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A crise financeira americana de 2008, causada pelo estouro da bolha no preço dos imóveis, obrigou o 

governo americano a elevar seus gastos para socorrer diversas empresas do setor financeiro e para injetar 

um volume considerável de crédito com objetivo de evitar um colapso do sistema financeiro e da economia 

americana. Apesar de muitos acreditarem que ela seria passageira, seus desdobramentos podem são a 

principal causa da crise financeira internacional no último ano. O primeiro artigo da seção de economia faz 

um breve histórico desse cenário, analisa  a dificuldade dos Estados Unidos em reaquecer a sua economia 

e sugere algumas medidas que poderiam levar o Tio Sam a se recuperar novamente. 

O artigo “A crise do Euro” traça um panorama dos problemas enfrentados pelas potências europeias, desta-

cando que já em sua criação a união monetária do continente não satisfazia algumas condições necessárias 

para o seu sucesso. Embora os ajustes econômicos não possam ser imediatos, a análise é de que nem 

tudo está perdido na Zona do Euro  existe alguns caminhos que levam à sobrevivência e à retomada de 

seu crescimento. 

No contexto político brasileiro, o artigo “Perspectivas das eleições municipais de 2012 sobre 2014“ discute 

possíveis cenários das eleições municipais de 2012 no eixo Rio de Janeiro, São Paulo, e Belo Horizonte, 

e como os seus desdobramentos podem afetar a reordenação das forças políticas nas próximas eleições 

presidenciais. Mais especificamente, analisa os possíveis resultados das eleições neste ano mostrando as 

movimentações políticas dos três principais partidos brasileiros (PT, PMDB e PSDB) e das principais lideran-

ças políticas brasileiras ( Aécio Neves, José Serra, Lula, Michel Temer e Sérgio Cabral).

Finalmente, o artigo “Cenários da Arrecadação Tributária” apresenta as estatísticas correntes da arrecadação 

tributária federal. De acordo com os resultados apresentados, a arrecadação começa a desacelerar acom-

panhando a mesma tendência de crescimento da economia brasileira.
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Perspectivas das 
Eleições Municipais de 
2012 sobre 2014
Cenários à luz das disputas em 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo

Marco Antonio Carvalho Teixeira

Os resultados das eleições municipais de 2012, em particular nas grandes capitais brasileiras, deverão projetar não apenas o peso 

de cada partido para a disputa eleitoral de 2014, e a força de alguns nomes já colocados para a disputa, mas também poderão de-

monstrar quais serão os possíveis arranjos em termos de alianças políticas que se formarão tendo em vista o próximo embate pela 

Presidência do Brasil. 

Projetar cenários sobre como 2012 pode influenciar 2014, tendo como pano de fundo as movimentações políticas dos três principais 

partidos brasileiros (PT, PMDB e PSDB) é o que será feito nesse artigo. Para tanto, o atual retrato da corrida eleitoral em três capitais 

- Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo - servirão como base de projeção. A utilização dessas três capitais se justifica pelo fato de 

nelas se concentrarem o domicílio eleitoral das principais lideranças partidárias (Aécio Neves, José Serra, Lula, Michel Temer e Sérgio 

Cabral) com pretensões ou capacidade de exercer influencia sobre as próximas eleições presidências.
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O PT 

Com a preocupação de preparar terreno para viabilizar a reelei-

ção de Dilma Rousseff, o PT busca não confrontar com partidos 

aliados e centra suas preocupações políticas nas eleições para 

a prefeitura de São Paulo. Diante disso, provavelmente, deverá 

abrir mão de lançar candidatos próprios em Belo Horizonte e no 

Rio de Janeiro para não inviabilizar acordos políticos para 2014. 

No caso paulistano, o PT – sobretudo Lula – optou por fazer 

uma jogada de risco ao apostar todas as suas fichas em um 

nome sem passado político-eleitoral, mas com grande experi-

ência administrativa tanto na prefeitura de São Paulo durante a 

gestão Marta Suplicy, como no governo federal desde a era Lula: 

Fernando Haddad, que acaba de deixar o cargo de ministro da 

Educação para se tornar candidato. Busca, desse modo, repetir a 

mesma estratégia de sucesso com a eleição de Dilma Rousseff 

na qual a ênfase foi na experiência administrativa e na capacida-

de gerencial da candidata, motivada, principalmente, pelo impac-

to negativo do mensalão sobre as lideranças políticas tradicionais 

do partido.

Com apoio decisivo do ex-presidente Lula, o nome de Fernando 

Haddad, que tinha pouca projeção dentro do partido, acabou 

desbancando as pré-candidaturas de políticos petistas com tradi-

ção eleitoral, como Marta Suplicy, Jilmar Tatto e Eduardo Suplicy, 

e tem como principal desafio costurar uma ampla aliança com 

outras forças políticas que lhe permita maior tempo de TV e pos-

sibilite alcançar setores da sociedade que não são alinhados com 

o Partido dos Trabalhadores. 

Entretanto, essa parece ser a maior dificuldade da candidatura 

petista uma vez que seus aliados no governo federal pretendem 

apresentar candidaturas próprias e disputar o voto dos paulista-

nos com o PT. O PC do B já lançou o nome do vereador Netinho 

de Paula, o PMDB (conforme será visto mais adiante) também 

tem projeto de candidatura própria; o PSB pode se aliar tanto 

com o PT, como com o PSDB ou o PSD de Kassab, uma vez 

que os socialistas fazem parte da base de apoio dos tucanos no 

governo de São Paulo e de Gilberto Kassab na prefeitura. Todavia, 

a perda de prestígio da gestão Kassab e a possibilidade de o PSD 

não ter nome viável para a prefeitura de São Paulo podem levar 

os kassabistas a apoiar a candidatura petista caso José Serra não 

seja candidato à prefeitura pela legenda tucana.

