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[ N O TA  D O s  C O l A B O r A D O r E s ]

 
o artigo de Governo desta 
edição de Cenários FGV, onde 
é sistematicamente feito um 
acompanhamento da arrecada-

ção tributária, com destaque para a sua 
correlação com o cenário econômico do país, 
novamente o alerta: deve-se aproveitar o atual 
crescimento das receitas para conter os gastos 
públicos, especialmente as despesas correntes. 
Em ano eleitoral, é especialmente improvável 
qualquer esforço nesse sentido. mas essa precisa 
ser a prioridade do próximo governo.

À mesma conclusão chega o artigo de 
Economia desta edição, “Desafios para o 
próximo governo”. O artigo traça o panorama 
econômico que o próximo governo enfrentará 
e as possíveis medidas a serem tomadas, 
considerando-se a candidatura de serra ou 
Dilma. quem quer que vença as possibilidades 
de utilização de vias monetárias para contenção 

da demanda — leia-se, elevação da taxa de 
juros — são cada vez mais restritas. sendo 
assim, atuar no front fiscal e cortar despesas 
deverá ser o principal desafio econômico do 
próximo governo.

Esta edição do boletim traz também três 
Especiais. O primeiro apresenta um interessante 
estudo sobre previsões econômicas, tendo 
como base a sondagem realizada diariamente 
pelo Banco Central com cerca de 90 empresas 
financeiras e não financeiras sobre suas previsões 
para indicadores de atividade econômica, de 
inflação, e dos setores monetário, fiscal e externo. 
O segundo discute as propostas para o novo 
marco regulatório do setor de petróleo, surgidas 
com a possibilidade de exploração em camadas 
do pré-sal. E, finalmente, o terceiro Especial 
apresenta diversas estatísticas, observadas e 
prospectivas, acerca do crescimento econômico 
brasileiro e mundial.
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CENáriO DA ArrECADAçãO TriBUTáriA:

Evolução e perspectivas 
 

tributos federais

 volume e a evolução da receita tributária são dados relevantes para se 
compreender 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 quanto à 
receita da COFiNs, que incide 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 pagamentos recebidos pelos trabalhadores e, de certa forma, a renda. O iPi reflete a evo-
lução da atividade industrial, pois incide sobre o preço de venda dos produtos industrializa-
dos. O iOF, que incide sobre as operações financeiras, é no momento atual um tributo que 
incide fundamentalmente sobre os empréstimos realizados pelas instituições financeiras. 
incide também sobre outras operações, como câmbio, seguros e transações com valores 
mobiliários, porém com alíquotas reduzidas. O peso da arrecadação do iOF recai basica-
mente sobre as operações de crédito.

A apresentação dos dados da arrecadação federal, abaixo indicados, inclui ainda dados 
sobre a arrecadação previdenciária. Esta representa parcela relevante da arrecadação 
tributária federal e é destinada ao custeio da Previdência social. Nos últimos anos nota-se 
uma constante insuficiência desta arrecadação para cumprir os compromissos assumidos 

[ E m  A N á l i s E :  G O V E r N O ]
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com aposentados e pensionistas, 
provocando o que se chama de “déficit 
da Previdência.”

Arrecadação federal
Em janeiro de 2009 o total da 

arrecadação tributária federal, 
incluindo a receita da Previdência, foi 
de r$ 61 bilhões. Em abril foi de r$ 57 
bilhões, valor, portanto, inferior ao 
de janeiro. A arrecadação do irPJ é 
maior nos meses de início de trimestre, 
em virtude de prazos estabelecidos 
pela legislação tributária. Por isso a 
comparação da arrecadação dos meses 
início de trimestre, como janeiro e abril 
é relevante. O mesmo se observou em 

2010, quando a receita de janeiro foi 
de r$ 73 bilhões e a de abril de r$ 70 
bilhões.

O volume da arrecadação tributária 
federal em 2010 foi bem superior ao 
observado em 2009. Em janeiro passa-
mos de um valor de r$ 61 bilhões para 
r$ 73 bilhões. E em abril, de r$ 57 bi-
lhões para r$ 70 bilhões.

Em todos os meses de 2010 temos 
verificado um volume maior da receita 
tributária federal, se comparada com a 
receita obtida nos mesmos meses do 
ano passado. Tal fato tem sido larga-
mente noticiado pela imprensa e dis-
cutido nos meios empresariais. O go-
verno federal está arrecadando mais.

Evolução da arrecadação federal
(em r$ milhões correntes)

2009 2010
Janeiro 61.442 73.027
Fevereiro 45.106 53.541
março 53.261 59.416
Abril 57.698 70.906
maio 49.835 61.114
Junho 54.034 61.488
Julho 58.672 67.973

Arrecadação do IRPJ
Os dados a respeito da arrecadação 

do irPJ mostram uma situação distinta 
da arrecadação de outros tributos. Em 
alguns meses o volume da arrecada-
ção supera o do mesmo mês no ano 
passado. Em outros meses, como em 
fevereiro, março e junho, é inferior. so-
mada a arrecadação de janeiro a julho 
de 2009 e de 2010, verifica-se que em 
2009 o total foi de r$ 50,0 bilhões e em 
2010 foi de r$ 52,2 bilhões.

Não está havendo, como com outros 
tributos, um significativo aumento da 
receita deste imposto, em decorrência 
da retomada da atividade econômica. 
O lucro apurado pelas empresas não 
está crescendo na mesma proporção 
que as suas receitas.

Evolução da arrecadação do IRPJ
 (em r$ milhões correntes)

2009 2010
Janeiro 9.421 11.797
Fevereiro 5.324 4.981
março 8.293 6.816
Abril 7.875 9.447
maio 4.950 5.350
Junho 5.818 4.776
Julho 8.315 9.126

Arrecadação do IRRF sobre 
rendimentos de trabalho

Em novembro de 2009 a arrecada-
ção do irrF sobre os rendimentos do 
trabalho alcançou o maior volume 
mensal desde fevereiro de 2009, che-
gando a r$ 4,9 bilhões. Em 2010, exclu-
ído o mês atípico de janeiro, ainda não 
tivemos em nenhum mês o volume de 
arrecadação observado em novembro 
do ano passado, como acima mencio-
nado. 

Não podemos constatar, a partir dos 
dados da retenção na fonte dos rendi-
mentos do trabalho, um constante e 
crescente aumento da massa salarial 
neste ano de 2010. Ela é, provavelmen-
te, maior que a do ano passado. mas 
seu crescimento não se observa na 
mesma proporção que o crescimento 
das receitas das empresas ou do volu-
me dos empréstimos realizados.

Não podemos constatar, a 

partir dos dados da retenção 

na fonte dos rendimentos 

do trabalho, um constante e 

crescente aumento da massa 

salarial neste ano de 2010. 

