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A última decisão do Comitê de Política Monetária (COPOM) de reduzir a taxa Selic surpreendeu o mercado 

e provocou diversas especulações sobre os rumos da pressão inflacionária. A atitude do Banco Central foi 

acertada? Esse é o tema do artigo “Taxa de Juros, Crescimento e Inflação”, que aborda a atual conjuntura, 

mostrando que houve desaceleração do crescimento econômico brasileiro. O texto analisa que fatores 

podem impactar os preços do país em 2012, como o reajuste do salário mínimo e algumas propostas que 

tramitam no Congresso.

Apesar de o PIB estar crescendo de forma mais tímida, o recolhimento de impostos vem apresentando altas 

sucessivas este ano, em relação à arrecadação registrada em 2010. O artigo “Cenários da Arrecadação Tri-

butária” apresenta os números, ressaltando que o grande dilema do governo é decidir como investir esses 

recursos não previstos, já que a pressão para gastos vem de todos os setores.

Outra questão que precisa ser resolvida pelo Executivo é em relação à nova forma de divisão entre estados 

e municípios dos royalties do petróleo no Brasil, cujo projeto já foi aprovado no Senado e tramita agora na 

Câmara dos Deputados. O artigo “Os Royalties do Petróleo, a Federação e a Presidência” faz um balanço 

político do primeiro ano da gestão de Dilma Housseff, marcado pelo desgaste com as sucessivas denúncias 

que derrubaram ministros e auxiliares e pela insatisfação de muitos aliados com a repartição de cargos no 

governo. O texto lembra que a primeira e importante derrota legislativa da Presidência da República foi 

em relação ao novo Código Florestal e enfatiza que em 2012 o Executivo terá que investir mais em sua 

capacidade de negociação.

Finalmente, para refletir sobre o cenário do país no ano que vem, é preciso observar o contexto internacio-

nal. O artigo (Des) União Europeia explica que os atuais problemas do Velho Continente são, na verdade, 

uma continuação da crise que estourou nos Estados Unidos em 2008. Ainda não está claro nem como 

e nem quando os líderes europeus conseguirão solucionar todas as questões que estão em jogo a única 

certeza é a de que as atuais turbulências ameaçam a estabilidade econômica mundial. 
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Os royalties do Petróleo,
a Federação e a Presidência

Cláudio Gonçalves Couto

A presidência de Dilma Rousseff iniciou-se sem ter encaminhado ao Congresso uma agenda legislativa própria e de grande envergadura, 

como antes dela fizeram seus antecessores, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto o primeiro pautou o Poder 

Legislativo com um grande número de emendas constitucionais voltadas à reforma do Estado brasileiro (desestatizações, abertura de 

setores ao capital estrangeiro, reforma previdenciária e administrativa), o segundo optou por dar fecho às iniciativas de seu antecessor 

logo no primeiro ano (fim do tabelamento dos juros, reforma previdenciária do setor público, reforma tributária), não sendo os anos 

seguintes marcados por reformas que requeressem a votação de emendas constitucionais no parlamento.

O primeiro teste de apoio parlamentar do governo Dilma foi a votação de uma medida definida não pela vontade ou iniciativa presi-

dencial, mas pelo automatismo do calendário legislativo brasileiro – o reajuste do salario mínimo. Todavia, deve-se ressaltar que nessa 

ocasião a votação do reajuste do piso de remuneração dos trabalhadores embutiu uma novidade: a definição legal dos critérios de 

reajuste para o mínimo durante os três anos subsequentes, eliminando assim a necessidade de novas rodadas de votação até o final do 

mandato da Presidenta. Com isto, o governo livrou-se da necessidade de novas e desgastantes negociações agendadas para cada início 

de ano, beneficiado naquele momento pelo clima favorável com que todo início de gestão costuma bafejar os ocupantes do Planalto.
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Entretanto, mesmo com o ambiente político favorável engedrado 

pela demonstração de força, essa vitória legislativa isolada não foi 

seguida por nenhuma iniciativa presidencial na direção de uma 

agenda própria que necessitasse de apoio congressual. Em vez 

disso, o que se viu foi uma rápida deterioração do ambiente políti-

co na frente parlamentar e partidária, resultante, em primeiro lugar, 

da insatisfação de muitos aliados com a repartição dos cargos no 

Executivo – tanto na administração direta, como na indireta. O se-

gundo fator de desgaste (ele próprio, muito provavelmente, um 

subproduto do primeiro) foi o surgimento de seguidas denúncias 

contra membros dos altos escalões do governo, levando a uma 

inaudita queda de ministros e auxiliares importantes já no primei-

ro ano da gestão. A presidenta reagiu com rigor às denúncias de 

corrupção envolvendo seus subordinados, demitindo sem maiores 

delongas ministros e seus auxiliares, inclusive ao ponto de alienar 

precocemente da base legislativa uma das agremiações aliadas 

desde a primeira eleição de Lula – o Partido da República, PR.