Com relação à capital dos cariocas, o PT deverá manter a aliança 

com o PMDB e apoiar a reeleição de Eduardo Paes. Convêm 

lembrar que no caso do Rio de Janeiro a aliança PT-PMDB tem 

ingredientes adicionais uma vez que o governador Sergio Cabral 

não poderá se recandidatar em 2014. Isso possibilita a Eduardo 

Paes, caso reeleito prefeito, cumprir apenas os dois primeiros 

anos de mandato e se afastar para se candidatar ao governo do 

Estado, deixando assim a prefeitura para o comando de seu vice 

que pode ser um petista.

Em Belo Horizonte, os petistas vivem um momento de crise 

profunda tanto de ordem interna como em relação a seus alia-

dos. Os petistas estão rompidos com a administração Márcio 

Lacerda (PSB) que recentemente demitiu todos os aliados po-

líticos do vice-prefeito petista Roberto Carvalho que ocupavam 

cargo na prefeitura. Vale lembrar que Lacerda foi eleito com 

apoio do PT e de Aécio Neves. O receio da direção nacional 

do PT é que a crise leve Lacerda, e o PSB mineiro, a apoiar 

o projeto presidencial de Aécio Neves. Soma-se a isso o fato 

de as principais lideranças petistas mineiras – Patrus Ananias e 

Fernando Pimentel – não se entenderem sobre a possibilidade 

de lançamento de candidatura própria ou de uma reconciliação 

com a gestão Marcio Lacerda.

O PMDB

Apesar de ser o maior partido político brasileiro em número de 

prefeitos e de possuir lideranças políticas de relevo nacional, o 

PMDB sempre teve dificuldades para construir um projeto polí-

tico coeso que possibilitasse ao partido pleitear a Presidência da 

República em razão de suas clivagens internas que colocavam 

em conflito lideranças de diferentes regiões do país. Vale lembrar 

que durante o governo Fernando Henrique Cardoso uma parcela 

significativa do PMDB estava no governo e outra, igualmente sig-

nificativa, engrossava as fileiras da oposição.

No entanto, uma maior presença do presidente nacional do 

PMDB, Michel Temer, e do governador do estado do Rio de Ja-

neiro, Sérgio Cabral, à frente das decisões do partido vem ser-

vindo para minimizar as divisões internas o que, por outro lado, 

vem possibilitando ao partido maior coesão nos seus propósitos. 
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“Com a preocupação de preparar 
terreno para viabilizar a reeleição 

de Dilma Rousseff, o PT busca não 
confrontar com partidos aliados e centra 
suas preocupações políticas nas eleições 

para a prefeitura de São Paulo.”



Assim, as estratégias políticas para as eleições de 2012 e os planos do PMDB para 2014 dependerão muito do êxito eleitoral tanto de 

Temer como de Cabral em São Paulo e no Rio de Janeiro, locais que hoje são estratégicos para o sonho peemedebista de candidatura 

própria à Presidência da República.

Com relação a São Paulo, a morte do ex-governador Orestes Quércia possibilitou a reorganização do partido na capital dos paulistas 

levando, inclusive, a atual vice-prefeita Alda Marcoantônio, uma quercista histórica, a trocar o PMDB pelo PSD. Com isso, Michel Temer 

assumiu o comando da legenda e passou a planejá-la de olho nas eleições municipais. Para tanto, convidou o deputado federal eleito 

pelo PSB Gabriel Chalita a ingressar no PMDB garantindo-lhe a presidência municipal do partido e legenda para que ele seja candidato 

a prefeito em 2012. 

Ligado à cúpula da Igreja Católica em São Paulo, Chalita teve sua trajetória política formada à sombra do governador tucano Geraldo 

Alckmin, tendo sido inclusive seu secretário estadual de educação. Abandonou o PSDB em razão de divergências com o grupo de José 

Serra que assumiu o controle da legenda quando Alckmin foi derrotado por Lula nas eleições presidenciais de 2006. Após isso, Chalita 

ingressou no PSB, partido pelo qual se elegeu deputado federal com expressivo número de votos e se transformou em uma peça im-

portante da campanha de Dilma Rousseff no momento em que sua candidatura sofria ataques de natureza religiosa.

A aposta de Temer no êxito de Chalita pode ter dois efeitos para o futuro político do presidente do PMDB. O primeiro é viabilizar a sua 

candidatura ao governo do Estado em 2014, dependendo da conjuntura politica estadual. O segundo é pavimentar o caminho para que 

já em 2014, caso o governo Dilma fracasse e Lula não se recandidate, o PMDB possa ter nome próprio ao Palácio do Planalto.

No Rio de Janeiro, a situação do governador Sérgio Cabral é mais confortável que a de Temer. Maior fiador da campanha vitoriosa de 

Eduardo Paes para a prefeitura em 2008, Cabral deverá ser o maior beneficiado de uma possível reeleição de Paes. Entretanto, restam 

muitas dúvidas sobre qual seria seu futuro político para 2014. Se Temer abrir mão de ser candidato à vice na chapa de reeleição de 

Dilma, fatalmente essa vaga será ocupada por Sérgio Cabral. Entretanto, para que isso seja possível, o PMDB precisa ter em São Paulo 

uma força que ainda não possui e dificilmente conseguirá em tão pouco tempo. Se Dilma vier a ser reeleita ao lado de Temer, porém, 

Sérgio Cabral deverá ter um cargo estratégico no novo governo. 