[ E m  A N á l i s E :  G O V E r N O ]
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Evolução da arrecadação do IRRF 
sobre rendimentos de trabalho
(em r$ milhões correntes)

2009 2010
Janeiro 6.031 6.132
Fevereiro 3.504 4.183
março 4.646 5.213
Abril 4.217 4.868
maio 3.811 4.522
Junho 4.120 4.395
Julho 3.955 4.489

Arrecadação da COFINS

A contribuição COFiNs é recolhida 
mensalmente por todas as empresas 
com base em um percentual da receita 
obtida no período. Foi significativo o 
aumento da receita da COFiNs nestes 
primeiros meses de 2.010. isto reflete 
claramente um aumento da receita, do 
faturamento das empresas no Brasil. É 
a retomada da atividade econômica. 
Em 2008, antes da crise financeira, a 
receita da COFiNs era, em média, r$ 
10 bilhões por mês. Em novembro de 
2009, após a retomada do crescimento, 
o volume da arrecadação mensal che-
gou a r$ 12,2 bilhões. E está agora em 
mais de r$ 15 bilhões.

Evolução da arrecadação da COFINS
 (em r$ milhões correntes)

2009 2010

Janeiro 9.064 14.911

Fevereiro 7.539 14.440

março 8.302 15.651

Abril 9.295 15.587

maio 8.868 15.811

Junho 9.400 15.597

Julho 9.831 15.794

Arrecadação do IPI
Também a arrecadação do iPi mos-

trou neste último semestre um cresci-
mento. Apesar da manutenção de al-
guns incentivos tributários concedidos 
nos meses anteriores, a receita da arre-
cadação do iPi está crescendo. A partir 
de abril de 2010 já se observa volume 
de arrecadação mensal superior a r$ 3 
bilhões. 

Evolução da arrecadação do IPI
(em r$ milhões correntes)

2009 2010

Janeiro 2.484 2.876

Fevereiro 2.091 2.549

março 2.232 2.751

Abril 2.453 3.195

maio 2.136 3.170

Junho 2.407 3.377

Julho 2.450 3.182

Arrecadação do IOF

Foi também expressivo o aumento 
na receita do iOF nos últimos meses. 
isto mostra aumento no volume das 
operações financeiras, especialmente 
de empréstimos. Nos meses da crise 
financeira observou-se uma redução 
da receita do iOF, devido à contração 
do crédito. Atualmente parece estar-
mos em um ambiente mais promissor, 
o que sustentará, sem dúvida, o cresci-
mento futuro da atividade econômica.

 
Evolução da arrecadação do IOF
(em r$ milhões correntes)

2009 2010

Janeiro 1.492 1.959

Fevereiro 1.462 1.897

março 1.299 1.918

Abril 1.427 2.092

maio 1.452 2.134

Junho 1.505 2.163

Julho 1.629 2.172

Arrecadação do INSS
Em 2010 os números da arrecada-

ção da contribuição devida ao iNss 
mostram um significativo aumento. 
Todos os meses a receita ultrapassou, 
em mais de r$ 2 bilhões, a receita do 
ano passado. E em 2010 observa-se 
também um crescimento mês a mês 
da receita previdenciária. será que a 
arrecadação deste importante tribu-
to está sendo mais eficiente nos úl-
timos meses? será que tais números 
refletem o resultado da unificação da 
receita Federal? será que está haven-
do um aumento no número de con-
tribuintes? são bons indicadores para 
que possamos começar a ver uma re-
dução no crônico déficit da Previdên-
cia social.

Evolução da arrecadação do INSS
 (em r$ milhões correntes)

2009 2010

Janeiro 14.911 17.180

Fevereiro 14.440 16.829

março 15.651 17.441

Abril 15.587 18.027

maio 15.811 18.199

Junho 15.597 18.347

Julho 15.794 18.589

Os números mostram que a arre-
cadação tributária federal já se re-
cuperou após a crise financeira de 
2008/2009. Ela está crescendo mês a 
mês. Observe-se que inúmeras análi-
ses estão sendo feitas sobre o volu-
me dos gastos públicos que indicam 
a possibilidade de eventuais proble-
mas para frente. há vários estudos 
que alertam sobre a necessidade de 
aproveitar-se o crescimento da recei-
ta para conter os gastos públicos, es-
pecialmente as despesas correntes. 
Num ano eleitoral, entretanto, pare-
cem pequenas as possibilidades de 
uma contenção dos gastos públicos. 
Um esforço maior neste sentido de-
verá ser prioridade para o próximo 
governo. 

Os números mostram que 

a arrecadação tributária 

federal já se recuperou 

após a crise financeira 

de 2008/2009. Ela está 

crescendo mês a mês.

[ E m  A N á l i s E :  G O V E r N O ]
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A .  C .  P ô r t o  g o n ç A l v E s
tA t i A n A  D E A n E

UM ESTUDO 
 

ECONÔMICAS

 percepção sobre o futuro dos 
indicadores econômicos guia 
as decisões atuais dos agentes. 
Empresários, investidores, de 

pequeno ou grande porte, e governo — 
estão todos interessados em saber o que 
acontecerá com a taxa de juros, com os níveis 
de preços, com as ações nas bolsas de valores, 
com o nível de atividade econômica ou com a 
economia internacional para, assim, tomarem 
suas decisões no presente. Ou, ao menos, 
querem saber no que os seus pares apostam 
para, então, atuarem de forma coerente. Daí, 
como se sabe, o enorme interesse existente 
com relação aos cenários econômicos.

Para fazer projeções acerca das diversas 
variáveis econômicas, as pessoas usam des-
de a pura sensibilidade até os mais comple-
xos algoritmos de previsão. mas tanto os 
instrumentos mais simples quanto os mais 
sofisticados são passíveis de erro. Aliás, os 
acertos, sobretudo tendo em vista horizon-

tes de mais longo prazo, são muito mais a 
exceção do que a regra. isso porque com o 
passar do tempo aumenta a probabilidade 
de que algum novo fato econômico ou polí-
tico, no cenário interno ou mundial, altere to-
talmente as premissas básicas utilizadas nas 
previsões. E, assim, estas são regularmente 
ajustadas, tendendo a se aproximarem do 
resultado final à medida que o horizonte 
temporal se estreita.

Desde maio de 1999, o Banco Central 
sonda diariamente as expectativas de 90 
bancos e empresas não financeiras para 
indicadores de atividade econômica, de 
inflação, e dos setores monetário, fiscal 
e externo. O objetivo principal do Banco 
Central com essa sondagem — chamada 
“Pesquisa de Expectativas do mercado” 
— é subsidiar suas políticas monetárias, 
daí ela ter sido iniciada em 1999, momento 
de transição para o atual regime de metas 
inflacionárias. No entanto, a pesquisa, por 
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Tabela 1 – Variação % do PIB real (2000-2009): erro das previsões da "Pesquisa de Expectativas de Mercado"
(em p.p.)

