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[ n O TA  D O s  CO l A B O r A D O r E s ]

A desistência do governador Aécio neves 
em concorrer à Presidência da república 
praticamente definiu em torno de quais 
candidatos a campanha presidencial fica-

rá polarizada: Dilma rousseff, candidata do go-
verno, e, muito provavelmente, José serra, can-
didato da oposição. Mas, segundo a análise do 
cientista político Fernando Abrucio, autor do ar-
tigo da seção de Política desta edição de Cená-
rios FGV, este é o fim somente do primeiro round 
da batalha eleitoral que se desenrolará em 2010. 
Daqui por diante, muitos aspectos deverão defi-
nir os rumos das campanhas eleitorais, como o 
apoio partidário no plano da eleição presiden-
cial, as alianças estaduais e a própria populari-
dade de Dilma.

O fato de 2010 ser um ano eleitoral trará con-
seqüências também para a economia do país. De 
um lado, deverá haver aumento de gastos públi-
cos. Por outro, são remotas as possibilidades de 
forte elevação da taxa de juros e encarecimento 
do crédito. Ou seja, políticas econômicas de efeti-
va contenção da demanda doméstica dificilmen-
te serão postas em prática. É por isso que analis-
tas vêm alertando para o risco de um descontrole 
dos preços neste ano. O artigo “O que esperar 
da economia em ano de eleições” sustenta que, 

de fato, a demanda interna está aquecida, o que 
gera pressões inflacionárias. no entanto, o cená-
rio internacional, de retomada econômica ou de 
manutenção da recessão, será determinante para 
definir o quanto os índices de preços aumentarão 
no Brasil.

quanto à situação fiscal do país, o artigo da 
seção de Governo mostra que a partir do se-
gundo semestre de 2009 a tendência de queda 
da arrecadação tributária começou a se reverter. 
Atualmente, estamos nos patamares pré-crise 
financeira mundial, o que denota a recuperação 
da economia brasileira. Em contrapartida, é pre-
ocupante o contínuo aumento dos gastos pú-
blicos. sobretudo, de contratação de despesas 
correntes. A este respeito, segundo o Especial “A 
Poupança e o Crescimento Econômico Brasileiro”, 
ganhos de eficiência no setor público podem ser 
um caminho para que o país tenha taxas de cres-
cimento altas e sustentáveis.

infelizmente, a reforma do setor público pare-
ce ser apenas mais uma das reformas pendentes 
no país. O Especial “Esqueceram de Mim”, por 
exemplo, trata da reforma, ou melhor, da não-
reforma política. será que desta vez este será um 
tema importante nos programas de governo dos 
candidatos à presidência? 

Nota dos 
colaboradores
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A desistência do governador Aécio neves em concorrer à Presidência da re-
pública fecha o primeiro round da eleição de 2010. isto porque esta deci-
são deixou mais claro o cenário que se desenhara ao longo do ano passa-
do, desde que o presidente lula decidiu antecipar a campanha e escolher 

o seu nome à sucessão, cerca de um ano e meio antes do pleito. Daí surgiu o mo-
delo de polarização entre a candidata do governo, a ministra Dilma rousseff, e o 
candidato da oposição, agora praticamente definido como sendo o governador 
José serra.   

A decisão de Aécio, desse modo, praticamente definiu o outro nome do jogo 
polarizado. não é impossível, mas é pouco provável que serra desista da cam-
panha, mesmo que Dilma suba muito nas pesquisas que sairão neste início de 
ano. Embora o governador paulista possa sempre escolher o caminho de uma 
reeleição estadual razoavelmente fácil, sua desistência desestabilizaria o PsDB, 
principalmente a ala paulista, majoritária na definição dos rumos do partido. Uma 
eventual volta do governador mineiro à disputa presidencial envolveria uma re-
ordenação das forças de oposição que, por conta da exiguidade do tempo, não 
seria nada trivial.

Decisão de Aécio fecha 
o primeiro round da 
eleição presidencial

F e r n a n d o  L u i z  a b r u c i o
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  Mas o primeiro round não é o final 
da batalha. Várias decisões e alternati-
vas estarão em jogo para moldar o tipo 
de polarização que ocorrerá em 2010. 
Entre estas, o próprio papel de Aécio, 
que ainda não está completamente 
definido. O sonho dos tucanos e dos 
democratas é que ele seja o vice de 
serra. Este cenário não é impossível, 
mas também é pouco provável. Em en-
trevista ao site Terra, no dia 18 de Janei-
ro, o governador mineiro disse que a 
possibilidade de concorrer à vice-pre-
sidência tinha “chance zero” de ocorrer. 
Para que ele mude de opi-
nião, sem que seja tachado 
como “político sem palavra”, 
fato que traria riscos à sua 
enorme credibilidade, teria 
de haver um movimento 
enorme para além da dupla 
partidária que comanda a 
oposição – PsDB-DEM –, um 
pedido de um arco maior 
de atores sociais clamando 
pelo seu nome. não é algo 
impossível de ocorrer, mas é 
bastante difícil.

O destino político de Aé-
cio, ademais, depende dos 
resultados em Minas Gerais. 
Obviamente, sua eleição ao 
senado tende a ser tranqüi-
la, mas o mesmo não pode 
ser dito para a eleição de seu 
sucessor para o governo es-
tadual. O candidato gover-
nista será o vice-governador, 
Antonio Anastasia, que de-
monstrou ser grande admi-
nistrador nos últimos anos, 
porém, ele não tem experiência elei-
toral ou popularidade. Portanto, Aécio 
terá de fazer um caminho similar ao de 
lula: eleger alguém quase neófito em 
eleições. Embora tenham enorme po-
pularidade, de modo que têm condi-
ções de transferir significativa parcela 
de votos, ambos terão de se dedicar 
muito à campanha. 

Esta situação fará com que Aécio 
tenha que concentrar seus esforços em 
território mineiro. não fazer o sucessor, 
mesmo vencendo a disputa pelo sena-
do, pode ser um grande problema para 

ele, dado que sua força política deriva, 
em boa medida, da liderança regional. 
Aqui talvez esteja o fator decisivo que 
o afaste da vice-presidência na chapa 
liderada pelo governador serra.

