-
vens em regiões urbanas.

Os sistemas de vigilância em 
saúde, tanto de vigilância sanitária 
quanto epidemiológica, foram apri-
morados tecnicamente. Com a cria-
ção da Agência nacional de Vigilân-
cia sanitária (AnVisA), aumentou-se 
a efetividade do sistema nacional, 
com divisão de tarefas entre os três 
níveis do sistema, e foi incrementa-
da a possibilidade de controle sobre 
produtos e serviços com conseqüên-
cias sobre a saúde das pessoas. Tam-
bém foi essa agência que começou a 

viabilizar a implantação dos medica-
mentos genéricos, um grande passo 
na busca pelo aumento no acesso 
aos remédios. O sistema de vigilân-
cia epidemiológica está ganhando 
eficácia no acompanhamento das 
doenças, tanto no que diz respei-
to àquelas transmissíveis quanto às 
crônico-degenerativas. O controle 
das mesmas, no entanto, ainda deixa 
a desejar. Problemas de cunho nu-
tricional também persistem entre os 
brasileiros. Em algumas populações, 
a fome convive com a obesidade e as 
duas são tratadas de maneiras muito 
diferentes. 

O Programa de saúde da Famí-
lia (PsF) vem obtendo sucesso em 
termos de população coberta, ten-
tando reorientar o modelo de assis-
tência vigente no país, ao transferir 
o relacionamento entre população 
e equipe de saúde para a residência 
dos cidadãos. Esse modelo enfatiza 
promoção da saúde, prevenção das 
doenças, identificação precoce e 
controle da progressão de algumas 
enfermidades crônicas, como o dia-
bete e a hipertensão. Apesar de ser 
público e de ter outros objetivos, o 
programa pratica algumas ativida-
des similares às de iniciativas priva-
das importadas do sistema norte-
americano, como gestão de casos e 
gestão de doenças (case manage-
ment e disease management).  

Cada vez mais brasileiros têm bus-
cado e obtido acesso à formação em 
saúde, principalmente considerando 
que ainda se trata de atividade “com-

pradora” em termos de mão-de-
obra. no entanto, quantidade não 
tem se traduzido necessariamente 
em qualidade. não necessariamente 
os profissionais e técnicos formados 
são empregados na atividade para 
qual se consideram preparados. 
Além disso, o aumento no número 
dos egressos do curso não signifi-
cou melhor distribuição geográfica. 
A multiplicidade de instâncias de 
formação tem, segundo gerentes de 
serviços de saúde, obrigado os ser-
viços a garantirem treinamento téc-
nico dos recém-admitidos. no entan-
to, para algumas áreas técnicas, mais 
específicas do setor público, como 
vigilância epidemiológica, poucos 
concursos têm sido realizados nos 
últimos anos. 

Por sua vez, a Agência nacional 
de saúde suplementar (Ans) é uma 
agência pública nascida para exercer 
suas atividades de regulação volta-
da a organizações do setor privado. 
Este tipo de conhecimento não era 
muito difundido na época de sua 
implantação, num momento em que 
no Brasil a oferta de serviços para 
o setor suplementar era totalmen-
te desregulamentada, submetendo 
os beneficiários de planos de saúde 
a uma loteria. A formação de seus 
técnicos e a incorporação de novos 
quadros para esta área de atuação 
estão longe de serem consideradas 
suficientes. As operadoras de saúde, 
os prestadores organizacionais e in-
dividuais, bem como os usuários ain-
da se sentem pouco confortáveis na 
arena em que a negociação é a nor-
ma e o conhecimento é disputado 
segundo diferentes pontos de vista.

III - Saúde no Brasil em 2010 – o 
que há de específico

O acesso aos serviços de saúde 
é cada vez maior para os cidadãos 
brasileiros. Por isso, começam a ser 
percebidas diversas falhas, vincula-
das a fenômenos econômicos, como 
assimetria de informações (cada vez 
mais percebida), seleção adversa e 
risco moral. nada disso é novo, mas 
passou a ser notado, uma vez que a 

