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A política brasileira vive mais um momento de grande tensão com denúncias de corrupção e desvio de 

verba pública que envolvem um bicheiro, um senador e diversos partidos. Este é um momento propício 

para uma reflexão mais profunda.   O artigo “Entre crises na base e CPIs governistas” faz um balanço das 

gestões presidenciais anteriores, a partir de Fernando Collor, e destaca que a atual Presidente da República, 

Dilma Housseff, inaugurou uma dinâmica própria de governar. O texto vai indicar, por exemplo, que a lógica 

de que governos evitam CPIs a qualquer custo parece ter se modificado na era Dilma.

Ainda no contexto brasileiro, o artigo “Cenários da Arrecadação Tributária – evolução e perspectivas da 

arrecadação de tributos federais” mostra que a atividade econômica do país não está mais crescendo nos 

níveis observados anteriormente, embora a arrecadação tributária federal continue a crescer. 

No cenário internacional, a crise europeia ainda está sob os holofotes e continua merecendo a nossa 

atenção. O artigo “Desemprego dos jovens na Europa” analisa a deterioração do mercado de trabalho para 

a população mais nova do continente, abordando as suas causas e consequências, como a preocupante 

emigração de uma massa substancial de desempregados jovens. 

Já o artigo “Made in China” trata do momento econômico atual do dragão chinês, destacando quais são as 

principais críticas dos economistas em relação ao alto volume de investimentos estatais e à vulnerabilidade 

do país em relação ao cenário internacional.
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Entre crises na base e 
CPIs governistas

Cláudio Gonçalves Couto

Sem que possa ser considerada como um governo de ruptura drástica com as tradições da política brasileira, a presidência de Dilma 

Rousseff introduz uma dinâmica distinta daquela com que nos habituamos desde a implantação desta nova fase do presidencialismo 

de coalizão, instituída a partir da Constituição de 1988. A atual Carta Magna do país conferiu ao Presidente da República consideráveis 

poderes em seu relacionamento com o Legislativo, permitindo-lhe dar o tom do processo decisório no plano federal, na medida 

em que detém as principais iniciativas na feitura de normas jurídicas e consegue, assim, domar os ânimos parlamentares e construir 

amplas coalizões de sustentação no Congresso – a despeito da grande fragmentação política gerada por um sistema multipartidário 

pulverizado como o nosso.

Primeiro presidente eleito sob a égide da nova Constituição (na esteira do melancólico fim do governo Sarney), Fernando Collor de 

Mello pareceu não compreender bem o sentido e o alcance desses grandes poderes de que desfruta o chefe de Estado e governo 

no Brasil. Em vez de aproveitar-se das prerrogativas para construir uma ampla base de sustentação a uma agenda reformista arrojada, 

Collor optou por tentar impor-se ao Legislativo, lançando mão desses mesmos instrumentos. Na realidade, encarou como armas 

destinadas à imposição coativa o que eram ferramentas úteis para o manejo das preferências políticas congressuais. Deu-se mal.
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O caráter de governo de união nacional de que se revestiu a 

presidência de Itamar Franco facilitou-lhe as coisas. A despeito da 

personalidade mercurial do vice de Collor (refletida, por exemplo, 

nas repetidas trocas dos ministros da Fazenda), ele foi amparado 

desde o início por uma ampla coalizão de partidos que chegou 

a incluir em certa medida e até certo momento, mesmo o em-

pedernido oposicionista congênito de então – o PT. Assim, num 

momento de grande turbulência econômica (com inflação altís-

sima) e política (no pós-impeachment e com o escândalo dos 

“anões do orçamento”), Itamar logrou implementar suas políticas 

mais importantes, dentre elas o Plano Real – catapultando à pre-

sidência seu mentor, Fernando Henrique Cardoso.

FHC compreendeu magistralmente a lógica do novo presidencia-

lismo de coalizão estabelecido em 1988. Por isso mesmo, logo 

construiu uma ampla coalizão congressual (com mais de 70% 

dos votos nas duas casas do Legislativo), a qual lhe garantiu um 

imenso sucesso parlamentar, aprovando dezenas de emendas 

constitucionais e um montante considerável de outras normas 

importantes e politicamente difíceis de serem digeridas pela clas-

se política tradicional – como a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Ademais, desde o início de seu primeiro mandato deu aos par-

lamentares uma agenda da qual se ocuparem, com um grande 

pacote de emendas constitucionais indispensáveis ao processo 

de privatizações – e, consequentemente, ao conjunto das refor-

mas do Estado que pretendia promover. A coalizão de Fernando 

Henrique congregava desde aliados à esquerda de seu partido 

(no caso, o PPS) até a direita mais tradicional (o PPB), passando 

pelos centristas do PMDB. Era, contudo, uma coalizão ideologica-

mente contígua, estando toda a oposição situada à esquerda do 

espectro ideológico, liderada pelo PT.

Como em diversos outros assuntos, Lula seguiu os passos de 

FHC no que dizia respeito à montagem de uma coalizão situacio-

nista, embora com algumas nuances significativas. Primeiramen-

te, a coalizão não era contígua com a de seu antecessor, pois 

entre o bloco à esquerda (representado pelo PT, PC do B e PSB) 

e a direita governista (representada pelo PL, PTB e PP), havia a 

oposição tucana. Não obstante, a coalizão funcionou, também 

com a incorporação formal, a partir do segundo ano de governo, 

do PMDB. Uma segunda nuance deveu-se à ampla predominân-

cia do PT na distribuição dos postos ministeriais, mantendo os 

aliados com uma fatia menor de pastas e, consequentemente, 

de cargos de primeiro escalão. Isto sempre gerou tensões e che-

gou a ser erroneamente apontado por alguns como a causa do 

mensalão: se o PT não partilha o poder, deve compensar com 

dinheiro; esta interpretação não faz sentido, já que os principais 

beneficiários do mensalão também eram do PT. Por último, a 

coalizão de Lula era mais fragmentada que a de Fernando Henri-

que, pois era menor o tamanho médio das bancadas partidárias 

que lhe davam sustentação, o que tornou necessário um número 

maior de aliados para compor uma maioria equivalente àquela 

detida por seu antecessor. De qualquer modo, o governo avan-

çou sem grandes contratempos legislativos nos dois mandatos 

– à exceção, unicamente, da derrubada da CPMF no Senado.

