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J á é possível comemorar o fim da recessão? 
Eis a grande questão do momento. A per-
gunta é o título de um dos artigos desta 
edição do Cenários FGV, que destaca a boa 

notícia: a indústria ajudou a impulsionar o PiB bra-
sileiro, que mostrou recuperação no segundo tri-
mestre deste ano, em relação aos três primeiros 
meses de 2009.  Além disso, o índice de confiança 
do consumidor retornou aos níveis registrados em 
meados de 2008, e as famílias continuam consu-
mindo. Já podemos, então, festejar? Ainda não. Os 
números mostram que estamos apenas no início e 
que temos um longo caminho pela frente antes de 
decretarmos oficialmente o fim da crise.

O artigo “Resultados de setembro: as exporta-
ções brasileiras voltaram a crescer?” aborda esse 
cenário sob a ótica do desempenho das vendas 
dos produtos do país, avaliando o impacto da valo-
rização cambial e os últimos números divulgados 
da Balança Comercial. Outra forma de entender a 
nossa atual realidade econômica é analisar a di-
nâmica do recolhimento dos impostos federais. O 
artigo “Cenário da Arrecadação Tributária - evolu-
ção e perspectivas quanto à arrecadação de tribu-
tos federais” mostra que as despesas correntes da 
União continuam crescendo, enquanto a arrecada-
ção tributária federal se mantém inferior ao volu-

me dos anos anteriores. O texto chama a atenção 
para o fato de que o governo tende a aumentar 
ainda mais suas despesas nos próximos meses, já 
que estados e municípios reivindicam compensa-
ções – o primeiro grupo em virtude das perdas de 
receita do iCMs e o segundo por causa das isen-
ções concedidas pela União em relação ao iPi. 

no país, quando se fala em aumento do gasto 
do governo, logo vem à tona a questão do qua-
dro de servidores públicos. Com base nos dados 
da PnAD, do iBGE, o artigo “Uma análise das ca-
racterísticas do emprego público no Brasil” discute 
o assunto, avaliando o quantitativo de servidores, 
o seu perfil e alguns indicadores que oferecem a 
possibilidade de traçar um paralelo entre a atua-
ção desses profissionais e as principais atribuições 
do Estado.

Esta edição do Cenários FGV traz também mais 
um artigo sobre as eleições de 2010, que apre-
senta nuances inéditas que vêm sendo objeto de 
estudo dos nossos professores e pesquisadores. 
Em “As mudanças no quadro eleitoral para 2010”, 
os principais aspectos analisados são a formação 
das coalizões regionais e as possíveis candidaturas 
presidenciais - ao que tudo indica, a disputa não 
será polarizada entre PT e PsDB, como se esperava 
inicialmente. 

Nota dos 
COLABORADORES
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O noticiário recente de jornais e da televisão tem emitido sinais contra-
ditórios para o atual governo em relação às próximas eleições de 2010. 
Do ponto de vista econômico, as notícias não poderiam ser melhores. 
Após um período de grande incerteza, motivado pela crise financeira 

mundial, a economia brasileira parece se recuperar rapidamente, e a maioria dos 
analistas prevê o retorno do crescimento a partir deste segundo semestre. As pro-
jeções para 2010 são de um avanço em torno de 5% do PiB, de queda no desem-
prego e de manutenção do acesso de parte significativa da população a um novo 
padrão de consumo – a famosa “classe C”.

Mesmo na área fiscal, na qual existe a preocupação de que o aumento dos gas-
tos do governo durante o ano eleitoral possa comprometer a meta do superávit 
fiscal, as conseqüências mais efetivas de uma eventual má gestão – tal como a 
retomada de uma política monetária mais restritiva por parte do Banco Central – 
somente seriam plenamente sentidas depois das eleições. 

Em resumo, se essas previsões forem realizadas, elas tenderão a reforçar sig-
nificativamente a candidatura de Dilma Roussef. Mas então, por que estamos 
observando toda essa agitação no quadro dos possíveis candidatos no campo 
governista? Por que o processo parece se desviar do que era esperado até então, 
ou seja, de uma disputa plebiscitária entre uma candidatura governista e uma 
candidatura de oposição, que hoje seria provavelmente representada pelo atual 

MuitO BARuLhO pOR nADA?

As  Mudanças no Quadro 
Eleitoral para 2010

G e o r G e  A v e l i n o 1

1Mestre em sociologia - UniVERsiDADE DE sãO PAUlO. Ph.D. in Political science - sTAnFORD Uni-
VERsiTY. licenciado em história - POnTiFiCiA UniVERsiDADE CATÓliCA – RJ. Professor da Fundação 
Getulio Vargas.
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governador de são Paulo José serra? 
As maiores incertezas nesse caso, se 
relacionam aos aspectos políticos. Para 
entender a agitação atual, dois aspec-
tos são importantes e relacionados, a 
saber: a formação das coalizões regio-
nais e as características de cada candi-
datura.

A Formação das Coalizões 
Regionais

Para entender as dificuldades na 
formação das coalizões regionais é im-
portante destacar um aspecto: depois 
das eleições de 2002 e 2006, as de 2010 
serão as primeiras não reguladas pela 
verticalização determinada pelo TsE, 
que previa que os partidos adversários 
na eleição presidencial não poderiam 
coligar-se em qualquer das eleições es-
taduais. sem essa restrição, as dificul-
dades de coordenação entre as candi-
daturas estaduais e nacionais tendem 
a aumentar; principalmente porque, 
embora a eleição presidencial seja o 
prêmio mais importante em disputa, 
ele não é o único. 

Mas o que estará em jogo além da 
eleição presidencial? Em 2010 estarão 
em disputa nos estados, os mandatos 
de dois terços dos senadores (54) e de 
todos os 513 deputados federais que 
conformarão a próxima legislatura do 
Congresso nacional. A maneira como 
esses cargos no Congresso vão se dis-
tribuir entre os partidos pode repre-
sentar muito em termos do poder que 
esses partidos terão para influenciar 
as ações do próximo presidente. Em 
outras palavras, o controle do Con-
gresso, ou pelo menos a conquista de 
um número significativo de mandatos 
parlamentares, pode ser considerado o 
segundo prêmio mais importante em 
jogo nessas próximas eleições.

Todos os parlamentares terão o seu 
futuro político decidido pelos eleitores 
de seus respectivos estados. É natural, 
portanto, que na ausência da restrição 
imposta pela verticalização, as deci-
sões dos partidos sobre suas alianças 
estaduais considerem mais fortemen-
te as opções que maximizem os votos 
do partido em cada estado, em detri-
mento das opções que maximizem as 

chances da candidatura presidencial 
apoiada por eles, principalmente entre 
os partidos sem candidato próprio à 
presidência.

Esta situação explica muito dos atu-
ais conflitos entre o PT e o PMDB para 
montar alianças estaduais de apoio à 
candidatura governista. Como se sabe, 
o PMDB é o maior partido no Congres-
so e atualmente detém as presidências 
tanto da Câmara como do senado, nas 
figuras de Michel Temer e José sarney. 
nos últimos anos, o partido tem sabi-
do usar sua representação congressual 
para impor-se como participante no 
processo decisório do governo federal, 
independentemente da origem par-
tidária do presidente. Dado que o ta-
manho da representação parlamentar 
é fator determinante para a atribuição 
de tempo na televisão durante o horá-
rio eleitoral gratuito, a grande bancada 
do PMDB também explica a atrativida-
de do partido como aliado nas eleições 
presidenciais. 

A maior dificuldade dessa aliança, 
entretanto, está nas articulações para 
as coligações estaduais. Como afirma-
do, a decisão sobre os ocupantes para 
todos os cargos legislativos é feita nos 
estados e, portanto, a maioria dos di-
rigentes regionais dos partidos deve-
rão avaliar com cautela os custos e os 
benefícios envolvidos na definição das 
coalizões estaduais; contrariamente 
aos grupos partidários mais preocu-
pados em reunir apoios locais para a 
candidatura presidencial. Essa lógica 
vale particularmente para o PMDB, 
um partido que tem explorado sua 

fragmentação regional como forma 
de maximizar o número de cadeiras 
parlamentares; mas também para o 
PT, embora no caso deste último caiba 
ao partido a indicação da candidatura 
presidencial.

Uma rápida análise das dificuldades 
regionais enfrentadas pela consolida-
ção da aliança entre o PT e o PMDB 
nos cinco principais colégios eleitorais 
do país ajuda a entender o problema. 
Por ordem decrescente de tamanho, a 
análise começa por são Paulo, maior 
colégio eleitoral, onde o PMDB local 
já fechou uma coligação com o can-
didato do PsDB em troca de uma das 
duas legendas da coligação ao senado, 
que provavelmente será ocupada pelo 
presidente regional do partido, o ex-
governador Orestes quércia. some-se 
a isso a dificuldade do PT paulista em 
gerar um candidato competitivo e, 
portanto, atraente para as lideranças 
peemedebistas, devido aos escânda-
los políticos que envolveram suas prin-
cipais lideranças. 