Tem havido cada vez mais 

reclamações, em serviços 

públicos e em serviços 

privados, em relação 

à impessoalidade e às 

demoras no atendimento
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percepção de saúde no Brasil como 
um mercado é bastante recente. 
Falar em mercado, inclusive, tem a 
ver com a percepção de que muitas 
organizações privadas do setor es-
tão profissionalizando sua gestão, 
saindo dos modelos familiares e 
chegando a iPOs. A entrada de insti-
tuições bancárias, comprando parte 
de empresas assistenciais, ligadas a 
serviços de apoio e a atividades de 
logística e infraestrutura, demonstra 
que está ficando para trás (para o 
bem ou para o mal) a época em que 
a saúde era vista como uma área na 
qual as pessoas buscavam, no má-
ximo, resultados que permitissem a 
manutenção em boas condições e o 
reinvestimento. 

na gestão pública, assim como 
na privada, fala-se em valor e em ex-
celência, embora o discurso não se 
traduza necessariamente em ações. 
O surgimento do modelo de parce-
ria público-privada, em vigor desde 
1998 em são Paulo, representado 
pelas organizações sociais de saúde 
(Osss) tinha como mote a agilização 
da gestão buscando melhor assistên-
cia. O mesmo pretexto vem sendo 
usado para a justificativa de projetos 
das fundações estatais de direito pri-
vado, cuja implantação está sendo 
tentada em alguns estados, como o 
rio de Janeiro, desde 2008. 

Ainda faz parte desse modelo 
a criação das chamadas parcerias 
entre o poder público e algumas 
organizações privadas, seja para a 
contratação de trabalhadores, para 
a prestação de serviços especializa-
dos, ou ainda para a realização de 
atividades necessárias, porém não 
factíveis pelo poder público. isso le-
vou a um modelo peculiar, o de ser-
viços estratégicos, no qual se encai-
xam alguns hospitais privados ditos 
de excelência. Esse tipo de relacio-
namento vem modificar o conceito 
de filantropia utilizado no âmbito 
do sUs até há pouco tempo, que se 
referia à volume de assistência. Com 
isso, fica cada vez mais comprovada 
a tese de que a alta complexidade 
no âmbito do sistema de saúde bra-

sileiro é, em grande parte, financiada 
pelo sistema Único de saúde. 

mesmo que se esteja buscando 
o aprimoramento da gestão, esse 
esforço não é necessariamente per-
cebido pelo usuário. Pelo contrário, 
tem havido cada vez mais reclama-
ções, em serviços públicos e em 
serviços privados, em relação à im-
pessoalidade e às demoras no aten-
dimento,  entre outros. O resultado 
dessas críticas tem sido, em todo 
tipo de serviço, a busca pelo que se 
convencionou chamar, de forma dis-
cutível, de “humanização”, na qual se 
trabalha desde uma triagem quali-
ficada, para evitar que casos graves 
não sejam percebidos como tal, até 
uma recepção que dê, a quem pro-
cura o serviço, a sensação de estar 
sendo acolhido. 

Também faz parte do momento 
atual um discurso de busca da quali-
dade, da excelência, tanto assistencial 
quanto de gestão. Fala-se de acredita-
ção de serviços, ou seja, de avaliação 
externa como uma solução para a re-
dução da variação na qualidade dos 
serviços. Embora seja inquestionável 
a utilidade desses processos para o 
aprimoramento da gestão e, às vezes, 
da assistência, observa-se dois fenô-
menos relacionados a eles. O primei-
ro é que no Brasil já há concorrência 
entre entidades acreditadoras. O se-
gundo é que, decorridos mais de dez 
anos desde o início destas iniciativas, 
há apenas cerca de 2% dos hospitais 
acreditados no final do primeiro se-
mestre de 2009. 

Tem havido cada vez mais 

reclamações, em serviços 

públicos e em serviços 

privados, em relação 

à impessoalidade e às 

demoras no atendimento

 A discussão atual sobre qualidade 
na saúde remete ao modismo a que 
vem sendo submetido o setor desde 
2007, com as teorias de Porter sobre 
valor na saúde. O autor, conhecido na 
área de estratégia e competitividade, 
tem sido citado em revistas médicas 
de alto prestígio, garantindo que ele 
seja lido pela categoria, a quem se 
atribui um papel de relevo na mudan-
ça do setor. A teoria do valor tem a ver 
com deslocar o foco da doença para 
o doente, deixar de pensar na quanti-
dade de procedimentos, para realizar 
apenas aqueles necessários para a 
elucidação diagnóstica ou cuja utiliza-
ção de fato se justifica no caso; garan-
tindo, principalmente, a continuidade 
do cuidado, fazendo com que ele não 
ocorra de forma isolada e repetitiva 
em cada local mas, pelo contrário, de 
forma integrada.  Da teoria à prática, 
porém, o caminho é longo. Da prática 
à evidência na melhora dos resultados 
mais ainda, mas há que se pensar em 
começar a dispor de sistemas de in-
formação que permitam esse tipo de 
mensuração.