Dilma Rousseff iniciou seu governo aparentemente seguindo os 

passos de Lula – ao menos no formato geral da coalizão. Con-

tudo, diferentemente de seu antecessor, que logo de início deu 

uma agenda aos congressistas (enviando-lhes as propostas das 

reformas previdenciária e tributária), a presidenta optou por não 

encaminhar ao Legislativo uma pauta significativa. Herdou do pe-

ríodo anterior duas grandes “batatas quentes” (a lei dos royalties 

do petróleo e o Código Florestal) e encaminhou de maneira mui-

to bem sucedida uma proposta de reajuste do salario mínimo 

que tinha como ponto primordial retirar o assunto do debate le-

Cenários FGV Política  .6

“Como a teia de relações de Cachoeira em 
Goiás atingiu também o governador tucano 

Marconi Perillo, petistas no Legislativo (...) 
passaram dar apoio a uma CPI sobre o 

caso, com vistas a fustigar seus desafetos 
oposicionistas. Se, habitualmente, governos 

evitam CPIs a todo custo, a lógica aqui 
parecia modificar-se – uma vez mais 

na era Dilma.”



gislativo pelos três anos subsequentes. Daí para a frente, nada de 

tão importante e novo foi patrocinado pelo governo na casa, ao 

menos até o final do ano, quando foi votada a Desvinculação das 

Receitas da União (DRU), uma emenda constitucional, que re-

quer, portanto, o voto de 60% dos congressistas nas duas Casas.

Uma outra diferença significativa surgiu no trato de Dilma com os 

partidos da base aliada. Na indicação de pessoas para a ocupa-

ção de postos importantes na alta burocracia estatal (das admi-

nistrações direta e indireta) a nova presidenta passou a preterir 

nomes da preferência dos partidos aliados e optar por nomes de 

sua confiança – muitos deles vinculados, ou, ao menos, identifi-

cados, com o PT. Isto, somado ao contingenciamento de recursos 

das emendas parlamentares ao orçamento (em função do ajuste 

fiscal) tornou cada vez mais tensa a relação entre a presidenta 

e sua base no Congresso. Para piorar a insatisfação (e, possivel-

mente, como um efeito dela) seguidas denúncias contra minis-

térios da base aliada surgiram, levando à inaudita queda de seis 

ministros por suspeitas de corrupção em um ano de mandato. 

Como em alguns casos (notadamente o do PR) o partido se viu 

diretamente atingido pelo processo de “fritura” e demissão do 

ministro, ou ainda não se viu contemplado pela nova indicação, 
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o desagrado com a presidenta aumentou continuamente. O ápi-

ce disto foi a derrubada da recondução de Bernardo Figueiredo 

(nome indicado pelo Executivo) para a diretoria geral da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) , como forma de punir 

a Dilma pela sua inflexibilidade no trato com os parlamentares.

Se essa derrota infligida ao governo tinha como pretensão sinali-

zar a insatisfação e forçar concessões, a reação inicial foi a opos-

ta. Notando deslealdade de seus líderes nas duas casas, Dilma 

destituiu-os, substituindo-os por nomes de sua preferência. Se 

na Câmara isto implicou na saída de um petista da corrente ma-

joritária do partido (Cândido Vacarezza), no Senado significou o 

afastamento de uma velha raposa peemedebista, Romero Jucá, 

que compunha com José Sarney e Renan Calheiros uma trinca 

bastante poderosa na Câmara Alta. Em ambos os casos substitui-

os por parlamentares influentes, mas pertencentes a correntes 

minoritárias em seus partidos, Arlindo Chinaglia, na Câmara, e 

Eduardo Braga, no Senado. Seria possível esperar um recrudes-

cimento dos ânimos no curto prazo, com novas derrotas para o 

governo (de fato, ameaçou-se com a não votação da Lei Geral da 

Copa e com a votação de um Código Florestal de desagrado para 

o Executivo), mas foi o oposto o que ocorreu.



No final de março, o governo obteve duas importantes vitórias 

legislativas, aprovando na Câmara a Lei Geral da Copa e, no Se-

nado, em definitivo, o Fundo de Previdência do Servidor Público 

(FUNPRESP), matéria politicamente difícil e de suma importância 

para um equilíbrio fiscal de longo prazo. Isto parecia reverter, ao 

menos temporariamente, o cenário de conflagração entre a pre-

sidenta, o PT e o Congresso. Quase que na sequência, criou-se 

no Senado um bloco entre o governista PTB e o ex-governista 

PR, que assim anunciava seu retorno à base de sustentação de 

Dilma. Este movimento, atribuído por alguns políticos ao peeme-

debista Renan Calheiros, teve um duplo efeito. Por um lado, re-

compôs (ao menos formalmente) a base governista no Senado; 

por outro, deu a dois partidos insatisfeitos da base aliada mais 

força para pressionar o governo por concessões referentes à ocu-

pação de cargos e liberação de verbas orçamentárias.