Foi em meio a esse período atribulado que o novo governo so-

freu uma primeira e importante derrota legislativa – a votação, 

na Câmara dos Deputados, do novo Código Florestal. Embora 

a orientação expressa da presidenta fosse no sentido de bre-

car o caráter permissivo da nova legislação sobre o desmata-

mento, a descoordenação da base legislativa (provocada pela 

insatisfação no atendimento de suas demandas) somou-se ao 

caráter peculiar do tema sob discussão, o qual logrou galvanizar 

o apoio de parlamentares de partidos diversos (situacionistas e 

oposicionistas), integrantes do que se costuma denominar como 

“bancada ruralista”. Temas como este, transversais aos partidos e 

capazes de mobilizar fortes interesses específicos, têm o condão 

de romper a normalmente tranquila disciplina que caracteriza as 

bancadas governistas. Ainda mais se o governo passar por um 

momento de turbulência na relação com seus apoiadores.

Agora, o cenário se repete em relação à distribuição dos recursos  

provenientes da exploração de petróleo, gás e hidrocarbonetos – 

ou, o que a imprensa tem denominado como o problema dos 

“royalties do petróleo”. No que diz respeito ao ambiente político 

mais amplo e, em especial, à relação entre a presidenta e sua 

base parlamentar, ainda não temos indícios suficientes de que 

a deterioração dos vínculos tenha sido revertida, apesar de uma 

aparente calmaria.  As próprias votações legislativas sobre este 

assunto serão, na realidade, um teste acerca das verdadeiras con-

dições do relacionamento.

Aliás,  no caso do petróleo, há um problema ainda mais profundo 

do que o atinente ao Código Florestal. Se no episódio referen-

te ao desmatamento o interesse dos agricultores provocava um 

corte transversal nos partidos, neste é o conflito federativo o fator 

político relevante. Isto é claramente ilustrado pelo fato de que 

o propositor da controversa emenda à lei aprovada no final do 

ano de 2010 (Lei nº 12.351/2010) foi o deputado gaúcho Ibsen 

Pinheiro, pertencente ao PMDB, enquanto o principal adversário 

dessa proposta é o governador fluminense, Sérgio Cabral, per-

tencente ao mesmo PMDB. A despeito de qualquer considera-

ção que se pudesse fazer sobre a pouca coesão do PMDB, este 

conflito expõe claramente um antagonismo de caráter eminente-

mente federativo, transcendendo as fronteiras partidárias. Isto fica 

claro na declaração do também peemedebista, Senador Eunício 

Oliveira (CE), segundo quem: “Se um senador, eleito para defen-

der seu estado, tem a oportunidade de levar mais um dinheiri-

nho para sua região, vai levar [os recursos] para quem? É mesmo 

uma questão federativa”.  (Jornal do Brasil, 10/10/2011)

Não bastasse esta característica do conflito em torno da propos-

ta, a disputa tornou-se muito polarizada. O próprio presidente 

do Congresso, o Senador José Sarney (PMDB-AP), reconheceu 

o fato: “Em minha longa passagem pelo Parlamento, nunca vi 

um assunto que apaixonasse tanto a Casa quanto os royalties”.  

(Agência Senado, 05/10/2011).

Isto se deu pela negativa inicial dos representantes dos estados 

produtores em aceitar qualquer mudança da repartição dos re-

cursos oriundos do petróleo em relação ao modelo até então 

vigente. Tal intransigência ensejou o revide dos demais, consubs-

tanciado na “Emenda Ibsen”, e tornou imprescindível o veto a 

esse dispositivo (art. 64 da Lei) pelo ex-presidente Lula. O veto 

permitiu um adiamento da decisão e a retomada das negocia-

ções, levando à sua flexibilização – ou, na verdade, à vitória do 

pleito inicial dos estados não-produtores – de alterar o modelo 

de repartição para um que redistribuísse os recursos de uma 

forma mais equitativa entre os diversos membros da Federação.

Essa concessão dos antes intransigentes estados produtores fi-

cou evidente em declarações do senador fluminense, Francisco 

Dornelles (PP), segundo quem: “O que está licitado e faz parte 

da receita originária do Rio é intocável porque está na lei, porque 
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“No que diz respeito ao ambiente político 
mais amplo e, em especial, à relação entre 

a presidenta e sua base parlamentar, 
ainda não temos indícios suficientes que 

a deterioração dos vínculos tenha sido 
revertida, apesar de uma aparente calmaria.”



está comprometido. A União é que tem de repassar parte do seu lucro aos estados não produtores. No passado não se mexe. No futuro, 

o Rio não se furta a negociar.” (estadao.com.br, 10/10/2011).