Em Minas Gerais, a impossibilidade 
de reeleição do atual governador Aé-
cio neves, e as dificuldades do PsDB 
em apontar um nome competitivo à 
sucessão do governo, abrem espaço 
para muitos pretendentes. Dentre es-
tes últimos destacam-se dois minis-
tros do governo lula: o ministro das 
Comunicações, hélio Costa, do PMDB, 
e o ministro do Desenvolvimento so-
cial, Patrus Ananias, do PT. Também 
do PT, o ex-prefeito de Belo horizonte, 
Fernando Pimentel, é outro candidato 
declarado à sucessão de neves.

no Rio de Janeiro, o atual governa-
dor sérgio Cabral é candidato à reelei-
ção; entretanto, enfrenta a possibilida-
de de ter de dividir o campo governista 
com o prefeito de nova iguaçu, o petis-
ta lindberg Farias. nesse caso, é possí-
vel que as próximas eleições assistam 
a uma repetição parcial do quadro de 
2006, quando o atual governador en-
frentou o candidato do PT Vladimir 
Palmeira, já que o senador Marcelo 
Crivella desta vez será candidato à re-
eleição.

no caso da Bahia, o único dentre 
os cinco que é governado pelo PT, o 

O tamanho da 

representação parlamentar 

é fator determinante para 

a atribuição de tempo na 

televisão durante o horário 

eleitoral gratuito, a grande 

bancada do PMDB explica 

a atratividade do partido
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atual governador, Jaques Wagner, é 
candidato à reeleição; entretanto, ele 
encontra dificuldades em reproduzir a 
aliança vitoriosa nas eleições passadas. 
O PMDB local rompeu politicamente 
com o governador e entregou os car-
gos que ocupava no governo estadual. 
neste quadro, o ministro da integração 
nacional, Geddel Vieira lima, é candi-
dato declarado ao governo do estado. 

Finalmente, no caso gaúcho repete-
se um pouco a situação mineira. Embo-
ra a atual governadora, Yeda Crusius, 
do PsDB, declare-se candidata à ree-
leição, seu enfraquecimento político, 
motivado por denúncias de desvio de 
recursos, abre espaço para novas can-
didaturas. O PT tem como candidato 
declarado ao governo, o ministro da 
Justiça, Tarso Genro. O PMDB tem dois 
pré-candidatos, o ex-governador Ger-
mano Rigotto e o atual prefeito de Belo 
horizonte, José Fogaça.

Esses conflitos regionais podem 
abrir espaço para outras candidaturas 
presidenciais, tais como as promovi-
das pelo PsB e pelo PV, o que deveria 
ajudar a quebrar a polarização entre 
oposição e governo – o “caráter ple-
biscitário” – prevista para as eleições. 
nestes termos, o pressuposto é de que 
um embate nacional restrito a uma 
candidatura governista e a outra da 
oposição não seria capaz de represen-
tar a diversidade dos conflitos entre 
as lideranças políticas regionais. Mas 
quais seriam as características dessas 
candidaturas? seriam elas capazes de 
quebrar o caráter plebiscitário que pa-
recia se reproduzir uma vez mais?

As Novas Candidaturas 
Presidenciais

Como assinalado, o processo elei-
toral transcorria como se as próximas 
eleições fossem repetir a polarização 
entre as candidaturas do PT e do PsDB 
que tem dominado o cenário eleitoral 
nacional desde 1994. A grande mudan-
ça, como afirmado em edição anterior 
deste boletim, seria a ausência de lula 
como candidato, algo inédito no atual 
período democrático. Entretanto, as úl-
timas semanas viram surgir duas novas 
candidaturas a partir do campo gover-

nista: Marina silva e Ciro Gomes. Essas 
novas candidaturas, aparentemente, 
complicam o jogo eleitoral e inibem 
a reprodução da polarização caracte-
rística das eleições passadas, algo que 
seria desejado pelos dois principais 
partidos. Entretanto, embora compar-
tilhem o traço comum de serem “out-
siders” na disputa política nacional, 
essas candidaturas nascem com obje-
tivos diferentes.

Ministra do Meio Ambiente durante 
o governo lula – sua saída do governo 
ocorreu em maio de 2008 – e senado-
ra pelo Acre, Marina silva deixou o PT, 
partido no qual fez toda a sua carrei-
ra política, para ingressar no Partido 
Verde, o PV. Essa mudança de partido, 
impulsionada por pesquisas de inten-
ção de votos que indicavam um bom 
potencial eleitoral, teve como objetivo 
viabilizar a candidatura da senadora 
à Presidência. A despeito dos parcos 
recursos eleitorais do seu partido, que 
limitam seu potencial de crescimento, 
a eventual candidatura da ex-ministra 
foi saudada pela opinião pública pela 
possibilidade de trazer a discussão 
de temas de interesse nacional para 
uma campanha cujas candidaturas até 
agora parecem definir-se pela simples 
representação de grupos “a favor” e 
“contra” o governo, sem grandes di-
ferenças ou propostas estratégicas 
para o país. Em resumo, embora te-
nha participado do atual governo, a 
candidatura de Marina apresenta-se 
como uma dissidência ideológica, par-
ticularmente no que tange à questão 
ambiental.

O também ex-ministro de lula, Ciro 
Gomes, tem apresentado sua candi-
datura à presidência como “plano B” 
das forças governistas. Mais especifi-
camente, essa candidatura alimenta-se 
da eventual fraqueza da  atual candi-
data do governo, Dilma Roussef, para 
impor-se como plano alternativo. Des-
se ponto de vista, a candidatura Dilma 
é percebida como frágil, e representa-
ria um risco desnecessário para a conti-
nuidade do governo. no lado pessoal, 
ela apresentou recentemente proble-
mas graves de saúde, o que poderia 
aumentar o nível  de incertezas do elei-
tor. Além disso, sua falta de carisma, 
aliada a um temperamento difícil e à 
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falta experiência política – Dilma nun-
ca enfrentou uma eleição – a tornaria 
presa fácil das “armadilhas” usuais de 
uma campanha eleitoral. Finalmente, 
o desempenho eleitoral de Dilma vai 
depender muito da capacidade de lula 
de transferir votos, pois o presidente é 
o principal fiador de sua candidatura. 
Como a sucessão de líderes carismá-
ticos é quase sempre um processo 
difícil, não seria possível assegurar a 
magnitude dessa transferência. O des-
colamento entre lula e Dilma apresen-
tado nas últimas pesquisas eleitorais 
– nas quais o primeiro mantém sua alta 
popularidade, enquanto a segunda cai 
nas intenções de voto – seria evidên-

cia da dificuldade desse processo de 
transferência. 

Essa incerteza associada à candida-
tura Dilma é o espaço político no qual 
trafega a eventual candidatura de Ciro 
Gomes, do PsB, um político com pene-
tração nacional razoável. Além disso, 
Ciro tem experiência suficiente e sabe 
aproveitar muito bem o “recall” elei-
toral de suas candidaturas anteriores, 
traduzido no seu bom desempenho 
em pesquisas de opinião recentes, mas 
ainda distantes das eleições. Diferente-
mente da candidatura de Marina silva, 
o objetivo de Ciro Gomes não é ideo-
lógico, mas pragmático, pois não se 
afirma como portador de alternativas 
estratégicas para o país. É uma can-
didatura instável – pois ainda não foi 
endossada pela direção do seu partido 
– à espera de uma oportunidade que 
pode não surgir.

Conclusão
A despeito das aparências, as conse-

qüências da atual movimentação entre 
as candidaturas presidenciais devem 
ser consideradas à luz da experiência 
anterior. Com exceção da eleição de 
1989, todas as outras quatro eleições 
foram polarizadas entre um candidato 
do governo e outro da oposição, repre-
sentadas partidariamente pelo PsDB e 
pelo PT. Mais que isso, exceto em 1994, 
com o efeito da introdução do Pla-
no Real na candidatura de Fernando 
henrique Cardoso, nunca houve uma 
grande mudança na intenção de vo-
tos durante o ano eleitoral. Portanto, a 
questão a ser feita é se existe motivo 

para a quebra dessa inércia plebiscitá-
ria.

O maior motivo para acreditar-se na 
quebra da inércia eleitoral é a ausência 
de lula como candidato; pois a falta de 
liderança indiscutível no campo gover-
nista abre espaços para disputas e in-
certezas. Entretanto, também existem 
forças atuando para a manutenção do 
status quo. Uma das mais importantes 
é o próprio Presidente da República 
que acredita que o caráter plebiscitário 
da eleição ajudaria a identificação de 
Dilma Roussef com o governo. Ade-
mais, uma eleição plebiscitária permi-
tiria maior desenvoltura a lula durante 
o processo eleitoral para defender o 
seu governo. Essa ação também seria 
útil para proteger e restringir a exposi-
ção de sua candidata, minimizando os 
riscos de sua inexperiência.

Para reforçar a tendência plebisci-
tária, o governo já está tomando me-
didas para fortalecer eleitoralmente 
sua candidata. As ações do PAC e de 
programas populares, tais como o 
“Bolsa-Família” e o “Minha Casa Minha 
Vida” devem ser intensificadas nestes 
próximos meses. Essas ações, somadas 
às conseqüências do esperado cresci-
mento econômico, deverão reforçar a 
imagem de Dilma como melhor opção 
para a continuidade do atual governo.