Os dois principais personagens do 
jogo polarizado então, praticamente 
definidos. isso não impede a existência 
de outras candidaturas, mas reduz suas 
chances eleitorais. no caso de Marina 
silva, esta variável não é tão impor-
tante, uma vez que sua candidatura 
vincula-se mais ao movimento de opi-
nião em torno de uma causa – a am-

biental – do que a uma força partidária 
disputando o poder estatal. O mesmo 
ocorre tanto com a candidatura de he-
loísa helena – discurso contra a corrup-
ção – como com a de Cristovam Buar-
que – ligada à temática educacional –, 
que estiveram presentes no pleito de 
2006. Maior problema encontrará Ciro 
Gomes, uma vez que ele pleiteava o 
lugar de tertius da eleição, alguém que 
poderia ser o segundo presidenciável à 
disposição do presidente lula.

somada à desistência de Aécio, a 
pesquisa do Datafolha de dezembro 

de 2009 mudou o pano-
rama para Ciro. Os resul-
tados daquela enquete 
mostraram uma queda do 
ex-governador cearense e 
um crescimento expressi-
vo – chegando à casa dos 
23% – da ministra Dilma. Esta 
sondagem de opinião cap-
tou o momento logo após o 
programa partidário do PT, 
no qual a candidata de lula 
teve uma enorme exposi-
ção. É natural que ela tenha, 
já no primeiro semestre de 
2010, uma visibilidade ainda 
maior, o que tende a afetar 
negativamente a campanha 
de Ciro. 

A consolidação do nome 
de Dilma também enfra-
quecerá a possibilidade de 
alianças partidárias em tor-
no de Ciro Gomes. nem seu 
partido, o PsB, gostaria de 
concorrer com um candida-
to sem um arco expressivo 

de apoio. Afinal, os socialistas querem 
eleger um bom número de congres-
sistas e, ademais, têm boas chances de 
vitória em alguns estados do nordeste, 
quase sempre em aliança com os petis-
tas. Ciro só se viabilizará caso consiga 
manter um nível de intenção de votos 
acima ou igual ao de Dilma. Caso con-
trário, a polarização se confirmará.

O segundo round envolve agora 
duas questões que serão definidas até 
o final do semestre, com a realização 
das convenções partidárias. O primeiro 
é a consolidação dos apoios partidá-

Os dois principais 

personagens do jogo 

polarizado então, 

praticamente definidos. Isso 

não impede a existência de 

outras candidaturas, mas 

reduz suas chances eleitorais
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rios no plano da eleição presidencial. 
Do lado da oposição, é quase certa a 
junção da trinca PsDB-DEM-PPs. Estão 
em aberto, aqui, duas coisas: a defini-
ção do vice (nome e sigla partidária) e 
o quanto será possível expandir o arco 
partidário de apoio. PTB e PP são dois 
possíveis aliados, com maior chance 
para o primeiro – o segundo tem mais 
possibilidade de estar nacionalmente 
com o PT, embora deva não apoiá-lo 
em alguns estados. 

Por conta do “escândalo do pane-
tone”, envolvendo o governador do 
Distrito Federal, o DEM pode perder a 
vaga de vice-presidente na chapa de 
José serra. Obviamente que os tucanos 
vão tentar, o máximo possível, trazer 
Aécio para esta dupla, mas, como dito 
antes, trata-se de uma tarefa bem difí-
cil. quem ficaria, então, com este pos-
to? Eis uma das grandes tarefas para a 
oposição nos próximos meses. 

O lado governista já tem uma am-
plitude partidária maior, envolvendo 
o PT, o PC do B, muito provavelmente 
o PsB e o PDT, todos no espectro mais 
de centro-esquerda; e do centro para 
a direita, já há a certeza do Pr, do PrB 
e uma grande chance de ter o PP. E o 
mais importante: a conversa avançou 
com a grande “noiva” do sistema polí-
tico, o PMDB. Esta é a grande incógnita 
das alianças. Desta vez, os pemedebis-
tas estão de fato mais perto de fazer 
parte do lulismo no processo eleitoral. 
Todavia, só é possível afirmar que ha-
verá esta parceria quando a conven-
ção partidária estiver próxima. Caso 
Dilma consiga obter este amplo arco 
de apoios, ela terá um enorme tem-
po de TV e uma grande capilaridade 
nacional, mesmo que em alguns es-
tados haja “palanques duplos”, como 
normalmente ocorre no federalismo 
brasileiro.

O apoio do PMDB vai depender 
muito de duas coisas: do desempenho 
de Dilma nas pesquisas do primeiro 
semestre e da relação com o PT nos 
estados. no primeiro caso, nos núme-
ros das sondagens de opinião feitas no 
final do ano passado, a popularidade 
do presidente lula e o provável bom 
ano no plano econômico – recheado 

por obras e pela expansão de políti-
cas públicas federais – contam a favor 
da aliança. Mas pouco se sabe sobre o 
desempenho pessoal de Dilma, e ela 
terá de se mostrar não só confiável ao 
eleitorado lulista, mas, sobretudo, terá 
de ser hábil para administrar o amplo 
leque de partidos hoje vinculados ao 
governismo. 

A tarefa mais difícil no “noivado” 
com o PMDB reside na relação com o 
PT nos estados, que é controversa em 
pelo menos dez estados da Federação. 
E aqui entra a segunda questão do se-
gundo round da eleição: as alianças es-
taduais. Trata-se de um problema para 
governo e oposição. 

Do lado dos oposicionistas, os 
maiores problemas estão no norte e 
nordeste, porque o PT e seus aliados 
de centro-esquerda cercaram os prin-
cipais aliados, por conta seja do peso 
eleitoral do presidente lula, seja da 
existência de bons nomes para eleição 
(ou reeleição). Também é complicada 
a situação no rio, que pode ser resol-
vida com uma coligação mais ampla 
de apoio a Gabeira para o governo 
estadual. Esta saída, no entanto, pode 
murchar o apoio mais à esquerda que 
a candidata Marina silva gostaria de 
ter para o PV. no Espírito santo, os tu-
canos erraram feio e podem ficar fora 
do poderoso palanque organizado 
pelo atual governador, Paulo hartung. 
O contrapeso no sudeste é a posição 
privilegiada em são Paulo e as boas 
chances que têm em Minas Gerais, 
os dois maiores colégios eleitorais do 

país. Por fim, no sul, a melhor situação 
está no Paraná, onde têm um excelen-
te candidato (Beto richa) – embora 
seja preciso antes resolver algumas 
pendências internas ao PsDB –, mas 
não possuem nomes fortes para os 
outros dois estados. Entretanto, têm 
condições de apoiar candidatos com 
boas chances no rio Grande do sul e 
santa Catarina, sem precisar dividi-los 
com o lulismo.

numa situação inversa à da opo-
sição, os governistas têm palanques 
mais competitivos no norte e nordes-
te, salvo algumas exceções. no Centro-
Oeste, o jogo está muito incerto ainda 
para os dois lados. no sudeste, a alian-
ça do PT com o PMDB se consolidou e 
tornou-se favorita no Espírito santo e 
no rio de Janeiro. Em Minas, tanto pe-
tistas como pemedebistas são fortes, 
mas separados se enfraquecem – ou 
pior, fortalecem o lado comandado 
por Aécio neves. Em são Paulo, a alian-
ça governista tende a se fragmentar, e 
o lulismo pretende ao menos ter um 
candidato capaz de conquistar entre 
25% e 30% do eleitorado, para equili-
brar a disputa presidencial. no sul do 
país, o PT terá candidato forte no rio 
Grande do sul, poderá montar uma 
forte aliança no Paraná (junto com o 
PMDB) em torno do senador Osmar 
Dias, do PDT, e ainda poderá ser com-
petitivo em santa Catarina, se conse-
guir aliar-se ao clã dos Amin  –  só que 
isso gerará uma briga com os pemede-
bistas locais.  