Em meio a esta redução das turbulências na seara governista, 

um terremoto abateu-se sobre a combalida oposição, que pouco 

antes comemorava as dificuldades de Dilma com seus aliados. 

Um de seus principais nomes no Senado, o até então arauto 

da moralidade, Demóstenes Torres (DEM-GO), foi flagrado em 

intensas relações com o principal chefe do crime organizado em 

seu Estado, Carlinhos Cachoeira. Isto não só levou-lhe à desgraça 

política, forçando a saída de seu partido e tornando-lhe alvo de 

um processo de cassação por quebra de decoro, mas ainda cau-

sou uma reviravolta nas usuais estratégias congressuais no que 

concerne à instalação de Comissões Parlamentares de Inquérito 

(CPIs). Como a teia de relações de Cachoeira em Goiás atingiu 

também o governador tucano Marconi Perillo, petistas no Legis-

lativo, com o beneplácito governamental, passaram dar apoio a 

uma CPI sobre o caso, com vistas a fustigar seus desafetos opo-

sicionistas. Se, habitualmente, governos evitam CPIs a todo custo, 

a lógica aqui parecia modificar-se – uma vez mais na era Dilma.

Há uma moderada, porém significativa, mudança no padrão tra-

dicional de relacionamento entre Executivo e Legislativo desde 

o início do governo Dilma Rousseff. A presidenta tem optado 

por reduzir o sistema de espólios à disposição dos partidos na 

máquina do Executivo. Não se trata de um movimento radical, de 

expurgo generalizado, mas também não é uma ação meramente 

pontual e restrita. Criou-se um novo padrão, que tem se reitera-

do em diferentes áreas da máquina governamental. Como cerca 

de 45% do Congresso compõe-se de partidos cujo interesse no 

governo não é muito outro senão o de fruir de recursos públicos 

(para o que a ocupação de postos na máquina é primordial), há 

certos limites de até que ponto é possível avançar nessa nova 

orientação. Por um lado, cortar por completo o fisiologismo ten-

deria a gerar reações violentas por partidos que, tendo perdido 

o que mais lhes importa, pouco teriam a perder retaliando. Por 

outro lado, a redução paulatina do espaço para usufruir de pre-

bendas coloca tais partidos numa encalacrada: se partem para a 

retaliação pura e simples, podem perder ainda mais; se aceitam 

as restrições, passam a viver num cenário menos favorável do 

que aquele aos quais estão habituados. Diante do impasse, os 

últimos lances do jogo político dentro da coalizão parece indicar 

que os partidos têm preferido ceder. A dúvida que resta é saber 

até que ponto a presidenta ainda pode avançar, sem ultrapassar 

um limiar além do qual já não vale mais a pena para os partidos 

de adesão que lhe conferem apoio aceitar a redução do botim. 

Não se dispõe de elementos que permitam aferir isto com cer-

teza no atual quadro.

E não se trata de questão negligenciável. O governo ainda terá 

muitas decisões importantes a tomar no Congresso até o final 

do primeiro mandato e a cada uma delas, para além de ques-

tões específicas atinentes a interesses cruciais em jogo em cada 

votação (como no Código Florestal), tenderá a haver um teste 

dos limites do governo e dos partidos de adesão da base aliada. 

A redução da corrupção e o aumento da eficiência da máquina 

governamental e do gasto público passam por essa redução que 

a presidenta tem gradativamente imposto a seus aliados, mas a 

sustentação para outros pontos importantes da agenda pode re-

querer concessões indesejáveis nesse âmbito. Tudo isto gera um 

cenário de grande incerteza política e potencial para reiteradas 

crises de relacionamento.

“Há uma moderada, porém significativa, 
mudança no padrão tradicional de 
relacionamento entre Executivo e Legislativo 
desde o início do governo Dilma Rousseff. A 
presidenta tem optado por reduzir o sistema 
de espólios à disposição dos partidos na 
máquina do Executivo.”
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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 

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 desempenho das empresas e do merca-

do. É o caso da receita do IRPJ e da CSLL que refletem o resultado (lucro) 

obtido pelas empresas. O mesmo quanto à receita das contribuições federais, 

especialmente do PIS e da COFINS, que incidem sobre a receita das empre-

sas e são um indicativo da evolução de seu faturamento. O IPI (excluído 

o IPI vinculado às importações) reflete a evolução da atividade industrial, 

pois incide sobre o preço de venda dos produtos industrializados. O IPI arre-

cadado nas operações de importação e o Imposto de Importação refletem o 

volume das operações de importação realizadas pela economia. 



Arrecadação do IR e da CSLL

As observações feitas a respeito do crescimento da receita tributária federal no período também se aplicam para o Imposto de 

Renda. Nos meses de janeiro a março, os volumes da receita do IR cresceram, em relação aos mesmos períodos do ano passado.

A causa do aumento da receita do Imposto de Renda 

pode ser o aumento na eficiência da arrecadação ou 

mesmo uma atitude mais decisiva das empresas em 

busca de lucros e melhores resultados.

Em comentário feito pela Secretária Adjunta da Receita 

Federal, Zayda Manatta, tal crescimento se explica tam-

bém pelo aumento considerável da lucratividade dos 

bancos, que está bem superior, segundo diz, do que a 

lucratividade de outros setores da economia. Houve de 

janeiro a março de 2012 um aumento de mais de 13% 

na receita do IRPJ e da CSLL.