Data da previsão 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

30/01/ano -1,31 2,69 -0,22 0,85 -2,05 0,54 -0,46 -2,59 -0,64 1,99

30/02/ano -1,31 2,79 -0,21 0,85 -2,11 0,54 -0,46 -2,59 -0,64 1,69

30/03/ano -1,31 2,89 -0,24 0,82 -2,21 0,53 -0,46 -2,58 -0,56 0,17

30/04/ano -1,21 2,79 -0,26 0,75 -2,21 0,48 -0,46 -1,99 -0,54 -0,11

30/05/ano -0,91 2,44 -0,36 0,75 -2,21 0,34 -0,36 -1,92 -0,39 -0,54

30/06/ano -0,86 1,69 -0,46 0,60 -2,21 -0,16 -0,36 -1,75 -0,34 -0,30

30/07/ano -0,91 1,19 -0,76 0,40 -2,01 -0,16 -0,36 -1,59 -0,34 -0,16

30/08/ano -0,60 0,49 -1,16 0,05 -1,71 -0,16 -0,46 -1,39 -0,34 0,03

30/09/ano -0,51 0,29 -1,31 -0,44 -1,21 0,13 -0,87 -1,39 0,06 0,19

30/10/ano -0,49 0,39 -1,43 -0,49 -1,15 0,15 -0,96 -1,39 0,09 0,37

30/11/ano -0,41 0,39 -1,40 -0,85 -0,73 -0,35 -1,08 -1,39 0,10 0,39

30/12/ano -0,41 0,49 -1,21 -0,95 -0,61 -0,76 -1,22 -0,89 0,46 -0,07

30/01/ano seg -0,41 0,49 -1,16 -1,03 -0,58 -0,86 -1,23 -0,85 0,26 -0,05

30/02/ano seg -0,41 0,49 -1,16 -1,08 -0,55 -0,76 -1,25 -0,85 0,07 -0,01

[ E m  A N á l i s E :  E s P E C i A l ]

sua representatividade, obviamente 
atrai interesse geral. Afinal, é possível, 
através dela, saber o que um grupo 
importante de agentes econômicos 
prevê para diversos indicadores nos 
próximos anos.

mas, como todas as previsões, essas 
também estão suscetíveis a erros. 
Assim, Cenários FGV selecionou cinco 
indicadores, bastante representativos 
da situação econômica do país — PiB 
total anual, iPCA acumulado no ano, 
meta para a taxa de juros over/selic 
definida na última reunião do ano do 
Copom (Comitê de Política monetária 
do Banco Central), taxa de câmbio r$/
Us$ do dia 31 de dezembro e saldo 
em transações correntes no ano —, e 
analisou o histórico de suas respectivas 
previsões desde 2000 até os dias de 
hoje. O objetivo, com isso, foi identificar, 
para determinada data e para cada um 
desses indicadores, possíveis padrões 
de erros de previsão e, assim, definir 
margens de erro, ou intervalos de 
confiança, para as previsões captadas 
pelo Banco Central em cada ponto do 
ano. Para este artigo, foram tomadas 
como referência as previsões feitas nos 
dias 30 de cada mês (poderia, contudo, 
ter sido qualquer outra data).

Tomemos como exemplo o cresci-

mento real do PiB. A divulgação desta 
taxa de crescimento em determinado 
ano em geral acontece no final do mês 
de fevereiro/início de março do ano se-
guinte — por exemplo, o percentual de 
crescimento do PiB em 2009 foi divulga-
do em 11 de março de 2010. Assim, a fim 
de conhecer a qualidade da previsão, no 
caso do PiB foram considerados os co-
metidos desde o mês de janeiro do ano 
de referência até o mês de fevereiro do 
ano subsequente. Os erros de previsão 
encontrados (valores previstos menos 
valores observados) desde 2000 até 2009 
estão resumidos na tabela 1 a seguir.

Um erro positivo significa que a 
variação prevista superou o resultado 
efetivamente apresentado no ano. E 
um erro negativo, que ficou aquém do 
resultado efetivamente apresentado 
no ano. Tomando como exemplo o PiB 
de 2009, em 30 de agosto daquele ano 
a mediana das previsões do mercado 
apontou para uma queda de 0,16%. 
No entanto, o resultado efetivamente 
observado foi de uma queda do PiB de 
0,19%. O erro desta previsão foi, assim, 
de 0,03 pontos percentuais.

Os resultados presentes na tabela 
1 permitem inferir alguns outros 
resultados importantes no que diz 
respeito às previsões feitas para o PiB 

nesta sondagem, tomando como base 
o período 2000-2009: o erro médio 
das previsões feitas em cada mês 
do ano (ou bias), os erros máximos e 
mínimos cometidos, os erros absolutos 
e o desvio-padrão (DP) dos erros (ver 
tabela 2). A partir destes resultados, é 
possível afirmar, por exemplo, que as 
previsões para a variação do PiB real 
feitas em 30 de agosto tiveram nos 
últimos dez anos um erro médio de 
-0,52 p.p. e um desvio padrão de 0,70 
p.p..

interessante notar no gráfico 1 que 
no caso específico do PiB (com os 
outros indicadores examinados isso 
não ocorre), as previsões, em média, 
com o tempo foram se afastando, e 
não se aproximando, do resultado 
efetivo, de maneira que o erro 
médio, em vez de tender a zero, foi 
se tornando mais negativo. isso pode 
estar mostrando, por exemplo, que 
os agentes econômicos pesquisados 
tendem a ser pessimistas com relação 
ao PiB, sobretudo em anos de crise (a 
Tabela 1 também permite examinar 
esta tendência). Da mesma maneira, 
conforme mostra o gráfico 2, o erro 
máximo, o erro mínimo e o desvio-
padrão dos erros de previsão do PiB 
diminuem com o tempo, mas não 
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Gráfico 2 – Previsões da "Pesquisa de Expectativas de Mercado":
Erros para a variação % do PIB real no ano (2000-2009)

Erro mínimo

Erro máximo

Erro médio

Desvio padrão

Tabela 2 – Variação % do PIB real (2000-2009: erro das previsões da "Pesquisa de Expectativas de Mercado", por tipo de erro

(em p.p.)