Pode-se dizer que as alianças esta-
duais serão importantes para o voto lo-
cal e nacional, e, neste último caso, não 
só para ter palanques competitivos, 
mas para consolidar – ou para evitar ra-
chaduras – nas parcerias para o pleito 
presidencial. neste sentido, vale acom-
panhar principalmente como o lulismo 
lidará com as diferenças entre o PT e o 
PMDB em certos estados estratégicos 
(como Bahia, Minas e Pará) e como isso 
afetará a pactuação ou não entre estas 
duas forças políticas.

O terceiro round será a campanha pro-
priamente dita. Mas só será possível falar 
sobre ela após o desenrolar do segundo 
round ao longo deste semestre. 

Pode-se dizer que as alianças 

estaduais serão importantes 

para o voto local e nacional, e, 

neste último caso, não só para 

ter palanques competitivos, mas 

para consolidar – ou para evitar 

rachaduras – nas parcerias 

para o pleito presidencial
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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. 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 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 incide sobre a receita das empresas e é 
um indicativo da evolução de seu faturamento. O histórico 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 ativi-
dade industrial, pois incide sobre o preço de venda dos produtos industrializados. 
O iOF, calculado sobre as operações financeiras, é no momento atual um tributo 
que incide fundamentalmente sobre os empréstimos realizados pelas instituições 
financeiras. É calculado 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 inclui 
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. 

 2. Arrecadação Federal
A arrecadação federal, que vinha decrescendo todo mês, apresentou comporta-

mento inverso nos últimos meses e passou a crescer. normalmente, o volume ar-
recadado apresenta em janeiro, abril, julho e outubro os melhores resultados, pois 

Cenário da 
arrecadação tributária

Evolução E pErspEctIvAs quAnto à 
ArrEcAdAção dE trIbutos FEdErAIs

e u g ê n i o  M o n t o r o



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

10 Março | 2010

esses meses correspondem a inícios de 
trimestres, quando a legislação prevê 
a obrigatoriedade de recolhimento de 
certos tributos.

Em janeiro de 2009, o total da ar-
recadação foi de r$ 43 bilhões e,  em 
abril, de r$ 39 bilhões, mostrando, 
ainda, uma queda no volume ar-
recadado. sem dúvida, o resultado 
positivo das empresas, refletido no 
aumento do recolhimento mensal do 
irPJ, foi melhor no segundo trimestre 
de 2009, o que alterou a evolução da 
arrecadação tributária. Em julho, a 
arrecadação foi para r$ 42 bilhões e, 
em outubro, chegou a r$ 52 bilhões. 
Mais significativo foi o resultado da ar-
recadação de novembro que chegou 
a r$ 53 bilhões.

na opinião de raimundo Elói de Carv-
alho, coordenador de Estudos, Previsão 
e Análise da receita Federal do Brasil, 
este aumento na arrecadação tributária 
pode representar o impacto positivo 
da retomada do crescimento da econo-
mia brasileira.

Deve-se levar em conta, por outro 
lado, que o resultado pode ser cred-
itado também a receitas atípicas, como 
o produto da arrecadação decorrente 
do programa de parcelamento de dívi-
das tributárias federais, o refis da crise, 
como foi chamado. Até novembro, 
quase um milhão de contribuintes do 
ir aderiram ao programa e fizeram o 
pagamento da primeira parcela ou, em 
alguns casos, de toda a divida tributária 
com a União, (Tabela 1).

3. Arrecadação do IrpJ
Os dados a respeito da arrecadação 

do irPJ mostram um crescimento con-
tínuo da receita nos últimos meses. 
Dada a peculiaridade do recebimento 
deste tributo, que é maior no início do 
trimestre, é curioso observar trimestre 
a trimestre como se comportou a ar-
recadação.

no segundo trimestre de 2010, o vol-
ume de arrecadação mensal  do irPJ foi 
de r$ 7,8 bilhões, r$ 4,9 bilhões e  r$ 
5,8 bilhões (abril, maio e junho, respec-
tivamente). no terceiro trimestre, de 
r$ 8,3 bilhões,  r$ 4,5 bilhões e r$ 5,2 
bilhões (julho a setembro, respectiva-

mente). E nos dois primeiros meses do 
quarto trimestre, em que temos dados 
já consolidados pela receita Federal, o 
volume da arrecadação tributária men-
sal do irPJ foi de r$ 11,5 bilhões e r$ 7,3 
bilhões (outubro e novembro, respec-
tivamente). Deve ter sido igualmente 
significativo o volume da receita do 
irPJ no mês de dezembro de 2009.

É bastante claro, pelos dados dis-
poníveis, que o resultado das empresas 
no Brasil recuperou, no segundo se-
mestre do ano passado, os níveis alcan-
çados antes da crise. A previsão para os 
meses seguintes é de que a arrecada-
ção continue a crescer, o que significa 
uma retomada do lucro das empresas 
e, por sua vez, da atividade econômica, 
(Tabela 2). 

4. Arrecadação do IrrF sobre 
rendimentos de trabalho

Os dados a respeito da arrecadação 
do irrF sobre os rendimentos do trab-
alho mostraram que o aumento obser-
vado já nos meses  anteriores contin-
uou até o final do ano. Em novembro, 
a arrecadação do irrF sobre os rendi-
mentos do trabalho alcançou o maior 
volume mensal desde fevereiro, che-
gando a r$ 4,9 bilhões. O volume deve 
ter sido maior ainda em dezembro, 
quando temos o pagamento de adicio-
nais de final de ano, talvez superando 
o volume da arrecadação deste tributo 
verificada no mesmo mês de 2008, 
quando foi de r$ 5,4 bilhões. Esse pos-
sível avanço reflete um real  aumento 
na massa salarial, (Tabela 3). 

5. Arrecadação da cofins
A contribuição COFins é recolhida 

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

Da mesma forma que o observado 
na arrecadação do ir, a arrecadação 
da COFins está crescendo. Esse cresci-
mento está se mostrando constante e 
significativo. Já se observa um recolhi-
mento mensal que supera a média dos 
r$ 10 bilhões, o que se verificava no ano 
de 2008, nos meses que antecederam a 
crise financeira mundial. Em novembro, 
o volume da arrecadação chegou a r$ 
12,2 bilhões, (tabela 4).