Evolução da Arrecadação Federal
em R$ milhões atualizados pelo IPCA do mês/2012

Janeiro

Fevereiro

Março

2011

92.607

66.483

72.991

2012

97.607

70.157

80.423

Evolução da Arrecadação do IRPJ 
e CSLL

em R$ milhões atualizados pelo IPCA do mês/2012

Janeiro

Fevereiro

Março

2011

25.343

  9.832

13.539

2012

26.632

13.112

15.552

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 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 

Secretaria da Receita Federal. Sua atualização monetária, efetuada 

pelos índices do IPCA, permite uma identificação mais precisa dos 

valores 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, parecia 

se confirmar, com os dados de novembro de 2011.

Isto 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 atingido, no final do ano de 2011, a marca de R$ 1,5 trilhão 

como receita de tributos arrecadados no país!

Os dados da arrecadação de tributos federais nestes primeiros 

meses de 2012, surpreendentemente, mostram que a arreca-

dação continua aumentando, em comparação dos dados do 

ano anterior.

Parece que a crise não chegou aos cofres públicos. Não há efei-

tos para o caixa do governo de uma propalada diminuição da 

atividade econômica. A Receita Federal continua a “voar em céus 

de Brigadeiro”.
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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.  

De acordo como os dados abaixo indicados podemos verificar que 

a receita destas contribuições e, consequentemente, a receita das 

empresas estão se mantendo nos mesmos níveis do ano passado.

Enquanto a receita tributaria total e a arrecadação de certos tribu-

tos estão crescendo, a receita proveniente destas contribuições 

não mostra o mesmo desempenho.

Isto se explicaria pelo fato das receitas das empresas estarem mos-

trando que a atividade econômica não está crescendo mais nos 

níveis observados anteriormente. A receita das empresas não estaria 

crescendo. Porque estaria havendo, então, aumento no volume da 

arrecadação em outros itens da receita tributária federal? Talvez por-

que seja reflexo de um ótimo desempenho das empresas em perío-

dos passados. Esta situação não se verificaria na arrecadação do PIS 

e da COFINS porque a receita destas contribuições (PIS e COFINS) 

tem como base de cálculo a receita mensal. É um indicador mais 

exato e rápido do nível da atividade econômica. Não é efeito de situ-

ação passada, mas retrato da situação atual. É uma receita “on line”.

Talvez estes indicadores mostrem que o “céu de Brigadeiro”, aci-

ma mencionado, está prestes a mudar de cor. Talvez tenhamos 

Evolução da Arrecadação das Contribuições 
PIS e Cofins

em R$ milhões atualizados pelo IPCA do mês/2012

Janeiro

Fevereiro

Março

2011

18.341

15.538

16.634

2012

18.744

15.705

16.544

Cenários FGV Governo  .11

nuvens e situações de turbulência nos próximos meses.

Um comentário adicional pode ser feito. Observa-se, nos últimos 

meses, que o Governo federal tem concedido, a pedido de cer-

tos setores econômicos, isenções e reduções de base de cálculo 

para o cálculo do PIS e da COFINS. Tais medidas estão se tornan-

do frequentes. Dados preliminares a respeito deste volume de 

“receitas” não realizadas, em decorrência de benefícios fiscais, de 

renúncias fiscais, mostram que em 2012 estamos prevendo mais 

de R$ 40 bilhões de renúncia na receita destas contribuições!

Será que a manutenção do volume das receitas mensais indica-

da acima, ao invés de aumento do volume arrecadado, não seria 

explicada pelas isenções concedidas?

Arrecadação do IPI (sem IPI na importação)

A evolução da arrecadação mensal do IPI nos últimos meses de 2011 já mostrava uma redução da atividade industrial. Houve 

uma arrecadação expressiva em outubro, mas novembro mostrou uma acentuada queda na arrecadação deste tributo.

É importante indicar que tais números representam 

a arrecadação do IPI sem contar o IPI recolhido nas 

operações de importação. Tradicionalmente o IPI cha-

mado vinculado às importações representa um terço 

da receita do imposto.  

Nos primeiros meses de 2012 a queda na arrecadação 

do IPI continua a indicar uma redução da atividade in-

dustrial. Não se pode alegar que seja tudo efeito de re-

duções tributárias concedidas na tributação da ativida-

de industrial. Parece que há consenso a respeito deste 

fraco desempenho da indústria nos últimos meses.

Evolução da Arrecadação do IPI 
(sem IPI na importação)

em R$ milhões atualizados pelo IPCA do mês/2012

Janeiro

Fevereiro

Março

2011

N/D

2.543

2.656

2012

N/D

2.254

2.247



Arrecadação do Imposto de Importação e 
do IPI (vinculado)

A arrecadação dos tributos cobrados nas operações de importa-

ção continua mostrando um crescimento. 

As condições econômicas atuais e, especialmente, o câmbio fa-

vorável, têm sido indicados como fatores que provocam aumen-

to no volume das importações.  Isto está 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-

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.

Evolução da Arrecadação do Imposto de 
Importação e do IPI (vinculado)

em R$ milhões atualizados pelo IPCA do mês/2012

Janeiro

Fevereiro

Março

2011

3.014

3.015

3.350

2012

3.625

3.405

3.771

Evolução da Arrecadação do INSS
em R$ milhões atualizados pelo IPCA do mês/2012

Janeiro

Fevereiro

Março

2011

22.095

20.366

20.472

2012

23.693

20.629

24.456

Conclusão

Os números mostram que a arrecadação tributária federal, 

continua a crescer. O Estado continua a ter recursos volu-

mosos e não esperados para administrar uma constante 

procura por gastos governamentais em investimentos e na 

manutenção da máquina pública. 

E para os próximos meses? A situação econômica do país 

continuará a mesma? A arrecadação tributária vai se manter 

nos mesmos níveis? 
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Arrecadação do INSS

Em 2011, os números da arrecadação da contribuição devida 

ao INSS mostraram que em todos os meses a receita superou a 

receita do ano anterior.