Data da previsão Erro médio Erro máximo Erro mínimo Erro absoluto máx Erro abs médio DP do Erro

30/01/ano -0,12 2,69 -2,59 2,69 1,33 1,68

30/02/ano -0,14 2,79 -2,59 2,79 1,32 1,67

30/03/ano -0,29 2,89 -2,58 2,89 1,18 1,57

30/04/ano -0,28 2,79 -2,21 2,79 1,08 1,44

30/05/ano -0,32 2,44 -2,21 2,44 1,02 1,32

30/06/ano -0,41 1,69 -2,21 2,21 0,87 1,09

30/07/ano -0,47 1,19 -2,01 2,01 0,79 0,92

30/08/ano -0,52 0,49 -1,71 1,71 0,64 0,70

30/09/ano -0,51 0,29 -1,39 1,39 0,64 0,66

30/10/ano -0,49 0,39 -1,43 1,43 0,69 0,72

30/11/ano -0,53 0,39 -1,40 1,40 0,71 0,67

30/12/ano -0,52 0,49 -1,22 1,22 0,71 0,63

30/01/ano seg -0,54 0,49 -1,23 1,23 0,69 0,60

30/02/ano seg -0,55 0,49 -1,25 1,25 0,66 0,58

chegam a tender a zero.
No entanto, mais do que isso: se con-

siderarmos a hipótese de que os erros 
de previsão possuem uma distribuição 
de tipo normal, é possível estabelecer 
um intervalo de confiança, ou margem 
de erro, para as previsões captadas pela 
“Expectativas de mercado” em cada 
ponto do ano a partir dos seus respec-
tivos desvios-padrões dos erros. A va-
riação percentual efetiva do PiB anual 
deverá estar, tendo como base os erros 
cometidos no período 2000-2009, com-
preendida no seguinte intervalo:

Previsão − Erro médio do período 
− (0,675 × DP do erro do período) <

PIB observado <

Previsão − Erro médio do período + 
(0,675 × DP do erro do período)

se quisermos um intervalo de con-
fiança de 50%, ou:

Previsão − Erro médio do período 
− (1,28 × DP do erro do período) <

PIB observado <

Previsão − Erro médio do período + 
(1,28 × DP do erro do período)

se quisermos um intervalo de 
confiança de 80%.
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Gráfico 3 – Previsões da "Pesquisa de Expectativas de Mercado": 
Erros para o IPCA (% a.a.) no ano (2000-2009)
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Erro máximo

Erro médio
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Assim, teríamos, para cada mês, os 
seguintes intervalos de confiança de 
50% para o PiB:

E o que tudo isso significa, na 
prática? No último dia 30 de agosto, a 

mediana das expectativas do mercado 
captadas pelo Banco Central apontou 
para um crescimento do PiB de 7,1% em 
2010. Considerando que o erro médio 
cometido nos dias 30 de agosto no 
período 2000-2009 foi de -0,52 p.p., e 
que o intervalo de confiança de 50% 
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Gráfico 4 – Previsões da "Pesquisa de Expectativas de Mercado":
Erros para a taxa de câmbio R$/US$ (fim de período) no ano (2000-2009)

Erro mínimo

Erro máximo

Erro médio

Desvio padrão

Se considerarmos a 

hipótese de que os erros 

de previsão possuem uma 

distribuição de tipo normal, 

é possível estabelecer um 

intervalo de confiança, 

ou margem de erro

Variação % do PIB real (2000 
2009): Intervalo de confian-
ça (com DP do Erro) = 50% 

Normal = 0,675 (p.p.)

intervalo de confiança (±)

30/01/ano 1,13

30/02/ano 1,12

30/03/ano 1,06

30/04/ano 0,97

30/05/ano 0,89

30/06/ano 0,74

30/07/ano 0,62

30/08/ano 0,47

30/09/ano 0,44

30/10/ano 0,48

30/11/ano 0,45

30/12/ano 0,42

30/01/ano seg 0,41

30/02/ano seg 0,39

Ou, para intervalos de confiança de 80%:

Variação % do PIB real (2000 
2009): Intervalo de confiança 
(com DP do Erro) = 80% 

Normal = 1,28 (p.p.)

intervalo de confiança (±)

30/01/ano 2,15

30/02/ano 2,13

30/03/ano 2,01

30/04/ano 1,84

30/05/ano 1,69

30/06/ano 1,40

30/07/ano 1,18

30/08/ano 0,90

30/09/ano 0,84

30/10/ano 0,92

30/11/ano 0,86

30/12/ano 0,80

30/01/ano seg 0,77

30/02/ano seg 0,74

para essa data é de mais (+) ou menos 
(-) 0,47 p.p. e o de 80% é de mais (+) 
ou menos (-) 0,90 p.p., o PiB de 2010 se 
situaria, então, dentro dos seguintes 
limites:

 �  PiB total em 2010: entre 7,15% e 
8,10% (com 50% de confiança); ou 
entre 6,73% e 8,52% (com 80% de 
confiança).

Os gráficos 3, 4, 5 e 6 resumem 
os resultados obtidos quando se 
faz o mesmo exercício para o iPCA 
acumulado no ano, para a taxa de 
juros over/selic definida na última 
reunião do ano do Copom (Comitê de 
Política monetária do Banco Central), 
para a taxa de câmbio r$/Us$ do dia 
31 de dezembro e para o saldo em 
transações correntes no ano. Nestes 
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casos, os erros médios de previsão 
tendem a zero à medida que se 
aproxima a data de conhecimento dos 
indicadores efetivos.

Tendo como referência a mediana 
das previsões feitas para 2010 no últi-
mo dia 30 de agosto — iPCA de 5,20%, 
taxa de câmbio de 1,80 r$/Us$, meta 
para a taxa over/selic de 10,75% a.a., e 
déficit em transações correntes de Us$ 
49,96 bilhões — e os respectivos erros 
médios de previsão cometidos nesta 
data para os indicadores, teríamos:

 � iPCA em 2010: entre 4,59% e 7,25% (com 
50% de confiança); ou entre 3,40% e 
8,44% (com 80% de confiança).

 � Taxa de câmbio r$/Us$ em 30/12/2010: 
entre 1,62 e 1,98 (com 50% de confian-
ça); ou entre 1,46 e 2,14 (com 80% de 
confiança).

 � Taxa de juros over/selic em 
dezembro de 2010: entre 10,19% a.a. 
e 11,95% a.a. (com 50% de confiança); 
ou entre 9,40% a.a. e 12,74% a.a. 
(com 80% de confiança).

 � saldo em transações correntes acu-
mulado em 2010: entre - Us$ 53,22 
bilhões e - Us$ 44,46 bilhões (com 
50% de confiança); ou entre - Us$ 
57,15 bilhões e - Us$ 40,53 bilhões 
(com 80% de confiança).

O estudo das margens de erro das 
previsões permite não só conhecer os 
limites dentro dos quais os indicadores 
provavelmente oscilarão como tam-
bém saber quais indicadores são mais 
difíceis de prever, por sua maior sensi-
bilidade a fatores econômicos ou po-
líticos. Dentre os cinco considerados, 
este parece ser o caso do iPCA, apesar 
do regime de metas.