6. Arrecadação do IpI
A arrecadação do iPi também 

mostrou crescimento neste último 
trimestre. Apesar da manutenção de 
alguns incentivos tributários concedi-
dos nos meses anteriores e ainda não 
totalmente eliminados, a receita da ar-
recadação do iPi está crescendo.

Em novembro de 2009 já se observa 
volume de arrecadação superior ao de 
dezembro de 2008, (Tabela 5).

7. Arrecadação do IoF
A receita do iOF apresentou nos últi-

mos meses uma evolução estável. Após 
a significativa redução no volume ar-
recadado  observada em janeiro de 
2009, quando a receita caiu quase 30% 
em relação a dezembro de 2008,  a re-
ceita mensal manteve-se estável.

Um considerável aumento foi obser-
vado na receita do iOF no mês de no-
vembro, quando o volume arrecadado 
foi superior a r$ 2 bilhões de reais. 
Uma explicação para este fato é o iní-
cio da tributação de investimentos es-
trangeiros no Brasil em aplicações de 
renda fixa e em ações, medida adotada 
para evitar a entrada de dólares no país 
e conter a taxa de câmbio, segundo 
justificativas apresentadas pelas autori-
dades econômicas, (Tabela 6).

8. conclusão
Os números mostram que a arrecada-

ção tributária federal já se recuperou. 
Observa-se que inúmeras análises es-
tão sendo feitas sobre o volume dos 

É bastante claro, pelos 

dados disponíveis, que o 

resultado das empresas 

no Brasil recuperou, no 

segundo semestre do 

ano passado, os níveis 

alcançados antes da crise
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Tabela 1 - Evolução da arrecadação Federal (em R$ 1.000.000,00)

Total Brasil   São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande Sul

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

setembro/09   35.852   14.049    7.142    2.023    1.775

Outubro/09   52.459   19.679   12.873    2.644    2.171

novembro/09   53.390   23.004    9.552    3.244    2.377

Tabela 2 - Evolução da arrecadação do IRPJ  (em R$ 1.000.000,00)

Total Brasil   São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande Sul

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

setembro/09    5.270    1.744    1.011      325      163

Outubro/09  11.532    4.362    2.962      637      399

novembro/09    7.345    3.860    1.051      515      275

Tabela 3 - 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

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

setembro/09    3.864    1.302      573      172      148

Outubro/09    3.979    1;330      600      173      150

novembro/09    4.972    1.409      669      203      195
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gastos públicos indicando a possibi-
lidade de eventuais problemas no fu-
turo.

Estas análises indicam que, na crise, o 
Estado passou a aumentar seus gastos 
como uma das formas de evitar que 
ela provocasse muitos danos à econo-
mia. E este aumento foi significativo na 
área de contratação de despesas cor-
rentes — a arrecadação caía e o gasto 
público crescia. Este quadro, associado 
ao pagamento dos juros pelo Poder Pú-
blico, tornou inatingível a meta do su-
perávit fiscal zero, cogitada em meados 
do ano como algo que poderia ser al-
cançado até o final de 2009. O “rombo” 

Tabela 5 - Evolução da arrecadação do IPI  (em R$ 1.000.000,00)

Total Brasil   São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande Sul

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

setembro/09    2.656    1.139      205      320      310

Outubro/09    2.997    1.201      220      342      343

novembro/09    3.214    1.341      313      362      365

Tabela 6 - Evolução da arrecadação do IOF  (em R$ 1.000.000,00)

Total Brasil   São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande Sul

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

setembro/09    1.453        944       47       47       27

Outubro/09    1.581     1.024       53       52       27

novembro/09    2.238     1.462       82       58       32

nas contas públicas cresceu 278%  no 
período de outubro de 2008 a outubro 
de 2009, passando de r$ 36 bilhões 
(outubro de 2008) para r$ 137,9 bilhões 
(outubro de 2009).

Como agirá o Governo nos meses 
próximos? reduzirá despesas? reduz-
irá tributos? Procurará diminuir a carga 
tributária? 

Aparentemente, o desejo expresso 
das autoridades federais caminha para 
a manutenção e, eventualmente, a ma-
joração da carga tributária. O cenário 
para os meses seguintes é de um au-
mento da arrecadação tributária fed-
eral. 

Estas análises indicam 

que, na crise, o Estado 

passou a aumentar seus 

gastos como uma das 

formas de evitar que 

ela provocasse muitos 

danos à economia
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Após o ano de 2009, no qual o PiB real do Brasil deve ter ficado estag-
nado, ou até mesmo experimentado uma ligeira queda em relação ao 
ano anterior, o país apresentará em 2010 um crescimento real em tor-
no de 6%. se essas projeções se confirmarem, durante os oito anos 

do governo lula (2003-2010) o país terá apresentado um crescimento médio 
anual de 3,9%. nos oito anos anteriores, do governo FhC, a média foi de 2,3%.

As inevitáveis comparações entre governos apontam para uma vantagem 
do governo lula. Mas o mais importante é que os números, nos dois casos, 
não são muito expressivos. Ao contrário: em comparação ao crescimento chi-
nês, de 10% ao ano, o Brasil evoluiu lentamente. se em 1990 o Brasil e a China 
tivessem o mesmo PiB real com índice igual a 100, em 2010, vinte anos depois, 
a China teria um PiB de índice igual a 611,6, devido ao seu crescimento médio 
de 10% ao ano, e o Brasil um índice de 172,1, pois cresceu, nesse período, a 
apenas 2,9% ao ano. Ou seja, a economia chinesa seria 3,6 vezes a brasileira, 
duas décadas depois de uma situação inicial de igualdade.

A poupança e o 
crescimento econômico 

Brasileiro
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Mesmo em termos de compara-
ção internacional global, o cresci-
mento anual médio brasileiro não 
é impressionante, pois o PiB real do 
mundo tem aumentado à média de 
3,4% a.a. de 1990 para cá. logo, uma 
pergunta que surge imediatamente 

diz respeito ao crescimento do PiB 
real brasileiro no longo prazo. Vai se 
manter nestes percentuais, ou deve-
mos esperar um desempenho dife-
rente (maior) no futuro?