A mesma situação se repete neste ano de 2012. Cresce a receita 

da contribuição da previdência. Entretanto, aumenta também o 

volume dos benefícios a serem custeados com tais recursos. 

Começam a ser implementadas medidas efetivas no sentido de 

se desvincular a receita de tal contribuição do valor da folha de 

salários das empresas. É uma antiga reivindicação dos setores 

empresariais a redução dos encargos que incidem sobre a folha 

de salários. Para alguns setores empresariais o Governo já alterou 

a sistemática de arrecadação. Já não mais incidem sobre o total 

da folha de salários, mas sobre a receita da empresa.

É preciso aguardar para serem analisados os efeitos que tais mu-

danças provocam na receita da previdência e no custo da folha 

de salários das empresas.

Dados do ano passado mostraram que de janeiro a dezem-

bro a arrecadação federal subiu mais de 7%, em termos 

reais. Para este ano, as estimativas oficiais chegam, a 4,5%.

Nas últimas semanas volta ao debate a questão da refor-

ma tributária. Disse a presidente que ela estará empenhada 

em efetuar uma reforma “pontual”, isto é, atacando isolada-

mente alguns aspectos do complexo e intrincado sistema 

tributário brasileiro.
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ia

Desemprego dos Jovens
na Europa

Viviane M. Bastos

Antes do estouro da bolha no setor imobiliário nos Estados Unidos, os países 

da União Europeia vinham crescendo a taxas positivas e consistentes, man-

tendo uma média de 2,3% e 2,0% na União Europeia e Zona do Euro. Entre 

eles, podemos destacar a República da Eslováquia e Estônia que cresciam a 

taxa média de 6,7% e 8,3% ao ano. Em decorrência da crise americana, a 

economia mundial desacelerou, e as economias da União Europeia chegaram 

a atingir taxas negativas de crescimento em 2009. Conforme podemos ver na 

tabela abaixo, todos os países conseguiram se recuperar e cresceram, mesmo 

que a taxas modestas, no ano seguinte. Como o “crunch” no setor de crédito 

levou à falta de liquidez no mercado - os bancos centrais de diversos países 

europeus tiveram que injetar um volume considerável de recursos para evitar 

quebras em cadeia no setor financeiro. Esta medida, em muitos casos, acar-

retou no substancial aumento crucial da dívida pública e, consequentemente, 

estourou com a crise financeira americana e europeia no ano passado.
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“Analisando o desemprego 
dos jovens em cada país da 

União Europeia, a Espanha e a 
Grécia apresentaram a maior 
deterioração no mercado de 

trabalho para jovens, as suas 
taxas de desemprego atingiram 

o marco de 46,4% e 44,4%, 
respectivamente.” 



Como o emprego está sempre positivamente correlacionado com 

o crescimento econômico, não poderíamos esperar nenhum ou-

tro comportamento da taxa de desemprego do que seu contínuo 

aumento desde 2008. É observado na tabela abaixo que a taxa 

de desemprego média na União Europeia subiu apenas 0,9 ponto 

percentual, contudo, ao analisar os países separadamente perce-

bemos que as crises de 2008 e 2011 atingiram as nações de 

maneira diferenciada. Tomando como exemplos a Espanha e a 

Grécia que apresentaram, respectivamente, um aumento de 10,4 

e 10 pontos percentuais em sua taxa de desemprego, enquanto 

a Alemanha e Turquia foram capazes de reduzir suas taxas. Mais 

especificamente, a taxa de desemprego nos países da União Euro-

peia variou entre 3,3% a 21,7% em 2011, isto é, o desemprego 

na Espanha é quase sete vezes maior do que na Noruega. Os 

países bálticos, Lituânia e Letônia também apresentam taxa de de-

semprego acima de dois dígitos - 5,4 % na média. Apresentando 

um comportamento melhor, a Alemanha,  a Áustria, a Noruega e a 

Holanda tiveram taxas de desemprego entre 5,9% a 3,3%. 

Atualmente, as altas taxas de desemprego de diversos países da 

União Europeia são uma fonte de preocupação. Como podemos 

ver na tabela abaixo, os jovens parecem ter sido mais afetados 

pelo arrefecimento da economia mundial nos últimos anos. O 

gráfico abaixo demonstra como a taxa de desemprego na União 

Europeia acelerou entre 2001 a 2005 e alcançou um patamar 

ainda inferior ao de 2000 antes do inicio da recessão mundial 

em 2008. Apesar da taxa de desemprego dos jovens estar sem-

pre acima da dos adultos, o comportamento desta tinha a mes-

ma trajetória, entre jovens e adultos, antes da crise americana de 

2008. Em 2008, a taxa de desemprego para indivíduos entre 15 

e 24 anos de idade era 15,8%. Todavia, a taxa de desemprego 

dos jovens acelerou, chegando a acumular um aumento de 5,6 

pontos percentuais, na média. A taxa dos jovens atingiu um índi-

ce quase 2,5 vezes maior do que a taxa para os adultos.
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Tabela 1
Crescimento Anual do PIB na União Europeia