Esta mudança de posição, no sentido de uma maior flexibilidade, abriu espaço para um entendimento a partir de projetos de lei subs-

titutivos apresentados no Senado, como o do senador Wellington Dias (PT-PI), o qual tramita conjuntamente a outros 21 projetos (da 

Câmara, do Senado e do Executivo), versando sobre o mesmo tema, inclusive um do já citado senador Dornelles. As negociações daqui 

para a frente deverão alinhar os parlamentares em torno de apenas um desses projetos, o qual seja capaz de conciliar minimamente as 

diversas posições divergentes.

Para que tal acerto seja possível, mostra-se imprescindível a retomada da iniciativa por parte do Poder Executivo, pois mesmo em se 

tratando de uma matéria que perpassa não só as fronteiras partidárias, mas também as existentes entre oposição e governo, apenas o 

Executivo dispõe de capacidade para coordenar de forma efetiva e célere uma maioria. Ademais, parte do acerto advirá não apenas de 

uma acomodação entre estados produtores e não produtores, mas também (como fica claro na declaração do senador Dornelles) da 

abdicação pela União de parte dos ganhos que auferiria dentro do novo modelo de exploração dos campos que foi por ela proposto. 

Portanto, se o Executivo Federal se negar a negociar e/ou for malsucedido na coordenação de sua base parlamentar, tenderá a fomentar 

uma calamitosa decisão de soma zero no Congresso – caso se confirme a derrubada do veto à Emenda Ibsen e os estados produtores 

sofram uma perda retumbante.

O cálculo que o Executivo Federal precisa fazer vai além de apenas abrir mão de receitas futuras, dos novos campos do pré-sal, em prol 

de uma negociação possível no Congresso. Ele deve considerar o risco de uma gravíssima desorganização das finanças dos estados 

produtores, a qual pode ameaçar o próprio equilíbrio fiscal da União, já que boa parte das receitas advindas do petróleo dá hoje lastro 

ao cumprimento das obrigações financeiras desses mesmos estados junto ao Governo Federal – acertadas por ocasião da renegociação 

das dívidas dos estados, em meados dos anos 90. É por esta razão que se tornará crucial a atuação da própria Presidenta da República, 

respaldando politicamente os acordos e acenando aos aliados com uma recomposição das relações tão atribuladas deste seu início de 

mandato, sem contudo perder de vista que não se trata de uma questão qualquer, dada a natureza federativa do conflito.
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“O cálculo que o Executivo Federal precisa fazer vai além de apenas abrir mão de receitas 
futuras, dos  novos campos do pré-sal, em prol de uma negociação possível no Congresso. 

Ele deve considerar o risco de uma gravíssima desorganização das finanças dos estados 
produtores, a qual pode ameaçar o próprio equilíbrio fiscal da União (...)”



Cenários da
Arrecadação Tributária
Evolução e perspectivas quanto
à arrecadação de tributos federais

Eugênio MontoroG
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Introdução

O volume e a evolução da receita tributária são dados relevantes para se compreender a realidade econômica do país e ajudar na deter-

minação 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 desempenho das empresas e do mercado. É o caso da receita do IR que 

reflete o resultado (lucro) obtido pelas empresas e os rendimentos recebidos pelas pessoas físicas. O mesmo quanto à receita das contri-

buições federais, especialmente do  PIS e da COFINS, que incidem sobre a receita das empresas e são um indicativo da evolução de seu 

faturamento. O IPI reflete a evolução da atividade industrial, pois incide sobre o preço de venda dos produtos industrializados. O IPI arreca-

dado nas operações de importação e o Imposto de Importação refletem o volume das operações de importação realizadas pela economia. 



Arrecadação do IR

Os dados a respeito da arrecadação do IR mostram que em todos os meses o volume da arrecadação supera o do 

idêntico mês no ano passado. Observe-se que em janeiro este aumento foi de quase 25%! Em agosto e setembro, 

o volume da arrecadação do imposto de renda mantém os mesmos valores dos meses de agosto e setembro do 

ano passado.

As observações feitas a respeito da retração do 

crescimento da receita no período aplica-se igual-

mente para o Imposto de Renda.

Estará havendo uma redução no ritmo de aumen-

to da renda das empresas? Os resultados estariam 

crescendo proporcionalmente menos do que os 

observados anteriormente? Os resultados devem 

ser maiores do que os do ano passado. Estaria ha-

vendo uma redução no ritmo deste crescimento?

Evolução da Arrecadação Federal
em R$ milhões atualizados pelo IPCA mês/2011

Junho

Julho

Agosto

Setembro

2010

67.935

75.068

69.378

69.846

2011

83.606

91.081

75.003

75.102

Evolução da Arrecadação do IR
em R$ milhões atualizados pelo IPCA mês/2011

Junho

Julho

Agosto

Setembro

2010

16.814

19.117

16.432

15.721

2011

21.332

23.522

16.245

15.873

A apresentação dos dados da arrecadação federal, abaixo indi-

cados, inclui ainda dados sobre a arrecadação previdenciária. 