Alguns analistas acreditam que a 
baixa taxa de crescimento de longo 

prazo da economia brasileira se re-
laciona a uma taxa de poupança in-
terna modesta, de 15% a 20% do PiB 
(veja Tabela). nosso nível de investi-
mento é baixo, sobretudo se compa-
rado à taxa de poupança chinesa, em 
torno de 50% do PiB. Aliás, os países 
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Alguns analistas 

acreditam que a baixa 

taxa de crescimento de 

longo prazo da economia 

brasileira se relaciona a 

uma taxa de poupança 

interna modesta, de 

15% a 20% do PIB
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Brasil: formação bruta 
de capital fixo / PIB

Ano
Taxa de investimento 

(FBCF/PIB) %

1997 17,4

1998 17,0

1999 15,7

2000 16,8

2001 17,0

2002 16,4

2003 15,3

2004 16,1

2005 15,9

2006 16,4

2007 17,5

2008 19,0

Fonte: iBGE.

asiáticos em geral apresentam taxas 
de poupança que costumam ficar 
em 30% a 35% do PiB, ou seja, inves-
tem no aumento de sua capacidade 
de produção o dobro do que o Brasil 
investe. É isto que explica as altas e 
contínuas taxas de crescimento do 
PiB de Taiwan, Coréia, etc. Compara-
das às dos demais países do BriCs, as 
taxas de investimento brasileiras são 
similares ou inferiores tanto às da 
rússia, que giram em torno de 18% 
a 19% do PiB, quanto às da índia, de 
cerca de 23% do PiB.

 O gráfico mostra a evolução da 
taxa de investimento chinesa desde 
1970 até os dias de hoje e também 
como a taxa de investimento do Bra-
sil situa-se historicamente abaixo da 
média mundial.

neste sentido, o país estaria numa 
armadilha de baixo crescimento real 
devido à sua poupança interna insu-
ficiente. Para que seu crescimento 
passasse, sustentavelmente, para a 
faixa de 5% a 5,5% a.a., a taxa de pou-
pança deveria aumentar para 23% ou 
25% do PiB, algo como metade do 
percentual chinês. Caso contrário, 

se as autoridades econômicas brasi-
leiras expandissem a demanda con-
tinuamente à taxa de 5% a.a., como 
a capacidade de produção não po-
deria acompanhar esse movimento, 
devido ao investimento insuficiente, 
haveria inflação crescente e os 5% 
a.a. não poderiam ser mantidos sus-
tentavelmente.

A questão que se coloca é, por-
tanto, como o Brasil poderia elevar 
a taxa de crescimento de seu PiB 
potencial, de modo a propiciar au-
mentos percentuais do PiB efetivo 
maiores que os dos últimos anos 
(sustentavelmente, sem pressões in-
flacionárias). Uma possibilidade seria 
elevar a taxa de poupança interna, o 
que implicaria a redução do consu-
mo de alguma classe ou segmento 
da população. Por exemplo, poderia 
haver uma redução do consumo do 
governo, componente substancial 
dos gastos públicos, para aumen-
tar o investimento do setor público. 
Considerando a situação política, a 
democracia brasileira e a ampliação 
das políticas previdenciárias e redis-
tributivas dos últimos anos, já con-
solidadas, seria problemático para 
qualquer governo reduzir o consu-
mo corrente do Brasil em prol de um 
aumento dos investimentos. na ver-
dade, uma política de poupança for-
çada, aplicada pelo governo sobre 
si próprio ou sobre qualquer classe 
social, seria difícil de ser adotada 
num ambiente de presidencialismo 
de coalizão.

Outra possibilidade consistiria 
em aumentar a poupança externa 
que ingressa no país, ou seja, ter 
déficits em conta corrente de 4% 
ou 5% do PiB (ou mais!), o que pro-
piciaria a entrada de recursos exter-
nos para o investimento. Embora o 
Brasil tenha recomeçado a absorver 
poupança externa recentemente, 
apresentando em 2009 um déficit 
em conta corrente de 1,55% do PiB, 
tal estratégia esbarra na alta vola-
tilidade dos mecanismos de finan-
ciamento de déficits externos, num 
mundo aceleradamente globaliza-
do e, talvez por isso mesmo, instá-

vel. A proteção contra eventuais cri-
ses do balanço de pagamentos, via 
regime cambial flutuante e/ou altos 
níveis de reservas internacionais, 
poderia atenuar tais instabilidades, 
mas dificilmente as eliminaria. De 
fato, na crise financeira e econômi-
ca recente, os países menos atingi-
dos foram os que não dependiam 
de empréstimos ou capitais exter-
nos para equilibrar seus balanços 
de pagamentos.

Finalmente, uma terceira alter-
nativa, não menos complexa, mas a 
qual dependeria somente de esfor-
ço interno, seria aumentar a eficiên-
cia do país. isso significa obter um 
crescimento baseado em ganhos de 
produtividade (crescimento intensi-
vo), e não em expansão de capital 
fixo (crescimento extensivo). O setor 
privado, neste sentido, vem fazendo 
a sua parte. Os ganhos de eficiên-
cia nos setores industriais, agrope-
cuários e de serviços, sobretudo os 
financeiros, nos últimos vinte anos 
são inegáveis. restaria, assim, que o 
setor público experimentasse esse 
mesmo processo, o que implicaria, 
sem dúvida, uma ampla reforma. Em 
ano eleitoral, vale, portanto, aten-
tar para o que os candidatos estão 
propondo neste sentido. O equacio-
namento desta questão pode ser o 
caminho mais viável para taxas de 
crescimento econômico maiores e 
sustentáveis no Brasil. 

Na verdade, uma política 

de poupança forçada, 

aplicada pelo governo sobre 

si próprio ou sobre qualquer 

classe social, seria difícil de 

ser adotada num ambiente 

de presidencialismo 

de coalizão
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U ma questão básica que vem norteando os artigos econômicos desde me-
ados de 2009 é: há possibilidade de retorno de taxas inflacionárias mais 
significativas em 2010? A resposta a essa pergunta depende, como se sa-
be, da interação entre a demanda agregada e a oferta agregada da eco-

nomia. Ou, em outras palavras, da ligação entre as demandas interna e externa so-
bre a produção do país e a sua capacidade de produção (PiB potencial). 

A tendência de desaceleração da produção industrial brasileira, medida pela 
comparação entre a média dos últimos doze meses em relação à média dos 
doze meses anteriores, parece ter se aprofundado ao longo do ano passado (ver 

O que esperar da 
economia em ano de 

eleições?
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Gráfico 1). Essa trajetória descendente 
começou a se reverter a partir de no-
vembro, mas o fato é que a queda da 
produção industrial do país em 2009, 
de 7,4%, foi a maior desde 1990.