Além disso, trabalhar com interva-
los de confiança dá uma ideia melhor 
da grandeza que os indicadores atin-
girão, permitindo considerações de 
teor mais qualitativo, mas igualmente 
importantes, independentemente dos 
resultados efetivos. Por exemplo, se-
gundo este modelo o crescimento do 
PiB em 2010, na “pior” das hipóteses, se-
ria de 6,73%, uma expectativa bastan-
te positiva em termos de crescimento 
econômico. E desta informação muitas 
decisões importantes podem decorrer, 
o que deve ser a principal função da 
elaboração de cenários econômicos.  

O estudo das margens 

de erro das previsões 

permite não só conhecer os 

limites dentro dos quais os 

indicadores provavelmente 

oscilarão como também 

saber quais indicadores 

são mais difíceis de prever
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Gráfico 5 – Previsões "Expectativas de Mercado" 2000-2009
Erros das previsões para a taxa over-Selic (% a.a., fim de período) no ano
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Gráfico 6 – Previsões da "Pesquisa de Expectativas de Mercado":
Erros para o saldo em transações correntes (US$ bilhões) no ano (2000-2009)
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Erro médio

Desvio padrão
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om a descoberta de novo potencial de exploração de petróleo em camadas 
do pré-sal, surgiram propostas no sentido de se modificar o marco regulatório 
do setor, que havia sido definido na década passada, quando da alteração das 
normas constitucionais e da quebra do monopólio da Petrobras. Projeto de 

lei preparado pelo Executivo foi encaminhado ao Congresso e aprovado com algumas 
alterações.

Alguns pontos do projeto, ainda não sancionado pelo presidente da república, 
merecem destaque: a previsão do chamado contrato de partilha para a exploração e 
produção do petróleo, como alternativa ao atual modelo de contrato de concessão, a 
participação da Petrobras como operadora de, pelo menos, 30% de todos os blocos, e o 
critério para distribuição dos royalties do petróleo.

 O modelo atual de contrato de concessão
A partir das alterações constitucionais e da aprovação da lei do Petróleo (lei 9.478 de 

6 de agosto de 1997) novo marco regulatório foi adotado no Brasil. 
Primeiramente, o modelo foi implantado de forma a regular o setor após a quebra do 

monopólio da Petrobras, decorrente de mudanças na Constituição. A empresa estatal 
perdeu a posição privilegiada que lhe havia sido assegurada pela Constituição, de for-
ma a permitir a participação de outros players no setor. Participantes privados, nacionais 
e estrangeiros, associados ou não à Petrobras, passaram a competir no mercado. Foi 
aberta a concorrência para o crescimento mais rápido e eficiente do setor, considerado 
estratégico para o desenvolvimento econômico do país.

NOVO 
 PARA O 

SETOR DE PETRÓLEO

[ E m  A N á l i s E :  E s P E C i A l ]
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Em segundo lugar, o modelo criou 
a Agencia Nacional do Petróleo – ANP 
— órgão regulador que passou a ter 
autonomia para agir de forma a asse-
gurar a competição e o eficiente fun-
cionamento do mercado de petróleo 
e gás natural. A ANP foi a primeira das 
agências reguladoras criadas no Brasil. 
Depois vieram a ANEEl, a ANATEl e 
outras.

E, por fim, o modelo adotado para 
a exploração e produção do petróleo 
e do gás natural foi o dos contratos de 
concessão. As oportunidades de ex-
ploração passaram a ser determinadas 
pela ANP e os interessados passaram 
a participar de leilões de blocos ex-
ploratórios, apresentando propostas 
que, uma vez aprovadas, são objeto de 
contratos de concessão. O vencedor 
da proposta assume o risco do em-
preendimento e tem, por certo prazo 
de tempo, concessão para explorá-lo. 
se forem positivas as explorações e o 
bloco passar a produzir, são assegura-
das ao governo as chamadas “partici-
pações governamentais” — como os 
royalties e as participações especiais 
— que podem variar conforme as pos-
sibilidades de exploração e os preços 
de mercado do petróleo.

No período de 1997 até 2009 foram 
estas as regras que regularam o setor. 
Alguns resultados podem ser indica-
dos quanto à sua evolução neste perí-
odo:

1. As reservas provadas no Brasil qua-
se dobraram;

2. A produção diária, em número de 
barris, duplicou;

3. A participação da União na renda 
gerada pelo petróleo multiplicou-
-se por oito;

4. O volume de investimentos da Pe-
trobrás cresceu de Us$ 4 bilhões em 
1967 para Us$ 29 bilhões em 2009;

5. Foram realizadas dez rodadas de 
licitação de campos de exploração.

Em junho de 2008 foi constituída 

uma comissão com a finalidade 
de estudar e propor as alterações 
necessárias na legislação no que se 
refere à exploração e produção do 
petróleo e gás natural nas novas 
províncias petrolíferas descobertas 
na área denominada pré-sal. 
Justificava-se, na visão das autoridades 
governamentais, a mudança do 
modelo.

Em 1997, segundo tal justificativa, 
tínhamos uma situação em que se 
procurava reduzir o papel do Estado. 
A orientação adotada pelas autorida-
des era no sentido de privatizar, na 
medida do possível, as ações exercidas 
pelo poder público. Diante da escas-
sez de recursos governamentais para 
o exercício de atividades produtivas, 
procurava-se chamar o setor privado 
para investir e participar de ações na 
prestação de serviços públicos, execu-
ção de obras e atividades econômicas 
exercidas pelo Estado.

Além disso, o país era importador 
de petróleo e os blocos que estavam 
sendo explorados apresentavam baixa 
rentabilidade e risco elevado. O país 
era carente de recursos para investi-
mentos. A Petrobras não dispunha, à 
época, de capital para realizar investi-
mentos e tinha dificuldades para cap-
tação externa. Enfrentava, desta forma, 
elevado custo de capital, enquanto 
que o preço do barril do petróleo era 
de Us$ 19.

Em 2009 a situação mostrou-se radi-
calmente diferente. Passou-se a discu-
tir a necessidade de maior atuação do 
Estado nos setores de atividade econô-
mica, foi descoberta uma das maiores 
províncias petrolíferas do mundo e 
nosso parque industrial já estava bem 
mais diversificado. Além disso, a Petro-

bras desenvolveu elevada capacidade 
tecnológica e de captação de recursos 
e o preço do petróleo chegou a Us$ 65 
o barril.