Em suma, a despeito da incerteza 
derivada da ausência de lula como 
candidato, da diversidade de conflitos 
regionais – que evidencia a carência de 
articulação nacional dos partidos po-
líticos brasileiros –, e das novas candi-
daturas presidenciais, os movimentos 
atuais ainda não são suficientes para 
que a polarização entre PT e PsDB, 
que vem dominando o cenário político 
eleitoral ,seja descartada. O mais pro-
vável, até agora, é a repetição dessa 
polarização a partir das candidaturas 
de Dilma Roussef, como representan-
te do governo, e José serra, ou Aécio 
neves, como candidatos da oposição. 
O potencial das duas novas candidatu-
ras de Marina silva e Ciro Gomes ainda 
parece estar limitado a ser o fiel da ba-
lança entre as duas forças que têm do-
minado o cenário eleitoral nos últimos 
anos. 
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CeNário dA ArreCAdAÇÃo triButáriA

1. Introdução

O volume e a evolução da receita tributária são dados relevantes para se com-
preender a realidade econômica do país e ajudar na determinação de cenários 
para os meses futuros. isto 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 empresas, 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 é calculado sobre a receita 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 e, de certa forma, a renda. O iPi reflete a evolução 
da atividade industrial, pois incide sobre o preço de venda dos produtos indus-
trializados. O iOF, calculado 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 mobiliários, porém com alíquotas reduzidas. 

1Doutor em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Direito. Mestre em Administração Pú-
blica pela syracuse University, new York, UsA. Professor titular da EAEsP – Escola de Administração de 
Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Advogado e consultor, atuando na área pública e em empresas.

evolução e perspectivas 
quanto à arrecadação de 

tributos federais
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O peso da arrecadação do iOF recai 
basicamente sobre as operações de 
crédito.

A apresentação dos dados da ar-
recadação federal, abaixo indicados, 
não inclui dados sobre a arrecadação 

previdenciária. É decomposta de for-
ma a indicar a receita dos principais 
Estados do país, que concentram 
aproximadamente 75% (setenta e 
cinco por cento) da arrecadação de 
tributos federais. 

 2. Arrecadação federal
A arrecadação federal continua a 

ser inferior àquela que se observa-
va nos anos anteriores. Este quadro 
já havia sido detectado nos últimos 
meses. É importante observar que 

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

total Brasil   São paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande Sul

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

Junho/09   38.431   15.459    8.970    1.892    1.624

Julho/09   42.872   16.695    7.838    2.397    1.920

Agosto/09   36.232   14.023    5.983    1.901    1.701

Evolução da arrecadação do IRPJ  (em R$ 1.000.000,00)

total Brasil   São paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande Sul

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

junho/09    5.818    2.149    1.859      320      165

Julho/09    8.315    3.584    2.057      655      338

agosto/09    4.558    1.966       905      240      163
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Em agosto, por outro lado,  a arreca-
dação tributária federal foi de R$ 36 
bilhões de reais. Estamos observan-
do, agora,  uma ligeira  recuperação 
no montante das receitas tributárias 
federais. 

Entretanto, a despesa da União, 
coberta com a receita dos tributos 
federais, tenderá a ser maior nos 
próximos meses em virtude de gas-
tos que deverão ser assumidos para 
compensar estados e municípios.

Os estados reclamaram e deverão 

a arrecadação total da Receita Fe-
deral está se mostrando aquém das 
previsões orçamentárias, calculadas 
ainda no ano passado e indicadas no 
orçamento de 2009. A arrecadação 
mensal passou de R$ 45 bilhões, em 
julho de 2008, para R$ 29 bilhões, em 
fevereiro de 2009. Em maio de 2009 
foi de R$ 33 bilhões, bem inferior ao 
volume da receita tributária men-
sal observada até outubro de 2008, 
quando começaram a ser sentidos os 
efeitos da crise econômica mundial. 

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

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

junho/09    4.119    1.280      889      166      143

julho/09    3.954    1.339      599      162      139

agosto/09    4.558    1.966      905      175      163

Evolução da arrecadação da Cofins (em R$ 1.000.000,00)

Total Brasil   são Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande sul

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

junho/09     9.399    3.698    2.006      522      532

Julho/09     9.831    3.870    2.149      541      552

agosto/09     9.832    3.876    2.096      552      560

A despesa da União, 

coberta com a receita dos 

tributos federais, tenderá a 

ser maior para compensar 

estados e municípios
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A pressão dos estados 

fez com que a União 

reconhecesse o direito e 

se comprometesse com o 

imediato ressarcimento dos 

valores não repassados

ser atendidos pelo governo federal 
no que se refere ao devido paga-
mento pelas perdas de receita do 
iCMs, decorrentes da não tributação 
das operações de exportação. A lei 
Kandir previu, ao determinar a não 
incidência do iCMs nas operações de 
exportação, uma compensação fi-
nanceira para os estados exportado-
res, que não está sendo transferida 
nos últimos meses. A pressão dos es-
tados fez com que a União reconhe-
cesse o direito e se comprometesse 

com o imediato ressarcimento dos 
valores não repassados.  O montante 
de tais recursos pode chegar a mais 
de R$ 5 bilhões.  

Os municípios também reclama-
ram da compensação pela perda 
decorrente das isenções concedidas 
pela União quanto ao iPi, pois viram 
suas receitas minguarem com a que-
da de arrecadação desse imposto. A 
União, então, assumiu a responsabi-
lidade por garantir uma compensa-
ção.

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

Total Brasil   são Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande sul

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

junho/09    2.407    1.027      204      274      267

Julho/09    2.449    1.036      196      293      283

agosto/09    2.441    1.045      192      274      302

Evolução da arrecadação do IOF  (em R$ 1.000.000,00)

Total Brasil   são Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande sul

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

junho/09    1.505        966       58       52       24

Julho/09    1.628     1.095       46       52       26

agosto/09    1.571     1.015       20       50       28
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Vale também observar que man-
tém-se constante a trajetória de 
elevação das despesas correntes da 
Administração Federal. Apesar da 
queda observada nas receitas tribu-
tárias nos últimos meses, observou-
se um aumento nos gastos correntes 
da União. isto reduz as possibilida-
des de investimentos e mesmo de 
desenvolvimento de novos progra-
mas.

3. Arrecadação do IRPJ
Os dados a respeito da arrecada-

ção do iRPJ continuam mostrando  
uma redução do volume recolhido 
pelas empresas. isso indica uma re-
dução nos lucros obtidos neste ano. 
Os valores arrecadados são inferio-
res aos dos últimos meses do ano 
passado. Essa redução se espalha 
por todo o país.

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

A arrecadação do iRPJ apresenta 
ciclo diferente dos demais tributos. É 
sempre maior nos meses de janeiro, 
abril, julho e outubro em virtude do 
recolhimento trimestral do imposto.  
nos últimos  trimestres os valores  fo-
ram R$ 9,6 bilhões (julho/08), R$ 9,6 
bilhões (outubro/08), R$ 9,4 bilhões 
(janeiro/09), R$ 7,8 bilhões (abril/08) 
e  R$ 8,3 bilhões (julho/09). houve, 
aparentemente, uma redução dos 
lucros das empresas nos últimos me-
ses de forma mais acentuada que a 
redução do faturamento.

4. Arrecadação do IRRF sobre 
rendimentos de trabalho

Os dados a respeito da arrecada-
ção do iRRF sobre os rendimentos do 
trabalho mostraram um aumento no 
último trimestre.  houve uma queda 
nos primeiros meses do ano, mas a 
situação parece estar mudando. O 
volume da arrecadação do mês de 
agosto já supera diversos meses do 
primeiro semestre de 2009. É maior 
do que os volumes arrecadados nos 
meses de setembro e outubro do úl-

timo ano. Pode-se prever que será 
maior a arrecadação nos meses de 
novembro, dezembro e janeiro, em 
decorrência dos adicionais salariais 
do final de ano.  Tais considerações a 
respeito da arrecadação do iRRF es-
tão refletindo um provável aumento 
ocorrido na massa salarial.

5. Arrecadação da Cofins
A contribuição COFins é recolhida 

mensalmente por todas as empresas 
com base em um percentual da re-
ceita obtida no período.

neste trimestre, os dados a res-
peito da arrecadação desse imposto 

indicam uma retomada da atividade 
econômica. O recolhimento subiu 
nos dois primeiros meses de forma 
acentuada e os números do início 
do ano estão sendo superados. isso 
significa que as empresas estão fatu-
rando mais. Em agosto, entretanto, 
não se observou crescimento. será 
que estaríamos diante de uma im-
prevista “parada” em agosto?  será 
que a recuperação estaria sendo in-
terrompida? não atingimos, ainda, 
os níveis do ano passado, em que a 
receita mensal da COFins superava 
R$ 10 bilhões por mês.

6. Arrecadação do IPI
A evolução da arrecadação do iPi 

indicou estabilização neste ultimo 
trimestre. não mostrou queda, como 
nos meses anteriores, mantendo-se 
no mesmo volume de aproximada-
mente R$ 2,4 bilhões mensais.

Vale ressaltar a observação de re-
cente estudo divulgado pela FiEsP, 
em que é feita uma análise a respei-
to da “saída da crise”. É estabelecido 
um ranking dos 43 países que melhor 

O recolhimento subiu nos 

dois primeiros meses de 

forma acentuada e os 

números do início do ano 

estão sendo superados. Isso 

significa que as empresas 

estão faturando mais.
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souberam sair da crise financeira que 
atingiu a economia mundial. O Bra-
sil ficou em décimo segundo lugar. 
Foram analisadas variáveis conjun-
turais, entre elas a carga tributária. 
segundo o estudo:

“...o Brasil acertou ao reduzir a 
carga tributária para o consumo, em 
especial materiais de construção, ele-
trodomésticos e automóveis, ao dar 
início a projetos de infraestrutura nas 
áreas de energia, habitação e trans-
porte e ao ampliar os recursos e linha 
de crédito do BnDEs associados à re-
dução da TJlP para 6% ano ano.”