Em Belo Horizonte, a força do PMDB é extremamente residual e o resultado da eleição na capital mineira não exercerá influência sobre 

os destinos do Partido.
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O PSDB 

 Nas hostes tucanas esperava-se que o senador mineiro Aécio 

Neves assumisse o papel de líder da oposição no Senado em 

2011 e, assim, preparasse de forma tranquila o seu caminho 

como candidato da oposição à Presidência da República em 

2014. Entretanto, Aécio teve atuação apagada no Senado e ainda 

se envolveu em episódios de repercussão pública negativa como 

o que resultou na apreensão de sua carteira de motorista no Rio 

de Janeiro por supostamente dirigir com a mesma vencida e se 

recusar a fazer o teste do bafômetro.

O vazio político não ocupado por Aécio reascendeu as contendas 

internas no PSDB e novamente despertou em José Serra o seu 

desejo de se tornar candidato a presidente. Abriu-se no partido 

uma verdadeira guerra interna por posições de comando que 

opõe o grupo de Geraldo Alckmin – mais próximo de Aécio – 

aos serristas, afetando negativamente as articulações do partido 

para as eleições municipais de 2012, nas capitais em que Serra 

e Aécio mantêm domicílio eleitoral.

Em São Paulo, os tucanos estão divididos entre lançar Serra para 

a prefeitura ou apostar em um nome com menor exposição po-

lítica. Serra evita ser candidato não apenas por ainda alimentar 

o sonho presidencial, mas também pelo fato de sua candidatura 

trazer certo risco político. Eleito prefeito em 2004, Serra abando-

nou o posto em 2006 para se candidatar ao governo do Estado 

deixando-o para o seu vice Gilberto Kassab. Em 2010, abriu mão 

de se recandidatar ao governo do estado e não concluiu o man-

dato para disputar a presidência da república num embate em 

que foi derrotado por Dilma Rousseff. Repetir essa trajetória seria 

demasiadamente arriscado uma vez que Serra não concluiu ne-

nhum dos mandatos e seu sucessor na prefeitura Gilberto Kassab 

amarga índices preocupantes de avaliação à frente da prefeitura.

Enquanto Serra alimenta sua indecisão, o PSDB já agendou a 

realização de prévias para que seus filiados escolham entre o 

deputado federal Ricardo Trípoli, o deputado estadual Bruno Co-

vas e o atual secretário estadual de cultura de São Paulo, Andrea 

Matarazzo, quem será o candidato do partido a prefeito de São 

Paulo. Caso esse seja o caminho, os tucanos não apenas irão di-

vididos para as eleições, mas também terão muito trabalho para 

fazer com que o nome escolhido seja rapidamente absorvido 

pelos eleitores. Ao que parece, o PSDB paulista ainda não conse-

guiu cicatrizar as feridas causadas pelas eleições de 2010, o que 

enfraquece os tucanos no seu local de origem, onde tradicional-

mente se processam as principais decisões sobre as estratégias 

políticas do partido.

O retrato atual do PSDB revela um partido enfraquecido e acu-

ado pelas suas contendas internas. Basta verificar que, mesmo 

governando Minas Gerais, o partido não dispõe, até o presente 

momento, de um nome viável para concorrer à prefeitura de 

Belo Horizonte. O mesmo se aplica a capital do Rio de Janeiro 

onde há algum tempo o PSDB perdeu densidade política e vem 

se tornando uma legenda de pouca expressão no estado, apesar 

de tê-lo governado por mais de uma vez.

Balanço e cenários

Como visto nesse artigo, as eleições 2012 poderão fortalecer 

ou enfraquecer nomes que já estão colocados para a corrida 

presidencial em 2014 - tanto os possíveis candidatos, quanto os 

nomes de personalidades políticas com grande capacidade de 

exercer influência sobre o próximo pleito presidencial.

O fortalecimento ou enfraquecimento de Lula, Michel Temer e 

Sérgio Cabral como lideranças em seus respectivos partidos vai 

depender do êxito dos candidatos a prefeito por eles bancados 

– casos de Lula com Fernando Haddad em São Paulo, e Michel 

Temer com Gabriel Chalita também na capital dos paulistas – ou, 

então, que já lograram êxito anterior e agora buscam a reeleição, 

como é o caso de Eduardo Paes no Rio de Janeiro. No caso de 

São Paulo, não há possibilidade de dois vencedores, a vitória 

do PT necessariamente implicará a derrota do PMDB e vice-e-

versa, mesmo que as duas legendas se aliem em segundo turno. 

Com relação ao Rio de Janeiro, a tendência é que PT e PMDB 

mantenham-se unidos.

No ninho tucano, a situação é bastante delicada. Com Aécio Neves 

tendo atuação apagada no Senado, os holofotes se deslocaram 

para São Paulo onde o partido vive uma verdadeira guerra interna 

por posições de poder visando não somente às eleições munici-

pais de 2012, mas principalmente ao controle do PSDB para 2014.

Deste cenário evidencia-se que, até o presente momento, a si-

tuação do PT e do PMDB é extremamente confortável se com-

parada a dos tucanos. Com isso, a perspectiva é de dificuldades 

para os partidos de oposição à Dilma Rousseff em 2012, o que 

fatalmente vai se refletir em 2014.

“O vazio político não ocupado por Aécio 
reascendeu as contendas internas no PSDB 

e novamente despertou em José Serra o seu 
desejo de se tornar candidato a presidente.“
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Cenários da
Arrecadação Tributária
Evolução e perspectivas quanto
à arrecadação de tributos federais

Eugenio MontoroG
ov

er
no
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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 o desempenho das empresas e do mercado. É o caso da 

receita do IR que reflete o resultado (lucro) obtido pelas empresas e os rendi-

mentos recebidos pelas pessoas físicas. O mesmo ocorre quanto à receita das 

contribuições federais, especialmente do PIS e da COFINS, que incidem sobre 

a receita das empresas e é 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 arrecadado nas operações de importação 

e o Imposto de Importação refletem o volume das operações de importação 

realizadas pela economia. 