País

Alemanha

Áustria

Bélgica

Chipre

Dinamarca

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Estônia

Finlândia

França

Grécia

Hungria

Irlanda

Itália

Letônia

Lituânia

Luxemburgo

Malta

Noruega

Países Baixos

Polônia

Portugal

Reino Unido

Rep. Checa

Romênia

Suécia

Média
2001-2007

1,4

2,3

1,9

3,6

1,6

6,2

4,4

3,4

8,0

3,3

1,8

4,0

3,6

5,0

1,3

8,7

8,1

4,2

1,7

2,3

2,0

4,1

1,1

2,9

4,8

6,1

3,0

2008

0,8

1,4

1,0

3,6

-0,8

5,8

3,6

0,9

-3,7

0,3

-0,2

-0,1

0,9

-3,0

-1,2

-3,3

2,9

0,8

4,1

0,0

1,8

5,1

0,0

-1,1

3,1

7,3

-0,8

2009

-5,1

-3,8

-2,8

-1,9

-5,8

-4,9

-8,0

-3,7

-14,3

-8,4

-2,6

-3,3

-6,8

-7,0

-5,5

-17,7

-14,8

-5,3

-2,7

-1,7

-3,5

1,6

-2,9

-4,4

-4,7

-6,6

-4,8

2010

3,6

2,3

2,3

1,1

1,3

4,2

1,4

-0,1

2,3

3,7

1,4

-3,5

1,3

-0,4

1,8

-0,3

1,4

2,7

2,3

0,7

1,6

3,9

1,4

2,1

2,7

-1,6

5,8

2011

3,1

3,1

1,9

0,5

1,1

3,3

-0,2

0,7

7,6

2,9

1,7

-6,9

1,7

0,7

0,4

5,5

5,9

1,0

2,1

1,7

1,3

4,4

-1,5

0,7

1,7

2,5

4,0

Gráfico 1
Taxa de Desemprego Anual na União Europeia em 2007 e 2011
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Gráfico 2
Taxa de Desemprego Anual na União Europeia 

por faixa etária entre 2000 e 2011
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vida, ele pode perdurar até o trabalhador atingir 50 anos. Na ver-

dade, esse efeito negativo quando forte e prolongado pode conta-

minar toda uma coorte e a sua cicatriz pode permanecer por anos.

De acordo com os dados relatados acima, vimos que a grande 

recessão de 2008 prejudicou mais os jovens do que os adultos 

no mercado de trabalho. Quais fatores levaram a essa diferença? 

O primeiro fator a ser considerado é que os jovens, na média, tem 

um menor estoque de capital humano geral e especifico. Apesar 

destes até poderem ter concluído um maior grau de escolaridade, 

é evidente que não possuem ainda os mesmos anos de experiên-

cia e nem maior volume de treinamento na firma. Por esta razão, 

o jovem tem uma probabilidade maior de ser dispensado quando 

é necessário cortar postos de trabalho ou probabilidade menor de 

ser contratado em momentos de crise. Adicionalmente, empresas 

geralmente adotam a regra “last-in, first-out” ao cortar postos de 

trabalho nestes momentos. Como a parcela de jovens nas últimas 

contratações de uma empresa é desproporcionalmente maior, es-

tes tendem a ser mais afetados. Outro fator é que a legislação de 

alguns países aceita que os jovens sejam demitidos com maior 

facilidade do que aqueles com mais idade.

Analisando o desemprego dos jovens em cada país da União Eu-

ropeia, a Espanha e a Grécia apresentaram a maior deterioração 

no mercado de trabalho para jovens, as suas taxas de desempre-

go atingiram o marco de 46,4% e 44,4%, respectivamente. Em 

contrapartida, apesar da taxa de desemprego dos jovens ter ace-

lerado no primeiro momento após o estouro da crise americana, 

Bélgica, Turquia, Malta, Alemanha, Luxemburgo apresentaram 

um ótimo desempenho, sendo capazes de recuperar-se ainda 

em 2011 quando reduziram suas taxas de desemprego para os 

jovens em relação a 2007. Assim como na taxa de desemprego 

total,  a União Europeia apresenta um comportamento díspare 

dentre os seus membros, pois a as taxas da Espanha são pelo 

menos 5 vezes menores que as da Alemanha, da Noruega, da 

Áustria ou, ainda, da Holanda.

Outro problema sério que não pode passar despercebido é a 

trajetória da taxa de emprego dos jovens em contraste com a 

do indivíduo entre 25 a 54 anos e entre 55 a 64 anos. A em-

pregabilidade dos indivíduos entre 25 a 54 anos diminuiu no 

primeiro momento da crise americana, mas encontra-se estável. 

Já para trabalhadores com mais de 55 anos, a taxa de emprego 

permanece numa trajetória crescente e sem nenhum indicativo 

de queda futura. Em contrapartida, o emprego dos jovens vem 

caindo nos últimos anos e foi claramente afetado pelas crises 

americana de 2008 e financeira internacional de 2011.Na época 

da crise de 2008, alguns economistas acreditaram que a retoma-

da 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 concre-

tizar, todavia, o crescimento econômico americano arrefeceu em 

2011 e o prognóstico para 2012 não é muito alentador.
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Gráfico 3
Taxa de Desemprego Anual dos Jovens entre 15 e 24 anos na 

União Europeia  em 2007 e 2011

50,0

45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Es
pa

nh
a

G
ré

cia
Es

lo
vá

qu
ia

Li
tu

ân
ia

Po
rtu

ga
l

Irl
an

da
Itá

lia
Le

tô
ni

a
Bu

lg
ár

ia
H

un
gr

ia
Po

lô
ni

a
Ro

m
ên

ia
Fr

an
ça

Su
éc

ia
Ch

ip
re

Es
tô

ni
a

U
ni

ão
 E

ur
op

ei
a

Re
in

o 
U

ni
do

Zo
na

 d
o 

Eu
ro

Fi
nl

ân
di

a
Bé

lg
ica

Re
pú

bl
ica

 C
he

ca
Es

lo
vê

ni
a

Lu
xe

m
bu

rg
o

D
in

am
ar

ca
M

al
ta

Al
em

an
ha

N
or

ue
ga

Áu
st

ria
Pa

íse
s 

Ba
ixo

s

2007 2011

Gráfico 4
Taxa de Emprego Anual na União Europeia por faixa etária 

entre 2000 e 2011
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“Altas taxas de desemprego acarretam 
em aumento dos gastos com benefícios 
pagos, em queda na receita do imposto 

renda e mau uso da capacidade. 
Contudo, a emigração dos jovens 

desempregados parece ser uma fonte 
de preocupação maior, já que os 

imigrantes são, na média, uma amostra 
positivamente selecionada da população.”