 Finalmente, já se percebe que a in-
formação disponível tem que ser utili-
zada, de preferência transformada em 
conhecimento elaborado e dissemi-
nado, de forma que o setor não tenha 
que ser reinventado a cada tentativa 
de mudança. O fato de o discurso 
ter chegado a alguns atores do setor 
permite otimismo. A crise pode ser in-
dutora de mudanças necessárias, em-
bora com velocidades diferentes para 
todos os envolvidos. Uma das poucas 
coisas que todos têm certeza é que os 
custos da saúde são elevados, cres-
centes e assim continuarão. Além dis-
so, os conhecimentos médicos devem 
ser utilizados para aumentar os anos 
de vida e dar qualidade a eles, em vez 
de simplesmente aumentar artificial-
mente a duração da vida. O papel do 
Estado deveria ser direcionado para a 
definição do futuro sanitário das po-
pulações, tentando reduzir as iniqui-
dades internas no país e aquelas que 
nos separam dos países desenvol-
vidos (e cujas populações têm boas 
condições de saúde). 
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A China, uma civilização com mais de três mil anos, sempre desper-
tou curiosidade no mundo ocidental. no século passado, passou 
por uma revolução socialista que, embora se mantenha por 60 anos, 
hoje dá lugar a um impressionante dinamismo capitalista, que está 

mudando não só o perfil econômico do país, mas também seu lugar no pla-
no geopolítico. 

O modelo político assumido com a revolução chinesa foi inspirado no da 
União soviética, sendo que, anos mais tarde, houve um rompimento entre os 
dois por desavenças ideológicas no modo de conduzir o país. A China sobre-
viveu à queda do socialismo soviético e dos demais países do leste Europeu, 
ao lado de Cuba e da Coréia do norte. 

mesmo com um sistema político fechado e autoritário, os líderes chineses, 
após uma reaproximação com os Estados Unidos, decidiram adotar, ao final 
da década de 1970, reformas econômicas de cunho capitalista nos principais 
setores do país. Com investimentos maciços de nações capitalistas e das prin-

O novo papel 
INTERNACIONAL

da china
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cipais economias asiáticas, a 
China começou a registrar as 
maiores taxas de crescimento 
no mundo por décadas consecu-
tivas. Esse rápido desenvolvimen-
to inserido num sistema socialista 
desperta, naturalmente, o interesse 
do resto do mundo. Com população 
em torno de 1,3 bilhão de habitantes, 
e apenas 10% de área cultivável, a 
maneira como as reformas econômi-
cas têm sido conduzidas é ainda mais 
intrigante. 

O esforço da liderança política em 
colocar a China num novo patamar 
no cenário internacional é grande, a 
exemplo dos compromissos assumi-
dos para se tornar membro da Orga-
nização mundial do Comércio (OmC). 
A decisão de não desvalorizar a moe-
da chinesa em plena crise asiática no 
fim dos anos 1990, estratégia que evi-
tou conseqüências mais desastrosas 
aos países mais afetados na região, 
conferiu-lhe crédito a ponto de se 
discutir a sua emergência como po-

tência re-
gional no 

lugar do Ja-
pão. Obviamen-

te, a busca desse 
status é bastante 

criticada e controversa 
por tratar-se, entre outros fatores, 
de um Estado não-democrático, fato 
que preocupa as potências ociden-
tais, em especial os EUA, como po-
tência hegemônica. 

Face às contínuas considerações 
de que a China é uma ameaça, sua 
política externa tem tentado de-
monstrar que o país promove alte-
rações de poder e mudanças cons-
titucionais de uma forma pacífica e 
sem traumas. Além disso, o governo 
chinês procura ampliar sua atuação 
pelo mundo, buscando parceiros e 
tentando mostrar que é um ator con-
fiável e com poder para ajudar outras 
nações.