Arrecadação do IR

As observações feitas a respeito da retração obser-

vada no crescimento da receita tributária federal no 

período não se aplicam para o Imposto de Renda. 

Nos meses de outubro e de novembro, os volu-

mes da receita do IR cresceram significativamente 

em relação aos mesmos períodos do ano passado, 

o que não vinha ocorrendo nos meses anteriores.

A causa do aumento da receita do Imposto de 

Renda pode ser o aumento na eficiência da arre-

cadação ou mesmo uma atitude mais decisiva das 

empresas em busca de lucros e melhores resulta-

dos no final de ano.

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

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

2010

70.039

70.511

81.799

74.222

2011

75.717

75.817

89.202

78.968

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

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

2010

16.588

15.870

21.379

17.205

2011

16.400

16.024

25.559

18.329

A apresentação dos dados da arrecadação federal, abaixo indica-

dos, 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 com aposentados e pensionistas, pro-

vocando 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

A diminuição do ritmo de crescimento da arrecadação tributária 

federal, já detectada em meados do segundo semestre, parece se 

confirmar, com os dados de novembro de 2011.

Isso apesar de, segundo as estimativas, a arrecadação tributária no 

ano de 2011 ter superado todas as expectativas. Somando-se a 

arrecadação tributária da União, objeto deste comentário, com a 

arrecadação tributária de estados e municípios, devemos ter atin-

gido, no final do ano de 2011, a marca de R$ 1,5 trilhão como 

receita de tributos arrecadados no país!

A diminuição do ritmo de crescimento na arrecadação dos tributos 

deve ser creditada a uma diminuição da atividade econômica, pro-

vavelmente em virtude de reflexos da crise financeira internacional. 

O Brasil, ao que parece, não está imune a esses efeitos e isso 

começa a se refletir na redução da receita pública.
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É importante indicar que tais números representam a arre-

cadação do IPI sem contar o IPI recolhido nas operações de 

importação. Tradicionalmente, o IPI chamado vinculado às im-

portações representa um terço da receita do imposto.  

No final de dezembro várias autoridades municipais levanta-

ram esta questão: a redução observada nos últimos meses na 

receita do IPI. Isso porque inúmeros municípios dependem 

da transferência federal para a execução de seus orçamentos 

e o pagamento de despesas. Com a redução da arrecadação, 

diminuem as transferências aos municípios.

Da mesma forma, levantamentos efetuados pelo setor indus-

trial começam a mostrar o fraco desempenho da indústria na 

economia brasileira no ano de 2011  chegam a indicar que 

houve uma redução na atividade industrial. A expressão “de-

sindustrialização” chegou a ser utilizada para analisar o setor.

Essas poderiam ser as explicações para a fraca evolução da 

arrecadação do IPI no período analisado neste comentário.

Arrecadação do Imposto de Importação e do 
IPI (vinculado)

A arrecadação dos tributos cobrados nas operações de importa-

ção está mostrando um crescimento. 

As condições econômicas atuais e, especialmente, o câmbio 

favorável, têm sido indicados como fatores que provocam au-

mento no volume das importações.  Isso deve estar refletido 

no aumento da arrecadação do imposto de importação e do IPI 

vinculado a tais operações.

É oportuno observar que o aumento nesta arrecadação ocorre ao 

mesmo tempo em que diminuem as receitas tributárias decor-

Arrecadação das Contribuições

As contribuições do PIS e da COFINS são recolhidas mensal-

mente por todas as empresas com base em um percentual da 

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

das empresas. 

De acordo como os dados abaixo indicados, podemos verificar 

que a receita das contribuições (e, consequentemente, a receita 

das empresas) não está crescendo mais no mesmo ritmo obser-

vado em meses anteriores. 

Nos meses de outubro e de novembro, o volume da arreca-

dação destas contribuições, que incidem mais sobre as receitas 

das empresas e não sobre o resultado, manteve-se nos mesmos 

valores do ano passado. Isso indica que não houve crescimento 

na receita do conjunto das empresas.

Duas podem ser as possíveis explicações para esse fato. A pri-

meira, a redução na receita do PIS e da COFINS pode ser conse-

quência da concessão de inúmeras reduções tributárias (incenti-

vos) dada a diversos setores econômicos. Houve, assim, queda 

na arrecadação do PIS e da COFINS. A segunda, em virtude de 

menor volume de vendas, indicativo indesejável de uma retração 

no crescimento da atividade econômica. Se as vendas caíram, 

caiu também a receita do PIS e da COFINS.

Arrecadação do IPI (sem IPI na importação)

A evolução da arrecadação mensal do IPI nos últimos meses 

de 2011 está claramente mostrando uma redução da ativida-

de industrial. Houve uma arrecadação expressiva em outubro, 

mas o mês de novembro mostrou uma acentuada queda na 

arrecadação deste tributo.

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

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

2010

21.925

22.270

25.262

24.137

2011

23.715

23.092

25.670

24.584

Evolução da Arrecadação do IPI 
(sem IPI na importação)

em R$ milhões atualizados pelo IPCA nov/2011

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

2010

2.660

2.778

2.837

2.956

2011

2.621

2.852

3.248

2.694
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rentes da atividade industrial, como comentado acima. O cresci-

mento das importações aumenta a receita do governo, através 

dos tributos II e IPI vinculado, compensando a queda na receita 

do IPI arrecadado na produção industrial brasileira.

Arrecadação do INSS

Em 2011, os números da arrecadação da contribuição devida ao 

INSS mostram que em todos os meses a receita superou a do 

ano passado. 

Mas, apesar do aumento na arrecadação, persiste o problema 

crônico do déficit do sistema previdenciário. Apesar da enorme 

receita, os gastos com a previdência superam o total das receitas 

previdenciárias (contribuições patronais e dos empregados se-

gurados) O Brasil gasta muito com a previdência social custeada 

pelo governo, através da arrecadação de tributos.

