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ERMES 
TADEU 
ZApELINI

A globalização tem nos possibilitado viver experiências inusitadas. O 

abarrotamento de dólares e euros pelo FED e pelas autoridades monetárias do 

euro poderia levar à famosa armadilha de liquidez, enunciada por Keynes. Trata-

se de um caso especial, quando existe uma relação direta entre as variações 

na quantidade de moeda e as que se observam na taxa de juros. Neste caso, 

poderia haver  um aumento na preferência pela liquidez frente a taxas de juros  

desestimulantes.  Contudo, neste mundo globalizado, os detentores da liquidez 

saem à cata de alternativas fora de suas  fronteiras  para suas aplicações. O 

grande fluxo monetário vai desaguar naqueles países de razoável saúde financeira 

e altas taxas remuneratórias. Esta corrida de milhares de euros e dólares vem 

buscar abrigo no Brasil. A chegada desse dinheiro estrangeiro ao Brasil obriga 

o  Banco Central a  monetizá-lo  em real.  Aumenta a oferta de dólares e euros, 

valoriza nosso real.  Com o real apreciando, o câmbio encarece nossos produtos e 

barateia os importados. Ou seja, criamos a nossa própria desventura.  Temos um 

arsenal de medidas para conter este acontecimento. Colocamos em campo nosso 

Davi com uma pedrinha (iófizinho) que vai tentar derrubar o gigante (tsunami). 

Estamos aviando homeopatia para quem já está com gangrena.  Ao abrirmos 

nosso mundo para o baile dos capitais, acabamos  vítimas dos nossos equívocos, 

em especial, pela sedutora taxa de juros que praticamos. Vamos reconhecer o 

atoleiro em que nos metemos. É evidente que a balança comercial brasileira 

não depende somente da taxa de câmbio.  A produção brasileira exportável tem 

que ser competitiva. Os azares da conjuntura devem ser exorcizados. Eles só o 

serão se planejarmos o futuro. Vamos corrigi-los no médio e longo prazo. Nosso 

empresariado é audacioso, criativo e, por que não dizer, competente. Luta para 

ser competitivo num país que só trabalha nas soluções  circunstanciais.  O Estado 

tem que assumir o seu papel de sinalizador da atividade econômica, definindo 

diretrizes e construindo os caminhos do desenvolvimento. Planejar é ser capaz 

de remover os entraves, criar as economias externas ao empreendedorismo, 

resolver os problemas estruturais e alargar os horizontes. O planejamento tem 

que dar respostas ao custo Brasil. Entre outros: equacionar o custo da energia 

e do gás natural; reconstruir e modernizar a infraestrutura de transporte, 

muito além do rodoviário, também do ferroviário, dos portos, dos aeroportos; 

das  comunicações;  estimular com energia a capacitação e especialização  da 

mão-de-obra, diminuir a carga tributária e  simplificar seu tortuoso sistema 

de arrecadação;  desonerar com sensatez a folha de pagamentos, estimular o 

aumento da produtividade com utilização de modernas técnicas de gestão e de 

acesso a novas  tecnologias. Enfim, uma decisão política duradoura.

Presidente do 
Conselho Federal 
de Economia

EDITORIAL
Reflexões acerca de uma economia para além do curto prazo

Os ecOnOmistas estãO 
aptOs, dispOníveis e 
entusiasmadOs para 
participarem nO 
planejamentO de um 
país mais cOmpetitivO, 
mais prOdutivO e mais 
feliz. O Brasil pOde 
cOntar  cOnOscO. 



SOLENIDADE
     DE pOSSE
O COnselhO Federal 

de eCOnOmia 
realizOu na nOite 
de 09 de FevereirO 

a pOsse de sua
 nOva direçãO.

O evento aconteceu no Hotel Nacional, em Brasília, e 

contou com a presença de várias autoridades (tanto locais 

quanto de outros estados), professores, conselheiros 

federais, presidentes de Conselhos Regionais de 

Economia, diversos economistas e dirigentes de outras 

categorias profissionais.

Após o hino nacional, foi exibido um vídeo comemorativo 

dos 60 anos da profissão, no qual apresenta-se 

rapidamente seu início no Brasil, os anos em que ganhou 

maior projeção nacional, a importância e as habilidades 

do Economista, bem como as perspectivas para o futuro. 

O economista Waldir Pereira Gomes, presidente do 

COFECON em 2010 e 2011, fez um discurso no qual prestou 

contas de sua gestão, destacando uma a uma as principais 

realizações. Entre elas, destacam-se os despachos 

executivos, que trouxeram mais diálogo ao sistema 

COFECON/CORECONs; a implantação da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) como instrumento 

de valorização profissional, bem como as reuniões 

mantidas com bancos solicitando a obrigatoriedade de 

exigência da ART; o Simpósio Nacional dos Conselhos de 

Economia (Since) e o Congresso Brasileiro de Economia 

(CBE) como eventos máximos da categoria; a campanha 

comemorativa dos 60 anos da profissão; o workshop 

de gerentes executivos, fiscais e setor jurídico dos 

CORECONs e o Programa de Desenvolvimento Humano 

para funcionários do COFECON; além de uma longa lista 

de outras realizações. 

Em seguida foram empossados o novo presidente, 

Ermes Tadeu Zapelini; o vice-presidente Kanitar Aymoré 

Saboia Cordeiro; os conselheiros federais efetivos 

Antonio Eduardo Poleti, Eduardo José Monteiro da 

Costa, Fabíola Andréa Leite de Paula, Júlio Alfredo Rosa 

Paschoal e Róridan Penido Duarte; e os suplentes Júlio 

Flávio Gameiro Miragaya, Nei Jorge Correia Cardim, 

Paulo Roberto Lucho, Antonio Eduardo Nogueira e 

Lourival Batista de Oliveira Junior. Os novos conselheiros 

Wellington Leonardo da Silva (efetivo) e Carlos Henrique 

Tibiriçá Miranda (suplente) não puderam comparecer. 

Encerrando a programação da noite, discursou o 

presidente Ermes Tadeu Zapelini. Começou falando 

sobre o Economista: “É o profissional que tem a mais 

ampla visão do mundo em que vivemos. É o profissional 

que abarca conhecimentos dos mais diversos campos 

do saber”. 

Mas o presidente teve que apontar para uma realidade 

mais dura no que diz respeito à profissão: “A maioria 

das escolas existentes possui instalações deficientes, 

corpo docente mal remunerado. A legislação que 

instituiu este profissional, além de estar defasada num 

mundo que passou por transformações significativas 

nas últimas décadas, ainda não especifica claramente 

os procedimentos inerentes à delimitação do campo 

profissional. A isso junte-se o encolhimento do mercado 

de trabalho pelos seus maiores empregadores: o 

executivo federal, os estaduais e os municipais”. Mas 

prometeu: “Vamos lutar inexoravelmente e deixar de 

sermos vítimas para sermos atores”. 

Zapelini também criticou a burocracia que atinge a 

administração pública e, por extensão, os conselhos. “A 

realização de qualquer tarefa tem que adequar-se a um 

conjunto de programas, projetos, planilhas, orçamentos 

com recursos financeiros disponíveis, formulários, 

justificativas, pareceres, licitações, dispensas, decisões 

colegiadas etc. Tudo isso faz com que o processo 

decisório se torne moroso, estafante e, por que não dizer, 

tortuoso”. Ao mesmo tempo, o presidente prometeu 

otimizar os recursos para que cada setor possa ter mais 

tempo para dedicar-se aos economistas e ao mercado 

de trabalho. “Vou priorizar objetivos fundamentais 

para evitar a superficialidade; vou valorizar nossas 

experiências bem sucedidas, e as más, que nos sirvam 

de aprendizagem”. 

Zapelini destacou que a Lei 1.411/51 dá ao Conselho 

Federal de Economia a atribuição de servir como órgão 

consultivo do governo em matéria de economia. “Se 

o governo não nos está consultando, vamos prestar 

assessoria opinando com mais ênfase”, destacou 

Zapelini, para então entrar na discussão de conjuntura, 

criticando especialmente os juros altos praticados no 

país. “A autoridade monetária abomina o aumento da 

demanda agregada”, colocou o presidente. “Queremos 

ser os maiores em tudo”, ironizou, dizendo que talvez 

por isso, temos as mais altas taxas de juros do mundo. 

E ao comentar as taxas de juros de cartão de crédito, 

voltou a dizer que “são as mais altas”, fez uma pausa e 

concluiu: “da Via Láctea”. 

Por fim, referiu-se à importância do planejamento. 

Afirmou que a atividade econômica deve funcionar de 

forma articulada, “com profissionais economistas e 

a santíssima demanda agregada”. Defendeu que os 

governos estejam presentes “com agências reguladoras 

ágeis e enérgicas, política fiscal, monetária e cambial 

articuladas. Todos estes ingredientes sob o guarda-

chuva das taxas de juros civilizadas”. E finalizou: “Uma 

economia hoje que resultasse do que havíamos planejado 

e almejado ontem, certamente nos faria bradar: terra 

adorada e planejada, entre outras mil, és tu Brasil”.
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Senhores e Senhoras, o discurso de posse cria 

expectativas para sabermos qual o direcionamento das 

ações na nova gestão. 

Definimos, com o Vice-Presidente e um grupo de 

conselheiros que estavam coordenando projetos na 

gestão passada, linhas de trabalho que respaldassem 

alguns projetos em desenvolvimento e alguns novos 

projetos. Este plano de trabalho será tema de discussão 

e apreciação na reunião plenária de amanhã (10 de 

fevereiro), conforme exigência regimental. 

O COFECON elege uma diretoria executiva que incorpore e 

realize aquelas decisões assumidas pelo órgão superior do 

sistema, que é o seu plenário. 

O objetivo, agora, é o de esboçar observações pessoais do 

contexto onde atuaremos em 2012. 

As experiências vivenciadas e os acontecimentos do mundo 

real nos levam, sem maiores pretensões, a deixar aqui três 

pontos para discutirmos, refletirmos e se entendermos 

oportuno criarmos antídotos ou linhas de ação. 

Neste sentido, e sem maiores delongas, dividimos o 

contexto em três temas: 

a) O Economista

b) Sistema COFECON/CORECONs

c) A Economia 

Não temos dúvidas de que o economista é o profissional 

que tem a mais ampla visão do mundo em que vivemos. 

As suas ações decorrem de movimentos de dupla mão. 

Tudo o que realiza repercute no mundo econômico e 

tudo o que acontece no mundo econômico ecoa nas suas 

atividades. É um profissional que abarca conhecimentos 

nos mais diversos campos do saber. 

O entendimento das ciências que envolvem o mundo 

econômico, aliado a uma sólida base de conhecimentos 

da ciência econômica, lhe possibilitam construir no 

abstrato. É o que entendemos por utilizar-se da abstração 

da realidade para trabalhá-la, ou seja, sacando dela os 

elementos considerados mais fundamentais. 