Essa opção de política externa re-
força a importância da manutenção 
de seu desenvolvimento econômico. 
isso porque seu lugar no plano da 
segurança internacional, via Orga-
nização das nações Unidas (OnU) e 
Conselho de segurança, já estava ga-
rantido. De modo que é fundamental 
agora a China participar do processo 
decisório referente às regras do co-
mércio internacional e manter sua re-
lação com os investimentos e fluxos 
financeiros – o aumento de sua par-
ticipação acionária no Fmi é um bom 
exemplo recente dessa estratégia.

A aposta chinesa em sua inserção 
ao comércio internacional significa 
também um mecanismo de reforço da 
importância das reformas domésticas. 
Ao modernizar e adequar suas estrutu-
ras de produção aos padrões interna-
cionais, a China pode crescer, se tornar 
competitiva, e conseguir despontar 
internacionalmente, ao se associar a 
vários organismos internacionais.

[ E m  A n á l i s E :  E s P E C i A l ]
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nesse processo, uma das decisões 
mais estratégicas foi a associação à 
OmC, que permitiu maior expansão 
do comércio chinês, pressionando 
para mais e maiores reformas econô-
micas dentro do país, e estimulando, 
como conseqüência, o comércio e os 
investimentos na região do leste asi-
ático. 

A entrada para a OmC espelha 
uma verdadeira crença da liderança 
chinesa de que a razão maior dessa 
decisão é assegurar a continuidade 
das reformas domésticas. É de seu 
grande interesse o êxito da imple-
mentação dos padrões da Organiza-
ção mundial do Comércio. 

mesmo considerando-se que o 
relacionamento China-Estados Uni-
dos sempre foi instável, os norte-
americanos foram grandes financia-
dores do programa de reformas da 
liderança chinesa, embora baseados 
num princípio de cooperação estra-
tégica. E esse relacionamento ambí-
guo permeou toda a fase de nego-
ciações para a entrada da China na 
OmC, oscilando entre a cooperação 
estratégica, durante o governo Clin-
ton, e a competição estratégica no 
início do governo de George W. Bush, 
que acreditava firmemente na Chi-
na como uma ameaça aos EUA. Para 
Bush, era apenas questão de tempo 
para que os chineses desafiassem a 
hegemonia norte-americana, primei-
ro na ásia, e depois em outros conti-
nentes, progressivamente, via acesso 
crescente aos mercados capitalistas.

O papel internacional da China, 

O papel internacional da 

China, realçado na época da 

crise financeira na Ásia, tem 

hoje um teste mais difícil, 

pois o mundo se volta ao país 

com grandes expectativas

realçado na época da crise financei-
ra na ásia, tem hoje um teste mais 
difícil, pois o mundo se volta ao país 
com grandes expectativas relaciona-
das ao tipo de ação que os chineses 
podem tomar para auxiliar a frear a 
crise financeira internacional iniciada 
em 2008 – desta vez, surgida nos Es-
tados Unidos, e com proporções mui-
to maiores. sua participação ativa na 
discussão da conferência do grupo 
dos 20 países (G-20) em novembro 
do ano passado, com o intuito de 
discutir os mercados financeiros e a 
economia global, mostra a importân-
cia que o país adquiriu desde a crise 
financeira asiática de 1997.

O primeiro-ministro chinês, Wen 
Jiabao, em discurso em setembro de 
2008, disse que a resposta do país a 
esta nova crise estava na manuten-
ção do crescimento rápido, assegu-
rando que não haveria maiores flu-
tuações. Com o desenrolar da crise, a 
China se mostrou favorável e apoia-
dora de importantes e necessárias re-
formas no sistema financeiro global 
e, mais tarde, começou a considerar 
sua participação em planos de recu-
peração de outras nações. Em linha 
com os procedimentos tomados por 
diversos países, baixou também suas 
taxas de juros, em momentos muito 
próximos às decisões semelhantes 
tomadas pelos EUA.

Outras iniciativas foram lançadas, 
a partir do pacote de estímulo de 
UsD 585 bilhões, no qual o foco es-
tava em projetos de infraestrutura, 
de desenvolvimento do mercado in-
terno e de condições para diminuir a 
dependência nas exportações, além 
de estimular os empréstimos inter-
nos. Cabe ressaltar que as iniciativas 
de reformas e projetos de infraestru-
tura, saúde, transporte e educação já 
estavam em discussão na China, e a 
crise global serviu de impulso para 
decisões que há tempos eram adia-
das.