Em comentário crítico a respeito do nosso sistema previden-

ciário, Luis Stuhlberger, em entrevista ao Estado de São Paulo 

(24/12/11) alertou para uma situação peculiar de nossos gastos 

com a previdência: “A Alemanha gasta como a gente, mas tem 

19% da população idosa. Nós temos 8%.”

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

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

2010

3.310

3.279

3.146

3.444

2011

3.715

3.670

3.803

4.189

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

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

2010

20.684

20.571

20.819

21.315

2011

21.899

23.077

22.705

22.745

Conclusão

Os números mostram que a arrecadação tributária fe-

deral, apesar de um forte e contínuo aumento nos 

últimos anos, começa a mostrar sinais de uma desa-

celeração no ritmo de crescimento. Este crescimento, 

com certeza, foi consequência do bom desempenho 

da economia. 

E para os próximos meses? A situação econômica do 

país continuará a mesma? A arrecadação tributária vai 

se manter nos mesmos níveis? 

Se as previsões forem de uma receita menor, inevi-

tavelmente terão que ser revistas as despesas e os 

estabelecidos limites para o gasto público. O que pa-

rece ser certo é que no orçamento público um volume 

muito alto de despesas não pode ser reduzido ou eli-

minado sem graves consequências. São despesas de 

custeio permanentes que não podem ser “enxugadas”. 

Dessa forma, o esforço de adequação das despesas 

aos níveis de receita pública acabará sendo feito nos 

já reduzidos programas de investimento custeados por 

recursos do Tesouro.
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Crise Financeira Americana
2008-2011

Viviane M. Bastos

O setor imobiliário foi o maior propulsor do crescimento 

econômico nos Estados Unidos desde a crise do estouro 

da bolha da internet em 2001. O crescimento rápido do 

mercado de imóveis já poderia ser um indicativo do sur-

gimento de uma nova bolha na economia americana. No 

entanto, devido à taxa de juros baixa, bancos americanos e 

estrangeiros passaram a conceder um volume considerável 

de crédito para financiamento da compra da casa própria. 

Posteriormente, esses créditos foram estendidos a aqueles 

indivíduos considerados de alto risco pela falta de compro-

vação de renda, de emprego ou de algum tipo de patri-

mônio que assegurasse o pagamento das prestações das 

hipotecas, denominadas de hipotecas subprime.
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Gráfico 1
Taxa de Juros Diária do Fundo do Federal Reserve



Além dos bancos e instituições de hipotecas estarem concedendo 

financiamento e refinanciamento dos imóveis sem muita discrição, 

diversas instituições financeiras, tais como bancos, companhias 

de seguro e fundos de pensão, adicionaram às suas carteiras de 

investimento derivativos das hipotecas subprime. Apesar de ser 

uma opção arriscada, esta oferecia altos retornos em dias de taxa 

de juros muito baixa. Um colapso no mercado financeiro era uma 

questão de tempo e seu inicio foi em 2005, quando o Federal Re-

serve Bank dos Estados Unidos (Fed) começou a elevar a taxa de 

juros com objetivo de conter a inflação em ascensão, e explodiu 

com a queda dos preços dos imóveis nos EUA em 2006 (estouro 

da bolha imobiliária). A inadimplência em massa aconteceu em 

decorrência desses dois fatores em conjunto.

O primeiro efeito da crise financeira foi a falta de liquidez na 

economia mundial resultando no crédito crunch. A situação foi se 

deteriorando, e chegou ao ponto da escassez de crédito atingir 

os empréstimos interbancários. Neste ponto, os bancos centrais 

de diversos países tiveram que intervir e injetar um volume consi-

derável de recursos no mercado e  prover socorro às instituições 

financeiras que estavam a ponto de quebrar. 

A injeção de liquidez, contudo, não foi suficiente para evitar o 

pedido de concordata do Banco Lehmans Brothers e a quebra 

da corretora Merril Lynch. Para impedir o colapso total do seu 

sistema financeiro, o governo americano não teve outra opção 

senão socorrer a maior empresa de seguros dos EUA, a American 

International Group (AIG), passando a ter o controle acionário de 

quase 80% da corretora, e estatizar as duas maiores instituições 

do mercado de empréstimos pessoais e hipotecas (Fannie Mae 

e Freddy Mac). 

A princípio, muitos acreditaram que essa crise seria passageira 

assim como a da bolha da internet, contudo, o grande volume 

de liquidez injetado no mercado pelo governo americano elevou 

substancialmente a dívida pública a partir de 2008. O gráfico 3 

mostra a evolução da dívida como porcentagem do PIB na última 

década.  Embora a dívida americana tenha crescido após os aten-

tados terroristas de 11 de setembro com gastos das guerras do 

Iraque e Afeganistão, ela deu um salto em 2008 e permaneceu 

na mesma trajetória alcançando 100,1% do PIB americano em 

2011. Essa mesma dinâmica da dívida pública americana pode 

ser evidenciada nos países na zona do Euro.

Na época da crise de 2008, alguns economistas acreditaram que 

a retomada do crescimento americano em 2010 seria seguida 

por uma nova desaceleração da economia, crescimento em W. 

Ainda não podemos afirmar que a recessão em W irá realmente 

se concretizar, todavia, o crescimento econômico americano arre-

feceu em 2011 e o prognóstico para 2012 não é muito alentador.
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Fonte: Bureau of Economic Analysis

Gráfico 2
Índice de Preço ao Consumidor dos EUA
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Gráfico 3
Dívida Pública Americana - % do PIB

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

120

100

80

60

40

20

0

Fonte: Bureau of Economic Analysis * Série com ajuste sazonal

Gráfico 4
Crescimento do PIB Trimestral do EUA
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Diante deste cenário, a política fiscal parece ser a mais acertada 

para acelerar o crescimento do PIB americano. Mais especifica-

mente, os gastos públicos deveriam ser direcionados para inves-

timento em infraestrutura, já que estes promoveriam a criação de 

novos postos de trabalho no setor de construção que apresenta 

altos níveis de desemprego. Enquanto a taxa de desemprego na-

cional fechou o ano em 9,2%, a porcentagem de desocupados 

no setor de construção atingiu 16,4% no mesmo mês.