O número de variáveis é de tal forma incomensurável 

que, para dominá-lo, criamos o que se conhece 

como ceteris paribus. Melhor dizendo, reduzimos a 

O nosso sistema é uma célula dentro do conjunto da 

administração pública federal. Como tal, é irrigado por 

um pernóstico e impertinente conjunto de diretrizes e 

normas. A realização de qualquer tarefa deve adequar-

se ao conjunto de planos, programas, projetos, planilhas, 

orçamentos com recursos financeiros definidos, 

formulários, justificativas, pareceres, licitações, 

dispensas, publicações, decisões colegiadas etc. Este 

roteiro faz com que o processo decisório dentro da 

administração pública se torne moroso, estafante e, por 

que não dizer, tortuoso. 

Nós, dirigentes, conselheiros e servidores temos 

que encontrar alternativas para dar mais celeridade, 

racionalidade e objetividade às ações. 

Conseguimos administrar coisas complexas e 

complicadas, mas nada se compara quando temos que 

lidar com as nossas diferenças. Queremos os mesmos 

objetivos. Mas quanta ideologia, quantos caminhos, 

quantas abordagens, quantas diferenças! 

Receitas? Não as temos. Mas, quem sabe, talvez 

possamos abrir algumas portas começando por nós, 

partícipes deste sistema COFECON/CORECONs. 

Proponho nos imbuirmos de alguns princípios e 

comportamentos que, com certeza, serão ingredientes 

básicos ao sucesso. Vamos priorizar objetivos 

fundamentais para evitar as superficialidades. Valorizar 

nossas experiências bem sucedidas e, as más, que nos 

sirvam de degraus para galgarmos mais sabedoria. 

Discurso ERMES TADEU ZApELINI
Presidente do CofeCon

O EcOnOmista 

O SiStema 
COFeCON/COReCONs 

UM
Dois

economia a um conjunto de poucas variáveis a fim de 

construirmos pressupostos. 

É fácil deduzir que estes profissionais requerem esforço 

substancial de capacitação, com escolas de excepcional 

qualidade, com professores entusiastas, com sólida formação 

econômica e competência. Temos excelentes profissionais 

em formação e outro tanto já formados e atuando. 

Estamos longe de alcançar uma abrangência nacional 

de bacharéis em economia bem forjados. A realidade 

é outra. A maioria das escolas existentes possuem 

instalações deficientes, corpo docente mal remunerado 

e de inexpressiva qualificação. 

A legislação que instituiu este profissional, além de estar 

defasada num mundo que passou por transformações 

significativas nas últimas décadas, ainda não 

explicita claramente os procedimentos inerentes à 

delimitação do campo profissional. A estes fatos junte-

se o encolhimento do mercado de trabalho pelos seus 

maiores empregadores: o executivo federal, os estaduais 

e os municipais. 

É neste contexto que estamos inseridos. 

Não seremos prisioneiros de nosso tempo. Vamos lutar 

e inexoravelmente vamos deixar de sermos vítimas para 

sermos atores da reversão das expectativas. 



A EconomiA três

O legislador sabiamente deu atribuição ao Conselho 

Federal de Economia de servir de órgão de consulta do 

governo em assuntos de natureza econômica (Decreto 

Federal nº 31.794, de 17 de novembro de 1952). Se 

o Governo não nos está consultando, vamos prestar 

serviço opinando com mais inquietação, em especial 

naqueles assuntos que nos aproximam. 

Nossas ações, nesta direção, têm sido pífias. Alguns 

poucos economistas têm participado do debate 

econômico. O Sistema COFECON/CORECONS, talvez por 

não ter sido requisitado, tem se comportado com uma 

candura angelical. 

Indignados com a economia sem planejamento, 

no sentido econômico, deixamos este conjunto de 

circunstâncias para discussão e reflexão. 

Os agentes econômicos, empresários e aplicadores 

vivem inquietos no período que antecede a perversa 

reunião do COPOM que define a taxa de juros básica 

da economia. Os produtores, orando para baixar; os 

especuladores, fazendo figa para aumentar. 

O COPOM, acantonado na caixa forte, incapaz de 

prescrever soluções, agudiza o nosso mundo, aviando 

um único remédio: o aumento sistemático, nos últimos 

anos, da taxa de juros. O aumento inibe a demanda 

agregada e reverte expectativas de crescimento, tendo 

como resultado o abrandamento das taxas inflacionárias. 

A autoridade monetária abomina o aumento da demanda 

agregada e a coloca, estagnada, para nanar no berço 

esplêndido. 

A monumental dívida pública, agora mais cara, precisa 

ser rolada. A autoridade monetária saca dinheiro, a duras 

penas, de um superávit primário do orçamento público, 

regando castamente as mãos dos herdeiros nacionais e 

internacionais da ociosidade remunerada. 
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Só romper o silêncio se tivermos algo importante a 

acrescentar. Vamos avaliar sistematicamente nossas ações 

para aperfeiçoarmos os instrumentos de desempenho e 

crescimento pessoal. Vamos conter críticas gratuitas e 

discriminatórias, evitando discussões estéreis que acabam 

por queimar a nossa própria língua. Vamos entender que a 

retórica inflamada contém muito de manipulação pessoal 

e política. Vamos distinguir a diferença entre o interesse 

pessoal e a relevância social. Vamos sair da acomodação 

para sermos tiranos da ação. Vamos exorcizar nossa 

arrogância e teimosia. Vamos transformar nosso 

pessimismo em otimismo com capacidade de prescrever 

soluções! Vamos nos esforçar para sermos mais: ouvintes, 

flexíveis, negociadores, compreensíveis e tolerantes. 

Parece até questão de ufanismo nacional, queremos ser 

grandes em tudo. Temos as mais altas taxas de juros 

do mundo. E o cidadão comum, atrelado a cartões de 

crédito e a cheques especiais, vítima das estratosféricas 

taxas de juros, acima de 250% ao ano para uma inflação 

de 6%, extrapola dizendo que são as mais altas taxas da 

Via Láctea. 

A AdministrAção 
públicA 
brAsileirA deu os 
últimos suspiros 
de plAnejAmento 
com os plAnos 
decenAis há 
mAis de quAtro 
décAdAs.

O aumento da demanda agregada é tudo o que um país 

pode desejar. Satisfazê-la exige maior produção, que causa 

mais emprego, mais renda, mais felicidade. É evidente 

que o aumento da inflação causaria dores profundas, 

principalmente nas classes mais desprotegidas. 

Como dissemos, estamos colocando estas circunstâncias 

para a reflexão. E se, na função que nos foi atribuída 

pela legislação, insistíssemos com convicção que tudo 

poderia ser diferente se tivéssemos uma administração 

planejada e articulada?

Nós economistas sabemos e até podemos chamá-la de 

Bem Aventurada Demanda Agregada. 

Ao iniciarmos o planejamento, teríamos levantado um 

diagnóstico de tantas contradições e insensatez que 

reviraria em seus sarcófagos os clássicos arautos do 

laissez faire, laissez passer. Encontramos uma ilógica 

logística de transporte, um mar de sem-terra, sem-teto, 

sem-educação, sem-saúde etc. 

A administração pública brasileira deu os últimos 

suspiros de planejamento com os planos decenais há 

mais de quatro décadas. Precisamos voltar a planejar 

para que possamos dizer o que queremos deste Brasil 

de sonho intenso. 

A atividade econômica precisa funcionar articulada. Há 

séculos nossos economistas já entoaram hinos de louvor 

à sinalização da economia pelos governantes. 

Ousamos sugerir que a administração federal faça a 

fusão de quatro a cinco ministérios em um, que poderia 

ser o MINISTÉRIO DA ECONOMIA. 

Voltaríamos a planejar, com profissionais economistas, 

e a santíssima demanda agregada poderia expandir-se 

sem inflação. 

Teríamos dispostos os requisitos necessários ao seu 

crescimento, com infraestrutura eficiente e capaz de 

atender as necessidades da produção, mão-de-obra 

adestrada, insumos básicos disponíveis, agências 

reguladoras ágeis e enérgicas, política fiscal, monetária, 

cambial e salarial articuladas, todos estes ingredientes 

sob o guarda-chuva da taxa de juros civilizada. 

Uma economia hoje que resultasse do que havíamos 

planejado e almejado ontem certamente nos faria 

bradar: terra adorada e planejada, entre outras mil, és 

tu Brasil.



whY pIgS
     CAN’T FLY

CLÁUDIO gONTIjO

Desde setembro de 2010 que a economia mundial 

mergulha em novo pânico global, originado pela crise 

da dívida soberana de alguns estados europeus – 

agrupados sob a denominação pejorativa de PIGS, por 

incluir Portugal, Itália, Grécia e Espanha (Spain, em 

inglês). Centrada inicialmente nos títulos gregos, a crise 

logo se espalhou, contagiando os outros membros do 

“clube” – ao qual se incorporou a Irlanda –, e atingindo os 

demais países da União Europeia e a economia mundial, 

inclusive a brasileira. 

Como no caso da crise do subprime, a atual pode atingir 

ainda dimensões impensáveis, não somente devido 

ao peso da dívida pública dos países da Zona do Euro, 

cujas necessidades de refinanciamento totalizarão € 

1,7 bilhão em 2012 (17,5% do PIB), mas às expressivas 

perdas do sistema financeiro, que poderiam chegar a  

€ 400 bilhões, ou 5% do PIB do bloco. Isso para não 

falar na forte desaceleração da economia global, que, 

embora não deva chegar aos níveis do ocorrido no 

biênio 2008-2009, mesmo assim deverá ser significativa, 

ultrapassando com folga os 3%. Para isso, certamente 

contribuirão as políticas em implementação pelos 

países do bloco, que, refletindo os interesses do capital 

financeiro, procuram restabelecer a capacidade dos 

países endividados para honrar suas dívidas através do 

ajuste recessivo. 

Como não poderia deixar de ser, a imprensa e mesmo 

muitos economistas divulgam a ideia de que essa crise 

tem origem na irresponsabilidade fiscal dos “porcos”; 

todavia, como se verá mais adiante, em grande parte, 

os problemas financeiros europeus da atualidade foram 

gerados a partir da crise de 2008-2009, para não falar 

nos próprios termos do Acordo de Maastricht, que tem 

imposto amarras definitivas ao crescimento econômico 

do bloco, criando o ambiente favorável à emergência 

de crises fiscais. Mas acima de tudo, numa perspectiva 

mais profunda, tanto a crise do subprime quanto as 

turbulências atuais representam um episódio a mais da 

queda da taxa de lucro, cuja trajetória tem condicionado 

a economia mundial, em sua dinâmica cíclica, pois 

assim como sua recuperação anuncia um novo ciclo de 

Kondratief, também a sua tendência à queda prenuncia 

novo período de turbulências. 

De fato, conforme se verifica pela Figura1, a queda da 

taxa de lucro a partir de 1966 antecipou a problemática 

década de 1970, que foi aberta pela crise do dólar e o 

consequente colapso dos Acordos de Bretton Woods, em 

1971, a qual se seguiu nova crise do dólar e pelo primeiro 

choque do petróleo em 1973, a estagflação das economias 

avançadas a partir de 1974 e pelo segundo choque do 

petróleo em 1979. Da mesma maneira, a retomada da 

trajetória ascendente da rentabilidade das empresas 

não financeiras, a partir de 1982, anunciou o novo ciclo 

de expansão, conhecido como período de globalização 

financeira, cuja crise, uma vez mais, foi anunciada pelo 

declínio da taxa de lucro, que tem início em 1997. 