Esta representa parcela relevante da arrecadação tributária fede-

ral e é destinada ao custeio da Previdência Social. Nos últimos 

anos nota-se uma constante insuficiência desta arrecadação 

para cumprir os compromissos assumidos com aposentados 

e pensionistas, provocando o que se costuma chamar “déficit 

da Previdência.”  

Os gráficos apresentados nos comentários a seguir trazem valores 

já atualizados monetariamente, conforme informados pela Secre-

taria da Receita Federal. Sua atualização monetária, efetuada pelos 

índices do IPCA, permite uma identificação mais precisa dos valo-

res arrecadados. A diferença observada entre dois períodos reflete, 

de fato, aumento ou redução real da arrecadação.

Arrecadação Federal

O volume da arrecadação tributária federal em 2011 está sendo 

bem superior ao observado em 2010. Em janeiro passamos de 

um valor de R$ 78 bilhões, observado em 2010, para um recor-

de de arrecadação mensal da receita tributária federal de R$ 91 

bilhões, em janeiro de 2011.

No período de junho a setembro, notamos a manutenção deste 

crescimento da receita tributária federal nos meses de junho e ju-

lho, chegando em julho a um volume de mais de R$ 91 billhões, 

tal como observado em janeiro.

Nos meses de agosto e setembro, entretanto, diminuiu o ritmo 

de crescimento da receita tributária federal. Ainda é superior ao 

dos mesmos meses do ano passado. Entretanto, o aumento ob-

servado não segue o mesmo ritmo dos meses anteriores. São 

sinais claros de uma retração da atividade econômica. Pode ser 

que os meses de “fartura” estejam rareando. As previsões indi-

cam menor arrecadação nos meses futuros.
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É importante indicar que tais números representam a arrecada-

ção do IPI sem contar o IPI recolhido nas operações de impor-

tação. Tradicionalmente o IPI chamado vinculado às importações 

representa um terço da receita do imposto.  

Estará havendo algum problema específico com a indústria? Será 

que este setor não está se desenvolvendo como previsto? Será 

que a política industrial adotada não está mostrando resultados 

positivos? Se isto ocorrer, o cenário para os meses seguintes não 

se apresenta animador para este segmento do setor produtivo.

Arrecadação do Imposto de Importação e do 
IPI (vinculado)

A arrecadação dos tributos cobrados nas operações de importa-

ção também está mostrando um crescimento. 

As condições econômicas atuais e, especialmente, o câmbio 

favorável, têm sido indicados como fatores que provocariam 

aumento no volume das importações.  Isto deve estar refletido 

Arrecadação das Contribuições

As contribuições do PIS e da COFINS são recolhidas mensalmen-

te por todas as empresas com base em um percentual da receita 

obtida no período. A CSLL é recolhida com base no lucro das 

empresas. Estas são as mais relevantes incluídas neste grupo de 

receita de contribuições federais.

Podemos deduzir, por estes dados, que a receita das empresas 

não está crescendo mais no mesmo ritmo do observado em 

meses anteriores. Estará havendo uma retração no crescimento 

das atividades econômicas?

Arrecadação do IPI (sem IPI na importação)

A arrecadação do IPI está mostrando um comportamento di-

ferente do de outros tributos. O crescimento da arrecadação 

no período não é uniforme, como no caso do  IR  e das con-

tribuições. Em junho e em agosto, a receita foi inferior a do 

exercício passado. 

Evolução da Arrecadação das Contribuições
em R$ milhões atualizados pelo IPCA mês/2011

Junho

Julho

Agosto

Setembro

2010

20.599

22.841

21.719

22.060

2011

22.807

31.443

23.491

22.874

Evolução da Arrecadação do IPI 
(sem IPI na importação)

em R$ milhões atualizados pelo IPCA mês/2011

Junho

Julho

Agosto

Setembro

2010

2.810

2.396

2.635

2.752

2011

2.755

3.044

2.597

2.825
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no aumento da arrecadação do imposto de importação e do IPI 

vinculado a tais operações.

Arrecadação do INSS

Em 2011, os números da arrecadação da contribuição devida 

ao INSS mostram um significativo aumento. Todos os meses a 

receita supera a receita do ano passado. 

Será que a arrecadação deste importante tributo está sendo mais 

eficiente nos últimos meses? Será que tais números refletem o 

resultado da unificação da Receita Federal? Será que está haven-

do um aumento no número de contribuintes?

Evolução da Arrecadação do Imposto de 
Importação e do IPI (vinculado)
em R$ milhões atualizados pelo IPCA mês/2011

Junho

Julho

Agosto

Setembro

2010

2.904

2.981

3.279

3.248

2011

3.125

3.317

3.680

3.636

Evolução da Arrecadação do INSS
em R$ milhões atualizados pelo IPCA mês/2011

Junho

Julho

Agosto

Setembro

2010

19.786

20.046

20.489

20.377

2011

21.719

22.214

21.693

22.859

Conclusão

Os números mostram que a arrecadação tributária 

federal está crescendo mês a mês. Verificamos um 

constante aumento da arrecadação do IR, do IPI, do II 

e das contribuições. Com certeza é o reflexo do bom 

desempenho da economia no período. 