Altas taxas de desemprego acarretam em aumento dos gastos 

com benefícios pagos, em queda na receita do imposto renda e 

mau uso da capacidade. Contudo, a emigração dos jovens desem-

pregados parece ser uma fonte de preocupação maior, já que os 

imigrantes são, na média, uma amostra positivamente selecionada 

da população. Em outras palavras, a emigração dos jovens acarre-

taria na “fuga de cérebros”, o que é altamente prejudicial e torna 

a recuperação das economias em recessão ainda mais custosa. 

Apesar de as taxas de desemprego terem efeito para a sociedade 

como um todo, as consequências emocionais e principalmente 

econômicas - no salário e no emprego futuro - são maiores para 

o trabalhador desempregado. Estudos mostram que dentre todas 

as características de um trabalhador e do mercado de trabalho, a 

variável que melhor prediz o desemprego futuro é o desemprego 

passado. Embora  o efeito desemprego seja negativo para qualquer 

trabalhador, é muito mais forte e duradouro quando ocorre nos 

primeiros anos do indivíduo no mercado de trabalho. Pesquisas 

recentes estimaram que o desemprego na tenra idade deixa uma 

cicatriz na sua curva de salário podendo reduzi-lo em até 16%. 

Embora esse efeito perverso decresça ao longo do ciclo de vida, ele 

pode perdurar até o trabalhador atingir 50 anos. Na verdade, esse 

efeito negativo quando forte e prolongado pode contaminar toda 

uma coorte e a sua cicatriz pode permanecer por anos.

Devido às taxas de desemprego elevadas e as suas consequências 

futura sobre o indivíduo e a sociedade, os governos não devem 

adiar a adoção de medidas de estímulo ao emprego, principal-

mente dos jovens. Geralmente, as políticas públicas aplicadas são 

aquelas que visam a acelerar o mercado de trabalho somente pelo 

lado da oferta. Em outras palavras, medidas que têm com objetivo 

principal o aumento das qualificações do trabalhador e a melho-

ra do sistema educacional. Em situações críticas como as atuais, 

porém, a geração de emprego também deve ser estimulada pelo 

lado da demanda por trabalho. 

Um exemplo que pode vir a ser seguido é o da Alemanha que 

mesmo diante da crise financeira internacional mantém baixa taxa 

de desemprego entre os jovens comparado aos outros países eu-

ropeus. Na Alemanha, as empresas são incentivadas a dar oportu-

nidades aos jovens oportunidades de maneira que eles aprendam 

no trabalho e adquiram experiência enquanto ainda estão na esco-

la. A eficácia desse sistema está no fato que os jovens acumulam 

habilidade específica e experiência profissional antes de entrarem 

no mercado de trabalho.

A flexibilização das regras para abertura de microempresas, bem 

como tornar fácil a sua administração, poderá ser mais um cami-

nho de estímulo a ser adotado, pois deverá promover mais e me-

lhores postos de trabalho, principalmente no que tange aos mais 

jovens devido à probabilidade de serem mais empreendedores e 

menos avessos aos riscos. Não deve ser menosprezada também a 

necessidade de reforma na legislação trabalhista visando a promo-

ver um mercado de trabalho mais flexível.
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Made in China
Jacqueline Sobral
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A imagem de um dragão chinês, com asas e hálito de fogo, vem tirando o sono dos ocidentais. Primeiro, existia um medo de que a nação 

com mais de 1,3 bilhão de pessoas fosse engolir o planeta e, agora, o temor é justamente o oposto: de que ela saia de cena e abale 

todas as economias que se acostumaram com sua forte presença.  Recentemente, o Banco Mundial e um departamento de pesquisa 

do próprio governo chinês divulgaram um estudo alertando que o crescimento econômico do país corre o risco de diminuir ao longo das 

próximas décadas, caso o governo não mude o seu modelo de gestão e repense o seu papel na economia. O documento afirma que o 

padrão de desenvolvimento dos últimos 30 anos baseia-se na desigualdade, e é insustentável.

O debate surge em um momento delicado, pois a China está no meio de uma transição de liderança política - dentro de um ano, 

o Presidente Hu Jintao será substituído pelo vice-presidente Xi Jinping - e, no campo econômico, acaba de ser surpreendida por um 

déficit mensal em sua balança comercial (US$ 31,5 bilhões), em fevereiro - o maior desde 2000, o que provocou especulações no 

mundo inteiro sobre o seu futuro. Em março, em uma reviravolta, o país conseguiu um superávit comercial de US$ 5,35 bilhões, mas 

as preocupações permanecem. 

Pesquisas chinesas indicam que o país não depende tanto do comércio exterior para crescer como dependia durante a crise de 2008, 

mas essa vulnerabilidade em relação ao cenário internacional ainda é alta, dizem economistas, e esse quadro precisa ser revertido, pois, 

apreensivos com as perspectivas de emprego em seus países, os consumidores nos Estados Unidos e Europa diminuíram o consumo 

de produtos made in China. Dessa forma, cabe ao governo chinês agora intensificar as medidas de incentivo ao consumo interno.