Figura 1. Comportamento da Taxa de Lucro do Setor privado, EUA e Europa, 1960-2002
Fonte: Gerard Duményl e Dominique Levy, “O neo-liberalismo sob a hegemonia norte-americana”, in: François Chesnay, A Finança Mundializada, 
              São Paulo: Boitempo, 2005, p. 90.
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1. Vide o texto de Gerard Duménil e Dominique Lévy, “O neo-liberalismo sob a 
hegemonia norte-americana”, encontrado no livro organizado por François Chesnay, 
A Finança Mundializada. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 35-67.

O novo ciclo de expansão que se abriu em 1982 viabilizou 

o Sistema Monetário Europeu (SME), que teve início 

em março de 1979, em vivo contraste com a Serpente 

Europeia, cujo fracasso na década de 1970 inviabilizou a 

proposta do Relatório Werner, de 1969, de instituir uma 

união monetária em dez anos. Embora inspirado em 

Bretton Woods, o SME, contudo, não funcionou como um 

instrumento do crescimento para os países europeus, 

em razão da Alemanha ter assumido o papel de país 

de moeda forte que tinha sido ocupado pelos EUA em 

Bretton Woods, mas ter se recusado a operar como uma 

“máquina de dinheiro”, como os EUA no pós-guerra. 

Antes, pelo contrário, ao fornecer fundos para garantir 

a estabilidade dos outros países, o Bundesbank passou 
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a operar tal como o FMI, a exigir dos governos europeus 

com desequilíbrio no balanço de pagamentos medidas 

de ajuste recessivo, que influenciaram negativamente 

a taxa de crescimento do bloco. O problema foi ainda 

mais grave em razão da valorização da moeda alemã, 

que servia como âncora do sistema. Não foi sem motivo, 

pois, que, enquanto a economia mundial cresceu a um 

ritmo de 3,2% ao ano durante o período 1982-2002 – bem 

menor do que o observado durante o pós-guerra, de 

4,7% –, a economia da União Europeia se expandiu a uma 

taxa anual de 2,3%, bem inferior, aliás, à da economia 

dos EUA, que cresceu 3,2% durante o mesmo período.

Esse viés anticrescimento foi reforçado pelo Tratado 

de Maastricht, cuja engenharia se fundamentou, em 

grande medida, no “novo consenso macroeconômico”. 

Esse consenso, de fundamentação novo keynesiana, 

apesar de rejeitar as proposições dos economistas 

novo-clássicos, para os quais não apenas a economia 

é autorreguladora, mas não há desemprego voluntário 

nem eficaz é a política econômica, aceita a tese de que, 

no longo prazo, a economia tende para o pleno emprego 

e o nível de preços é determinado pela oferta de moeda, 

de caráter exógeno. Devido à existência de “choques”, 

o governo pode e deve intervir no curto prazo, mas sem 

tentar reduzir a taxa de desemprego abaixo de sua “taxa 

natural”, denominada NAIRU (non accelerating inflation 

rate of unemployment), pois isso levaria à aceleração 

inflacionária. Nesse contexto, ao Banco Central, que 

deve ser independente, caberia estabelecer uma meta 

de inflação, elevando-a caso o ritmo inflacionário 

efetivo ultrapassasse a meta e reduzindo-a na hipótese 

oposta. Quanto aos demais instrumentos de política 

econômica, o governo (no caso da União Europeia, os 

governos nacionais semi-independentes) deveria ater-

se, tanto quanto possível, ao lado da oferta, incentivando 

o aumento da produtividade, com investimentos na 

modernização da infraestrutura e em tecnologias 

de ponta, e da competitividade, com a abertura e 

desregulamentação dos mercados. Isso conduziria a 

uma trajetória ótima, com o produto real se ajustando 

ao denominado produto potencial e a taxa de inflação 

convergindo para a meta. 

Balizado por esse corpo teórico, montou-se então, a 

partir de Maastricht, firmado em fevereiro de 1992, a 

União Monetária Europeia, tendo a política monetária 

passado para o controle do Banco Central Europeu e a 

política fiscal ficado restrita pelo Pacto de Estabilidade 

e Crescimento, que, a bem dizer, para todos os fins 

práticos, a inviabilizou ao restringir o déficit fiscal a 

3% do PIB e a dívida pública a 60% do PIB, enquanto 

a meta de inflação a ser perseguida ficou em 2%. Em 

outras palavras, o espaço da política fiscal, mensurada 

através do déficit público, ficou adstrito a pouco mais de 

1% do PIB, que representa o déficit público no conceito 

operacional, que elimina os efeitos da inflação. Além 

disso, conforme mostra a Figura 2, a política monetária 

de natureza conservadora e os juros elevados conduziram 

à valorização do euro, com consequências negativas 

em termos do comércio internacional e, portanto, do 

crescimento econômico.

Não constitui uma surpresa, portanto, que a União 

Monetária Europeia, que começou a operar em 2002, 

quando o euro entrou em circulação, substituindo 

A políticA 
monetáriA e os 
juros elevAdos 
vAlorizArAm 
o euro, com 
consequênciAs 
negAtivAs Ao 
crescimento 
econômico

as moedas nacionais, tenha perdido o último ciclo 

de expansão da economia mundial, que vai de 2003 

a 2007. Desdobrando-se numa fase de queda da 

rentabilidade das empresas não financeiras, esse ciclo 

foi condicionado, fundamentalmente, pela especulação 

nos mercados de crédito hipotecário e crédito ao 

consumidor nos países avançados, particularmente nos 

EUA, que funcionou como uma “máquina de dinheiro”, 

para utilizar a expressão de Rolfe e Burtle, ao gerar 

expressivos déficits em conta corrente. 
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Figura 2.Taxa de Câmbio (em relação ao dólar) da União Europeia, jan. 1999-Nov. 2011
Fonte: European Central Bank.

Mas em lugar de expandir o seu saldo em conta corrente, 

acumulando reservas internacionais e, dessa forma, 

acelerar a sua taxa de crescimento econômico, como 

fizeram os países em desenvolvimento, a União Europeia, 

excluindo a Alemanha, experimentou um déficit em conta 

corrente de US$ 500,4 bilhões de dólares no período¸ além 

de uma queda das reservas cambiais superior a US$ 37,5 

bilhões. O contraste com os BRICs (Brasil, Rússia, Índia 

e China), que, nessa fase áurea da economia mundial, 

tiveram um saldo de conta corrente de quase US$ 899,0 

bilhões e acumularam mais de US$ 1.222,4 bilhões em 

reservas, é marcante, revelando porque, como mostra 

a Tabela 1, a implementação do euro esteve associada 

à uma redução ainda maior do ímpeto da economia da 

União Europeia, tanto em termos relativos, tomando-se 

em conta a economia mundial, como mesmo em termos 

absolutos. De fato, em vivo contraponto com a economia 

mundial, que se acelerou no período 2003-2007, 
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Dado esse cenário, não é difícil contextualizar a crise da 

dívida soberana que se desenvolveu na Área do Euro a partir 

de inícios de 2010. Como se sabe, o pensamento conservador 

a tem atribuído à irresponsabilidade fiscal dos governos dos 

PIGS: tendo em vista que o balanço financeiro do governo/

PIB e a relação dívida/PIB teriam ultrapassado os limites 

estabelecidos em Maastricht, não constitui uma surpresa 

que, não tendo feito o dever de casa, esses governos colhem, 

agora, os frutos de seu populismo passado.

Contudo, a partir dos dados da Tabela 2, que mostra 

essas relações relativas ao período recente, constata-se 

que, quando da entrada em circulação do euro, em 2002, 

efetivamente, entre os “membros” dos PIGS, somente 

a Grécia tinha um déficit superior ao limite, déficit que 

aumentou mais do que o PIB, tendo atingido 6,7% em 

2007, contra 4,8% em 2002. No caso da Itália e de Portugal, 

apesar de terem ingressado com um déficit próximo 

do limite, a relação dívida/PIB também aumentou no 

período, ultrapassando os 3% previstos em Maastricht. 

Em compensação, a Espanha e a Irlanda apresentaram 

superávits, não podendo ser, desse modo, acusadas de 

deixar de fazer o dever de casa no que diz respeito a esse 

indicador. Por outro lado, é sintomático que os déficits 

da Grécia, Portugal e Itália estiveram muito distantes do 

verificado nos Estados Unidos, o Reino Unido e, para alguns 

anos, com o Japão. Isso já sugere que é preciso mais alguma 

coisa do que deixar de fazer o dever de casa para ingressar 

numa crise de dívida pública.

Taxas de Crescimento do PIB Real, Conta Corrente e Acumulação de Reservas Cambiais
Economias Selecionadas, 2002-2010

Taxa de CresCimenTo do PiB (em %)

região/País 1984-89 1990-93 1994-2000 2001-2002 2003-2007 2006 2007 2008 2009 2010

G-7 4,0 1,8 3,0 1,3 2,4 2,7 2,2 -0,3 -4,2 2,9

Estados Unidos 4,3 2,0 4,0 1,4 2,7 2,7 1,9 -0,3 -3,5 3,0

União Europeia 3,0 1,0 2,9 1,8 2,6 3,6 3,3 0,7 -4,2 1,8

Área do Euro ... ... 2,6 1,4 2,1 3,2 3,0 0,4 -4,3 1,8

Alemanha 2,8 2,8 1,9 0,8 1,7 3,9 3,4 0,8 -5,1 3,6

Japão 5,0 2,4 1,1 0,2 2,1 2,0 2,4 -1,2 -6,3 4,0

China 10,7 10,2 9,6 8,7 11,6 12,7 14,2 9,6 9,2 10,3

Rússia ... ... -1,4 4,9 7,5 8,2 8,5 5,2 -7,8 4,0

Brasil 4,6 0,3 2,9 2,0 4,0 4,0 6,1 5,2 -0,6 7,5

Índia 5,6 4,3 6,3 4,2 8,6 9,5 10,0 6,2 6,8 10,1

Mundo 4,1 2,4 3,6 2,6 4,8 5,3 5,4 2,8 -0,7 5,1

AcumulAção de ReseRvAs InteRnAcIonAIs (us$ mIlhões)

Região/País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2003-07 2008 2009 2010

Estados Unidos 4.130 395 -1.533 -11.028 -1.380 1.205 -12.340 5.576 33.123 2.458

Área do Euro -5.233 -31.829 -13.802 -7.749 1.344 4.886 -47.150 5.600 38.338 14.544

Alemanha -3.276 -3.531 -2.685 139 -3.879 335 -9.620 -49 10.212 2.219

Japão 24.796 107.141 90.584 46.755 1.032 18.194 263.706 52.384 -3.252 37.201

China 42.691 60.530 121.013 179.096 135.466 258.135 754.240 297.155 276.130 319.900

Rússia 6.470 16.843 28.543 45.274 73.422 98.951 263.032 -27.964 -1.405 22.422

Brasil -743 5.317 909 3.473 19.351 56.942 85.992 11.654 26.209 34.986

Índia 13.272 16.810 14.934 10.787 21.191 55.461 119.182 -8.320 8.746 9.593

Mundo 358.335 617.091 723.291 571.791 931.549 1.448.286 4.292.008 638.331 824.855 1.095.586