Já o cenário político parece ser o maior empecilho ao cresci-

mento em 2012. O presidente Barack Obama deverá vencer as 

eleições deste ano, mas não como sinal de contentamento dos 

americanos pela sua atuação nos últimos quatro anos,e sim pela 

incapacidade do partido republicano de apresentar um candidato 

em condição de competir contra a sua reeleição. O partido re-

publicano, contudo, deverá conquistar também a maioria no Se-

nado tornando quase impossível o aumento nos gastos públicos 

financiados via emissão de títulos da dívida pública americana e/

ou via aumento da carga tributária sobre os mais ricos.

Para complicar o cenário da economia americana, uma nova tur-

bulência se instalou em 2011, a crise do teto da dívida ameri-

cana.  A dívida total ultrapassou os 14,4 trilhões de dólares em 

julho de 2011, estourando o teto de 14,3 trilhões.  A partir deste 

ponto, o Tesouro perdeu a autoridade para emitir ou contrair no-

vas dívidas, obrigando o Governo a negociar com o Congresso 

para aprovar uma reforma na legislação que estabelece um novo 

teto.  Como o Congresso está dividido nas mãos dos democratas 

e dos republicanos, surgiu um novo impasse chegando ao ponto 

dos EUA correrem um grande risco de serem obrigados a dar 

calote da dívida. Para o bem de todos, já que um calote da dívi-

da americana teria consequências gravíssimas para a economia 

mundial, os dois partidos selaram um acordo que resultou no 

aumento do teto da dívida em 2,4 trilhões de dólares, e progra-

mou um corte de mesma magnitude dos gastos nos próximos 

dez anos. Mesmo como um desfecho positivo deste impasse, a 

nota de classificação da dívida americana foi rebaixada no início 

de agosto de 2011, porém, sem grandes efeitos negativos na 

situação atual da economia. 

Cenário para 2012: Política Monetária, 
Política Fiscal e Crise Política 

Desde a crise de 2008, o Fed tem promovido sua política monetá-

ria via inundação da economia americana de dólares. A base mone-

tária americana, que já apresentava uma trajetória crescente desde 

os ataques terrorista de 2001, deu um salto de 840,8 bilhões de 

dólares em julho de 2008 para 2,6 trilhões de dólares em dezem-

bro de 2011 conforme pode ser visto claramente no gráfico 5.

A partir do terceiro trimestre de 2009, o Fed realizou o primeiro 

round de quantitative easing que foi eficaz no aquecimento da 

economia ainda em 2009. Um segundo round foi realizado no 

final do primeiro semestre de 2011, porém, não demonstrou efi-

cácia para promover um significativo reaquecimento da economia. 

A impressão que dá é que a política monetária perdeu seu poder 

de promover a expansão da economia. Na verdade, a economia 

americana parece estar caindo na armadilha da liquidez.
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“Diante deste cenário, a política 
fiscal parece ser a mais acertada 

para acelerar o crescimento do PIB 
americano. Mais especificamente, 

os gastos públicos deveriam ser 
direcionados para investimentos em 

infraestrutura, já que estes promoveriam 
a criação de novos postos de trabalho 
no setor de construção que apresenta 

altos níveis de desemprego.”

Fonte: Bureau of Economic Analysis

Gráfico 5
Base Monetária em trilhões de dólares
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“Ainda não podemos afirmar que a recessão 
em W irá realmente se concretizar, todavia, o 
crescimento econômico americano arrefeceu 

em 2011 e o prognóstico para 2012 
não é muito alentador.”
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A Crise do Euro
Antonio Carlos Porto Gonçalves
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Há cerca de dez anos, vários países importantes da Europa Oci-

dental (mas não a Grã Bretanha) adotaram uma moeda comum: 

o euro.  A união monetária seria mais um passo na direção de uma 

maior integração econômica da região, a qual havia começado ain-

da na década de 1950 com uma série de medidas que reduziram 

ou anularam paulatinamente as tarifas e as barreiras alfandegá-

rias intra-europeias, permitindo a formação do chamado Mercado 

Comum Europeu. Outras providências de ordem política também 

foram implementadas, como a formação de um Parlamento Euro-

peu. Na verdade, além de a integração econômica para alcançar 

maior eficiência e obter ganhos de comércio, a Europa buscava au-

mentar seu peso específico em termos geopolíticos mundiais; pla-

nejava um continuado processo de integração política e econômi-

ca, inclusive eventualmente políticas externa e de defesa comuns.

A Economia do 
Regime Monetário de Moeda Única

Em termos macroeconômicos, uma moeda única, envolvendo 

vários países, é similar à existência de uma única moeda em um 

país com uma vasta extensão territorial, como é o caso do Brasil e 

dos Estados Unidos, abrangendo muitas regiões e estados.  Para 

que este regime monetário tenha sucesso, é preciso que haja 

algumas pré-condições, tais como:

a. Grande volume de comércio entre os países da área mo-

netária comum, para que constituam de fato um mercado 

único, com as flutuações econômicas cíclicas dos diversos 

países e regiões bem correlacionadas entre si;



b. Receitas fiscais e gastos dos governos, de cada país específico, dependentes menos da atividade econômica no próprio país e 

mais da atividade econômica da área monetária única como um todo.  O objetivo seria novamente reduzir a disparidade entre 

as flutuações cíclicas de cada país, pois as demandas por bens e serviços por parte dos governos locais dependeriam menos do 

desempenho econômico local e mais do desempenho da região como um todo;

c. Grande mobilidade dos fatores de produção (capital e trabalho) entre os países da área monetária, motivada por diferenciais de 

salários e de oportunidades de emprego.