O governo deveria ter aproveitado este crescimento 

para procurar sanar alguns problemas que se apresen-

tam na composição dos gastos públicos. É sabido que 

vem ocorrendo um aumento no montante das despe-

sas de custeio da administração pública. O aumento 

na receita poderia ser direcionado para investimentos, 

especialmente em setores de infraestrutura reclama-

dos por toda a  sociedade. 

Este parece ser o dilema da administração federal: 

como direcionar estes recursos não previstos. A pres-

são para gastos vem de todos os setores. 

Vale observar que receitas de contribuições, que de-

veriam ser direcionadas para finalidades específicas, 

especialmente as de seguridade social, estão sendo 

muitas vezes renunciadas pela administração para 

atender a demandas de certos setores econômicos. 

As contribuições passaram a ser instrumento de po-

lítica industrial. Isto representa, do ponto de vista de 

estrutura da tributação, um grave desvio. Instrumento 

de política industrial, na área tributária, deveriam ser 

os impostos específicos, como o IPI e o IR. E não as 

contribuições para a seguridade social.

Finalmente, os números de agosto e setembro podem 

estar indicando uma alteração no quadro de evolução 

das receitas tributárias. Talvez, como sugerido, esteja-

mos iniciando um novo período no desenvolvimen-

to de nossa atividade econômica, que não mostrará, 

se confirmadas as previsões para o trimestre final de 

2011, a mesma situação confortável e otimista que se 

observou desde janeiro. E a receita tributária federal 

não manterá o mesmo ritmo de crescimento.
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Taxa de Juros, Inflação e
Crescimento Econômico

Viviane M. Bastos

Nos últimos anos a persistência da inflação tem sido atri-

buída, principalmente, à falta de credibilidade dos condu-

tores de política monetária. Por isso, diversos países vêm 

adotando o regime de metas com objetivo de demonstrar 

de maneira transparente o seu  comprometimento com o 

combate à alta de preços. Ao estabelecer uma meta para a 

inflação, o Banco Central sinaliza que utilizará todas as fer-

ramentas disponíveis para que a mesma seja cumprida e, 

também, que é uma instituição independente. Em outras 

palavras, a transparência e a credibilidade da autoridade 

monetária ancoram as expectativas de inflação dos agentes 

em torno da meta e permitem que esta seja alcançada 

com sucesso e de maneira menos custosa.
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O principal instrumento de combate à pressão inflacionária é o 

ajuste na taxa de juros de curto prazo, esta tende a ser elevada 

pelo Banco Central em momentos de aceleração dos preços. 

Essa medida acaba diminuindo a atratividade do crédito, uma 

contração da demanda doméstica via redução do consumo e à 

retração dos investimentos por parte das empresas. Esses dois 

movimentos juntos reduzem a demanda agregada, ceterus pa-

ribus, atenuando a pressão sobre os preços e desacelerando a 

economia.

Seguindo essa mesma linha de pensamento, o Banco Central vem 

elevando a taxa de juros Selic nas reuniões do Copom desde abril de 

2010 com o objetivo de conter a pressão inflacionária dos últimos 

meses. A Figura 1 mostra que durantes todos os eventos recentes 

de aceleração inflacionária na economia brasileira a taxa básica de 

juros também apresentava uma trajetória crescente.

Ainda na Figura 1 podemos ver que o IPCA acumulado de 12 

meses exibe uma aceleração crescente desde setembro do ano 

passado, quando atingiu o marco de 7,31%, o maior nível em seis 

anos. Já a Figura 2 apresenta o peso de cada categoria sobre o 

IPCA em 2011. Os grupos de alimentação e bebidas e de trans-

portes são os principais responsáveis pela aceleração do IPCA até 

agosto e juntos representam quase dois pontos percentuais.

No entanto, apesar desse cenário de pressão inflacionária, o 

Banco Central surpreendeu o mercado promovendo, na última 

reunião do Copom, uma redução de 0,5 ponto percentual da 

taxa Selic. De acordo com a ata do Comitê divulgada em 08 de 

setembro, a decisão foi tomada basicamente a partir da aposta 

do Banco Central na piora da crise financeira internacional que 

acarretaria em uma recessão mundial e, conseqüentemente, 

uma queda dos preços das commodities. O aprendizado com a 

crise de 2008, quando a economia mundial e brasileira desace-

leraram e os preços caíram em dois pontos percentuais no Brasil, 

parece ter tido peso nessa decisão.
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Até o momento, o Banco Central acertou na piora da crise, mas 

errou em alguns pontos e subestimou outros. Apesar de a crise 

financeira mundial ter piorado no último mês, a redução dos 

preços ainda não pode ser vista nos índices até setembro. De 

fato, o IPCA em setembro permaneceu em ascensão atingindo 

0,53%, 0,16 ponto percentual mais alto que agosto, e 0,09 

ponto percentual acima do que foi registrado em setembro do 

ano passado.