Balanço de Transações CorrenTes (Us$ milhões)

região/País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2003-07 2008 2009 2010

G-7 -310.779 -362.674 -356.375 -517.660 -573.980 -389.803 -2.200.492 -448.635 -209.090 -321.021

Estados Unidos -457.245 -519.097 -628.521 -745.773 -800.621 -710.304 -3.404.316 -677.134 -376.551 -470.898

União Europeia 14.755 12.375 59.177 -18.227 -55.705 -95.095 -97.475 -186.445 -14.048 -23.368

Área do Euro 44.013 37.096 112.191 38.760 36.440 20.226 244.713 -98.636 13.424 34.821

Alemanha 40.584 46.270 127.852 140.654 182.068 248.291 745.135 227.870 186.279 187.232

Japão 112.607 136.238 172.070 165.690 170.437 210.967 855.402 157.079 141.751 195.856

China 35.422 45.875 68.659 134.100 232.800 353.900 835.334 412.400 261.000 305.300

Rússia 4.744 7.253 7.151 6.388 8.153 8.535 37.480 5.248 -7.800 4.000

Brasil -7.637 4.177 11.679 13.985 13.643 1.551 45.035 -28.192 -24.302 -47.365

Índia 7.061 8.773 0.781 -10.285 -9.299 -8.077 -18.888 -24.870 -35.766 -42.807

Mundo -135.731 -71.870 -2.373 -2.075 187.658 285.830 397.170 188.447 216.390 331.302

atingindo uma média de crescimento de pouco menos 

de 4,8% ao ano, contra pouco mais de 3,6% no período 

1994-2000, a economia Europeia desacelerou, com a 

queda da taxa média de crescimento do PIB real de 2,9% 

para 2,6%.  Na verdade, o desempenho da área do euro 

foi ainda pior do que o conjunto da União Europeia, tendo 

a economia do bloco crescido a um ritmo de somente 

2,1% durante o último boom da economia internacional. 

Por outro lado, também a crise resultante do estouro 

da bolha dos créditos hipotecários subprime foi mais 

profunda na Zona do Euro (queda de 4,3% do PIB em 

2009), como a recuperação em 2010 foi menos vigorosa 

(crescimento de 1,8%) em comparação com o ocorrido 

nos Estados Unidos.

Tabela 1
Fonte: FMI e OCDE
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DíVIDA púBLICA (EM % pIB)

Região/país 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estados Unidos 60,5 54,5 54,4 56,8 60,2 61,2 61,4 60,8 62,0

Japão 127,0 135,4 143,7 152,3 158,0 165,5 175,3 172,1 167,0

Reino Unido 47,4 45,1 40,4 40,8 41,5 43,8 46,4 46,1 47,2

Área do Euro 78,1 75,8 74,3 75,2 75,9 77,1 78,1 74,5 71,6

Alemanha 61,5 60,4 59,8 62,2 65,4 68,8 71,2 69,3 65,3

França 66,8 65,6 64,3 67,3 71,4 73,9 75,7 70,9 72,3

PIGS

Itália 126,4 121,6 120,8 119,4 116,8 117,3 120,0 117,4 112,8

Espanha 69,4 66,5 61,9 60,3 55,3 53,4 50,4 45,9 42,1

Irlanda 51,2 39,4 36,9 35,2 34,1 32,8 32,6 28,8 28,8

Grécia 101,5 115,3 118,1 117,6 112,3 114,8 121,2 115,6 112,9

Portugal 60,5 60,2 61,7 65,0 66,8 69,3 72,8 77,6 75,4

Islândia 73,6 72,9 75,0 72,0 71,0 64,5 52,6 57,4 53,3

BALANçO OpERACIONAL DO SETOR púBLICO (EM % pIB)

Região/país 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estados Unidos -2,9 -3,7 -2,9 -1,5 -0,4 -1,2 -5,0 -10,7 -10,1

Japão -9,8 -9,9 -7,6 -8,4 -3,0 -3,5 -3,8 -9,4 -11,7

Reino Unido -0,4 -2,3 -2,5 -2,5 -1,5 -1,6 -3,5 -10,1 -9,0

Área do Euro -0,5 -1,4 -1,6 -1,1 0,0 1,1 -0,5 -5,5 -5,3

Alemanha -2,8 -3,3 -3,2 -2,9 -1,4 1,4 0,8 -2,0 -2,9

França -1,5 -2,9 -2,6 -1,7 -0,7 -1,0 -1,4 -7,0 -6,5

PIGS

Itália 1,3 0,4 -0,4 -1,9 -1,2 1,5 0,6 -2,4 -3,8

Espanha 2,7 2,6 2,2 3,5 4,4 3,7 -2,9 -10,8 -8,8

Irlanda 2,3 1,8 2,1 2,5 4,2 0,4 -7,8 -15,7 -33,2

Grécia -1,6 -2,0 -4,2 -2,1 -2,5 -3,4 -6,1 -14,0 -7,4

Portugal -0,6 -1,3 -1,9 -4,3 -2,3 -1,1 -2,5 -9,7 -8,4

Islândia 1,8 -2,4 1,7 6,9 12,4 9,2 -6,0 -5,3 -3,8

INFLAçãO (EM %)

Região/país 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estados Unidos 1,6 2,2 2,8 3,3 3,3 2,9 2,2 0,9 1,0

Japão -1,5 -1,6 -1,1 -1,2 -0,9 -0,7 -1,0 -0,4 -2,1

Reino Unido 3,1 3,1 2,5 2,0 3,1 3,0 3,0 1,4 2,9

Área do Euro 2,6 2,2 1,9 1,9 1,9 2,4 2,0 1,0 0,9

Alemanha 1,4 1,2 1,0 0,7 0,4 1,8 1,0 1,4 0,6

França 2,4 1,9 1,6 2,0 2,4 2,5 2,6 0,7 0,8

PIGS

Itália 3,3 3,1 2,6 2,1 1,8 2,6 2,8 2,3 0,6

Espanha 4,3 4,1 4,0 4,3 4,1 3,3 2,4 0,6 1,0

Irlanda 4,5 2,8 2,0 2,5 3,7 1,1 -1,4 -4,0 -2,5

Grécia 3,4 3,9 2,9 2,8 3,1 3,1 3,3 1,3 2,5

Portugal 3,7 3,0 2,5 2,5 2,8 3,2 1,6 0,5 1,0

Islândia 5,6 0,6 2,5 2,8 8,8 5,7 11,8 8,3 6,7

BALANçO FINANCEIRO DO SETOR púBLICO (EM % pIB)

Região/país 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estados Unidos -4,0 -5,0 -4,4 -3,3 -2,2 -2,9 -6,3 -11,3 -10,6

Japão -8,0 -7,9 -6,2 -6,7 -1,6 -2,4 -2,2 -8,7 -8,1

Reino Unido -2,0 -3,7 -3,6 -3,3 -2,7 -2,8 -4,8 -10,8 -10,3

Área do Euro -2,6 -3,1 -3,0 -2,6 -1,4 -0,7 -2,1 -6,3 -6,0

Alemanha -3,6 -4,0 -3,8 -3,3 -1,6 0,3 0,1 -3,0 -3,3

França -3,2 -4,1 -3,6 -3,0 -2,3 -2,7 -3,3 -7,5 -7,0

PIGS

Itália -3,0 -3,5 -3,6 -4,4 -3,3 -1,5 -2,7 -5,3 -4,5

Espanha -0,5 -0,2 -0,4 1,0 2,0 1,9 -4,2 -11,1 -9,2

Irlanda -0,3 0,4 1,4 1,6 2,9 0,1 -7,3 -14,3 -32,4

Grécia -4,8 -5,7 -7,4 -5,3 -6,0 -6,7 -9,8 -15,6 -10,4

Portugal -2,9 -3,1 -3,4 -5,9 -4,1 -3,2 -3,6 -10,1 -9,2

Islândia -2,6 -2,8 0,0 4,9 6,3 5,4 -13,5 -10,0 -7,8

Dívida Pública, Balanço Finaceiro, Inflação e Balanço Operacional do Setor Público 
Economias Selecionadas, 2002-2010

Tabela 2

A conclusão semelhante se chega quando se examina 

o indicador dívida/PIB, que tem sido, desde o início da 

circulação do euro, maior do que o limite de 60% para os 

casos da Itália, Espanha, Grécia e Portugal, embora seja 

necessário frisar que, exceto por Portugal, cuja relação 

passou de 60,5% em 2002 para 69,3% em 2007, todos 

os demais PIGS apresentaram tendência declinante 

para esse indicador, tendo a Espanha se enquadrado 

em 2006. Novamente, ressalte-se que, durante todo o 

período considerado, nem a Alemanha nem a França se 

enquadraram nos critérios de Maastricht, apresentando, 

em relação ao PIB, não apenas dívidas crescentes, 

mas superiores aos dos PIGS, com exceção da Grécia 

e da Itália. Aliás, digno de nota é a relação dívida/PIB 

Fonte: OCDE
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do Japão, que saltou de 127% em 2002 para 165,5% 

em 2007, atingindo 167,0% em 2010 sem que sofresse 

qualquer ataque por parte dos investidores.

Para ser franco, cumpre salientar que, quando se 

examina, pela Tabela 2, as relações déficit/PIB e dívida/

PIB, pode-se constatar uma contradição entre o fato 

da Grécia ter apresentado, durante todo o período em 

questão, o maior de todos os déficits entre os PIGS e, ao 

mesmo tempo, uma relação dívida/PIB declinante. Em 

contrapartida, Portugal apresentou déficits menores, 

mas uma relação dívida/PIB crescente.

Essa contradição é reveladora, pois o seu esclarecimento 

demonstra a inconsistência da análise ortodoxa, de 

cunho conservador, assim como mostra a inadequação 

da política econômica da União Europeia que, em nome 

do fortalecimento das finanças públicas dos países 

membros, a enfraqueceu. 

A chave para deslindar o problema reside na distinção 

entre resultado nominal e resultado operacional, 

introduzida na metodologia de cálculo das chamadas 

necessidades de financiamento do setor público (NFSP), 

desenvolvida pelo FMI, graças à iniciativa dos técnicos 

brasileiros que, quando dos programas de ajustamento 

acertados com o Fundo, em inícios da década de 1980, 

mostraram as inconsistências do indicador déficit 

nominal/PIB, que o tornam instrumento inadequado de 

monitoramento da saúde financeira do setor público.

Para entender a inconsistência, tome-se a dívida da 

Grécia que era de € 166.115 milhões em 2006 e de € 

174.696 milhões no ano seguinte. Considerando que, 

como muito bem dispõe o conceito de NFSF, a variação 

da dívida líquida equivale ao déficit em determinado 

ano, conclui-se que o déficit público terá sido de € 

8.581 milhões, o que significa 4,91% do PIB. Uma 

vez, porém, que a inflação foi de 3% em 2007, tem-se 

que 0,03 x € 166.115 = € 4.983, ou seja, 2,52% do PIB 

foi mera correção monetária da dívida, não devendo 

ser considerado como déficit verdadeiro. É o que faz 

o conceito de resultado operacional do setor público, 

que retira do déficit público o efeito da inflação, que, 

nesse caso, seria, então, de somente 2,06% do PIB – um 

quadro inteiramente distinto! Da mesma forma, quando 

se retiram os efeitos da inflação sobre o déficit público, o 

balanço financeiro do setor público da Itália, de Portugal 

e mesmo da Grécia mudam completamente de figura, 

se aproximando bastante dos resultados da Alemanha. 