Em face destas constatações a Co-
missão propôs e o governo encami-
nhou ao Congresso proposta de altera-
ção do marco regulatório. Na proposta 
foi reforçada a posição da Petrobras e 
o papel do governo nas atividades do 
setor. Foi proposta a substituição do 
modelo dos contratos de concessão 
para o modelo de contrato de partilha.

são observações apresentadas pela 
Comissão:

“O modelo de concessão foi adotado 
em 1997. Quebrou-se o monopólio da 
Petrobras. Os direitos de exploração 
passaram a ser concedidos por meio 
de licitações. As empresas privadas 
vencedoras assumiram os riscos, 
fizeram os investimentos e comercia-
lizaram o petróleo extraído. Pagaram 
ao Estado os royalties, os impostos e 
uma participação especial. No novo 
regime do petróleo o governo volta 
a dar as cartas. A exploração do 
fillet mignon do pré-sal será confia-
da à Petrobras. Empresas privadas 
podem ser contratadas. Mas, passam 
a ser remuneradas pelos serviços 
prestados. O óleo é do governo.”

O modelo do contrato de partilha

Dos vinte e três países com as maio-
res reservas de petróleo do mundo, 
dezesseis operam sob o regime de par-
tilha ou de prestação de serviços, dois 
operam sob regime misto, e cinco sob 
o modelo de concessão, a saber: Brasil, 
Noruega, EUA, Canadá e Austrália.

O modelo de partilha é compatível 
com bacias de baixo risco e alta ren-
tabilidade. há partilha no resultado 
da produção: parte é do governo e 
parte é da empresa. A União torna-se 
proprietária de todo o óleo extraído. A 
propriedade dos recursos naturais não 
é transferida, como ocorre nas conces-
sões, caso em que o óleo torna-se pro-
priedade do concessionário a partir da 
boca do poço.

segundo este modelo, a parcela 

Diante da escassez de 

recursos governamentais 

para o exercício de atividades 

produtivas, procurava-se 

chamar o setor privado para 

investir e participar de ações
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devida para a empresa, o cost oil (re-
embolso dos gastos de exploração) 
é parte do resultado e a propriedade 
das instalações é do governo, o qual 
tem maior poder de gerenciamento. 
A proposta apresentada estabelece, 
adicionalmente, que a Petrobras é ne-
cessariamente operadora de todos os 
blocos e terá uma participação mínima 
de 30% em todos os blocos. 

Estas são as principais alterações 
na regulação do setor trazidas pelo 
projeto apresentado ao Congresso 
Nacional, já aprovado e ainda não 
sancionado. Entretanto, alguns ques-
tionamentos têm sido apresentados a 
respeito de sua adaptabilidade e con-
veniência para o Brasil.

Observam alguns críticos que o mo-
delo de partilha não está previsto na 
Constituição do Brasil, que define re-
gras específicas para a exploração do 
petróleo nos artigos 176 a 179. A nova 
lei, se sancionada, poderá, portanto, 
ser questionada juridicamente. Ade-
mais, a escolha da Petrobras como úni-
ca operadora compulsória para todos 
os blocos estaria ferindo os princípios 
de livre iniciativa e de isonomia. A nova 
lei poderá também ser questionada ju-
ridicamente sob este aspecto. E, ainda, 
o critério de participação compulsória 
da Petrobras em todos os blocos fere 
o princípio de cessão de direitos de ex-
ploração somente através de licitação.

Observam outros analistas que mu-
danças no marco regulatório devem ser 
cuidadosamente introduzidas, a fim de 
não provocar insegurança jurídica no 
mercado e junto aos investidores. Tais 
críticos desaconselham, ainda, uma 
alteração no marco regulatório de um 
setor que se desenvolveu com enorme 
sucesso na última década. E entendem 
que através da determinação do volu-
me das participações governamentais, 
que são estabelecidas unilateralmente 
pelo governo e devem ser observadas 
pelos concessionários das explorações, 
pode ser assegurada a devida renda do 
Estado na venda do petróleo. 

As participações governamentais
Outro ponto polêmico no que se 

refere ao marco regulatório do setor é a 

controvertida regra de distribuição dos 
royalties do petróleo. Os royalties são 
uma das participações devidas ao Estado 
por quem explora esta riqueza natural.

Temos no Brasil:

1 O bônus de assinatura, que é um va-
lor pago pela concessionária para a 
ANP nas rodadas de licitações. O va-
lor é fixado no edital e é pago quan-
do da assinatura do contrato;

2 Os royalties, que são uma compen-
sação financeira devida aos gover-
nos estadual e municipal na região 
onde se explora o petróleo;

3 A participação especial, valor adi-
cional aos royalties que é devido em 
poços onde se verifica grande volu-
me de produção e rentabilidade. É 
como se fosse uma compensação 
financeira extraordinária;

4 O pagamento pela ocupação e re-
tenção de área, que é devido pela 
concessionária.

O volume destas participações tem 
aumentado nos últimos anos. Em 2004 
era pouco mais de r$ 10 bilhões e em 
2009 ultrapassou r$ 22 bilhões. Com 
as perspectivas do pré-sal o volume 
destas participações chegaria a r$ 80 
bilhões, segundo alguns.

Pelo critério atualmente em vigor a 
distribuição dos royalties é feita exclu-
sivamente nos territórios onde se loca-
lizam os poços exploratórios. A justifi-
cativa para tal critério é proporcionar 
aos governos estaduais e municipais 
recursos para serem aplicados na infra-
estrutura que acaba por ser necessária 
para explorar e transportar o petróleo 
extraído.

No projeto aprovado pelo Congres-
so Nacional foi proposto o modelo de 
repartição entre estados e municípios 
que é atualmente utilizado para recur-
sos provenientes da arrecadação do 
imposto de renda e do imposto sobre 
Produtos industrializados, através do 
Fundo de Participação de Estados e o 
Fundo de Participação dos municípios. 
Estes critérios beneficiam todas as re-

giões do país, e não, como no critério 
atual, apenas os estados e municípios 
onde se localizam os poços explorató-
rios.

Alguns estudos sustentam, ainda, 
a necessidade de se pouparem tais 
recursos para utilização em benefí-
cio de gerações futuras. A justificativa 
para tal decorre da constatação que a 
geração presente está se apropriando 
de um recurso natural finito, que não 
poderá ser usufruído por gerações fu-
turas. Vale transcrever dois trechos de 
estudos feitos sobre este tema. O pri-
meiro, de autoria de Fernando Postalis, 
economista da UsP:

“Os resultados confirmam a chama-
da ‘maldição dos recursos naturais’ 
da literatura mundial, mostrando 
que os municípios contemplados 
com royalties cresceram menos que 
os municípios que não receberam 
tais recursos. Em geral, para cada 
1% adicional de royalties observa-
-se uma redução de 0,05% na taxa 
de crescimento do município.”

O segundo, de Bruno Cruz e márcio 
Bruno ribeiro, economistas do iPEA:

“A literatura empírica mais recente 
traz algumas evidências que apontam 
que os recursos recebidos não têm 
gerado retornos às localidades benefi-
ciadas na área social e ambiental. Tam-
pouco têm promovido a justiça inter-
geracional, no sentido de compensar 
as gerações futuras, sob a forma de 
poupança ou de investimentos, pela 
exploração presente de uma fonte de 
energia esgotável.”