Embora a economia mundial esteja crescendo em ritmo menos 

acelerado, a queda nos preços das commodities ainda não se 

concretizou conforme aposta do Banco Central, principalmente 

porque houve valorização do dólar no último mês - e diversas 

commodities brasileiras são cotadas na moeda americana. Desde 

o início de setembro, o dólar valorizou drasticamente, recuou nas 

duas primeiras semanas de outubro e voltou a subir, totalizan-

do uma valorização de 10,51% frente ao real até o presente 

momento. Portanto, o Banco Central ao baixar a taxa básica de 

juros pode ter subestimadoo aumento da demanda pela moeda 

americana mediante uma piora da crise europeia e que esta va-

lorização poderia anular o efeito da contração da demanda inter-

nacional sobre os preços.

Outro fator importante foi a mudança da percepção dos analistas 

quanto ao peso dado ao controle de preços e ao crescimento 

econômico pela equipe econômica brasileira. Na verdade, o mer-

cado entendeu essa última decisão do Banco Central como se 

a equipe econômica valorizasse mais o crescimento econômico 

do que a manutenção da inflação em torno do centro da meta. 

Por isso, desde a última reunião do Copom, o mercado vem 

prevendo aumentos consecutivos no IPCA chegando a 6,52% na 

última previsão, acima do topo da meta destes conforme Figura 

3. Adicionalmente, a previsão do mercado para o IPCA de 2012, 

que já estava recuando para o centro da meta antes da última 

reunião do COPOM, também está elevando e se distancia a cada 

previsão dos 4.5%  após a queda na taxa de juros.
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Em virtude da crise financeira mundial, da valorização do dólar e 

da aceleração da inflação, percebemos que a confiança da indús-

tria e dos consumidores em relação à situação presente e futura 

também está em declínio. Essa queda nos últimos três meses 

demonstra o pessimismo dos empresários do setor industrial e 

dos consumidores - o que pode levá-los a adotar uma postura 

mais conservadora, provocando consequentemente um maior 

arrefecimento da economia brasileira este ano.

Se o cenário econômico no Brasil e no mundo permanecer igual, 

sem mudanças significativas, é possível prever que o crescimento 

do PIB não vai fechar muito acima dos 3,5% e que a inflação 

tende a permanecer em 2011 acima do topo da meta, ficando 

provavelmente entre 6,5% e 7,0%. Para piorar o cenário, a cri-

se financeira europeia, que permanece sem solução definitiva e 

eficaz, deverá se estender para o próximo ano. As incertezas do 

mercado oriundas dessa crise, somadas a dois outros problemas, 

devem pressionar ainda mais a inflação para cima em 2012. O 

primeiro problema que poderá surgir no próximo ano virá da 

dificuldade do governo cumprir a meta “cheia” de superávit pri-

mário elevada para 3,1% em agosto. Neste ano, a meta não só 

foi alcançada facilmente, mas também antes do previsto, princi-

palmente, devido ao volume elevado de receitas extraordinárias 

(e.g. pagamentos do Refis e da Vale). Mais especificamente, o 

superávit primeiro foi cumprido por um aumento substancial das 

receitas e não por um corte real dos gastos públicos. Dessa for-

ma, adia-se para o ano que vem uma substanciosa contenção de 

gastos para que a meta seja respeitada.

O maior impacto e, provavelmente, a grande pressão sobre a 

inflação decorrerá do reajuste do salário mínimo. A nova regra 

de reajuste prevê um aumento de aproximadamente 14% do 

salário mínimo elevando as despesas da União na casa de R$ 10 

bilhões, em termos reais, e os custos de produção que devem 

ser repassados para os preços. Isso sem contar com o efeito de 

algumas propostas que tramitam no Congresso, tais como Emen-

da 29, PEC 300 e reajuste do funcionalismo do judiciário, que 

uma vez aprovadas terão um enorme impacto sobre orçamento 

em 2012. Finalizando, a aprovação do fim do fator previdenciário 

pode também ser um grande golpe no orçamento. 

 O desfecho econômico da atual crise é ainda incerto, assim 

como seu efeitos para o Brasil. A previsão para a economia bra-

sileira no próximo ano dependerá de como e quando a crise 

financeira internacional se resolverá e quão severas serão as me-

didas fiscais e monetárias contracionistas aplicadas pelo governo 

brasileiro no próximos meses.

Tabela 1
Previsões para a economia brasileira a partir de três desfechos 

possíveis da crise européia.

Variáveis

Juros

Atividade

Câmbio

Inflação

Maior
agravamento da 
Crise Europeia

Crise Europeia 
ainda sem
solução

Melhora da
Crise Europeia

Cenários FGV Economia  .15

“Embora a economia mundial 
esteja crescendo em ritmo menos 

acelerado, a queda nos preços das 
commodities ainda não se concretizou 

conforme aposta do Banco Central, 
principalmente porque houve 

valorização do dólar no último mês (...)”