Assim, considerando-se o período 2002-2007, o déficit 

público médio do setor público grego passa para somente 

2,6% do PIB e o de Portugal, cerca de 1,9% do PIB, contra 

2% do PIB no caso germânico e de 2,1% no caso norte-

americano! Note-se, aliás, que o déficit público médio do 

Japão no período foi de 7%!

Na verdade, feitas as devidas contas, quem não fez o 

dever de casa foi a liderança Europeia, a começar por 

ter aprovado um Tratado ideológico e anticrescimento 

econômico como o de Maastricht, que, em nome da 

sustentabilidade fiscal no longo prazo, amarrou a 

União Monetária Europeia a limites muito estritos, 

desconhecendo elementos importantes, como o 

papel da inflação sobre o balanço financeiro do setor 

público, em sua dimensão nominal. Além disso, por 

ter – seguindo o exemplo germânico – aceitado taxas 

de juros comparativamente elevadas e, com elas, a 

valorização do euro num momento crucial, em que, 
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devido ao funcionamento a plena carga da “máquina do 

dinheiro” dos EUA, a economia mundial se acelerou. A 

consequente inibição do crescimento econômico, por 

sua vez, contribuiu decisivamente para a fragilização 

do setor público não somente dos PIGS, mas de todos 

os países da Área do Euro na medida em que cerceou a 

expansão da arrecadação tributária, que teria permitido 

reduzir num ritmo muito mais acelerado a relação dívida/

PIB, assim como o próprio déficit público.

De fato, conforme mostra a Tabela 2, foi a própria 

crise da dívida que, ao impor dramática redução da 

arrecadação tributária, causada pela queda do PIB 

real, exigiu o aumento dos gastos públicos, no bojo de 

políticas anticíclicas, que gerou aguda deterioração 

do balanço financeiro do setor público, assim como 

a forte deterioração das expectativas, formando um 

barril de pólvora a aguardar a centelha que iria fazê-

lo explodir. Conforme se verifica, se, para o conjunto 

dos PIGS, o balanço financeiro do setor público, no 

conceito operacional, fora positivo em 2007, significando 

um superávit de 1,7% do PIB, já em 2009 apresentava 

um déficit de 7,3% do PIB e 7,4% no ano seguinte. 

Essa reversão de superávits para déficits expressivos 

também ocorreu com Itália e Espanha, para não falar na 

Irlanda, cuja trajetória em termos de balanço financeiro 

operacional do setor público foi tão espetacular quanto 

inacreditável – de um superávit de 4,2% em 2006 se 

mudou para um déficit de 33,2% em 2010! No caso 

específico da Grécia, o salto também foi expressivo, mas 

menos dramático, pois o déficit saltou de 2,5% em 2006 

para 9,7% em 2009.

Enfim, a crise da dívida soberana da Europa é uma 

consequência da Grande Recessão, que tolheu os países 

da Zona do Euro, particularmente os PIGS, fragilizados 

pelo Acordo de Maastricht, que tem cerceado o seu 

crescimento econômico de forma decisiva.

A inibição do 
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A CRISE MUNDIAL DO 
CApITALISMO

A crise econômica, social e política por que passa a 

Europa atualmente, em particular os países da zona do 

euro, se constitui, de fato, em mais um capítulo da crise

econômica mundial iniciada em 2007 a partir dos 

mercados imobiliário e financeiro dos Estados Unidos. 

Portanto, o problema desses países, bem como sua 

eventual solução, diz respeito ao desenvolvimento e à 

crise do capitalismo em escala global – em que pese 

a existência de circunstâncias e aspectos específicos, 

próprios desses países, que tornam ainda mais complexo 

tanto o problema quanto a sua solução.

A crise global, a partir de 2008 e, principalmente, em 2009, 

se abateu, com distintos graus de gravidade, sobre todos 

os países do mundo: independente de estarem situados 

no norte ou no sul, no ocidente ou no oriente, no centro ou 

na periferia do capitalismo; e indiferente ao fato de serem 

economias primário-exportadoras, industrializadas  

e/ou de serviços. Um fenômeno que, pela sua amplitude, 

profundidade, gravidade e impressionante rapidez de 

difusão, só encontra comparação com a crise mundial 

de 1929 – que ajudou a empurrar inúmeros países para 

o fascismo e o mundo, para a 2ª Guerra Mundial.

Da mesma forma que a crise de 1929, a atual também não 

deve ser caracterizada simplesmente como mais uma 

crise cíclica do capitalismo, que pode ser solucionada 

apenas com políticas macroeconômicas (monetária, 

fiscal e cambial) anticíclicas. Tal como a dos anos 1930, 

essa é uma crise do (atual) padrão de desenvolvimento 

do capitalismo, da forma como esse regime de produção 

e distribuição vem funcionando desde os anos 1970 

– momento inicial do processo de constituição da 

hegemonia econômica e política do capital financeiro 

no plano mundial, impulsionado pela crise do padrão de 

acumulação fordista, dos Estados de Bem-Estar Social e 

das políticas (neo) keynesianas.

A partir da desvinculação do dólar ao ouro - decretada 

unilateralmente pelo governo dos EUA em 1971 -, com 

a implosão do Acordo de Bretton Woods, associada ao 

processo de reestruturação produtiva e às políticas 

neoliberais, foi se constituindo um novo padrão de 

acumulação, cujas características fundamentais 

propiciaram a radicalização de todas as tendências mais 

importantes e evidentes da estrutura e dinâmica do 

capitalismo. Acirrou-se a competição, entre os capitais 

particulares (empresas e grandes grupos econômicos) 

e entre os Estados nacionais. Essa intensificação da 

disputa competitiva, tendo por base a 3ª revolução 

tecnológica (microeletrônica, biotecnologia e novos 

materiais), impulsionou um processo acelerado de 

concentração e centralização de capitais, bem como 

redefiniu a tradicional divisão internacional do trabalho 

entre centro e periferia – esta última possibilitada 

também pelas novas tecnologias da informação que 

baratearam as comunicações e os custos de transporte.

Além disso, esse novo paradigma tecnológico também 

possibilitou, operacionalmente, ao capital financeiro 

se globalizar, ampliando e acelerando a acumulação 

financeira do capital e, no limite, a acumulação fictícia. 

Esse processo acentuou a tendência à superacumulação 

de capital e ao superdimensionamento da esfera 

financeira, com o seu claro descolamento da esfera 

produtiva, bem como aumentou a instabilidade estrutural 

e congênita do capitalismo – radicalizando, desse modo, 

a sua tendência de produzir crises recorrentes. Tudo isso 

se expressou, nas três últimas décadas, em sucessivas 

crises econômicas de países e regiões. Entre outras, 

podem ser citadas as seguintes: o crash da bolsa de New 

York (1987), o ataque à libra esterlina por grandes fundos 

de investimento (1992-93) e as crises do México (1994), 

da Ásia (1997), da Rússia (1998), do Brasil (1999), das 

empresas de alta tecnologia com ações comercializadas 

na Nasdaq (2000), da Argentina (2001) e, por fim, a atual 

crise mundial (2007-2011).

As principais características desse novo padrão de 

acumulação, que explicam tanto a crise mundial atual 

quanto as dificuldades de sua superação, podem ser 

discriminadas, resumidamente, do seguinte modo:

1- Enorme assimetria de poder entre capital e trabalho, 

a favor do primeiro, propiciada pela elevação significativa 

das taxas de desemprego decorrente do processo de 

reestruturação produtiva; processo este acompanhado 

pela implantação de novas formas de organização 

da produção e do trabalho. Mais recentemente, essa 

assimetria foi reforçada pela emergência e inserção cada 

vez maior da China no processo de acumulação de capital 

em escala mundial, com a ampliação  impressionante da 

quantidade de força de trabalho à disposição do capital. 

Em particular, o seu impacto sobre os trabalhadores 

(emprego e salários) e os sindicatos (poder de 

negociação) dos países desenvolvidos foi devastador.

2- Adaptação operacional das empresas produtivas à 

lógica financeira/rentista, com a submissão da política 

corporativa aos desígnios dos acionistas, priorizando-se 

a obtenção de resultados de curto prazo e a distribuição 

de lucros e dividendos em detrimento da acumulação 

interna de lucros. Esta foi uma força poderosa que 

pressionou no sentido de “enxugar” o contingente de 

trabalhadores utilizados – através do uso dos mais 

variados métodos de reorganização da produção e do 

processo de trabalho.

3- Elevado grau de exploração da força de trabalho e 

redução da participação dos rendimentos do trabalho 

na renda nacional, como decorrência do alargamento da 

citada assimetria e da redefinição da política gerencial 

das empresas. A contrapartida foi o crescimento dos 

rendimentos do capital, principalmente os do capital 

financeiro, com crescimento da concentração de renda 

e o aumento das desigualdades sociais. Com isso, a 

expansão do consumo condicionou-se, cada vez mais, ao 

endividamento das famílias.
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4- Desregulamentação e liberalização dos mercados em 

geral, e dos mercados financeiros em particular, com a 

aceleração de seus fluxos, extinção de sua segmentação, 

surgimento de novos investidores institucionais (fundos 

de pensão, de investimento e seguradoras), criação de 

novos produtos financeiros e, por fim, unificação dos 

mercados financeiros nacionais em um único mercado 

financeiro global.

5- Apropriação direta dos Estados pelo grande capital, 

em especial o capital financeiro, cujo circuito de 

reprodução passa de forma essencial pela rolagem 

das dívidas públicas – dando-lhe, assim, um poder 

extraordinário de impor seus interesses de forma brutal, 

no limite, chantageando os governos de momento com a 

eclosão de crises cambiais e fiscais, independentemente 

de suas respectivas colorações partidárias.

Em suma, trata-se de um padrão de acumulação sob 

hegemonia política e econômica do capital financeiro, 

com dinâmica extremamente volátil, ancorado no 

endividamento privado (das famílias) e público (dos 

Estados) e que promove e reproduz uma concentração 

de renda inédita na história do capitalismo. E que, do 

ponto de vista político, não consegue conviver com as 

instituições e instrumentos tradicionais do Estado de 

Direito Democrático, atuando, sempre que necessário, à 

defesa de seus interesses, à revelia dos parlamentos e 

da política.

O desenrolar da atual crise evidenciou, de forma 

clara, todas as características e circunstâncias acima 

mencionadas, que conferem um estatuto próprio ao 

padrão de acumulação vigente. O uso generalizado da 

securitização pelo mercado financeiro, em particular das 

hipotecas imobiliárias, e a associação dessas hipotecas 

com outros papéis na constituição de derivativos dos 

mais variados tipos e cada vez mais sofisticados. O 

embaralhamento das atividades de distintos segmentos 

do mercado financeiro, o endividamento das famílias 

americanas, a alavancagem das instituições financeiras, 

o financiamento à especulação no mercado imobiliário 

e de capitais e, na ponta final do processo, a atuação 

decisiva dos fundos de pensão e de investimento 

sancionando e realimentando a especulação financeira 

– com o aval das agências de risco e das seguradoras.