Esta última pré-condição (c) se relaciona ao fato de que a mobilidade dos fatores de produção deveria funcionar como um mecanismo de 

ajuste, caso ocorressem discrepâncias na evolução das economias dos diversos países da área monetária única.  Assim, por exemplo, se a 

produtividade aumentasse mais rapidamente em algum país da área (como de fato aconteceu, no caso do euro, com a Alemanha obtendo 

ganhos relativos de produtividade), o ajuste se daria pelo deslocamento (mobilidade) de fatores de produção para os países com maior 

produtividade, motivado pelos diferenciais de salários e de preços (o que necessitaria também de um certo grau de flexibilidade de preços 

e salários nominais).  

De fato, o regime monetário comum corresponde a um regime de taxa de câmbio fixa sem nenhuma possibilidade de ajuste cambial, 

mesmo ocasional.  A impossibilidade de ajuste cambial implica a necessidade de flexibilidade no mercado de trabalho, em termos de 

salários e de mobilidade dos trabalhadores, para a absorção dos diferenciais de produtividade e de outros eventuais choques que inci-

dam sobre as economias envolvidas.

Quando se estabeleceu o euro, os países da área monetária única não satisfaziam adequadamente os requisitos a), b) e c) listados aci-

ma. Mas a expectativa era de que a maior integração resultante de se adotar uma moeda única levaria à satisfação destas pré-condições.  

Ou seja, a adoção da moeda única seria uma ação inicialmente inadequada, mas ousada, a qual eventualmente criaria as condições que 

a justificariam; o caminhar abriria seus próprios caminhos, geraria um círculo “virtuoso” de integração europeia.

De fato, o comércio intra-europeu se desenvolveu bastante nos últimos dez anos, melhorando a adequação à condição a).  No entanto, 

o mesmo não ocorreu com as condições b) e c), mencionadas acima.  É interessante contrastar a situação europeia com a moeda única 

no Brasil, por exemplo.  Aqui temos um grande fluxo de comércio intra-estadual, as transferências fiscais federais para os estados são 

muito importantes, e há grande mobilidade de mão de obra e de capital entre os estados, facilitada certamente pela língua comum, 

pelas culturas regionais (inclusive religião) próximas, e pela legislação trabalhista e empresarial comum.  Neste sentido, o Brasil, apesar 

de sua grande extensão territorial, está muito mais próximo de ser um mercado único do que a Europa.  Esta certamente não apresenta 

o mesmo nível de homogeneidade linguística, cultural e legal, nem as transferências fiscais federais do Brasil.

A Evolução do Euro e seus Problemas

A evolução da área monetária do euro começou rapidamente a esbarrar em 

algumas dificuldades importantes.  Os diferenciais relativos de produtivida-

de (a Alemanha obtendo os maiores ganhos) não se traduziram adequada-

mente em alterações de salários relativos, devido à rigidez dos salários nos 

mercados de trabalho europeus, os quais são muito regulados e engessa-

dos.  A mobilidade da mão de obra entre os países deixou muito a desejar, 

levando a diferenciais contínuos e substanciais das taxas de desemprego 

entre os países da região (a menor taxa de desemprego sendo a alemã).

Em um quadro como este, caso o regime cambial fosse flutuante, haveria 

um ajuste rápido através de uma valorização da moeda alemã em relação 

às dos demais países, reduzindo-se a renda real dos trabalhadores nos 

países menos produtivos através de mudança cambial (e não de mudança 

de salários nominais rígidos, difíceis de alterar).  
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“Quando se estabeleceu o euro, 
os países da área monetária única 

não satisfaziam adequadamente 
os requisitos (...) Ou seja a adoção 

da moeda única seria uma ação 
inicialmente inadequada, mas 

ousada, a qual eventualmente criaria 
as condições que a justificariam; 

o caminhar abriria
seus próprios caminhos, geraria

 um círculo ‘virtuoso’ de 
integração europeia.”



A Figura 1 mostra as variações cambiais entre 

o marco e o franco de 1980 a 2000, nos anos 

anteriores ao euro.  Mostra como estas varia-

ções foram substanciais e propiciaram o ajuste 

destas duas economias durante aquela década.  

Na verdade, a adoção de regimes cambiais de 

taxas fixas entre economias bastante abertas en-

tre si, e com mercados de trabalho engessados, 

dificulta os ajustes necessários quando ocorrem 

diferenciais de produtividade ou devido a outros 

choques econômicos.

A expansão da área monetária comum, incorporando vários outros países em relação à situação original (eram nove países inicialmen-

te, e passaram a ser 15, incluindo a Grécia), certamente não melhorou a adequação da moeda única às pré-condições a), b) e c).  A 

acumulação dos desajustes de renda real, com os habitantes de vários países ganhando, gastando e consumindo além de suas reais 

condições e, portanto, se endividando além das suas possibilidades de pagamento, começou a acontecer e a gerar crescentes tensões, 

materializadas em déficits públicos e déficits em conta corrente dos balanços de pagamentos (a Alemanha sendo normalmente o par-

ceiro superavitário). No entanto, a crise se precipitou, de fato, com a recessão mundial causada pelos problemas do sistema financeiro 

americano em 2007 e 2008.

