
Produto: ESTADO - BR_B - 4 - 17/02/08 B4 - BRASIL Cyan Magenta Amarelo Preto
2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100% 2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 98% 100%

Mailson da
Nóbrega *

��������	
��
��
�	���
	���
�	��
�	�	� ����
���	�����	

�������	�
	�
����
��
���������
��
��
�	���

��������	

�

�������	�
��
�������
��
���������
��
��
�	���

��� !�"������������������������������������������������������

#�������
�	
��������	
	�������������	

������ !"�#!$%&'!"����(��)'�"#!$%&'!"*�+&,&��-+!,%&./!0

���������
������1����������������

$%%

$&%

$$%

$'%

$(%

$)%

$*%

$+%

$,%

$-%

'%%

$%%+ %,

���2  � � � � � �� � � � �

$)(.-

	
���
������

/',.-0
�&$	

���&$	

3

/$).'0
���#� &'!��#�4	�#�"�"
�5	

3�&�6&$	

���5
	

7�&�6&$�	

3

��������	

3

42�872499
423	42�44

��������	

���������	

3

42:332877
42�942�
	

1(

1'

1$

1&

%

&

$

'

�����;������

���������<����

%.**

$%%* %,

��=2 ���2 ��2 ���2 ���2 ���2 ���2 ���2 ���2 ��<2 ��<2 ���2 ��=2���2

%+

%.&

%.$

%.'

%.(

%.)

%.*

%.+

%.,

%.)(

$%%+ %,

���2 ��2 ���2 ���2 ���2 ���2 ���2 ���2 ��<2 ��<2 ���2 ��=2���2

���������<����

#�����	�
��������	�	�

�������	

��
�������	

3

���4	�������>���	

3
�����	

����	

7
�����	

3

?*�

3*:

�&,@&./!�$!�A �-!�'���&#@$BC�"
+�"&'!"��#��"%,&'&"�+�'&D@&'&"

���������<����

�����2�
��������	�
������
��
����
�
�	��

	

7 	

3

7*


	*�

�,@#�@,!"�@$'@�&'!,�"�'@5� D&'!"��"%��&$!�#� B!,&,&#�!�B�#!,�'!�#�,�&'!���'!�D!5�,$!�A�'�,& �&+E"�!�"�"%!��!#�!�&D,&5&#�$%!
'&��,@"��&#�,@�&$&2��"�,�"� %&'!"�@$'@�&#�F���!�'@$&#@"#!���!$!#@&�'!��&�"�'!�A@#�'��	

3�+�,"@"%�

#!�34 �5��
���6�5�#!�

<���������������

Artigo

Paraconsumidor,maiorameaçaà
economiaéaumentododesemprego

Analistas
vêemalta
de7%na
indústria

N
aabertura da ses-
são legislativa des-
te ano, o presiden-
te doSenado, Gari-
baldi Alves Filho,

fez impressionante discurso.
Sua crítica ao exagero no uso
das medidas provisórias mere-
ceu encômios de importante
editorial (Estado, 8/2/2008).
Impecável também foi sua

posição sobre o Orçamento.
“Com a estabilidade econômi-
ca,éperfeitamentepossívelter-
mosumOrçamentomais impo-
sitivo, de forma que o Congres-
so, cuja origem na vida das na-
çõescivilizadasdecorreudane-
cessidadedocontroledostribu-
tosedosgastospúblicos,voltea
assumiroverdadeiropapelque
é seu.”No fundo, o senador dis-

se que o Orçamento padece de
atraso institucional inaceitá-
vel.
Palavras sábias. Esse atraso

éumadasrazõesporqueoBra-
sil ficou para trás em relação
aos países anglo-saxônicos no
progresso derivado do sistema
capitalista.
No princípio do século 17,

PortugaleEspanhaerampotên-
cias econômicas. A Inglaterra
nãooera, pois nãoestavanaro-
ta do comércio de especiarias
nempossuía colônias nas quais
pudesse produzir açúcar – a
commodity mais valorizada da
época – ou extrair ouro e prata.
Essas eram as fontes de gera-
ção de riqueza daqueles tem-
pos.
Avirada começou comaRe-

voluçãoGloriosa (1688), quege-
rou muitos avanços institucio-
nais.OJudiciárioadquiriuinde-
pendência. Várias leis defini-
ram direitos de propriedade.
Daí surgiramduas outras revo-
luções:umafiscaleoutradecré-

dito, sem as quais não teria
acontecido uma terceira, a Re-
voluçãoIndustrial.Orestosesa-
be.
O Orçamento passou a ser a

principal decisão anual do Par-
lamento.Atéhoje,oministroda
Fazenda (Chancellor of the Ex-
chequer)caminhaapé, seguido
derepórteres,daresidênciaofi-
cial em Downing Street até a
Parliament Square para entre-
gar a proposta orçamentária.
Seguem-se intensosdebatesna
mídia.
No mundo ibérico, o Orça-

mento e o patrimônio do rei se
confundiam. No Brasil, até os
anos 1930, as emendas parla-
mentares cuidavam de nomea-
ção e promoção de funcioná-
rios, davam nomes de ruas e
por aí afora. Eram as “caudas
orçamentárias”, que origina-
ram emenda constitucional se-
gundo a qual o Orçamento não
conterá matéria estranha à re-
ceitaeàdespesa.Essedispositi-
vo acaciano ainda existe no art.