“Se o cenário econômico no Brasil e no 
mundo permanecer igual (...), é possível 
prever que o crescimento do PIB não vai 

fechar muito acima dos 3,5% e que a 
inflação tende a permanecer em 2011 

acima do topo da meta (...)”
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(Des)União Europeia
Jacqueline Sobral
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Mal se levantou de um tombo e o mundo já está tremendo de 

novo. Até o Big Ben, a famosa torre de relógio londrina construída 

há 153 anos, já começou a se inclinar que nem a Torre de Pisa. 

Três anos após a quebra do Lehman Brothers, agora a ameaça é 

o velho continente. A Europa que foi berço de estadistas como 

Otto Bismarck, Charles de Gaulle e Wilson Churchill definitiva-

mente não é mais a mesma.

Milhares de pessoas foram às ruas recentemente em mais de 900 

cidades do mundo protestar contra a crise econômica global e 

pedir “o fim da aliança entre a política e o capital financeiro”. Acos-

tumados com um  modelo de Estado de Bem-Estar Social, que 

os protegia dos males capitalistas, atualmente muitos europeus 

sofrem com problemas econômicos como altos índices de de-

semprego. Na Espanha, por exemplo, há mais de 5 milhões de 

indivíduos sem trabalho, o equivalente a 21% da população.  

As “duas” crises - primeiro nos Estados Unidos e agora na eco-

nomia europeia - não são dois eventos isolados, mas sim capí-

tulos de uma novela que parece estar longe de um final feliz. Os 

problemas que vieram à tona com os empréstimos subprime na 

verdade acabaram sendo transferidos do setor privado (bancos 

americanos e europeus) para os governos que agora, nas pala-

vras do nosso Ministro da Fazenda, estão com o “abacaxi” no 

colo.  Ou seja, os mesmos Estados que ajudaram as instituições 

financeiras a saírem do buraco (aumentando seus gastos em um 

momento em que a economia mundial encolhia) são os que 

atualmente precisam de uma boia salva-vidas.



Grécia, Portugal e Irlanda já receberam pacotes de resgate do 

Banco Central Europeu. No entanto, as medidas adotadas até 

agora pela União Europeia ainda não foram suficientes para con-

ter a crise, que já atinge um terço do PIB da zona do euro. E o 

grande entrave para se chegar a uma solução são os próprios 

líderes europeus, que não parecem muito dispostos a reconhe-

cer a gravidade da situação, ou a agir com a rapidez exigida pelo 

cenário assombroso. E enquanto o tempo passa, a bola de neve 

só cresce.

Faz quase dois anos que o mercado financeiro já vem discutin-

do a crise da dívida soberana em membros da União Europeia. 

Esses países gastaram mais do que arrecadaram, tomaram mais 

empréstimos do que podiam e agora precisam fazer o dever de 

casa baseado na austeridade fiscal. Esse raciocínio simplificado 

é perfeito para explicar o caso da Grécia, cuja dívida bruta do 

governo já era muito alta em 2007 (105,4% do PIB) e alcançou 

165,6% do PIB em 2011, índice projetado pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI). 

No entanto, países como a Espanha, cujos números não são tão 

ruins - os espanhóis possuíam uma dívida pública de 36,1% 

do PIB em 2007 e encerraram o ano passado com uma dívi-

da de 67,4% do PIB (estimativa) -, também se encontram em 

uma situação similar. Por quê? A explicação pode estar no pró-

prio comportamento do mercado financeiro que diante de crises 

transforma “profecias” em realidade, aliado ao fato de que as 

nações da UE não podem fazer emissão de papel-moeda (já que 

essa é uma tarefa exclusiva do Banco Central Europeu). 

Detalhando melhor a questão: toda vez que existe uma ameaça 

de calote por parte de um governo, investidores se recusam a 

comprar títulos desse país, a não ser que o mesmo ofereça altas 

taxas de juros, que acabam aumentando ainda mais, por sua 

vez, as dívidas existentes. Dessa forma, o país em questão tem 

mais dificuldade de pagamento, fazendo com que a possibilida-

de de moratória seja ainda maior, levando a um aprofundamento 

da desconfiança do mercado financeiro. Como bancos normal-

mente têm grandes investimentos na dívida governamental, os 

mesmos também são afetados por esse cenário. Diante desse 

ciclo destrutivo, um governo normalmente tem a opção de emitir 

papel-moeda e comprar a sua própria dívida (o que pode ou não 

gerar inflação, como efeito colateral  analistas dizem que em 

uma economia em recessão isso é pouco provável). Essa é uma 

saída para o Reino Unido, mas não para os países da União Eu-

ropeia. Não é à toa que as taxas de juros sobre a dívida britânica 

são a metade das taxas praticadas atualmente sobre as dívidas 

da Espanha e da Itália.