7. Arrecadação do IOF
A receita do iOF também apresen-

ta nos últimos meses uma evolução 
que indica certa estabilidade. O nível 
de arrecadação já superou o nível de 
janeiro e fevereiro e mostra-se está-
vel. Tal resultado pode ser explicado 
pela retomada do crédito.

8. Conclusão
Os dados acima analisados, con-

firmando uma queda na arrecada-

ção tributária federal, indicam que a 
questão tributária deve continuar a 
ser motivo de preocupação para as 
autoridades federais. 

Em agosto, começou a correr o 
prazo para a adesão, por empresas e 
pessoas físicas, a um plano de parce-
lamento de dívidas tributárias com a 
União, o “Refis da Crise”, como está 
sendo chamado.  Foi a quarta vez, 
na última década, em que a União 
se viu forçada a criar um programa 
de estímulos para a regularização 
da situação tributária de empresas e 
pessoas físicas. Tivemos o Refis, em 
2000; o Paes, em 2003; o Paex, em 

2006 e; agora, o Refis da Crise. A re-
gularização da situação de devedo-
res de tributos federais pode ser fei-
ta, de acordo com o novo programa 
de parcelamento de débitos tributá-
rios, com redução de multas e juros 
em prazos que poderão chegar a 180 
meses.

levantamentos feitos pela Receita 
Federal indicam que há, no momen-
to, aproximadamente R$ 600 bilhões 
de créditos tributários não recebidos 
pela União. Parte desse total não está 
sendo pago em virtude de processos 
judiciais em que os devedores acredi-
tam nos argumentos jurídicos levan-
tados para justificar o não pagamen-
to. Esses contribuintes não deverão 
aderir ao Refis. Entretanto, espera-se 
que haja, ainda assim, um número 
considerável de contribuintes que 
voltem a recolher os tributos devidos, 
o que poderá representar um saudá-
vel aumento da receita tributária.

Continua a preocupar os estu-
diosos da administração pública a 
queda na arrecadação tributária fe-
deral. isso porque o Estado brasileiro 
alargou nos últimos anos a sua ação, 
assumindo custos que devem ser 
cobertos com tributos. Uma queda 
na receita tributária poderá forçar a 
redução de certos programas gover-
namentais.

Em recente editorial da Revista 
Conjuntura Econômica, editada pela 
Fundação Getulio Vargas, é feita a se-
guinte observação a respeito da evo-
lução da carga tributária no Brasil:

“A carga tributária brasileira subiu 
de 26% do PiB, em 1995, para 36%, 
em 2008, acompanhando uma ex-
pansão do Estado  que se caracteri-
zou, principalmente, pelo aumento 
das despesas com a prestação de 
serviços e pela ampliação do sistema 
de transferências sociais.”

Uma continuada redução da ar-
recadação federal, com inevitáveis 
ajustes orçamentários, poderá pro-
vocar a revisão de certos progra-
mas atualmente desenvolvidos pela 
União e tornar impossível uma dese-
jável melhora no volume de investi-
mentos públicos. 

Foi a quarta vez, na última 

década, em que a União 

se viu forçada a criar um 

programa de estímulos 

para a regularização da 

situação tributária de 

empresas e pessoas físicas.
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A s projeções de recuperação do PiB no segundo trimestre do ano se confirmaram. Em relação ao trimestre 
anterior, o PiB cresceu 1,9%, após dois trimestres de queda (-3,4% e -1,0%), situação que configurava reces-
são econômica (ver gráfico 1). não só a recuperação foi uma boa notícia, como também o fato de ter sido o 
setor industrial o maior responsável por essa inversão. no trimestre, a indústria cresceu 2,1%.

Pela ótica dos componentes da demanda, foram as exportações de bens e serviços e o consumo das famílias que 
empurraram o PiB no segundo trimestre deste ano, com aumentos de 14,1% e 2,1%, respectivamente. De fato, o índi-
ce de Confiança do Consumidor da FGV, o qual reflete a propensão ao consumo e ao investimento, subiu 17,1% entre 
fevereiro e julho, praticamente retornando aos níveis pré-crise financeira mundial, em meados de 2008. Aliás, o 
consumo das famílias não chegou a recuar nem mesmo quando as expectativas acerca da economia mundial eram 
bastante negativas, o que denota um alto grau de confiança na solidez da economia brasileira e na sua capacidade 
de ajuste frente a crises financeiras.

se o PiB já mostra recuperação em relação aos resultados do início do ano, o mesmo não pode ser dito quando 
a base de comparação é o ano de 2008. Com relação ao segundo trimestre do ano passado, o PiB sofreu queda de 
1,2% (ver gráfico 1). Por essa comparação, foi a indústria a principal causadora da contração do PiB, com um recuo de 
7,9%. Todos os segmentos industriais sofreram retração — os resultados mais negativos foram registrados na pro-
dução de máquinas e equipamentos, metalurgia, peças e acessórios para veículos, mobiliário, vestuário e calçados.

Alguns analistas consideram o primeiro semestre de 2008 bom demais para servir como base adequada de com-
paração. Já outros consideram o início de 2009 muito fraco para este fim. O fato é que, apesar de podermos come-
morar o término da “recessão técnica” da economia brasileira, estamos apenas no início da recuperação. A formação 
bruta de capital fixo sofreu importantes quedas nos últimos trimestres, tendo permanecido estável neste segundo 
trimestre. Essa redução foi reflexo principalmente da diminuição da produção interna de máquinas e equipamen-
tos. Com isso, a taxa de investimento do país está em 15,7%. Além disso, o índice de Confiança do Consumidor da 
FGV sofreu queda de 0,4% em agosto, permanecendo estável em setembro. nesses dois meses, a desaceleração do 
índice foi influenciada unicamente pela expectativa dos consumidores com relação à situação econômica futura, 
uma vez que a percepção sobre o momento atual continua favorável (ver gráfico 2).

A .  C .  P ô r t o  G o n ç A l v e s 1

tA t i A n A  D e A n e 2

Já é possivel comemorar 
o fim da recessão?

1Diretor Executivo do FGV in company. Doutor (PhD) em Economia pela Universidade de Chicago, EUA; Mestre em Economia pela Universidade 
de Chicago, EUA; Engenheiro industrial e Metalúrgico pelo instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro.

2Especialista em Análises Econômicas da Fundação Getulio Vargas (FGV). Mestranda em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ, com ênfase 
na área de Gestão e inovação. Bacharel em Ciências Econômicas – instituto de Economia/UFRJ. Pós-graduada em Gestão e Finanças Corpora-
tivas –EPGE/FGV.
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Gráfico 1 - Brasil: Taxa de variação do PIB total

Trimestre/Trimestre anterior

Trimestre/Mesmo trimestre do ano anterior

Fonte: IBGE.

90

95

100

105

110

115

120

set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09

Gráfico 2 - Sondagem de Expectativas do Consumidor
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De qualquer maneira, o mais re-
cente resultado do PiB fez com que as 
projeções para 2009 fossem revistas. 
Cenários FGV revisou a sua previsão de 
queda de 1,0% para uma variação posi-
tiva de 0,5%. 

O gráfico 3 mostra o comporta-
mento das projeções feitas pelo mer-
cado nos últimos doze meses sobre 
o crescimento da economia brasileira 
em 2009, captadas pela sondagem Ex-
pectativas de Mercado do Banco Cen-
tral. Em maio, as previsões chegaram 
a apontar para uma queda do PiB de 
quase -1,0%. Atualmente, a mediana 
das expectativas indica crescimento 
da economia de 0,1% em 2009, o que 
pressupõe um crescimento do PiB de 
1,48% nos próximos trimestres.

no artigo do boletim de julho, res-
saltamos que a recuperação da eco-
nomia brasileira dependia em grande 
parte da recuperação de algumas im-
portantes economias mundiais, o que, 
à época, não estava ainda no horizon-
te. Passados três meses, os sinais de 
contração da economia mundial pa-
recem estar se enfraquecendo, o que 
para a economia brasileira é outra boa 
notícia. As principais economias asiáti-
cas, entre elas China, Japão, Taiwan e 
Coréia do sul, apresentaram avanço no 
segundo trimestre do ano, assim como 
Alemanha e França. As bolsas de valo-
res das principais economias seguem 
também em aceleração, com exceção 
da chinesa, a qual vem mostrando 
comportamento mais instável. 

nos Estados Unidos, a produção 
industrial apresentou em julho o seu 
primeiro avanço desde outubro do 
ano passado. O mercado mobiliário 
americano, epicentro da crise finan-
ceira mundial, também deu sinais de 
recuperação. O índice de preços de 
imóveis americano, medido pela s&P 
Case schiller, subiu 2,9% em relação 
ao trimestre anterior. O resultado em 
relação ao mesmo trimestre de 2008, 
de queda de 14,9%, ainda é bastante 
desfavorável, mas é significativamen-
te melhor que o registrado no trimes-
tre anterior, pela mesma comparação 
(-19,1%).