Essa taxa foi em grande parte in-
fluenciada pelos péssimos resultados 
registrados no início de 2009, auge da 
crise financeira internacional. Tanto 
que o nível de utilização da capacidade 
industrial vem aumentando gradual-
mente desde o início de 2009, ultrapas-
sando 80% a partir do segundo semes-
tre deste ano (ver Gráfico 2). As vendas 
internas também apresentaram resul-
tados bastante satisfatórios no mesmo 
período, muito como consequência 
das isenções de impostos incidentes 
em diversos setores. Com isso, a ativi-
dade da economia brasileira está nova-
mente caminhando em direção ao seu 
nível limite. Ou seja, está diminuindo a 
margem para que um aumento da de-
manda agregada seja devidamente su-
prido por um aumento compatível da 
oferta agregada, sem maiores pressões 
inflacionárias.

Olhemos, agora, outro aspecto, des-
sa vez relacionado à demanda interna 
por bens e serviços. Em 2010, o cenário 
econômico interno, sem dúvida, será 
influenciado pelas eleições de outubro. 
isso porque será um ano marcado não 
só pelo aumento dos gastos públicos 
como também pelas restrições quanto 
a aumentos de impostos (arrecadação) 
ou corte de benefícios (previdenciá-
rios, por exemplo). Assim, eventuais 
políticas econômicas de contenção da 

demanda que venham a ser postas em 
prática certamente não atuarão pela 
via fiscal. Ao contrário, pelo lado fiscal 
deverá haver um fortalecimento da de-
manda interna. Pelo lado monetário, a 
situação não será muito diferente: a 
possibilidade de contenção da deman-
da interna via um substancial aumento 
da taxa de juros ou de encarecimento 
do crédito é pequena. E pelas mesmas 
razões políticas.

A provável manutenção (ou mesmo 
fortalecimento) da demanda interna 
em 2010 se reflete nos índices de con-
fiança do consumidor brasileiro, capta-
dos pela FGV (ver Gráfico 3). A percep-
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ção do consumidor com relação ao 
cenário presente e futuro do país 
está, desde o segundo trimestre 
de 2009, cada vez mais positiva. Da 
mesma forma, o comportamento 
das cotações na bolsa de valores 
brasileira (BOVEsPA), mostrado 
na Gráfico 4, evidencia que houve 
uma recuperação praticamente to-
tal da queda ocorrida devido à crise 
financeira internacional. As cota-
ções atuais estão quase no mesmo 
nível do valor topo de 2008.

Finalmente, o movimento de 
aquecimento da demanda interna 
já começa a se refletir também nos 

Está diminuindo a margem 

para que um aumento 

da demanda agregada 

seja devidamente 

suprido por um aumento 

compatível da oferta 

agregada, sem maiores 

pressões inflacionárias
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primeiros resultados de 2010 quanto 
aos índices de preços (Gráfico 5). O iGP-
M, que apresentou taxas mensais ne-
gativas na maior parte do ano passado, 
passou de -0,26%, em dezembro, para 
0,63%, em janeiro de 2010. no mesmo 
período, o iPCA passou de 0,37% para 
0,75%.

resta, agora, analisar o cenário in-
ternacional. se a demanda externa for 
fraca em 2010, ela “compensará”, em 
parte, o provável fortalecimento da 
demanda interna, evitando-se, assim, 
taxas de inflação muito altas. Mas se a 
demanda externa também se fortale-
cer, isso poderá ser um problema em 

termos de inflação. Assim, o panorama 
internacional é que será gerador de ce-
nários. Vejamos, então, a situação das 
economias europeia, chinesa e ameri-
cana que juntas são responsáveis por 
cerca de 40% do que é exportado pelo 
país.

O ano de 2010 não deverá ser ainda 
o ano de recuperação da economia 
europeia. Espanha, Grécia e Portugal 
vêm apresentando enormes déficits 
orçamentários e enfrentando altas 
taxas de desemprego. na Alemanha, 
principal economia europeia, a re-
cessão em 2009, expressa em uma 
queda do PiB de 5%, foi a pior desde 

a segunda guerra mundial. no último 
trimestre de 2009, o PiB da União Eu-
ropeia ficou praticamente estagnado, 
aumentando apenas 0,1%. segundo a 
Comissão Europeia, estes resultados 
expressam a dificuldade que a Europa 
enfrenta para retomar investimentos 
e o consumo, e consolidar sua reto-
mada econômica.

neste sentido, a situação da China é 
inversa. O crescimento do PiB em 2009, 
de 8,7%, foi baseado exatamente em 
consumo e investimento. Em 2009, a 
produção industrial chinesa aumentou 
11% e as vendas no varejo, 15,5%. Assim, 
a China parece ter sido a menos afeta-
da pela crise financeira. Por outro lado, 
as exportações e importações do país 
recuaram, respectivamente, 16% e 11%, 
em relação a 2008.

A economia americana parece estar 
em uma situação intermediária entre a 
europeia e a chinesa. Embora continue 
frágil e a perda de postos de trabalho 
ainda seja bastante significativa, assim 
como o déficit orçamentário e os níveis 
de endividamento, a economia dos Es-
tados Unidos segue se recuperando, 
ainda que lentamente.

Assim, em resumo, o mais provável 
é que a demanda externa atue ame-
nizando o aquecimento da demanda 
interna, em vez de reforçá-la. Embora a 
previsão seja de que teremos taxas de 
variação de preços mais altas, por pres-
sões da demanda interna não controla-
das por políticas fiscais ou monetárias, 
a situação inflacionária não deverá sair 
de controle em 2010. 

O ano de 2010 não deverá ser 

ainda o ano de recuperação 

da economia europeia. 

Espanha, Grécia e Portugal 

vêm apresentando enormes 

déficits orçamentários 

e enfrentando altas 

taxas de desemprego
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N este ano de 2010, a população brasileira voltará às urnas. Em outu-
bro teremos eleições gerais para escolha do Presidente da repú-
blica e dos Governadores de todos os Estados e do Distrito Fede-
ral, para renovação da composição de 2/3 do senado Federal, de 

toda a Câmara dos Deputados e de todas as Assembléias legislativas es-
taduais. Todos nós esperamos que, ao final do ano, possamos comemorar 
a “ordeira e cívica” realização de eleições, sem incidentes, com respeito às 
decisões das urnas e às normas que regulamentam o processo eleitoral.

O cenário que todos esperamos que venha a se concretizar é o da rea-
lização de eleições livres e democráticas, saudadas pela comunidade in-
ternacional como mais uma prova da estabilidade política do país. Com 
certeza, tal fato, e feito, irá confirmar as perspectivas promissoras de de-
senvolvimento do Brasil, potência emergente, com grande atrativo para o 
investimento estrangeiro. 

e u g ê n i o  M o n t o r o

Esqueceram de mim
(ou A rEFormA quE não sE FEz)
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Parece oportuno lembrar, entre-
tanto, que estas eleições serão fei-
tas, na realidade, apenas para troca 
de posições entre pessoas, como 
vem ocorrendo há décadas, sem 
que haja mudanças no sistema elei-
toral e político do país. Apesar de 
sistematicamente reclamada a re-
forma política, tão necessária, ainda 
não se fez. Para ficar apenas em um 
passado recente vale lembrar que, 
em 1994, a reforma política era uma 
das bandeiras do presidente eleito 
Fernando henrique Cardoso. quan-
do FhC saiu, reconheceu expressa-
mente que não teve condições de 
fazer esta reforma. A mesma ban-
deira foi assumida pelo candidato 
luiz inácio lula da silva, em 2002. 
E, infelizmente, nada se fez. O presi-
dente lula vai terminar o mandato 
sem avançar nesse campo.