Processo de abertura econômica

Desde que promoveu sua abertura econômica em 1979, a China 

vem sendo o país que cresce mais rapidamente no cenário inter-

nacional, e os economistas atribuem o rápido crescimento chinês 

a dois principais fatores: investimento de capital em larga escala 

e rápido crescimento da produtividade. 

O avanço de seus números fez com que milhões de chineses sa-

íssem da extrema miséria, e acelerou o êxodo rural - em 1990, 

apenas 26% das pessoas viviam em cidades e, hoje, já são cerca 

de 50%. Em 2010, a China já era a segunda maior potência 

econômica do globo, a maior exportadora do mundo, além de 

ser a segunda maior importadora e o segundo país a atrair mais 

investimento direto estrangeiro (IDE).  

No entanto, a crise mundial de 2008 mostrou ao país o perigo de 

manter sua economia dependente das exportações e de investi-

mentos estrangeiros para continuar crescendo. A desvalorização 

artificial do câmbio (o governo não permite que a moeda flutue 

livremente) é outra medida que leva o país a continuar muito 

vulnerável ao cenário internacional, já que obriga o governo a 

manter elevadas suas reservas de dólares. Na lista de problemas, 

estão também a falta de transparência regulatória, a insistência 

do governo em manter de pé, através de subsídios, indústrias 

ineficientes que já deveriam ter fechado suas portas há muito 

tempo e os crescentes protestos da população que não se sente 

beneficiada com o crescimento econômico (estima-se que 300 

milhões de pessoas na China, a maioria reside em zonas rurais, 

não têm seguro saúde, por exemplo, e milhões de trabalhadores 

perderam seus empregos desde 2008), entre outros. 

Na tentativa de reverter a situação, o governo aprovou um pa-

cote de estímulo econômico da ordem de US$ 586 bilhões, di-

recionado principalmente para obras de infraestrutura, afrouxou 

a política monetária para estimular o aumento dos empréstimos 

bancários e promoveu outras medidas para incentivar o consu-

mo doméstico. Tais ações de fato surtiram efeito. Enquanto os 

Estados Unidos, número 1 do mundo, e outros países amarga-
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“Pesquisas chinesas indicam que o 
país não depende tanto do comércio 
exterior para crescer como dependia 
durante a crise de 2008, mas essa 
vulnerabilidade em relação ao cenário 
internacional ainda é alta (...)”

vam recessão ou crescimento nulo do PIB em 2008 e 

2009, a China apresentou um crescimento de 9,6% e 

9,2%, respectivamente. Em 2010, as exportações chine-

sas recuperaram seus níveis pré-crise, e o PIB avançou 

10,3%. Esse ritmo, contudo, diminuiu no ano passado, 

quando a economia cresceu “apenas” 9,2% (acima das 

expectativas do mercado e do governo, mas um sinal de 

acomodação da expansão).

Expectativas

Muitos economistas afirmam que a manutenção da 

trajetória ascendente nos próximos anos dependerá da 

capacidade da China de implementar reformas que ace-

lerem a consolidação do país como uma economia livre 

de mercado e substituam as exportações pelo consu-

mo interno como foco do crescimento econômico chi-

nês. Outras metas precisam ser a estabilidade política, 

o combate às desigualdades de renda e a diminuição 

da intervenção estatal na economia (políticas como a 

manutenção da desvalorização da moeda e medidas 

protecionistas continuam em vigor no país). 

Outra crítica diz respeito ao volume de investimentos 

promovidos pelo governo em projetos de infraestrutura 

que, segundo economistas, está muito além da deman-

da interna do país. No entanto, essa análise não é unâ-

nime. Apesar de o nível de Formação Bruta do Capital 

Fixo (FBCF) chinês ter alcançado 48% do PIB em 2011, 

contra menos de 40% no Japão e na Coréia do Sul, o 

estoque de capital per capita na China é menor que os 

8% dos Estados Unidos e os 17% dos sul coreanos, 



indica um levantamento realizado pelo HSBC. Um estudo de 

uma empresa de pesquisa de Pequim contribui para essa visão, 

indicando que os chineses ainda não alcançaram nem 25% do 

estoque de capital per capita que os norte-americanos tinham 

em 1930. 

No primeiro trimestre deste ano, a economia chinesa expandiu 

8,1% em relação a igual período de 2011. Embora essa taxa 

seja impressionante frente ao desempenho dos EUA, Europa e 

Japão, ficou abaixo das expectativas. Em fevereiro, a inflação re-

gistrada foi de 3,2%, o nível mais baixo dos últimos 20 anos. De 

qualquer forma, dados divulgados pelas autoridades em Pequim 

mostram que o dragão de fato diminuiu a velocidade nos últimos 

anos, mas pode estar retomando o fôlego: em março, as vendas 

no varejo mostraram um aumento de 15,2% em comparação 

ao mesmo mês do ano passado, enquanto a atividade industrial 

avançou 11,9% no período. 
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As grandes potências mundiais vêm acompanhando minuciosa-

mente o desempenho da China, em um misto de admiração 

e preocupação. Os dragões na cultura chinesa surgiram muito 

antes da escrita, e até hoje são um símbolo nacional. Os mais 

antigos acreditavam que o dragão era a divindade da chuva fértil, 

do trovão e do relâmpago, que derrama bênçãos sobre a terra 

seca e governa o céu. É, parece que esse mito vem ganhando 

cada vez mais força não apenas no mundo oriental.

“Outra crítica diz respeito ao volume de 
investimentos promovidos pelo governo 

em projetos de infraestrutura que, 
segundo economistas, está muito além 

da demanda interna do país. No entanto, 
essa análise não é unânime.”



Síntese de Cenários
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