Outro indicador favorável, apurado 
pela Universidade de Michigan, foi o 
aumento de 6,9% do índice de con-
fiança do consumidor americano entre 
agosto e setembro. O índice de expec-
tativas para os próximos 12 meses pas-
sou de 69 para 79 pontos, atingindo o 
maior nível desde setembro de 2007. 
Esse índice é muito importante para a 
economia americana, uma vez que o 
consumo responde por cerca de dois 
terços de toda a atividade econômi-
ca do país. Desde maio, os gastos dos 
consumidores americanos vêm avan-
çando, ainda que de maneira tímida. 
E os índices de expectativas dos con-
sumidores indicam que esta tendência 
deve se fortalecer nos próximos meses.

O início da recuperação das econo-
mias americana, chinesa e da América 
latina já está se refletindo sobre as ex-
portações brasileiras, tanto em termos 
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de preços como de volume. segundo 
a Funcex (Fundação Centro de Estudos 
do Comércio Exterior), o preço médio 
em dólar das exportações de julho e 
agosto foi 3,4% superior ao do período 
abril-junho, e 2,3% acima do período 
janeiro-março (ver gráfico 4). Também 
merece destaque o aumento da parti-
cipação dos manufaturados na pauta 
de exportações, tanto em preço como 
em volume, em grande parte como 
resultado das vendas para os Estados 
Unidos. Esses produtos representam 
cerca de 70% do que os EUA importam 
do Brasil, e entre julho e agosto, o valor 
médio diário das exportações do Brasil 
para o mercado americano aumentou 
27,7%.

Já a recuperação do preço dos pro-
dutos básicos se deve, principalmen-
te, à forte demanda chinesa agora no 
início do segundo semestre. Em rela-

ção ao segundo semestre do ano, os 
preços médios dos produtos básicos 
aumentaram 5,1% e em relação ao pri-
meiro trimestre, 7,8% (ver gráfico 4). As 
commodities correspondem a pouco 
mais da metade da pauta exportado-
ra brasileira, e este ano os seus preços 
continuam bem abaixo dos registrados 
no ano passado. Mas o ano de 2008 foi 
atípico, e os preços das commodities 
apresentaram níveis muito elevados. 
Já na comparação com agosto de 2007, 
houve uma recuperação de 5,0%. Em 
termos de volume, em agosto deste 
ano as vendas externas de commodi-
ties apresentaram crescimento de 8% 
em relação ao mesmo mês de 2008, e 
de 14% quando comparadas a agosto 
de 2007.

Estados Unidos (EUA), Zona do Euro, 
Japão, China e grande parte das eco-
nomias emergentes prosseguem com 

taxas negativas ou muito baixas de va-
riação dos preços, em grande parte de-
vido à ociosidade de fatores de produ-
ção gerada pela crise. no Brasil, o iPCA 
acumulou entre setembro de 2008 
e agosto deste ano uma variação de 
4,36%, o que fez com que os agentes 
revissem para baixo as suas projeções 
para o iPCA do ano, o qual muito pro-
vavelmente se situará um pouco abai-
xo do centro da meta para o ano, de 
4,5%. Já o iGP-M, que capta também os 
preços dos produtores, acumulou, no 
mesmo período, uma queda de 0,71%.

Mas há um risco, para o Brasil e para 
as outras economias, na manutenção 
dos atuais preços dos barris de petró-
leo, o que pode gerar pressões infla-
cionárias no final do ano. no caso do 
Brasil, há ainda o temor em relação aos 
efeitos das políticas monetária e fiscal 
− postas em prática a fim de ajustar o 
país diante da crise financeira mundial 
− sobre os preços da economia. Esse, 
aliás, é um cenário bem provável tam-
bém nos Estados Unidos, como já aler-
tamos em outras edições do boletim.

Com isso, as expectativas em rela-
ção à taxa selic em 2010 vêm sendo 
reajustadas para cima. Alguns analistas 
consideram a possibilidade de que o 
aumento da taxa ocorra já no primeiro 
semestre do ano, mas a maioria crê em 
um aumento gradual somente a partir 
do último trimestre. Até o final de 2010, 
a taxa deverá fechar em 9,5% a.a.

A análise traçada neste artigo está 
resumida, em números, na tabela de 
Cenário Básico, ao final deste boletim. 
nesta seção há também uma tabela 
de Cenário Alternativo, considerado o 
menos provável. nesta edição do bo-
letim, o Cenário Alternativo pressupõe 
um crescimento ainda maior em 2010, 
motivado pelo aumento dos gastos 
públicos em ano eleitoral e pelo gran-
de fortalecimento da demanda exter-
na. neste caso, haveria um aumento 
mais considerável dos níveis de preços, 
que poderia levar a taxa de juros bási-
ca da economia a níveis mais elevados 
em 2011 e 2012. A taxa de câmbio, neste 
caso, retornaria a patamares superio-
res a R$2,00/Us$ e haveria aumento da 
dívida pública. 
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Os critérios fundamentais para definir o tamanho ideal do quadro de funcio-
nários públicos (e o correspondente perfil necessário) são o papel desem-
penhado pelo Estado (que varia entre países, regiões e esferas de governo), 
os serviços prestados em função dessa definição e a forma como presta es-

ses serviços – o seu modelo de gestão. À luz dessa afirmação, este artigo discute as ca-
racterísticas do emprego público no Brasil, avaliando a magnitude do quantitativo de 
servidores, o seu perfil e alguns indicadores que possibilitem traçar, com base nas in-
formações disponíveis, indícios da adequação do quadro de funcionários públicos às 
principais atribuições do Estado no país.

A base deste estudo são os dados da PnAD (Pesquisa nacional de Amostra por 
Domicílio) do iBGE, sendo que a análise se inicia em 1993 (última PnAD do período 
anterior ao início da atual reforma da gestão pública, em 1995) e se encerra em 2007, 
período correspondente ao das últimas informações disponíveis quando este artigo 
foi escrito. Estão incluídas neste levantamento as pessoas ocupadas e empregadas 
(exceto os domésticos, cuja lógica da relação de trabalho é peculiar, distinta dos que 
possuem vínculos organizacionais). As informações referem-se às pessoas com 10 ou 
mais anos de idade. Foi considerada apenas a ocupação principal da pessoa, pois a 
ocupação secundária pode possuir características bem mais precárias, ou pelo menos 
distintas, da principal e esse fato pode distorcer os resultados. 

Enquanto o número de ocupados (inclui empregados, empregadores e autônomos) 
evoluiu 38% no país no período entre 1993 e 2007, o de empregados no setor privado 
cresceu 70% e o de servidores, 28%. O crescimento do emprego público na esfera fe-
deral atingiu 6% (total de 1.565.669 de funcionários em 2007), na estadual foi negativo 
em 4% (total de 3.502.156) e nos municípios, aumentou 81% (total de 5.206.716). O total 

uma análise das 
características do 

emprego público no 
Brasil

n e l s o n  M A r C o n i 1

1Doutor em Economia - FGV/EAEsP. Professor da FGV-EAEsP. Ministra aulas nos cursos de pós-graduação exe-
cutiva e graduação. 
áreas de Pesquisa em que atua: Política e Economia do setor Público
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de servidores no país correspondeu a 
10.274.541 em 2007. A participação do 
emprego público na população eco-
nomicamente ativa no Brasil atingiu 
10,3% naquele ano, 11,8% no total de 
ocupados e 21,7% no total de empre-
gados.

A título de comparação, no âmbi-
to da OECD há uma grande variância 
na participação do emprego público 
na população economicamente ati-
va. Em 21 países pesquisados (dados 
de 2005), tal participação oscila entre 
5% e 28%, sendo que em quatro pa-
íses se situa no intervalo entre 5% e 
10%, em nove (a maioria) entre 15% e 
10%, em quatro entre 15% e 20%, em 
dois entre 20% e 25% e em outros dois 
entre 25% e 30% (OECD, 2008a). Com-
parada a esses números, essa relação 
no Brasil se situa no intervalo em que 
há uma frequência maior de países, 
sendo necessário ressaltar que o nú-
mero comparável com os da OECD, 
calculado com base nos dados da ta-
bela acima (10,3%), é inferior ao que 
seria obtido caso o critério adotado 
pela OECD para a estimativa do nú-
mero de funcionários públicos fosse 
aplicado neste trabalho (o qual inclui 
também os funcionários de organi-
zações privadas sem fins lucrativos 
que são financiadas pelo Estado para 
ofertarem serviços públicos; esse cri-
tério está definido em OECD, 2008a). 
Portanto, não há motivo para afirmar, 
sob este parâmetro de comparação, 
que o emprego público seja excessi-
vo ou reduzido no Brasil: por um lado, 
os dados demonstram que a partici-
pação do emprego público no total 
da população economicamente ativa 
situa-se em uma faixa semelhante à 
observada na maior parte dos países 
integrantes da pesquisa da OECD; por 
outro lado, seu cálculo parece estar 
subestimado.