Em 2010 vamos eleger um novo 
Presidente com o mesmo poder de 
editar Medidas Provisórias, de livre-
mente nomear e demitir Ministros 
e dirigentes de empresas estatais. 
Vamos eleger um Congresso cujo 
apoio é obtido à custa de mensa-
lões, verbas orçamentárias e favo-
res de toda ordem. Vamos votar em 
partidos fragmentados ou nanicos, 
sem compromissos a não ser com 
a vitória eleitoral. Vamos renovar a 
composição de um senado despres-
tigiado, de atos secretos e domina-
do por senadores suplentes sem 
voto. Vamos renovar a composição 
de uma Câmara dos Deputados em 

que deputados de Estados com 
menor população e menor grau de 
desenvolvimento têm muito maior 
representatividade que os depu-
tados dos Estados mais populosos 
e desenvolvidos. Vamos assistir a 
propagandas eleitorais na televisão 
produzidas com as melhores técni-
cas de publicidade, mas sem com-
promisso com programas e ideias. A 
população vai votar em deputados 
e senadores que, na maior parte 
das vezes, são desconhecidos dos 
eleitores, e cujos nomes serão es-
quecidos logo após se afastarem da 
sofisticada e moderna urna eletrô-
nica.

isto porque, como no filme de 
tanto sucesso, “Esqueceram de 
mim”, esqueceram a reforma polí-
tica. no filme, os pais deixaram so-
zinho o simpático filhinho que tem 
que passar a festa do natal com-
batendo dois atrapalhados ladrões 
que querem roubar a sua casa. na 
realidade política do Brasil, esque-
ceram de fazer a reforma política, 
e o povo terá que se submeter ao 
mesmo sistema que todos conside-
ram imperfeito há décadas. O com-
promisso de reformá-lo foi esque-
cido. Os mais prestigiados analistas 
e cientistas políticos sempre obser-
vam que a reforma não foi imple-
mentada simplesmente porque ela 
nunca será feita pelos que dela se 
beneficiam. E, com ironia, tratam os 
“reformadores” de visionários afas-
tados da realidade do país.

será que esta reforma somente 
poderá ser feita por atos de auto-
ridade, como as medidas adotadas 
no Brasil depois do movimento mi-
litar de 1964? Ou será que somente 
irá ocorrer quando vier do “clamor 
das ruas” de uma população mais 
esclarecida, como verificado em 
recentes episódios da história do 
Brasil, como a luta pelas eleições 
diretas, o “impeachment” do Presi-
dente Collor ou a ascensão de um 
líder operário à Presidência da re-
pública?

Em dois momentos, nos últimos 
vinte anos, a reforma política foi 

A população vai votar em 

deputados e senadores 

que, na maior parte das 

vezes, são desconhecidos 

dos eleitores, e cujos nomes 

serão esquecidos logo após 

se afastarem da sofisticada 

e moderna urna eletrônica
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publicamente discutida no país, 
com possibilidades de mudanças 
no modelo vigente. Em nenhum 
destes momentos caminhamos 
para frente. Ficamos na mesma si-
tuação.

O primeiro momento foi em 
1988, nos trabalhos da Assembléia 
Constituinte. na impossibilidade 
de se chegar a um consenso sobre 
o tema, que envolve a discussão do 
regime político, se parlamentarista 
ou presidencialista, o acordo pos-
sível foi levar a discussão para um 
plebiscito a se realizar cinco anos 
após aquela ocasião. E “esqueceram 
a reforma política”.

O segundo momento foi durante 
a realização do plebiscito. Entretan-
to, a discussão tornou-se apaixona-
da e o presidencialismo venceu, tal 
como havia acontecido nos tempos 
de João Goulart, na década de 60, 
quando o parlamentarismo foi der-
rotado. não houve, desta forma, 
reforma alguma, que foi esquecida.

Tivemos nos últimos anos algu-
mas tentativas isoladas para alterar 
regras de funcionamento de parti-
dos, formação de alianças eleito-
rais, fiscalização financeira de cam-
panhas, fidelidade partidária, entre 
outras. não se pretendeu, nessas 
ocasiões, discutir todo o sistema, 
mas apenas estabelecer pequenas 
alterações na legislação em vigor. 
no segundo semestre do ano de 
2009 foi aprovada alteração no sis-
tema político, não para aperfeiçoá-
lo, mas para aumentar o número de 
vereadores!!!

quais seriam os pontos 
principais de uma reforma 
política?

Um primeiro ponto parece ser o 
da definição das atribuições do Exe-
cutivo e do legislativo. A hipertro-
fia do Executivo, concentrador das 
decisões mais relevantes e da exe-
cução das políticas públicas, com 
enorme poder em matéria finan-
ceira e orçamentária, com possibi-
lidade de influir no processo de ela-
boração das leis, e com o poder de 

indicar os dirigentes de empresas 
estatais, levou o legislativo a uma 
posição de dependência e subordi-
nação que impede sua iniciativa em 
assuntos relevantes. O legislativo, 
por sua vez, perdeu importância e 
é “administrado” pelo Executivo. É 
preciso redefinir as funções dos po-
deres políticos. relacionada a esta 
discussão está a definição do papel 
das agências reguladoras, saudadas 
na época de sua criação como uma 
iniciativa positiva para o melhor 
funcionamento do Estado.

Um segundo ponto tem a ver 
com o papel dos partidos políticos. 
Em nosso sistema são os partidos 
que tem o monopólio da indicação 
de candidatos, tanto à chefia do 
Executivo (Presidente, Governado-
res e Prefeitos) como ao legislativo 
(senadores, Deputados e Vereado-
res). A democracia se faz, de acordo 
com o nosso modelo, “através dos 
partidos”. são convenções partidá-
rias que formam as listas de candi-
datos tanto ao Executivo como ao 
legislativo. O controle dos parti-
dos é, desta forma, essencial para 
a formação desta listas. não há a 
possibilidade de candidatos sem 
partido, os chamados “candidatos 
independentes”. As condições para 
formação de partidos e regras para 
sua administração são, assim, de 
enorme importância. há quem sus-
tente, por outro lado, que a forma-
ção e a estruturação dos partidos 
devam ser completamente livres, 
sem normas legais e controles. Para 
estes, seriam possíveis, desta ma-
neira, partidos mais representati-
vos e fortes. Também relacionado 
a este tema temos a exigência de 
fidelidade partidária. se o mandato 
foi obtido através do partido polí-
tico, poderia o eleito afastar-se do 
partido pelo qual foi eleito? A quem 
pertence o mandato: ao partido ou 
ao eleito?