A crise financeira e econômica americana atingiu 

também os países europeus, devido ao envolvi-

mento de seus sistemas financeiros insuficien-

temente capitalizados com empréstimos arrisca-

dos e à queda da demanda agregada mundial 

por bens e serviços.  Houve diminuição da ar-

recadação fiscal dos governos e, apesar disso, 

vários deles adotaram políticas compensatórias 

Keynesianas, procurando manter ou aumentar 

os gastos públicos, com o objetivo de recuperar 

a atividade econômica em recessão.  Em con-

seqüência, houve um aumento maior ainda do 

endividamento; na verdade, os níveis de dívida 

soberana em relação ao PIB alcançaram valores 

claramente excessivos (veja a Tabela 1). 
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Figura 1
Taxa de Câmbio - Franco Francês/Marco Alemão
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Tabela 1
A Crise de Endividamento Européia



A rolagem das dívidas soberanas, por ocasião dos vencimentos 

de suas varias parcelas, tornou-se cada vez mais problemática.  

As dificuldades da Grécia foram as primeiras a aparecer, mas 

vários outros países começaram a enfrentar problemas simila-

res. A possibilidade de inadimplência rapidamente transformou-

se em graves problemas de liquidez no sistema financeiro dos 

países europeus.  As instituições financeiras emprestam menos 

ao público em geral, e também menos entre si, no money ma-

rket, quando o risco de insolvência aumenta substancialmente.  

Procuram ficar líquidas, vendem os papéis de seus portfólios, 

deprimindo os preços dos títulos soberanos e aumentando a taxa 

de juros implícita desses títulos. O refinanciamento das dívidas 

públicas torna-se mais caro.

As políticas keynesianas de aumentos dos gastos públicos fi-

nanciados pelo endividamento, visando a expandir a demanda 

agregada por bens e serviços e a evitar a recessão, claramente 

possuem uma limitação: a possibilidade de pagamento da dívida.  

Se a população perceber que existe o risco da dívida não ser 

paga (devido ao seu montante excessivo em relação aos recur-

sos disponíveis dos governos após saldarem seus compromis-

sos), poderá prever uma crise e reduzir sua demanda por bens e 

serviços  se isso ocorrer, mesmo gastos públicos muito maiores 

não conseguirão retirar a economia da recessão. A demanda pri-

vada por bens e serviços sofre uma queda, desfazendo o efeito 

do maior gasto público.  É uma forma do chamado crowding out 

dos gastos privados.

Novamente, se as taxas de câmbio entre os países europeus 

fossem flutuantes, os países excessivamente endividados teriam 

suas moedas desvalorizadas, assim como a renda real de seus 

habitantes seria reduzida. Eles gastariam menos e haveria possi-

bilidades de repagamento das dívidas. O fato de o euro corres-

ponder a um regime cambial de taxas fixas, contudo, impede o 

ajuste dessa forma. Os salários nominais nos países endividados 

precisam cair, e enquanto isso não acontece, ou acontece insu-

ficientemente, as economias ficam desajustadas continuamente, 

evoluindo com grandes taxas de desemprego.

As Possibilidades de Correção

Enfim, seja devido à paulatina acumulação de diferenciais de pro-

dutividade, seja devido a outros tipos de choques, como este de 

dívidas soberanas excessivas, o regime de moeda única europeu 

apresenta grandes dificuldades de se ajustar às mudanças. É um 

regime cambial de taxa fixa entre países com grande rigidez no 

mercado de trabalho e mobilidade insuficiente da mão de obra. 

Não se trata de um problema apenas dos chamados países “PII-

GS” (Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha), mas do sistema 

como um todo.

A solução, para a sobrevivência do euro, poderia seguir várias 

vertentes (ou combinações delas), por exemplo:

(i) Aumentar a flexibilidade dos mercados de trabalho domésti-

cos e a mobilidade da mão de obra na região de moeda única.

(ii) Reduzir ou controlar os choques fiscais e de endividamen-

to provocados pelos diversos governos da área monetária 

única, criando uma autoridade fiscal central para aprovar e 

auditar os orçamentos públicos. Esta autoridade controlaria 

a emissão de títulos soberanos.

(iii) Reduzir o número de países da área monetária única, for-

mando um conjunto mais adequado ao cumprimento dos 

requisitos a), b) e c) explicados anteriormente.

(iv) Expandir a oferta monetária de euros, levando a um au-

mento dos salários nominais dos alemães, acompanhando 

a inflação, e a um aumento menor, ou mesmo nulo, dos 

salários nos países endividados, ou nos países que se atra-

saram em produtividade (a remuneração dos fatores de 

produção nestes países não acompanharia a inflação).

Todas estas soluções podem esbarrar em eventuais dificuldades. 

Assim, a solução de flexibilizar os mercados de trabalho e de 

aumentar a mobilidade da mão de obra esbarra na oposição de 

sindicatos fortes e, em geral, com opinião contrária à migração e 

aceitação local de trabalhadores estrangeiros. O controle externo 

do orçamento público vai ser entendido, sobretudo pelos paí-

ses menores, como uma ingerência dos mais poderosos na sua 

soberania. A expansão monetária inflacionária esbarra no horror 

alemão à inflação e na desestabilização que causa (será que o 

euro, para sobreviver, necessita de periódicas acelerações infla-

cionárias?). No entanto, a expansão monetária teria a vantagem 

de permitir imediatamente uma monetização de boa parte das 

dívidas soberanas (o banco central europeu compraria os títulos 

públicos, pela emissão de euros).

Concluindo, é provável que o esforço para a sobrevivência do 

euro implique a adoção parcial das quatro vertentes de soluções 

mencionadas. É o que já está ocorrendo.  Parece ser improvável 

que o euro seja completamente extinto ou desativado. Provavel-

mente vai continuar, mas com modificações que permitam uma 

maior capacidade de se ajustar aos choques inevitáveis e contí-

nuos decorrentes de mudanças econômicas e políticas.
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Síntese de Cenários
para 2012 e 2013
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