O crescimento do emprego pú-
blico foi bem mais acentuado nos 
municípios que nas outras esferas de 
governo, fato que pode ser explicado 
por: a) a descentralização da execu-
ção de serviços públicos como saúde 
e educação para os municípios, de-
finida pela Constituição de 1988; b) 

o desmembramento e a criação de 
municípios; c) o aumento das receitas 
(próprias e oriundas de transferências) 
que pode ter estimulado o crescimen-
to das despesas com pessoal. Adi-
cionalmente, ressalta-se que a maior 
parcela da variação do emprego nos 
municípios ocorreu entre 1993 e 2002; 
logo, é possível que a instituição da 
lei de Responsabilidade Fiscal, de 
2001, tenha contribuído para restrin-
gir esta evolução.

A participação de servidores pú-
blicos no total de empregados em 
cada região é desigual, sendo maior 
nas regiões que possuem um PiB per 
capita menor se considerarmos ape-
nas o setor privado no cálculo deste 
último (justamente para neutralizar o 
impacto que o emprego e a atividade 
econômica no setor público podem 
exercer sobre o PiB de uma região)1. A 
Região norte e nordeste apresentam 
uma relação entre emprego público e 
total da ordem de 31,3% e 29,3% res-
pectivamente, enquanto nas demais 
regiões, mais ricas, essa relação é me-
nor (17,8% na sE, 18,4% na sU e 26,5% 
na CO, em que se encontra Brasília); os 
dados são de 2006, último período em 

1  Para calcular o PiB per capita do setor privado, 
foi subtraído o valor adicionado da administra-
ção pública e dos serviços industriais de utilida-
de pública, como proxy do PiB do setor público, 
e o número de servidores foi deduzido da popu-
lação do estado.

que há informações disponíveis sobre 
o PiB estadual.

Algumas hipóteses podem ser de-
lineadas para explicar este fato: a) os 
governantes podem estar realmente 
utilizando o emprego público como 
um instrumento para compensar a 
reduzida atividade econômica priva-
da; b) os governos dos estados mais 
pobres podem estar ofertando uma 
quantidade maior de serviços pú-
blicos para compensar a renda per 
capita menor, o que se constitui, da 
mesma forma, em uma política com-
pensatória que também implica um 
maior crescimento do emprego públi-
co e, c) alternativamente, o raciocínio 
contrário também é uma hipótese vá-
lida: é possível supor que esse núme-
ro elevado de servidores em relação à 
força de trabalho gera um gasto com 
pessoal considerável que reduz a dis-
ponibilidade de recursos para inves-
timentos, inibindo o crescimento da 
demanda agregada e da renda. 

Como os funcionários públicos 
correspondem a uma parcela consi-
derável dos eleitores, as restrições po-
líticas passam a exercer, consequen-
temente, um peso mais relevante na 
definição do emprego e do salário no 
setor público nas regiões mais pobres.

A evolução e a distribuição do em-
prego público no Brasil são desiguais 
não apenas por nível de governo e 
regiões, mas também por tipo de 
vínculo empregatício, que possibilita 
classificar os servidores da seguinte 
forma: estatutários, que seguem le-
gislação diferenciada, a qual implica 
estabilidade formal e regime previ-
denciário com aposentadoria integral 
(ao menos até a última Emenda Cons-
titucional da Previdência ser regula-
mentada); celetistas, característicos 
mas não exclusivos das estatais, cuja 
estabilidade é informal e cujo regime 
previdenciário é semelhante ao do 
setor privado; e não estatutários sem 
carteira assinada, que inclui tanto os 
ocupantes de cargos em comissão 
sem vínculo como os funcionários 
que possuem um vínculo emprega-
tício mais precário e ocasional com o 
setor público; para esses últimos, sua 
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situação é desvinculada de maiores 
proteções ou direitos no tocante às re-
lações de trabalho; e os militares das 
Forças Armadas.

Enquanto o número de estatutá-
rios cresceu 54% entre 1993 e 2007, o 
de celetistas diminuiu 24% (devido ao 
processo de privatizações), o de não-
estatutários sem carteira aumentou 
62% e dos militares se reduziu em 2%. 
A participação de estatutários no to-
tal de servidores atingia 58% em 2007; 
celetistas, 19%; não-estatutários sem 
carteira, 21%; e os militares das Forças 
Armadas, 2%.

O crescimento dos não-estatutários 
sem carteira e a participação destes e 
dos celetistas (40%) na força de traba-
lho do setor público demonstram que 
a implantação formal do regime jurí-
dico único (RJU) - que é o estatutário 
- apesar de definida pela Constituição 
de 1988, terminou se disseminando de 
forma apenas parcial, dada a necessi-
dade da previsão formal, hoje inexis-
tente, de um regime de contratação 
adicional, mais flexível, na administra-
ção pública. Essa restrição parece le-
var os governos a adotarem soluções 
contratuais que, na verdade, tornam 
mais precárias as relações de traba-
lho que em um regime intermediário 
que, porventura, fosse legalmente 
definido e previsse um vínculo não 
permanente. O modelo estatutário é 
adequado para atividades que pre-
cisem ser mais protegidas, envolvam 
maior poder decisório e prescindam 
de agilidade. Porém, é totalmente in-

compatível com a oferta de serviços 
que requeiram respostas ágeis do se-
tor público e cujas características se-
jam rápida e facilmente mutáveis, ou 
cuja demanda seja sazonal ou possua 
um horizonte finito (OECD, 2008b). A 
complexidade e a variedade das ati-
vidades desenvolvidas pelo Estado 
requerem a existência de regimes de 
trabalho alternativos. Países que rea-
lizaram reformas gerenciais se preo-
cuparam em criá-los; isso ocorreu em 
13 países membros da OECD nos últi-
mos anos (OECD, 2005). Dada a mag-
nitude do grupo dos não estatutários 
sem carteira, essa característica do 
emprego público no Brasil não pode 
ser renegada no desenho de uma po-
lítica de recursos humanos. 

É fundamental também, conforme 
argumento apresentado no início do 
texto, avaliar a composição da força 
de trabalho e a sua compatibilidade 
com as funções que o setor público 
desempenha. Como uma aproxima-
ção razoável, será analisada tal com-
posição segundo grandes grupos 
ocupacionais, com base nas principais 
políticas públicas que correspondem 
às funções mais relevantes desempe-
nhadas pelo Estado – educação, saú-
de e segurança –, e de acordo com as 
funções de direção e suporte admi-
nistrativo, para que seja possível ava-
liar se essas últimas possuem um nú-
mero excessivo de servidores, como é 
usual afirmar. 

Os dados indicam que há uma 
concentração de empregos nas ati-

vidades de educação (23,3% da força 
de trabalho), saúde (8,4%) e segu-
rança (9,7%), o que é razoável dada 
a relevância para a sociedade das 
políticas públicas nesses setores. Por 
seu turno, a proporção de cargos das 
áreas de suporte administrativo, ope-
racional e de atendimento ao público 
– as chamadas áreas meio – atingem 
aproximadamente 30,1%, percentual 
próximo ao vigente no setor privado 
(29,9%). Os cargos de direção corres-
pondem a 5,8% do total de empregos 
no setor público e outras posições, 
não classificadas nestes grupos, a 
22,6%. Assim, não seria possível, com 
base nesses números, afirmar que as 
áreas meio dos governos possuem 
um número excessivo de servidores. 
A pesquisa não capta, entretanto, se 
servidores dos demais grupos ocupa-
cionais (como saúde e educação) es-
tão realizando atividades-meio, o que 
é bastante comum na administração 
pública.

Ademais, a significativa importân-
cia que a sociedade atribui à questão 
da saúde não parece condizer com a 
participação dos profissionais dessa 
área na força de trabalho no setor pú-
blico, que é inferior a 10%. isso reforça 
a impressão geral de que a oferta de 
serviços públicos essenciais é insufi-
ciente. Os governos deveriam buscar 
ajustar as áreas de suporte para pos-
sibilitar um maior direcionamento das 
contratações para aquelas que pres-
tam serviços essenciais à sociedade.

A análise do perfil da força de tra-

Perfil e remuneração da força de trabalho no país – dados de 2007
  Anos de estudo Anos de experiência salário real médio Diferencial de salários **

Geral 5,9 7,7    

Ocupados 7,9 7,5 1.002

Empregados setor privado * 9,0 4,3 839  

      com carteira 9,4 4,7 904  

      sem carteira 7,9 3,2 647  

Empregados setor publico 11,2 10,3 1.560 17,2

      federal 12,5 11,6 2.825 61,0

      estadual 12,2 12,5 1.844 26,8

      municipal 10,2 8,5 1.006 6,4

Fonte: PnAD – iBGE; * exceto domésticos; ** em percentual, comparado ao setor privado
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balho demonstra que os servidores 
são, em média, mais qualificados que 
os trabalhadores do setor privado: O 
nível de escolaridade e os anos de ex-
periência (médios) no trabalho atual 
são mais elevados, conforme se ob-
serva na tabela 1. no tocante à remu-
neração, a diferença entre os salários 
pagos no setor público e no privado 
é muito elevada, ainda que conside-
remos as diferenças de qualificação 
entre os dois grupos. Os servidores 
federais ganham mais que os estadu-
ais e estes mais que os municipais, os 
quais têm rendimentos próximos aos 
observados no mercado privado, que 
parece se constituir em um referencial 
apenas para esses últimos.