A aprovação pelo Congresso desta 
matéria provocou críticas contunden-
tes dos governos dos estados produ-
tores — rio de Janeiro, Espírito santo 
e são Paulo. Por outro lado atendeu a 
reivindicações dos outros Estados e da 
quase totalidade de municípios.

O Presidente da república, que tem 
na mão a caneta para tornar lei a mu-
dança do critério, decidiu aguardar as 
eleições para depois manifestar a sua 
opinião. Esta deverá ser uma das difí-
ceis decisões que terá que tomar antes 
do final de seu mandato. 

[ E m  A N á l i s E :  E s P E C i A l ]
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PIB Brasil: Variação real 
anual (1995 - 2009)

(%) Média
Desvio 
padrão

(1995 - 2009)

1995 4,42 2,90 2,07

1996 2,15

1997 3,37

1998 0,04

1999 0,25

2000 4,31

2001 1,31

2002 2,66

2003 1,15

2004 5,71

2005 3,16

2006 3,96

2007 6,09

2008 5,14

2009 -0,19

Fonte: iBGE.

0,3

4,3

1,3

2,7

1,1

5,7

3,2 4,0

6,1

5,1

-0,2

7,5

%

Brasil: Taxa de variação anual real do PIB (% a.a.)

Fonte: IBGE.  (*) p= projeção Focus (BCB).

Média 1999 - 2009 = 3,0% Desvio-padrão 1999 - 2009 = 2,2% 

PIB Brasil: Variação real 
anual (1980 - 1994)

(%) Média
Desvio 
padrão

(1980 - 1994)

1980 9,20 2,43 4,34

1981 -4,25

1982 0,83

1983 -2,93

1984 5,40

1985 7,85

1986 7,49

1987 3,53

1988 -0,06

1989 3,16

1990 -4,35

1991 1,03

1992 -0,47

1993 4,67

1994 5,33

Fonte: iBGE.



PROJEÇÕES  PARA 2010: 
Part. no PIB mundial (%)

PArTiCiPAçãO NO 
PiB mUNDiAl (%)

Europa 33,11

América do 
Norte 28,94

ásia 28,29

América latina 5,10

áfrica 4,56

Fonte: The Economist.

PROJEÇÕES  PARA 2010: 
Part. na população mundial (%)

PArTiCiPAçãO 
NAPOP. mUNDiAl (%) 

ásia 59,94

Europa 13,08

áfrica 12,36

América 
do Norte

7,73

América latina 6,89

Fonte: The Economist.

PROJEÇÕES PARA 2010: 
PIB (ppp $ bilhões)

1 Estados Unidos 14.840

2 China 5.588

3 Japão 5.128

4 Alemanha 3.196

5 França 2.721

6 reino Unido 2.255

7 itália 2.139

8 Brasil 1.669

9 Canadá 1.478

10 india 1.468

11 Espanha 1.435

12 russia 1.414

13 Australia 1.125

14 mexico 887

15 Coréia do sul 882

16 holanda 814

17 Turquia 687

18 indonesia 594

19 Polonia 476

20 suiça 473

25 irã 415

29 Venezuela 333

31 Argentina 293

35 Colombia 250

37 Portugal 224

Fonte: The Economist.

PROJEÇÕES PARA 2010: 
População (milhões)

1 China 1.339,2

2 india 1.184,1

3 Estados Unidos 309,6

4 indonesia 243,0

5 Brasil 196,8

6 Paquistão 185,5

7 Nigeria 152,2

8 russia 141,0

9 Japão 126,8

10 mexico 112,5

11 Filipinas 99,9

12 Vietnã 87,8

13 Egito 84,8

14 Alemanha 83,0

15 Etiópia 75,1

16 irã 75,1

17 Turquia 73,3

18 Tailândia 67,5

19 França 62,9

20 reino Unido 62,2

24 Colombia 48,9

29 Argentina 40,5

35 Peru 29,8

38 Venezuela 28,6

41 Australia 21,5

Fonte: The Economist.

20 Outubro | 2010

[ Em ANálisE: EsPECiAl EsTATísTiCO]

PROJEÇÕES PARA 2010: 
PIB per capita ($)

1 Noruega 90.630

2 suiça 60.690

3 Dinamarca 57.470

4 irlanda 52.390

5 Australia 52.290

6 holanda 49.250

7 Emirados árabes 48.280

8 Estados Unidos 47.920

9 Austria 47.310

10 suecia 46.730

11 Finlândia 45.320

12 Canadá 43.450

13 França 43.250

14 Belgica 42.840

15 Japão 40.440

16 Alemanha 38.520

17 itália 36.820

18 reino Unido 36.250

19 Cingapura 35.630

20 Grécia 33.860

26 Portugal 21.000

37 Venezuela 11.660

40 russia 10.030

41 Chile 9.950

44 Brasil 8.480

Fonte: The Economist.
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A .  C .  P ô r t o  g o n ç A l v E s

mbora em queda, a taxa de juros real no mercado 
interbancário brasileiro continua sendo das mais 
altas do mundo, algo entre 2,5% e 3,5% ao ano, 
líquida de impostos. E isso explica em grande parte 

o forte influxo de capitais estrangeiros no país. Para se ter 
uma ideia, a taxa de juros americana é de 0%.

Com isso, o real encontra-se bastante valorizado em 
relação ao dólar, mesmo com as sistemáticas intervenções do 
Banco Central no mercado cambial e com a medida da equipe 
econômica do governo de aumentar o iOF, de 2% para 4%, 
sobre recursos externos que entram no país. A dificuldade 
mais óbvia, embora não tão imediata, desta tendência é a 
queda nas exportações brasileiras e, consequentemente, no 
saldo em transações correntes do país.

Em termos de equilíbrio das contas externas do país, 
esse não é um problema tão premente, visto que o nível 
de reservas internacionais em poder do Banco Central é 
muito elevado. mas sem dúvida será um item importante 
na pauta do próximo governo, que deverá sofrer pressão 
crescente dos setores exportadores do país. Neste sentido, 
tanto José serra quanto Dilma roussef parecem ter o 
mesmo posicionamento: intensificar a taxação sobre 
capitais estrangeiros. Essa intenção é mais clara no discurso 
do primeiro candidato, mas, qualquer que seja o próximo 
governo, haverá muito provavelmente a ampliação dessas 
medidas.

Outra forma, mais estável e efetiva, de criar as condições 

internas para que a taxa de juros do país nominal e real caiam 
e, assim, a entrada de capitais arrefeça, é via esforço fiscal, isto 
é, via contenção dos gastos públicos. A implementação de 
uma política fiscal mais restritiva parece ser menos provável 
no caso de um governo Dilma, mas bastante possível caso 
serra vença o embate. 