 A exposição chinesa à crise foi li-
mitada às exportações e investimen-
tos de instituições do governo no 
mercado norte-americano, o que, em 
termos de valores, ainda se apresen-
ta incerto. Dessa forma, houve certa 
proteção às variações externas, pou-
pando o mercado interno chinês.

O grande diferencial chinês, até o 
momento que se pode observar, foi a 
rápida resposta para a crise financei-
ra global. Diferentemente do Japão à 
época da crise asiática, a China soube 
aproveitar o momento e colocar em 
marcha as reformas que estavam no 
papel há tempos, sabendo que, se 
hesitasse muito para tomar uma ati-
tude, a demora na recuperação de 
seu mercado e o seu custo seriam 
muito maiores. nesse caso, o Japão 
serve de exemplo pelo tempo que 
levou para se recuperar – quase uma 
década – e o custo que esse tempo 
acabou gerando a mais para o país.

há analistas que acreditam que a 
China crescerá, no máximo, 6,5% em 
2009. Entretanto, o Banco mundial pu-
blicou relatório em junho com estima-
tivas de crescimento em torno de 7,2% 
para o país – mais baixo que o cresci-
mento dos últimos cinco anos, mas 
não tão alarmante quanto se acredita-
va ao eclodir a crise. Assim, percebe-se 
uma capacidade maior e mais rápida 
de recuperação, mas que ainda sentirá 
os efeitos da crise ao longo do ano de 
2009 e possivelmente 2010.1 

1 World Bank. China quarterly Update, June 2009. link de acesso: http://siteresources.worldbank.org/
inTChinA/resources/318862-1237238982080/5923417-1245206005835/CqU_June2009_full_06-18-09.
pdf, acesso em 19/06/2009.
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Cenário Básico
2008 2009p 2010p 2011p 2012p

Crescimento PiB (%) 5,1 -1,0 3,5 4,0 4,0

Agropecuária 5,8 -0,4 4,0 4,5 4,5

indústria 4,3 -4,5 2,5 4,0 4,0

serviços 4,8 2,0 3,0 3,5 3,5

Taxa de juros selic (%aa) - média 12,45 10,00 9,13 9,50 9,75

selic (%aa) - final 13,75 8,75 9,50 9,50 10,00

inflação iPCA (%) 5,90 4,50 4,50 4,50 4,50

iGP-m (%) 9,53 0,50 4,50 4,50 4,50

Contas Públicas sup. Primário (%PiB) 4,25 2,50 3,00 3,30 3,30

Dívida Pública (%PiB) 35,8 41,0 39,3 37,5 36,0

Contas Externas Câmbio (r$/Us$) 2,40 1,85 1,60 1,80 2,00

Balança comercial 24,7 23,0 20,0 19,0 15,0

Exp (Us$B) 197,9 155,0 175,0 192,0 205,0

imp (Us$B) 173,2 132,0 155,0 173,0 190,0

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

iED (Us$B) 45,1 40,0 45,0 45,0 45,0

Cenário Alternativo
2008 2009p 2010p 2011p 2012p

Crescimento PiB (%) 5,1 -2,0 0,0 3,5 4,0

Agropecuária 5,8 -1,0 0,5 4,0 4,5

indústria 4,3 -5,0 -1,0 3,5 4,0

serviços 4,8 1,0 2,0 3,0 3,5

Taxa de juros selic (%aa) - média 12,45 10,00 8,88 9,00 9,00

selic (%aa) - final 13,75 8,75 9,00 9,00 9,00

inflação iPCA (%) 5,90 4,50 4,00 4,00 4,00

iGP-m (%) 9,53 0,50 4,00 4,00 4,00

Contas Públicas sup. Primário (%PiB) 4,25 2,00 2,00 2,50 2,50

Dívida Pública (%PiB) 35,8 45,0 43,5 42,0 42,0

Contas Externas Câmbio (r$/Us$) 2,40 1,85 1,90 1,90 1,90

Balança comercial 24,7 25,0 22,0 20,0 17,0

Exp (Us$B) 197,9 145,0 157,0 170,0 197,0

imp (Us$B) 173,2 120,0 135,0 150,0 180,0

Conta corrente (%PiB) -1,8 -1,7 -1,0 0,0 0,0

iED (Us$B) 45,1 30,0 35,0 42,0 42,0

p= previsão Cenários FGV.
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