É possível argumentar que os salá-
rios dos servidores são mais elevados 
porque eles possuem mais anos de es-
tudo ou de experiência (nesse último 
caso, em suas atividades atuais) e, por 
consequência, são mais qualificados. 
Com o intuito de analisar esse argu-
mento, foram realizados testes econo-
métricos em que o efeito dessas ca-
racterísticas foi isolado. As regressões 
calcularam qual seria o salário, no setor 
privado, de uma pessoa que trabalha 
no setor público e possui determinadas 
características e vice-versa. Para possi-
bilitar a comparação, os salários foram 
ajustados para valores equivalentes a 
uma jornada de trabalho de 40 horas. 

O diferencial encontrado entre os 
salários praticados nos três níveis de 
governo e no mercado de trabalho 
privado, relatado em termos percen-
tuais na última coluna da tabela 1, é 
positivo para todos os grupos de ser-
vidores considerados. Para os estatu-
tários na esfera federal, atinge 98% 
(número não incluído na tabela). Cer-
tamente existem situações localiza-
das em que esse diferencial não será 
positivo, mas os cálculos apresenta-
dos reforçam o argumento de que 
a questão remuneratória não é um 
problema para a política de recursos 
humanos no setor público; pelo con-
trário, em alguns casos tem sido até 
muito condescendente na concessão 
de reajustes, como entre os estatutá-
rios do governo federal. 

Por consequência, em virtude da 
evolução do comportamento do em-
prego e dos salários (e das aposenta-
dorias, problema não tratado aqui), as 
despesas com pessoal também vêm 
crescendo significativamente. Entre 
1999 e 2007 (período para o qual exis-
tem informações consolidadas dispo-
níveis), houve uma elevação de tais 
gastos em termos reais de 35,1% no 
governo federal, 53,8% nos estados e 
87% nos municípios. Dados mais re-
centes demonstram que as despesas 
com pessoal dos Três Poderes e Minis-
tério Público no governo federal so-
freram um aumento real de 41% entre 
2004 e 2008. 

Como as receitas também estão 
aumentando, os governos não enfren-
taram restrições fiscais para aumentar 
esses gastos. Entretanto, esta prática 
implica duas consequências indese-
jáveis: a) como os gastos com pessoal 
são rígidos, uma queda significativa 
da arrecadação poderá gerar dificul-
dades de gestão de caixa e de imple-
mentação de outras medidas relativas 
à política de recursos humanos; b) 
cria-se uma restrição de recursos para 
outras despesas como investimentos 
que possuem um multiplicador signi-
ficativo sobre o nível de atividade da 
economia. 

Em resumo, o diagnóstico efetua-
do neste estudo apontou que a maior 
distorção relativa à força de trabalho 
no setor público não está associada 
à sua magnitude, mas sim à sua com-
posição (ligeiramente concentrada 

em atividades de suporte adminis-
trativo) e às possibilidades de formas 
de contratação (restritas legalmente, 
sendo insuficientes para a diversidade 
de funções realizadas atualmente no 
âmbito do setor público e gerando a 
existência de vínculos precários). A 
qualificação dos servidores, no to-
cante à escolaridade e experiência 
no trabalho, é satisfatória e constitui-
se em um aspecto favorável do perfil 
do quadro de servidores. no tocante 
aos salários, os níveis praticados estão 
bem acima dos patamares do merca-
do de trabalho privado, com exceção 
dos servidores municipais, sendo nes-
se caso praticamente semelhantes. As 
despesas com pessoal evoluíram sig-
nificativamente e podem criar sérias 
restrições futuras à implementação de 
ações relativas ao desenvolvimento 
profissional dos servidores e mesmo a 
outros gastos de governo. Assim, uma 
política de recursos humanos deve 
resguardar os aspectos positivos e 
indicar alternativas para a resolução 
dos problemas apontados acima em 
sua formulação. há uma oferta signifi-
cativa de pessoas querendo ingressar 
no serviço público, mas as dificulda-
des na gestão de tal política surgem 
posteriormente, pois os incentivos ao 
desenvolvimento e os mecanismos 
de cobrança de resultados ainda são 
muito restritos. Esses aspectos, jun-
tamente com a necessidade de maior 
adequação do perfil dos servidores às 
funções que o Estado vem realizando, 
são os maiores desafios da política de 
recursos humanos para o setor públi-
co no Brasil. 
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e, por consequência, são 

mais qualificados.
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O resultado preliminar da balança comercial brasileira de setembro divulgado pela secreta-
ria de Comércio Exterior (sECEx) foi interpretado por alguns analistas como sinal de recu-
peração das exportações brasileiras. Foi destacado, em especial, o aumento das exporta-
ções de manufaturas na comparação das médias diárias entre setembro e agosto de 2009, 

no valor de 10,3%. A mesma comparação mostrou um aumento de 0,3% nas exportações totais e de 
queda de 9,6% na venda dos produtos básicos. O crescimento em 2,8% para o mercado dos países do 
MERCOsUl seria um sinal da volta do crescimento das manufaturas. no entanto, a volta da trajetória 
da valorização cambial interrompida brevemente após a crise de outubro de 2008 trouxe também o 
retorno do debate sobre a perda de competitividade das exportações brasileiras. quais são as pers-
pectivas? 

O excepcional ano de 2008. Entre janeiro e setembro de 2009, em relação a igual período de 2008, 
as exportações caíram em 25,2%; já se comparados os primeiros nove meses deste ano com igual 
período de 2007, a redução foi de 4,1%. A menor queda no último caso se explica pelo grande cres-
cimento das exportações entre 2008 e 2007, da ordem de 28%. O gráfico das exportações brasileiras 
ilustra que o desempenho exportador de 2009 não mostra queda acentuada, em relação a 2007 – 
gráfico 1. 

As exportações de manufaturas mostram uma trajetória ascendente em 2009, a partir de junho. 
Entre setembro de 2008 e junho deste ano, há um crescimento de 24% que não é explicado somente 
por fatores sazonais. no entanto, os resultados mostram uma grande distância dos anos anterio-
res. na comparação dos acumulados janeiro/setembro, há redução de 32% (2009/2008) e de 22,3% 
(2009/2007). Entre 2008 e 2007, o aumento no acumulado foi de 14,2% – gráfico 2.

Os dados das exportações de produtos básicos registram na comparação até o mês de setembro, 
uma queda de 15,3% entre 2009 e 2008, e um avanço de 52% entre 2008 e 2007, e de 29% entre 2009 e 
2007. logo, excetuando o ano em que houve elevado aumento no preço das commodities, as expor-
tações de básicos continuam a crescer  – gráfico 3.

RESuLtADOS DE SEtEMBRO:

As exportações 
brasileiras voltaram a 

crescer?

Doutora pelo instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Master of Philosophy in Economics (Cambrid-
ge University). Mestrado da Escola de Pós Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas. Bacharel em Ciências Eco-
nômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Coordenadora do Centro de Estudos do Comércio Exterior 
do instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas.
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Embora, as manufaturas possam 
ter iniciado uma trajetória de recupe-
ração, os seus valores ainda estão mui-
to distantes dos patamares anteriores 
à crise. no acumulado até setembro, 
o valor exportado de manufaturas 
de 2007 foi de Us$61,49 bilhões e, em 
2009, de Us$47,79 bilhões. 

As mudanças na pauta de exporta-
ções. no ano de 2002, a participação 
de produtos básicos nas exportações 
totais era de 28,1%, enquanto o de se-
mimanufaturados, 14,9%; e o de ma-
nufaturas, 56,5%. Em 2008, esses per-
centuais foram assim: básicos (36,9%); 
semimanufaturados (13,7%); e de ma-
nufaturas (46,8%). Já no acumulado de 
janeiro a setembro de 2009, a partici-
pação dos básicos foi de 42,4% e das 

manufaturas de 42,8%. 
A mudança nas participações le-

vou ao aumento da contribuição dos 
produtos básicos para o crescimento 
das exportações brasileiras. Em 2003, 
o percentual dessa participação era 
de 33,2% e, em 2008, de 57,5%. A con-
tribuição das manufaturas, por outro 
lado, tendeu a cair. Em 2004, foi de 57% 
e declinou até 23,4%, em 2008. 

na análise do acumulado de janeiro 
a setembro de 2009, todos os agrega-
dos caem. Assim, os básicos foram os 
que contribuíram menos para a queda 
das exportações totais – 22% –, en-
quanto o valor atribuído às manufatu-
ras foi de 57% – gráfico 4.

A secretaria de Comércio Exterior 
define 22 produtos como as principais 

commodities de exportações brasilei-
ras: soja em grão; farelo de soja; óleo 
de soja em bruto; suco de laranja; 
açúcar em bruto; açúcar refinado; ce-
lulose; alumínio; carne suína “in natu-
ra”; carne bovina “in natura”; carne de 
frango “in natura”; semimanufaturado 
de ferro e aço; laminados planos; cou-
ro; fumo em folhas; minério de ferro; 
gasolina; óleos combustíveis; petró-
leo em bruto; algodão; milho; e, eta-
nol. Esses produtos explicam cerca de 
50% das exportações totais brasileiras 
nos dados de 2009. 