165, § 8º da atual Constituição.
No período democrático

1946-1964,oOrçamentoerades-
figuradopeloCongresso.Poris-
so, o regime militar vedou as
emendas parlamentares. A
Constituiçãode1988asrestabe-
leceu sob regras que impedi-
riam a volta ao passado (art.
166, § 3º), mas, ao permitir

emendas para corrigir “erros e
omissões”, terminou gerando
umaválvula de escape para au-
mentardespesas.Osparlamen-
taresusamanormapara“rees-
timar” a receita.
Areaçãoatudo isso temsido

uma interpretação esperta do
Executivo: o Orçamento é “au-
torizativo”. Assim, além das

despesas obrigatórias por lei, o
Tesouroliberaapenasoquequi-
ser.Sucessivasadministrações
federaisabsorveramainterpre-
tação como se fosse norma le-
gal (o que não é). Assim, o Con-
gresso fixaria teto para as des-
pesas, permitindo ao governo
federal gastarmenos.
Nenhumpaísqueleveasério

o Orçamento adota essa inter-
pretação.Se fosseassim,oExe-
cutivo poderiamudar priorida-
des estabelecidas na lei anual
mais importante. Por exemplo,
se o Congresso aprovasse uma
dotação para determinado in-
vestimento, o Tesouro poderia
desprezaranormasimplesmen-
te não liberando os correspon-
dentes recursos
AidéiadequeoOrçamentoé

“autorizativo”setornouampla-
mente aceita, inclusive pelos
próprios parlamentares, o que
é incrível. O mesmo parágrafo
8ºdoartigo 165usadoisverbos:
“fixar” para a despesa e “esti-
mar” para a receita, o que de-

sautoriza a interpretação.
OOrçamentodeveser impo-

sitivo, mas a implementação
dessa regra exigiria o estabele-
cimento de novos mecanismos
institucionais. O Congresso de-
veria ter incentivos ao compor-
tamento adequado na matéria.
Seriapossívelfazerajustesrápi-
dosquandomudassemosparâ-
metros considerados na lei or-
çamentária, comouma frustra-
ção de receitas. A arrecadação
deveria ser estimada em con-
junto pelas áreas técnicas do
Executivo e do Legislativo.
Espera-se que aproposta do

senador não tenha sido mero
exercício de retórica. Se ela
vier a ser considerada, debati-
da e adotada, a democracia, a
gestãopública e aeconomiaga-
nharãomuito. ●

*Mailson da Nóbrega é ex-minis-
tro da Fazenda e sócio da Ten-
dências Consultoria Integrada
(e-mail: mnobrega@tendencias.
com.br

CENÁRIOS

Consultoria chega a estimar
expansão de 9,3% em janeiro

SalveGaribaldi

Marcelo Rehder
Marianna Aragão

O otimismo dos empresários é
confirmadoporconsultoriasco-
mo a MB Associados e a LCA,
cujas projeções apontam para
um crescimento entre 6,5% e
7% da produção industrial nes-
te primeiro trimestre, na com-
paração com o mesmo período
do ano passado. Para o mês de
janeiro, a MB estima uma ex-
pansão de 9,3% ante o mesmo
mês do ano passado.
“Podemos chegar ao final de

março com a indústria acumu-
lando crescimento de cerca de
6,8%em12meses, oquemostra
atendênciaaindapositivadose-
tor neste começo de ano”, diz
Sergio Vale, economista-chefe
daMBAssociados.

Vale acredita que o cenário
deve continuar positivo até
meados do ano e a partir do se-
gundo semestre desacelerar
gradualmente.
Para o economista Bráulio