Mais especificamente, o início do ciclo especulativo, 

que deu origem à crise, pode ser datado no começo 

da década de 2000, quando o FED reduziu a taxa de 

juros dos títulos públicos americanos – propiciando a 

ampliação da liquidez na economia dos Estados Unidos 

e o direcionamento de recursos, cada vez maiores, para 

o mercado imobiliário. Com isso, assistiu-se a uma 

crescente especulação nesse mercado – com o rápido 

crescimento dos preços dos imóveis -, bem como 

ao crescimento dos empréstimos hipotecários e ao 

endividamento das famílias; impulsionando o consumo 

e, por decorrência, o crescimento da produção e 

do emprego. Esse processo, associado à forma de 

relacionamento das economias dos EUA e da China, 

criou um círculo virtuoso de crescimento mundial ao 

se difundir para todos os países por canais financeiros 

e produtivos.

Contudo, a partir de 2007 começaram a surgir, no 

mercado imobiliário dos EUA, os primeiros sinais 

de fragilização financeira da economia: os preços 

começaram a cair e a inadimplência das famílias a 

crescer, tendências estas que passaram a se alimentar 

mutuamente e afetaram os ativos financeiros, 

detonando um processo deflacionário fulminante que, 

no seu auge, no último trimestre de 2008, desestabilizou 

todos os segmentos dos mercados financeiros - nos 

Estados Unidos e nos demais países desenvolvidos – e 

desencadeou uma recessão mundial, que atingiu com 

maior ou menor grau de gravidade todos os países do 

mundo, inclusive o Brasil.

A resposta à crise e à desestruturação geral do sistema 

financeiro mundial seguiu um padrão semelhante em 

quase todos os países, em particular os desenvolvidos: 1- 

Uso de políticas fiscais (aumento de gastos dos governos 

e redução de impostos) e monetárias (aumento da 

liquidez e redução das taxas de juros), com o objetivo de 

contra-restar o encolhimento do consumo das famílias, 

dos investimentos das empresas e das exportações dos 

países, na tentativa de amenizar a recessão. 2- Operação 

de salvamento do sistema financeiro, com a estatização 

de instituições financeiras, a promoção e financiamento 

de operações de incorporação de instituições financeiras 

em dificuldades por outras em melhor situação, compra 

de ativos “podres” e capitalização de instituições 

financeiras e mesmo de corporações produtoras de 

bens e serviços. Tudo isso se configurou numa imensa 

socialização de prejuízos, que implicou e se traduziu no 

aumento expressivo e rápido das dívidas públicas em 

todos os países.

Em que pese todas as ações implementadas pelos 

Estados, o impacto sobre a produção e o emprego 

foi geral e dramático em todos os países, afetando 

fortemente o comércio internacional e os fluxos de 

capitais. Todos tiveram queda do PIB em 2009, alguns 

já em 2008 e outros também em 2010 (Gráfico 1); todos 

tiveram aumento de suas taxas de desemprego, que 

acompanharam a queda da produção (Gráfico 2).

Gráfico
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Fonte: FMI

Entretanto, os países da periferia foram menos atingidos 

que os países centrais em virtude de não estarem 

envolvidos diretamente com a cadeia de securitização 

das hipotecas americanas, mas também em razão 

do fato de a economia chinesa apenas ter reduzido 

o seu ritmo de crescimento de 9% para 7% - o que 

sustentou parte do comércio internacional, em especial 

beneficiando os países que são grandes exportadores 

de commodities agrícolas e minerais, como é o caso do 

Brasil. Essas circunstâncias, associadas à dinamização 
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dos mercados internos desses países - através de 

estímulos propiciados por políticas fiscais e monetárias 

-, moderaram as recessões e a queda do emprego nos 

países periféricos.

Gráfico

Gráfico
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pAíSES SELECIONADOS: TAxAS DE DESEMpREgO (%)

Países selecionados: Relação dívida Pública / PibEm geral, a retomada das atividades em 2010, com o retorno 

do crescimento do PIB e do emprego em quase todos os 

países, não conseguiu compensar a recessão de 2008 e/

ou 2009 (Gráfico 1). E agora, em 2011, o desempenho será 

pior do que o de 2010, com redução no crescimento do PIB 

ou mesmo, em alguns países, com uma nova recessão. 

Portanto, ainda estamos vivendo o processo crítico que 

se iniciou em 2007, sem perspectiva de superação no 

horizonte imediato. A piora do quadro econômico em 2011, 

e muito provavelmente em 2012, associa-se diretamente 

à estagnação da economia americana e à deterioração da 

situação econômica dos países da zona do euro.

E essa deterioração decorre tanto do desdobramento 

da crise mundial nesses países quanto de suas 

particularidades econômicas, institucionais e políticas; 

bem como das características dessa união monetária.

Europa: a crisE da 
dívida sobErana

A decisão dos governos dos países desenvolvidos de 

enfrentar a crise mundial através de políticas fiscais 

expansionistas e, principalmente, da socialização dos 

prejuízos, implicou diretamente em um salto no valor 

das suas respectivas dívidas públicas. Entre 2007 e 2011, 

a relação dívida pública / PIB nesses países cresceu, na 

média, 37 pontos percentuais: de 75% para 112% (Gráfico 

3). Assim, a presente crise da dívida soberana em vários 

países da zona do euro se constitui, antes de tudo, num

desdobramento necessário da crise mundial e da 

resposta que foi dada a ela pelos governos em 2008/2009. 

O salvamento de instituições financeiras, conjugado 

com a queda da atividade econômica, implicou em 

trajetórias insustentáveis de endividamento público 

– particularmente nos países que, anteriormente, já 

estavam mais fragilizados comercial e financeiramente, 

como foi o caso dos países periféricos da zona do euro: 

Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, mas também a 

Itália, reconhecidamente a 3ª economia em importância 

– denominados conjuntamente, de forma pejorativa, com 

a sigla em inglês PIIGS.

Todos esses países, com a unificação monetária, 

passaram a ser os consumidores-importadores 

dominantes da zona do euro, o que os levou a uma 

trajetória de déficits em conta corrente cada vez 

maiores. Em contrapartida, os países centrais da zona 

- Alemanha, Áustria, França e Holanda – assumiram a 
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função predominante de produtores-exportadores com 

superávits permanentes em conta corrente.

Os déficits em conta corrente foram financiados por 

bancos europeus, que sancionaram esse arranjo 

produtivo-comercial-financeiro; implicando ao longo 

do tempo um processo retro-alimentador entre déficit 

público/déficit em conta corrente e crescimento da 

dívida pública. Em particular, na Espanha e Irlanda a 

especulação imobiliária esteve no centro da aceleração 

do consumo e, por consequência dos déficits em 

transações correntes. Esses déficits em conta-corrente 

foram acompanhados por estagnação econômica e 

perda de competitividade, agravando mais ainda o 

desequilíbrio externo e fiscal.

Toda essa dinâmica decorreu, inicialmente, da diferença 

de competitividade entre os países periféricos e centrais; 

portanto, um problema estrutural constitutivo da própria 

União Europeia e, em particular, da zona do euro. Na 

sequência, a assimetria se agravou a partir de 2002, 

com o processo de valorização do euro, o que acabou 

por levar, a partir de 2007/09 – com a queda da atividade 

econômica -, a uma trajetória explosiva da relação dívida 

pública/PIB: todos os países estouraram os limites, 

impostos pelo Acordo de Maastrich, ao déficit público 

(3% do PIB) e à dívida pública (60% do PIB).

 

Com a deterioração desse cenário em 2010 e 2011, ficou 

explícita a fragilidade do sistema bancário europeu, 

detentor de quase 50% dos títulos de dívida pública dos 

PIIGS, sendo 27,4% de propriedade dos bancos franceses 

e 20,4% de posse dos bancos alemães – num valor total 

correspondente a 18% do PIB da zona do euro. Portanto, 

a crise das dívidas soberanas dos PIIGS é, na verdade, a 

crise de toda zona do euro e, por extensão, de toda União 

Europeia. O cenário atual é de ameaça de implosão da 

própria zona do euro, com o surgimento de desconfiança 

com relação aos títulos públicos da França, 2ª economia 

do bloco.

A resposta da Alemanha - país hegemônico da zona do 

euro - e do Banco Central Europeu, para resolver a crise, 

e que está sendo encaminhada é a de exigir dos países 

periféricos a realização de dramáticos ajustes fiscais, 

impondo-lhes um deflação recessiva - com o objetivo 

de reduzir o consumo e aumentar a competitividade 

desses países através do aumento do desemprego 

e da redução de salários e preços. Esse arrocho 

fiscal, mais uma vez prescrito e orientado pelo capital 

financeiro contra a população, tal como já ocorrido na 

América Latina e que resultou em duas décadas de 

estagnação, é composto pelas seguintes medidas, 

entre outras: privatizações, demissão de funcionários 

públicos, redução/congelamento de salários públicos, 

elevação de impostos, aumento da idade mínima para 

a aposentadoria, cortes nas aposentadorias e demais 

gastos sociais, reformas na previdência e flexibilização 

na regulação do mercado de trabalho. Mais uma vez, é 

a agenda do neoliberalismo, que tende a instalar um 

círculo vicioso, do tipo: ajuste fiscal → queda do nível de 

atividade → redução da receita tributária → elevação da 

dívida pública/PIB → mais ajuste fiscal.

Em suma, o diagnóstico é o mesmo de sempre, qual 

seja: a crise decorre de governos e países gastadores, 

que querem viver acima de suas possibilidades, levando 

à falência fiscal dos Estados; portanto, a solução se 

resume simplesmente em discipliná-los, de maneira 

a garantir os rendimentos do capital financeiro. Nesse 

novo capítulo da crise mundial, a face Europeia da 

ditadura do capital financeiro se expressou de forma 

nem um pouco sutil, através da substituição dos 

governos grego e italiano - eleitos de acordo com as 

regras do Estado de Direito – por “tecnocratas”, ligados 

ao capital financeiro e ao Banco Central Europeu. Na 

Grécia, o governo voltou atrás na proposta de realização 

de um plebiscito para consultar a população acerca do 

caminho a ser seguido, levando à renúncia do primeiro 

ministro, enquanto na Itália o parlamento pressionado 

desautorizou o chefe do governo.

Em contraposição ao que está sendo feito, economistas 

heterodoxos (por exemplo, Paul Krugman) apontam o 

euro como parte importante do problema - porque este, 

além de ajudar a criar e sustentar a crise, com taxas 

de juros baixas e o endividamento da periferia, agora 

também dificulta a saída da crise, pois não permite 

que os países periféricos desvalorizem sua moeda. Por 

conseguinte, propõem uma saída imediata (conjuntural) 

menos dolorosa, através do relaxamento da política 

monetária, apoio institucional às economias com falta 

de liquidez, considerável desvalorização do euro e 

estímulo fiscal nos países centrais - para compensar 

as medidas de arrocho na periferia. Do ponto de 

vista estrutural, propugnam uma maior integração 

econômica, fiscal e política como solução para se 

resolver o conflito e o descolamento entre políticas 

fiscais nacionais e política monetária Europeia.