A importância desse grupo de com-
modities nas exportações brasileiras 
levou à construção dos seguintes índi-
ces de preços e quantidade: agregado 
geral; commodities agrícolas; commo-
dities de combustíveis: e, commodities 
minerais – ver tabela.

na comparação entre setembro 
de 2009 e 2008, todos os índices de 
quantidade aumentaram: total (10,5%); 
agrícolas (11,2%); minerais (13,3%); e, 
combustíveis (4,1%). Todos os índices 
de preços cairam. no entanto, entre 
setembro e agosto, todos os índices 
de preços subiram. O maior aumento é 
dos combustíveis (14,5%) e o menor de 
minerais (1,2%). 

Até o momento, o dinamismo das 
exportações brasileiras está associado 
principalmente ao grupo das commo-
dities. O aumento na quantidade teria 
compensado, em parte, a queda dos 
preços nos mercados internacionais. 
no entanto, se forem confirmadas as 
pressões para a volta de uma trajetória 

Até o momento, o dinamismo 

das exportações brasileiras 

está associado principalmente 

ao grupo das commodities. 

O aumento na quantidade 

teria compensado, em parte, 

a queda dos preços nos 

mercados internacionais.
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ascendente de preços das principais 
commodities, poderemos ter um ce-
nário parecido com o ano de 2008, de 
forma “bem mais modesta” para as ex-

portações de produtos básicos. 
A crise internacional, num primei-

ro momento, levou a prognósticos 
pessimistas sobre o futuro das expor-

tações brasileiras. Os ganhos com as 
commodities tinham terminado e ha-
veria o desafio de recuperar as expor-
tações de manufaturas. A queda dos 
produtos básicos foi menor do que a 
esperada em função da demanda dos 
países asiáticos, em especial a China. A 
participação da China nas exportações 
brasileiras passou de 9,1% para 14,5% 
entre janeiro/setembro de 2008 e igual 
período em 2009. 

não obstante, a recuperação das 
exportações totais brasileiras depen-
de também das manufaturas, que são 
quase a metade das vendas externas 
do país. nesse caso, o tema cambial 
volta à tona. 

Câmbio real efetivo e exportações. 
O gráfico mostra o índice de taxa de 
câmbio efetiva real e o índice das ex-
portações em valor. A taxa efetiva in-

Índices de preços e de quantum das commodities – Base média de 2006
iC geral iC agrícolas iC minerais iC combustíveis

Mes_ano iP iq iP iq iP iq iP iq

01_08 131 81 136 74 111 102 142 73

02_08 131 91 137 85 112 111 137 84

03_08 132 75 133 88 115 68 148 51

04_08 133 86 138 97 118 88 140 52

05_08 142 143 141 142 130 137 162 153

06_08 161 112 144 112 174 100 187 123

07_08 169 112 150 120 186 103 198 101

08_08 175 114 155 110 198 106 200 136

09_08 168 104 152 107 198 107 174 91

10_08 164 105 149 110 191 98 169 100

11_08 146 99 137 101 191 76 114 124

12_08 134 97 130 89 180 60 89 165

01_09 115 85 121 92 143 77 65 74

02_09 114 97 119 90 134 89 74 124

03_09 110 88 117 97 133 86 65 67

04_09 110 119 115 131 133 107 71 100

05_09 111 118 119 138 119 67 77 129

06_09 114 126 126 153 109 94 89 94

07_09 119 120 130 118 108 96 103 157

08_09 120 123 132 121 104 105 108 153

09_09 125 115 135 119 105 121 123 95

Fonte: sECEx/MDiC

Elaboração: Centro de Estudos do setor Externo/iBRE/FGV

iC (índice de commodities). iP (índice de preços). iq (índice de quantidade)
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clui as moedas dos Estados Unidos, Ja-
pão, Argentina, China, Reino Unido e o 
euro. Uma correlação simples entre os 
dois índices indica uma relação negati-
va: quedas na taxa efetiva e aumento 
nas exportações. Essa é, contudo, uma 
leitura “apressada” dos resultados. Ou-
tros fatores influenciam esse resultado. 
O aumento dos preços das commo-
dities compensou, em parte, a valo-
rização. As estratégias das empresas 
multinacionais são um dos principais 
determinantes dos atuais fluxos de co-
mércio intra-indústria ou intra-firma. 
na definição da localização das ativi-
dades das cadeias produtivas, o câm-
bio não é o principal fator. O período 
coincide com alto crescimento em pa-
íses com os quais o Brasil tem acordos 
especiais, como é o caso do setor au-

tomotivo com a Argentina.  – gráfico 5.
no ano de 2008, o tema da valoriza-

ção cambial e seus efeitos nas exporta-
ções de manufaturas estiveram sempre 
presentes no debate sobre os rumos do 
comércio exterior brasileiro. A queda 
do número total de empresas exporta-
doras de 23.528 para 23.021, entre 2007 e 
2008, seria um primeiro sinal. não obs-
tante, como as exportações de manufa-
turas continuaram a crescer, a interpre-
tação era de que o câmbio valorizado 
prejudicava principalmente as peque-
nas e médias empresas. Em adição, ha-
via em 2008 uma expectativa pessimis-
ta quanto ao desempenho exportador 
das manufaturas para 2009, em função 
da permanência do câmbio valorizado 
e um mercado interno aquecido.

A estimativa do câmbio efetivo au-

xilia a análise das tendências, mas não 
informa qual é o câmbio de equilíbrio. 
Os dados recentes indicam uma desva-
lorização de 16% entre agosto de 2008 
e fevereiro de 2009, e uma valorização 
de 10,5% entre março e setembro de 
2009.  logo, o estímulo cambial termi-
nou e a recuperação das manufaturas 
pressupõe uma recuperação da ren-
da dos países da América do sul, que 
representam 35% do total das expor-
tações de manufaturas brasileiras. no 
entanto, somente as vendas para esses 
países não são suficientes. Os Estados 
Unidos compraram 17%, o México, 
3,8%, e os principais países europeus 
(Alemanha, França, holanda, itália e 
Reino Unido),14%. China, Rússia e ín-
dia (os parceiros no BRiCs) explicaram 
somente 2,3% das vendas externas das 
manufaturas brasileiras.

Perspectiva. O Brasil apresenta um 
comércio de caráter multilateral. não 
há uma região que consiga explicar 
todo o dinamismo das exportações, 
como no caso da relação entre o Méxi-
co e os Estados Unidos – cerca de 80% 
das exportações do México são dire-
cionadas ao mercado estadunidense. 
Além disso, a pauta brasileira é dife-
renciada por mercados. Exportadores 
de básicos para os países asiáticos e de 
manufaturas para os latino-america-
nos e os Estados Unidos. 

A recuperação das exportações bra-
sileiras no ano de 2003, quando avan-
çaram 21,1%, foi resultado do cresci-
mento da demanda mundial associada 
a câmbio favorável e início do aumen-
to dos preços das commodities. nesse 
ano, a contribuição para o crescimento 
das exportações de manufaturas foi de 
52,3%. Mesmo que a influência cambial 
possa ser atenuada, esta nova recupe-
ração terá que pressupor um aumento 
da demanda mundial. Em adição, câm-
bio valorizado e aquecimento do mer-
cado interno, conforme alguns estão 
prevendo, são um incentivo para que 
o mercado interno seja prioridade para 
empresas que não tenham (ou não 
possam ter) estratégia permanente de 
vendas no mercado externo. 

É possível crescer em 2010, porém em 
temos mais modestos que em 2003. 
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Cenário Básico
2008 2009p 2010p 2011p 2012p

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

Agropecuária 5,8 1,5 4,0 3,5 3,5

indústria 4,3 -2,5 2,5 3,0 4,0

serviços 4,8 1,5 3,0 3,0 3,0

Taxa de juros selic (%aa) - média 12,45 10,00 9,00 9,38 9,50

selic (%aa) - final 13,75 8,75 9,25 9,50 9,50

inflação iPCA (%) 5,90 4,00 4,20 4,50 4,50

iGP-M (%) 9,53 0,00 3,50 4,50 4,50

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

Dívida Pública (%PiB) 35,8 44,0 42,5 39,7 38,5

Contas Externas Câmbio (R$/Us$) 2,40 1,80 1,80 1,80 2,00

Balança comercial 24,7 24,0 19,5 15,7 16,5

Exp (Us$B) 197,9 152,0 164,0 183,0 198,0

imp (Us$B) 173,2 128,0 144,5 167,3 181,5

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

iED (Us$B) 45,1 30,0 32,0 35,0 35,0

Cenário Alternativo
2008 2009p 2010p 2011p 2012p

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

Agropecuária 5,8 1,5 1,5 3,5 3,5

indústria 4,3 -3,0 1,5 1,0 2,0

serviços 4,8 1,5 2,0 3,0 3,5

Taxa de juros selic (%aa) - média 12,45 10,00 8,88 9,50 10,50

selic (%aa) - final 13,75 8,75 9,00 10,00 11,00

inflação iPCA (%) 5,90 4,80 5,50 5,50 4,50

iGP-M (%) 9,53 0,50 6,20 6,50 5,00

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

Dívida Pública (%PiB) 35,8 45,0 46,3 44,0 41,5

Contas Externas Câmbio (R$/Us$) 2,40 1,85 2,00 2,10 2,10

Balança comercial 24,7 25,0 30,0 21,2 19,2

Exp (Us$B) 197,9 150,0 172,0 185,0 195,0

imp (Us$B) 173,2 125,0 142,0 163,8 175,8

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

iED (Us$B) 45,1 30,0 29,8 25,0 30,0

p= previsão Cenários FGV.
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