Enquanto uma solução não se concretiza, assistimos a sucessivas 

declarações à imprensa de governantes, representantes do FMI 

e de economistas de toda parte desta nossa aldeia global, com 

propostas, análises e alertas diversos. As notícias não param. O 

presidente da Comissão Europeia já defendeu que as instituições 

financeiras com problemas de capital e que sejam obrigadas a 

pedir ajuda de governos deixem de pagar bônus a seus execu-

tivos e dividendos aos acionistas. Agências de classificação de 

risco já rebaixaram as notas de bancos espanhóis e franceses. A 

Grécia aprovou um novo imposto imobiliário para ajudar a fechar 

o seu crescente déficit fiscal, enquanto a Espanha anunciou re-

centemente um novo imposto sobre a riqueza de contribuintes 

muito ricos - será que eles têm “bala na agulha” para resol-

ver esta crise? Diante da gravidade da situação que requer uma 

medicação amarga como tratamento, alguns líderes europeus já 

“pularam do barco”, como os primeiros-ministros da Grécia e da 

Itália, e outros já estão anunciando que farão o mesmo (saltarão, 

ou serão empurrados?). 

Uma das maiores apostas para o combate à crise é o Fundo 

Europeu de Estabilidade Financeira (EFSF), que poderá ser usa-

do para garantir 25% dos bônus de dívidas soberana emitidos 

pelos países mais afetados pela crise fiscal da zona do euro 

- segundo fontes que estiveram presentes na recente reunião 

de ministros das finanças do Grupo dos 20 (G-20), o objetivo 

seria socorrer a Itália e a Espanha, terceira e quarta maiores 

“Faz quase dois anos que o mercado 
financeiro já vem discutindo a crise da 

dívida soberana em membros da União 
Europeia. Esses países gastaram mais 

do que arrecadaram, tomaram mais 
empréstimos do que podiam e agora 

precisam fazer o dever de casa baseado 
na austeridade fiscal.”

“Há um consenso também entre os 
economistas que um dos remédios 

amargos para toda a zona do euro é um 
ajuste fiscal prolongado, que não rende 

votos dos eleitores (...)”
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economias da região, respectivamente. No entanto, a atual capacidade do fundo, de 440 bilhões de euros, parece não ser suficiente 

para ajudar esses dois países, e a tentativa de aumentar o montante para 780 bilhões de euros foi descartada, pelo menos por en-

quanto, pelos governos europeus. 

Há um consenso também entre os economistas que um dos remédios amargos para toda a zona do euro é um ajuste fiscal prolongado, 

que não rende votos dos eleitores - gregos, irlandeses, portugueses e espanhóis já deixaram isso muito claro ao irem às ruas dizer que 

não querem pagar pela negligência dos bancos e de seus políticos. 

Alguns defendem que o bloco deveria emitir dívida soberana conjunta, as chamadas Eurobonds, o que passaria ao mundo uma men-

sagem de “união” (o dinheiro arrecadado seria dividido entre os membros para cobrir as necessidades de investimento de cada país). A 

questão é que essa medida representa um risco alto para alguns países, pois envolve a universalização da taxa de juros  que teria que 

ficar em um patamar entre a taxa muito baixa da Alemanha e os índices mais elevados praticados na Espanha e na Itália (esses dois 

países sairiam ganhando, mas Berlim perderia, pois seria obrigada a se financiar a preços mais elevados que os atuais). Em resumo, o 

grupo todo ficaria responsável pelas dívidas dos gregos, italianos, portugueses e espanhóis. Além da resistência política e social, esse 

projeto possui um entrave legal: as Eurobonds requerem um federalismo fiscal e orçamentário que hoje a União Europeia não tem 

condições de implementar. 

Se esse grau de comprometimento não é possível no casamento dos europeus, é preciso encontrar outros caminhos, não tem jeito. 

É necessário primeiro buscar soluções (e rápidas) para erros cometidos no passado para depois fazer diferente em relação ao futuro. 

Quando a União Europeia foi criada, os objetivos em jogo eram muito mais políticos do que econômicos, e é justamente de um grande 

e novo compromisso político que essa união monetária precisa para se reerguer. Cabe aqui um dos ensinamentos de Churchill - “Não 

adianta dizer ‘estamos fazendo o melhor que podemos’. Temos que conseguir o que quer que seja necessário.”

Sergio Perez/Reuters
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Básico
Cenário

Alternativo
Cenário

PIB total (%aa)

  Agropecuária (%aa)

  Indústria (%aa)

  Serviços (%aa)

Selic (%aa) - média

Selic (%aa) - final
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Sup. Primário (%PIB)

Dívida Pública (%PIB)

Câmbio (R$/US$)
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Exp (US$B)
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Conta corrente (US$B)

IED (US$B)
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-70,0
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p= previsão segundo a pesquisa “Expectativas de Mercado”, do Banco Central, do dia 11/11/2011.
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(*) premissa básica: agravamento da crise econômica mundial.
p= previsão Cenários FGV.
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