O problema dessa proposta alternativa, e mais ainda da 

solução ortodoxa que está sendo encaminhada, é que 

ambas tratam a crise como sendo, fundamentalmente, 

uma crise da União Europeia e do euro; portanto, 

de forma descolada da crise mundial, com as 

características e dinâmica anteriormente aqui tratadas. 

Em suma, não há qualquer consideração acerca do 

padrão de acumulação financeirizado prevalecente 

na atual etapa de desenvolvimento do capitalismo. 

Nenhuma menção sobre a necessidade de se reverter 

o elevado grau de concentração de renda existente, 

de se reestruturar a organização e o funcionamento 

do sistema financeiro, de se constituir instituições 

reguladoras no plano internacional, de se retroceder 

do endividamento público e privado como base da 

dinâmica da economia e de se reformar os Estados e 

as instituições democráticas a fim de impedir a sua 

captura pelo capital financeiro.

O cenáriO atual 
é de ameaça de 
implOsãO da 
própria zOna 
dO eurO, cOm  a 
descOnfiança em  
relaçãO à frança, a 
segunda ecOnOmia 
dO blOcO.
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O DesenvOlvimentO 
brasileirO e 

a crise

Depois de quase duas décadas e meia de estagnação 

e baixo crescimento econômico, a economia brasileira 

retomou, a partir de 2006, uma trajetória de crescimento 

– embora ainda modesta e não consolidada, como ficou 

evidente com a recessão de 2009 no contexto da crise 

mundial e a redução do crescimento, mais uma vez, 

em 2011.

Essa nova situação está associada diretamente, e é 

fortemente dependente, do novo cenário econômico-

político internacional que começou a se conformar a 

partir dos anos 2000, com o ingresso e participação 

da China, de modo crescente, nos fluxos comerciais 

e financeiros do mundo. A articulação China-EUA 

propiciou, até 2007, a alavancagem da economia 

mundial, em particular a melhoria significativa das 

contas externas dos países da periferia capitalista, 

em virtude do crescimento da demanda por recursos 

naturais e commodities agrícolas e minerais com o 

aumento de preços e quantidade.

Para o Brasil, isto significou crescentes superávits em 

sua Balança Comercial (Gráfico 4), com a consequente 

redução de sua vulnerabilidade externa – o que permitiu 

a autoridade econômica flexibilizar a operação da 

política macroeconômica.

Com a redução da taxa de juros, a diminuição do superávit 

fiscal primário e a constituição de crescentes reservas 

cambiais, a economia passou a ter maiores taxas de 

crescimento (gráfico 5) e menores taxas de desemprego 

(gráfico 6); a inflação foi mais facilmente administrada, 

as receitas tributárias cresceram e a relação dívida 

pública líquida / PIB reduziu-se (gráfico 7). Nesse novo 

ambiente os fluxos de capitais estrangeiros – portfólio 

e investimento direto - cresceram acentuadamente, 

reforçando a tendência à valorização do real.
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Além disso, nesse novo cenário, o salário mínimo real cresceu 

e os gastos sociais aumentaram, melhorando um pouco a 

distribuição da renda entre os rendimentos do trabalho e 

realimentando, juntamente com a ampliação do crédito, o 

crescimento econômico que, a partir de 2008, passou a ser 

puxado mais pelo mercado interno do que o externo.

Entretanto, nesse processo de desenvolvimento 

recente, foi ficando cada vez mais claro, que o país está 

consolidando com muita rapidez um tipo de estrutura 

produtiva e de inserção econômica internacional 

problemática, para dizer o mínimo.

Embora tenha havido a modernização de muitos setores 

industriais, do ponto de vista tecnológico e de gestão, 

e se tenha conseguido manter, fundamentalmente, 

todos os setores industriais relevantes – em que pese 

o longo período de estagnação econômica -, a pauta de 

exportação do país tem se reprimarizado aceleradamente 

(Gráficos 8 e 9).

Isto passou a ocorrer, principalmente, a partir do primeiro 

Governo Lula, quando a tendência à valorização do real 

retornou e se consolidou e, principalmente, durante o 

segundo Governo Lula, quando o efeito China passou a 

se manifestar de forma mais forte na economia mundial. 

Nesse cenário, crescem as dificuldades da indústria de 

transformação brasileira em competir, tanto no mercado 

externo quanto no interno, enquanto as commodities 

agrícolas (agronegócio) e minerais (indústria extrativa) 

aumentaram sua participação no PIB e nas exportações.

A dificuldade da indústria de transformação é mais evidente 

quando se considera os produtos industriais de alta e 

média-alta tecnologia, cuja balança comercial específica 

tem-se deteriorado de forma impressionante a partir do 

segundo Governo Lula (Gráfico 10), com o crescimento dos 

déficits comerciais – que são, sistematicamente, cobertos 

pelos superávits comerciais obtidos pelas commodities. 

As maiores taxas de crescimento do país nesse período 

e o efeito China, num contexto de abertura comercial-

financeira e valorização do real, explicitaram a tendência 

de especialização regressiva do país na nova divisão 

internacional do trabalho que vem se estruturando.
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Adicionalmente, a partir do segundo Governo Lula, 

começou a se conformar um novo arranjo entre o Estado 

e grandes grupos econômicos nacionais produtores-

exportadores de commodities, que vem reafirmando e 

fortalecendo esse perfil produtivo-exportador. Trata-se 

da promoção/articulação direta pelo Estado desses (e 

com esses) grupos - através do financiamento do BNDES, 

Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobrás e 

fundos de pensão de empresas estatais -, no sentido de 

torná-los mais robustos, com a ampliação de suas escalas 

de operação e a sua internacionalização. Isto levou a uma 

inflexão do bloco de poder no país quando se tem em vista 

sua configuração no período anterior, quando o domínio 

do capital financeiro nacional e internacional era absoluto.

Tudo isso tem dado margem a um debate importante 

na academia, no governo e nos setores produtivos 

interessados, que pode ser sintetizado pelas seguintes 

questões: a economia brasileira, diferentemente dos 

países desenvolvidos, está passando por um processo 

de desindustrialização (relativa) precoce? Se for este 

o caso, este é um fenômeno relevante para o futuro 

do desenvolvimento do país, para a produção e o 

emprego? Essa desindustrialização se caracteriza por 

ser um tipo especial de “doença holandesa”, na qual 

a valorização cambial decorre da abertura comercial-

financeira e da política macroeconômica implementada 

– num contexto de ampliação dos fluxos comerciais e 

financeiros internacionais? Nesse processo, qual o 

papel que vem sendo cumprido pela relação Brasil-

China? E o que ocorrerá com esse cenário, quando as 

reservas do pré-sal estiverem efetivamente em fase de 

produção e exportação?

A crise mundial, a partir de 2008, tem reforçado essa 

tendência, com o crescimento da participação das 

commodities e dos produtos industriais de baixa 

intensidade tecnológica e baixo valor agregado 

nas exportações e no saldo da balança comercial. 

Concomitantemente, tem crescido o fluxo comercial com 

a China, com este país se tornando o principal parceiro 

do Brasil - ultrapassando os EUA e estabelecendo-se um 

padrão no qual, claramente, o Brasil exporta commodities 

agrícolas e minerais e importa produtos industriais, 

inclusive produtos de maior intensidade tecnológica.

Em 2008, a resposta à crise, dada pela autoridade 

econômica no Brasil, foi semelhante àquela dos países 

desenvolvidos: maiores gastos do governo e corte de 

impostos, redução da taxa de juros e ampliação do crédito, 

com intuito de compensar a queda das exportações, do 

investimento e do consumo. Embora tenha conseguido 

reduzir o impacto da crise, não impediu que o país 

entrasse em recessão em 2009, com a redução do PIB 

em 0,6% e o crescimento do desemprego e da relação 

dívida pública/PIB; esta última também em razão de 

operações de salvamento de empresas fragilizadas por 

operações especulativas no mercado de câmbio.

Na sequência, da mesma forma que a maior parte dos 

países, a economia voltou a crescer em 2010, mas sem 

nenhum sinal de mudança no novo padrão que vem se 

consolidando nos últimos dez anos. E, mais uma vez, 

seguindo a tendência mundial, a taxa de crescimento 

do PIB em 2011 deverá cair para em torno de 3%. Como 

reflexo dessa tendência, a autoridade econômica voltou 

a flexibilizar a operação da política macroeconômica, 

com a redução da taxa juros e facilitação do crédito. A 

capacidade dessas medidas de sustentarem, em 2012, 

uma taxa de crescimento positiva, ou mesmo maior, 

vai depender, evidentemente, do desenrolar da crise na 

Europa e da possibilidade e intensidade de desaceleração 

da economia chinesa.

Em suma, diferentemente da crise de 1929, que ajudou 

a sepultar no Brasil o padrão de desenvolvimento 

agrário-exportador já em decadência e abrir espaço 

para o processo de industrialização do país, a atual crise 

mundial reforça uma tendência regressiva já presente 

anteriormente, ressaltando e estimulando mais ainda 

a importância das commodities agrícolas e minerais 

para a redução conjuntural da vulnerabilidade externa 

da economia brasileira e dificultando a diversificação 

e ampliação industrial – particularmente nos setores 

de alta intensidade tecnológica. Esse arranjo entre o 

capital financeiro, os grandes grupos exportadores de 

commodities e o agronegócio tem como contrapartida, 

no longo prazo, o crescimento da vulnerabilidade 

externa estrutural do país, num processo que realimenta 

dinamicamente a tendência vigente.

Tal como no plano mundial, a redefinição desse caminho 

só poderá ser levada a cabo se novas forças sociais 

conseguirem desafiar a atual hegemonia, através da 

proposição de outra proposta de desenvolvimento, na qual, 

sem dúvida, o Estado será decisivo na implementação 

de outro tipo de política macroeconômica, acompanhada 

por políticas industrial, tecnológica e comercial que 

impulsionem o setor industrial brasileiro e redefina a 

atual inserção internacional do país.

crescem as 
dificuldades 
da indústria de 
transformação 
brasileira
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FINANCIAMENTO ExTERNO 
   E INTERVENçãO CAMBIAL 
 NO BRASIL ROBERTO MEURER1

A crise de 2008 continua tendo desdobramentos ao 

redor do mundo, com ondas de otimismo e pessimismo 

se alternando. Preocupações com a dívida pública em 

países da zona do euro, dúvidas quanto ao crescimento 

da economia da China ou dos Estados Unidos são 

motivos que vão se alternando como explicações para 

mudanças no comportamento dos fluxos de capital 

ao redor do mundo. Como a economia brasileira é 

integrada ao mercado financeiro internacional, as 

mudanças no cenário internacional obviamente afetam 

a economia brasileira, não sem ser influenciado pelos 

acontecimentos no cenário doméstico.