Um terceiro ponto diz respeito à 
composição e à representatividade 
do legislativo. A composição do 
legislativo federal privilegia clara-
mente os Estados mais pobres. Esta 
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composição foi fruto de medidas 
tomadas no período militar para a 
obtenção de apoio na Câmara dos 
Deputados. não levou em conta cri-
térios outros que não o de diminuir 
a importância de representantes 
dos Estados mais desenvolvidos, 
mais propensos a sustentar posi-
ções de divergência com a políti-
ca estabelecida pelos Presidentes 
militares. È necessário alterar este 
critério. Da mesma forma, é pre-
ciso rever o processo de escolha 
dos legisladores, fazendo com que 
eles estejam mais próximos de seus 
eleitores. Desta maneira, poderiam 
ser melhor “fiscalizados”, agindo, 
assim, de acordo com a vontade 
de seus representados. Para isso 
defende-se a adoção do sistema de 
voto distrital ou voto distrital misto, 
a exemplo de inúmeros países.

Um quarto ponto diz respeito 
ao estímulo à participação política 
do cidadão. É tão presente a ação 
do Estado em todos os aspectos da 
vida do cidadão, que é preciso for-
çar a sua participação em organis-
mos em que se discutem as ações a 
serem tomadas em prol do interes-
se público. O cidadão não deve ser 
apenas o objeto de ações do Estado, 
mas deve ter condições de partici-
par frequentemente de discussões 
e influir na ação do Estado, seja a 
nível regional ou local. O cidadão 
não pode aguardar passivamente 
a ação do Poder Público. Os verea-
dores, deputados e senadores não 
devem ser os únicos a assumirem 
tal tarefa. Canais de participação 
devem ser abertos e respeitados. 
É importante lembrar que, apesar 
de ser apresentado como um país 
descentralizado, em que Prefeitos 
têm enorme importância e poder – 
são quase seis mil em todo o país 
–, o Brasil é, na realidade, um país 
politicamente centralizado. A exis-
tência de outras instâncias de de-
cisão política deve ser estimulada. 
A experiência estrangeira mostra 
como, em países menores, o núme-
ro de órgãos com responsabilidade 
para a tomada de decisões de inte-

resse geral é muito maior do que no 
Brasil. Atuam na área de meio am-
biente, educação, estradas, serviços 
públicos, etc.

A população vai votar em 

deputados e senadores 

que, na maior parte das 

vezes, são desconhecidos 

dos eleitores, e cujos 

nomes serão esquecidos 

logo após se afastarem 

da sofisticada e moderna 

urna eletrônica

Um quinto ponto refere-se à obri-
gatoriedade do voto. Para uns, a regra 
é necessária para um país inculto e 
não politizado, até como uma forma 
de se forçar a responsabilidade po-
lítica do cidadão. Mas, na realidade, 
o voto obrigatório faz com que, fre-
quentemente, grande quantidade de 
eleitores seja apenas usada por can-
didatos inescrupolosos que se benefi-
ciam desta obrigatoriedade para ob-
ter votos sem nenhum compromisso. 
sendo o voto obrigatório, pesa mais 
na decisão do eleitor a necessidade 
de cumprir a exigência legal do que 
escolher seu representante.

Estes são apenas alguns pon-
tos de uma discussão fundamental 
para a estabilidade e o desenvol-
vimento de nosso regime político. 
quem sabe eles sejam tratados na 
campanha eleitoral e possam ser 
discutidos pelo novo Congresso a 
ser eleito em outubro. 



Março | 2010  23

[C E n á r i O s ]

cEnárIo básIco
2008 2009p 2010p 2011p 2012p

Crescimento PiB (%) 5,10 -0,26 5,8 4,2 4,2

Agropecuária 5,80 -3,91 3,5 4,0 4,0

indústria 4,30 -5,26 7,0 4,5 4,5

serviços 4,80 2,59 4,5 4,0 4,0

Taxa de juros selic (%aa) - média* 12,45 10,00 10,00 11,00 10,40

selic (%aa) - final* 13,75 8,75 11,25 10,75 10,00

inflação iPCA (%)* 5,90 4,31 4,80 4,50 4,50

iGP-M (%)* 9,53 -1,72 5,00 4,50 4,50

Contas Públicas sup. Primário (%PiB)* 3,54 2,06 2,00 2,50 3,00

Dívida Pública (%PiB)* 37,3 43,0 42,5 41,0 39,5

Contas Externas Câmbio (r$/Us$)* 2,40 1,74 1,90 1,95 1,95

Balança comercial* 24,7 24,6 12,5 5,0 7,8

Exp (Us$B)* 197,9 152,3 175,0 188,0 210,0

imp (Us$B)* 173,2 127,6 162,5 183,0 202,2

Conta corrente (Us$B)* -28,2 -24,3 -45,0 -60,0 -40,0

iED (Us$B)* 45,1 26,0 35,0 40,0 45,0

cEnárIo AltErnAtIvo
2008 2009p 2010p 2011p 2012p

Crescimento PiB (%) 5,10 -0,26 6,5 5,5 5,5

Agropecuária 5,80 -3,91 5,5 5,5 5,0

indústria 4,30 -5,26 7,0 5,8 6,0

serviços 4,80 2,59 4,0 4,0 4,0

Taxa de juros selic (%aa) - média* 12,45 10,00 10,63 12,25 11,50

selic (%aa) - final* 13,75 8,75 12,50 12,00 11,00

inflação iPCA (%)* 5,90 4,31 5,80 5,00 4,50

iGP-M (%)* 9,53 -1,72 6,50 5,30 4,50

Contas Públicas sup. Primário (%PiB)* 3,54 2,06 2,00 2,00 3,00

Dívida Pública (%PiB)* 37,3 43,0 45,0 48,0 45,0

Contas Externas Câmbio (r$/Us$)* 2,40 1,74 1,95 2,00 2,00

Balança comercial* 24,7 24,6 18,0 10,0 10,0

Exp (Us$B)* 197,9 152,3 195,0 202,0 215,0

imp (Us$B)* 173,2 127,6 177,0 192,0 205,0

Conta corrente (Us$B)* -28,2 -24,3 -18,0 -25,0 -20,0

iED (Us$B)* 45,1 26,0 30,0 30,0 30,0

p= previsão Cenários FGV.

(*) em 2009, dados observados.