Borges, da LCA Consultores, o
crescimento no trimestre só
nãoserámaiorporqueocresci-
mento das vendas da indústria
automobilística está mais mo-
derado. O setor vem crescendo
num ritmo de 20% ao ano, ante
60% até meados do ano passa-
do.“Eraumritmoabsurdamen-
te forte, que agora passou a ser
bastante forte”. As montado-
ras respondempor 10%da pro-
dução industrial no País.
“Os empresários estão bem

mais otimistas do que estavam
no início de 2007”, diz Flávio
CasteloBranco,gerente-execu-
tivo de Política Econômica da
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI
NoGrupoOrsa,umdosprin-

cipais fabricantes de embala-
gens de papelão ondulado, as
operaçõescresceram4%emja-
neiro, em relação ao mesmo
mês de 2007. Em relação a de-
zembro, a alta foi de 10%.
“Os negócios estão firmes

em todos os segmentos, de
alimentos e produtos de hi-
gieneelimpezaatéeletroele-
trônicos”,dizSérgioAmoro-
so, presidente do Grupo.
“Ninguém tem demonstra-
do intenção de reduzir o rit-
mo dos pedidos”.
A Semp Toshiba, um dos

maiores fabricantes de apa-
relhos de imagem e som no
País, produziu e vendeu em
janeiro 10%mais que no ano
passado. Segundo a direção
daempresa, a fábricadeMa-
naus trabalha nomesmo rit-
mo de produção de apare-
lhos de DVD e TVs de Plas-
maeLCDdono fimde 2007.
No setor de não-tecidos,

que abastece segmentos co-
mo calçados, construção ci-
vil, automóveis e higiene e
limpeza, a expectativa é de
que haja crescimento de 8%
a 10% este ano.
“Nosso setor está direta-

menteligadoaopoderaquisi-
tivodapopulação.Eomerca-
do interno continua forte,
mesmo com crise lá fora”,
afirma o secretário-executi-
vo da Associação Brasileira
de Não-tecidos e Tecidos
Técnicos (Abint), Jorge Sai-
to. Segundo ele, os números
dejaneiromostramqueorit-
mo dessa indústria segue o
do fim do ano passado. “As
máquinas estão rodando em
umcontínuo.”
Boa parte do otimismo

vêm pela aposta dos empre-
sários na entrada de mais
brasileiros no mercado de
consumo. Cerca de 40% da
produção de não-tecidos
abastece indústrias de bens
descartáveiscomoabsorven-
tes higiênicos, fraldas e len-
ços umedecidos de limpeza.
Em 2007, o segmento cres-
ceu 12%,enquantoo setor co-
mo um todo aumentou 10%.
Alguns indicadores tam-

bém confirmam que as deci-
sões empresariais e dos con-
sumidoresbrasileirosnãopa-
recem ter sido afetadas pela
crise internacional.Umbom
exemploéaproduçãodeveí-
culos, que em janeiro cres-
ceu 14,7% em relação a de-
zembro passado. Na compa-
ração com janeiro de 2007, a
variação chegou a 24,2%. ●

O aumento do desemprego é
apontado pelos consumidores
comooprincipalfatorquepode-
riaafetarodesempenhodaeco-
nomia brasileira este ano. De
cinco alternativas apresenta-
das, o desemprego foi citado
por 55% dos mil brasileiros en-
trevistadospelapesquisaPulso
Brasil,daFederaçãodasIndús-

trias do Estado de São Paulo
(Fiesp)emparceriacomoinsti-
tutoIpsosPublicAffairs.Emse-
guida, vieram o aumento da in-
flação, com 36% das respostas,
e a elevação dos juros, aponta-
da por 35% dos entrevistados.
Para a Fiesp, pode-se inferir

dos resultados otimistas para
2008 que quem está emprega-

do não teme a perda do empre-
go e quem está desempregado
está mais confiante em conse-
guir uma colocação.
Aopiniãodequeodesempre-

go é omaior fator de risco para
o desempenho econômico este
ano foi compartilhada por 65%
dosentrevistadoscomescolari-
dadeatéoprimário.Essenúme-

rocaipara45%entreosque ini-
ciaramo curso superior.
Apesar de noticiada com

grande destaque pelos meios
de comunicação, a crise ameri-
canaé consideradaumfator de
riscoporapenas 17%dosentre-
vistados. Na avaliação da
Fiesp, isso sugere que, no mo-
mento , nãohá indíciosdequeo
consumidor vai alterar seu
comportamento ou mesmo
suas expectativas por conta da
criseexterna.Apesquisafoi fei-
ta entre os dias 23 e 30 do mês
passado, em 70 cidades e 9 re-
giõesmetropolitanas. ● M.R.

Com a estabilidade
econômica, o
Orçamento pode
ser mais impositivo

‘Negócios vão bem
em todos setores,
de alimentos a
eletrônicos’

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:B-4:20080217:

B4 ECONOMIA DOMINGO, 17 DE FEVEREIRO DE 2008
O ESTADO DE S.PAULO


	Primeiro Caderno
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26

	Economia & Negócios
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18

	Metrópole
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

	Caderno 2
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14

	Esportes
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	Aliás
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 6
	Página 7
	Página 8

	Imóveis
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42

	Autos & Acessórios
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28

	Construção
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

	Feminino
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Casa &
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32

	TV & Lazer
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24

	Oportunidades
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

	Empregos
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16

	Especial
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4