Vale lembrar que há, ainda, outro fato econômico que 
reforça a tendência de desvalorização do dólar que é o 
próprio aumento da oferta desta moeda no mundo. mas 
contra esta tendência, obviamente, não há nada que as 
autoridades econômicas brasileiras possam fazer.

De qualquer maneira, os contratempos cambiais e a não 
plena recuperação da economia mundial não produziram 
efeitos negativos sobre a atividade econômica interna no 
país. Ao contrário, como, aliás, costuma ser comum em anos 
eleitorais, as perspectivas para o PiB em 2010 são bastante 
positivas, comparáveis somente ao resultado apresentado 
nas eleições de 1985 (vide tabela 1).

A utilização da capacidade instalada medida pela FGV 
mostra que a economia está a pleno vapor, operando a um 
nível de 85,4% (dados de agosto). Esse nível, como mostra o 
gráfico 1, está bastante acima da média histórica do indicador 
e também bem próximo à máxima de 90%, registrada em 
1973 e 1974. Assim, outro desafio para o próximo governo 
será manter o atual ritmo da atividade econômica. Como 
também mostra a tabela 1, os anos seguintes aos anos 
eleitorais em geral não são tão positivos neste sentido. 

DESAFIOS PARA O 
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Ao mesmo tempo, a emissão 
monetária também se mantém forte. 
Acima, inclusive, dos já altos níveis 
registrados ano passado (ver gráfico 
2). Assim, a equipe econômica do 
próximo governo deverá estar atenta 
ao superaquecimento da economia e 
tomar medidas para frear a demanda 
interna. Nos últimos 12 meses até 
setembro, o iPCA acumulou alta de 
4,7% e a expectativa é que feche o ano 
acima de 5%, taxa significativamente 
maior que a registrada em 2009 (ver 
gráfico 3).

As possibilidades de contenção da 
demanda agregada e da inflação via 
política monetária são mais restritas 
porque uma subida na taxa de juros 
serviria como um novo reforço para 
a entrada de capitais estrangeiros, o 
que geraria uma apreciação do real 
ainda maior. Assim, restará à equipe 
econômica do novo governo, mais uma 
vez, atuar no front fiscal e cortar gastos.

Essa não será uma tarefa nada trivial, 
qualquer que seja o novo governo, 
tendo em vista o engessamento carac-
te rístico das despesas públicas do país 
e até mesmo os aspectos políticos 
que medidas como essa envolvem. 
mas é uma das premissas utilizada na 
construção do cenário básico (o mais 
provável) desta edição, com todos os 
seus efeitos sobre o resultado primário 
do governo e a dívida pública. Ainda com 
relação a este cenário, a possibilidade 
de contenção da demanda agregada 
via política monetária é praticamente 
nula, de maneira que a taxa de câmbio 
deverá se recuperar lentamente a 
partir do ano que vem. Ainda assim, 

o saldo comercial deverá se retrair e, 
consequentemente, o déficit corrente 
deverá se elevar gradativamente nos 
próximos anos sem, contudo, chegar 
a afetar o equilíbrio externo do país. 
Em 2010, o crescimento do PiB deverá 

ser de fato extraordinário. A taxa de 
variação na faixa de 7,0% - 7,5% não 
deverá se repetir nos anos seguintes, 
mas as perspectivas são de crescimento 
contínuo e estável no curto/médio 
prazo. 

Taxa de crescimento do PIB (%)
Ano 
eleitoral No ano No ano 

seguinte

1985 7,9 7,5

1989 3,2 -4,4

1994 5,3 4,4

1998 0,0 0,3

2002 2,7 1,1

2006 4,0 6,1

média 3,8 2,5

Fonte: iBGE.
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Fonte: BCB.

Gráfico 2 – Brasil: Meios de pagamento M1
(variação em relação ao mesmo mês do ano anterior)

0,24
0,28

0,41
0,37

0,75
0,78

0,52
0,57

0,43

0,00 0,01
0,04

0,45

set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10

Gráfico 3 – IPCA: taxas de variação mensal

Fonte: IBGE.

%

60

70

80

90

100

Gráfico 1 – Sondagem Industrial - FGV
Nível de utilização da capacidade instalada

Fonte: FGV.
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CenárIOBásICO
2008 2009 2010p 2011p 2012p

Crescimento PiB (%) 5,14 -0,18 7,2 4,5 4,0

Agropecuária 5,41 -5,00 7,5 4,5 4,0

indústria 4,45 -5,52 10,5 5,0 5,2

serviços 4,82 2,62 5,2 4,0 4,5

Taxa de juros selic (%aa) 
- média

12,45 10,00 10,00 10,85 11,00

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

inflação iPCA (%) 5,90 4,31 5,20 4,50 4,20

iGP-m (%) 9,53 -1,72 8,00 6,00 4,50

Contas Públicas sup. Primário 
(%PiB)

3,54 2,06 2,50 3,00 3,50

Dívida Pública 
(%PiB)

37,3 43,0 40,0 38,0 37,5

Contas Externas Câmbio (r$/Us$) 2,40 1,74 1,70 1,80 2,00

Balança 
comercial (Us$B) 24,7 24,6 17,0 10,0 9,0

Exp (Us$B) 197,9 152,3 187,0 192,0 190,0

imp (Us$B) 173,2 127,6 170,0 182,0 181,0

Conta corrente 
(Us$B)

-28,2 -24,3 -50,0 -58,0 -60,0

iED (Us$B) 45,1 26,0 30,0 35,0 40,0

CenárIOAlternAtIVO
2008 2009 2010p 2011p 2012p

Crescimento PiB (%) 5,14 -0,18 7,2 3,5 3,5

Agropecuária 5,41 -5,00 7,5 3,5 3,5

indústria 4,45 -5,52 10,5 4,0 4,2

serviços 4,82 2,62 5,2 3,0 2,8

Taxa de juros selic (%aa) 
- média

12,45 10,00 10,10 10,50 12,25

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

inflação iPCA (%) 5,90 4,31 5,20 5,00 4,50

iGP-m (%) 9,53 -1,72 7,50 7,00 4,50

Contas Públicas sup. Primário 
(%PiB)

3,54 2,06 2,10 2,75 3,00

Dívida Pública 
(%PiB)

37,3 43,0 40,0 39,0 38,0

Contas Externas Câmbio (r$/Us$) 2,40 1,74 1,70 1,65 1,80

Balança 
comercial (Us$B)

24,7 24,6 14,5 11,0 5,0

Exp (Us$B) 197,9 152,3 185,0 189,0 185,0

imp (Us$B) 173,2 127,6 170,0 178,0 180,0

Conta corrente 
(Us$B)

-28,2 -24,3 -55,0 -62,0 -68,0

iED (Us$B) 45,1 26,0 30,0 30,0 35,0

p= previsão Cenários FGV.