O primeiro efeito direto dos fluxos de capitais externos 

maiores ou menores sobre a economia brasileira são 

através da taxa de câmbio. No caso de investimento em 

carteira, sujeito a grandes oscilações, estas oscilações 

serão transmitidas para a economia doméstica. Com 

câmbio flutuante e sem controle de capitais a volatilidade 

no câmbio é inevitável, por causa da incorporação de 

novas informações às decisões (ERRUNZA, 2001). Isto 

significa que o benefício da utilização de capital externo 

tem como um dos custos a incorporação de volatilidade 

à taxa de câmbio. Essa volatilidade da taxa nominal 

afetará também a taxa real, porque os preços domésticos 

não acompanharão exatamente a mudança no câmbio, 

o que significa alteração nos preços relativos e, por 

consequência, na demanda entre produtos domésticos 

e estrangeiros.

Uma taxa de câmbio mais volátil traz mais risco para 

as decisões financeiras e também para as relacionadas 

a importações e exportações de bens e serviços. Uma 

possibilidade de reduzir o problema é através da 

intervenção no mercado cambial. O Banco Central do 

Brasil intervém frequentemente no câmbio, com o 

objetivo de evitar volatilidade e influenciar a própria taxa. 

Nas intervenções efetuadas para reduzir a volatilidade 

do câmbio o objetivo é reduzir o já citado risco de 

operações com o exterior. No caso das intervenções que 

procuram influenciar a taxa, aparece o trade off entre 

competitividade da produção doméstica e controle da 

inflação. A moeda doméstica mais depreciada aumenta a 

1. Professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Santa 
Catarina e bolsista do CNPq.
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competitividade da produção local em relação à externa, 

com efeitos positivos sobre renda e produto, mas 

pressiona a inflação.

A partir de 2003, o câmbio brasileiro passou por um 

longo período de apreciação, que induziu a intervenção 

do Banco Central e gerou a acumulação de reservas 

internacionais de mais de 350 bilhões de dólares no 

final de 2011. O custo fiscal deste aumento de reservas, 

dado pela diferença de rentabilidade das reservas e 

a remuneração dos títulos emitidos para esterilizar 

a compra de divisas ou pelo custo de oportunidade 

de utilização desses recursos não é desprezível 

(CAVALCANTI e VONBUN, 2008).

A redução da vulnerabilidade externa da economia 

brasileira, a partir de 2003, foi obtida, em um primeiro 

momento, pela redução da exposição da dívida interna 

à taxa de câmbio, pela redução da própria dívida 

externa, concomitantemente ao aumento das reservas 

internacionais. A existência de um estoque de reservas 

internacionais gera custos, como discutido acima, 

embora as próprias intervenções no mercado de câmbio 

que permitiram a redução da dívida externa e redução do 

passivo cambial tenham custos (MEURER, 2006).

A Tabela 1 mostra a matriz de correlações dos principais 

fatores condicionantes da base monetária, em que é 

possível perceber a importância das operações do setor 

externo, que são uma boa proxy para as intervenções 

cambiais, sobre o comportamento da base e, por 

consequência, sobre as operações com títulos públicos 

utilizados para esterilizar essas operações. A correlação 

entre as operações do setor externo e a variação da 

base monetária é muito próxima de zero, o que indica 

que não são estas operações as responsáveis pelas 

alterações no volume de base monetária da economia. 

Como é de se esperar quando a política monetária é 

executada a partir de uma meta para a taxa de juros de 

curtíssimo prazo, as operações com títulos públicos são 

o principal instrumento para a alteração da quantidade 

de moeda em circulação. As operações com títulos 

públicos têm uma correlação elevada com a variação da 

base monetária, 0,57, mostrando a operação da política 

monetária através de operações de mercado aberto. A 

importância da esterilização das operações do setor 

externo pode ser vista através da correlação negativa 

entre as operações do setor externo e operações com 

títulos públicos, de -0,34. As operações com títulos 

públicos têm de ser contracionistas sobre a base 

monetária em caso de intervenção de compra de divisas 

para evitar que a taxa de juros caia. As operações de 

venda de títulos públicos predominaram entre 2004 e 

2012, e geraram aumento da dívida pública interna como 

contrapartida da elevação das reservas internacionais. 

Essas operações com títulos públicos não são mais 

correlacionadas com as operações do setor externo por 

causa do efeito contracionista do Tesouro Nacional sobre 

a base monetária, ao longo da maior parte do período.

A intervenção no mercado cambial à vista (pronto) por 

parte do Banco Central do Brasil entre 2004 e 2011 

foi de 275,1 bilhões de dólares na ponta de compra de 

divisas e 14,5 bilhões de dólares em vendas, gerando um 

efeito líquido de 260,6 bilhões de dólares. As compras do 

Tesouro Nacional, mesmo que em discurso se destinem 

a pagamentos futuros de dívida pública, são efetuadas 

seguindo a mesma lógica de atuação do Banco Central. 

O valor dessas compras entre 2004 e 2011 foi de 74,5 

bilhões de dólares. Se há esse volume de compras de 

divisas, deve-se verificar qual a sua origem.

Entre 2003 e 200,7 o Brasil apresentou superávit em 

transações correntes, o que contribuiu para a redução 

da vulnerabilidade externa da economia. A partir de 

2008 o país passou a incorrer em déficits em transações 

correntes. Apesar dos déficits, com exceção do breve 

período entre setembro de 2008 e fevereiro de 2009, as 

intervenções do Banco Central são predominantemente 

de compra de divisas desde março de 2003. O saldo de 

transações correntes e da conta capital e financeira é 

aproximadamente simétrico até 2005, como pode ser 

observado no Gráfico 1. Em 2006 e 2007 ocorre superávit 

em transações correntes e saldo positivo na conta capital 

e financeira. A partir de 2008 os déficits em transações 

correntes são mais do que compensados pela entrada 

de capitais, o que possibilita a acumulação de reservas 

internacionais. Um dos efeitos dessa acumulação de 

reservas, possível tanto por emissão de dívida pública no 

exterior quanto por intervenções no mercado de câmbio, 

é a redução da volatilidade externa da economia. O 

menor risco associado à economia brasileira, por sua 

vez, é um dos fatores que fortalece a atração de capitais.

Como o Brasil está incorrendo em déficits em 

transações correntes, passa a depender da entrada 

de capitais externos. A possibilidade de utilização das 

reservas internacionais é limitada pela própria finitude 

das reservas e pelo próprio caráter de certa forma 

contraditório de sua existência, como um “seguro” para 

situações de crise, mas que, se utilizadas, eliminariam 

o seguro. Como há a necessidade de atração de capitais 

externos por causa dos déficits, passa a ser importante 

como esses capitais entram no país.

O Gráfico 2 mostra a composição da conta financeira 

do balanço de pagamentos do Brasil. Como é 

esperado, o investimento em carteira é mais volátil 

que o investimento direto, embora ambos apresentem 

alguma tendência comum ao longo do tempo. O grau 

de dependência da economia dos capitais externos terá 

influência em como a economia reagirá aos choques 

externos, relacionados com a própria vulnerabilidade 

externa da economia brasileira. Uma boa ilustração 

das consequências da composição do financiamento 

Tesouro 
Nacional

Operações com 
Títulos Públicos

Operações do 
Setor Externo

Depósitos de 
Instituições Financeiras

Variação da 
Base Monetária

Tesouro Nacional 1

Operações com Títulos Públicos -0,456 1

Operações do Setor Externo -0,020 -0,339 1

Depósitos de Instituições Financeiras 0,032 -0,676 -0,126 1

Variação da Base Monetária -0,195 0,573 -0,085 -0,086 1

Matriz De Correlações – Fatores Condicionantes da Base Monetária
Jul/03 a Dez/11

Tabela 1

Fonte: Calculado a partir de dados do Banco Central do Brasil

Gráfico
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BRASIL -TRANSAçÕES CORRENTES E CONTA CApITAL E FINANCEIRA

Fonte: Calculado a partir de dados do Banco Central do Brasil
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externo da economia pode ser feita a partir do ocorrido 

durante a crise financeira de 2008. Nesse ano o Brasil 

teve um déficit em transações correntes de 29,4 bilhões 

de dólares e saldo de investimento em carteira de 

somente 1,2 bilhão de dólares. Caso não houvesse 

ocorrido o superávit na conta de investimento direto 

(25,7 bilhões de dólares) as autoridades monetárias 

teriam de ter realizado intervenções mais significativas, 

ou seja, reduzir as reservas, para conter a elevação do 

preço do dólar.

O fato de o investimento direto ser menos oscilante em 

comparação ao investimento em carteira não significa 

que não tenha custos (SEABRA e FLACH, 2005). Isto 

tem de ser considerado em termos de custos para a 

estratégia de crescimento com utilização de recursos 

externos, em que tanto investimento direto quanto 

em carteira tem vantagens e desvantagens. Para as 

questões conjunturais, como a gestão da volatilidade da 

taxa de câmbio, os riscos associados à dependência de 

investimento de carteira tem de ser considerados.

Mesmo o investimento externo em carteira não tem 

comportamento homogêneo entre seus componentes 

(MEURER, 2010). As emissões no exterior dependem 

de decisões tanto dos emissores dos títulos quanto 

dos demandantes. Com isso é possível aos emissores 

buscar os melhores momentos para a emissão, não se 

sujeitando necessariamente às condições do mercado 

em cada momento. Por outro lado, as negociações no 

mercado local podem ocorrer independentemente 

das escolhas dos emissores de títulos, no mercado 

secundário. Isto significa que em um mercado financeiro 

doméstico integrado ao mercado internacional, como 

é o caso brasileiro, as entradas e saídas de capitais 

podem ocorrer sem necessariamente manter relação 

com os fundamentos da economia ou do papel que está 

sendo negociado. Também é necessário lembrar as 

características diferentes entre títulos de renda fixa e 

títulos de propriedade, como as ações.

Outro aspecto a ser considerado é que a própria 

destinação dos recursos externos pode ter efeitos 

contracionistas ou expansionistas independentemente 

da esterilização desses fluxos (GARCIA, 2011). Os efeitos 

dos fluxos sobre o produto e, por consequência, sobre 

a inflação, não são totalmente anulados em caso de 

esterilização por causa da atuação do canal do crédito.

Como os fluxos que ocorrem em negociações dentro do 

país têm impacto sobre o câmbio, caso as autoridades 

monetárias tenham interesse em influenciar o câmbio ou 

evitar mudanças decorrentes dos fluxos é possível a adoção 

de medidas que afetem esses fluxos. Isto significa que 

os acontecimentos no mercado financeiro internacional 

e, mais amplamente, na economia mundial, tenderão a 

Gráfico
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Fonte: Calculado a partir de dados do Banco Central do Brasil.

gerar medidas que facilitem ou dificultem a entrada de 

capitais, especialmente de carteira, para o país. Portanto, 

as características estruturais da economia, as oscilações 

conjunturais e o cenário internacional condicionarão a 

adoção de medidas de política fiscal com efeitos sobre a 

rentabilidade de aplicações financeiras dentro do país ou 

viabilidade de captações externas.

A ausência de uma flutuação limpa do câmbio, inevitável 

pela própria existência de relações financeiras entre 

o setor público doméstico e o sistema financeiro 

internacional, gera mudanças regulatórias que afetam 

os retornos domésticos em comparação aos externos. 

Estas fricções introduzidas nas transações financeiras 

entre o país e o exterior afastam a comparação da 

rentabilidade de opções financeiras para agentes locais 

ou estrangeiros da aplicação da paridade internacional de 

juros e diferenças em avaliação de risco. Por outro lado, 

o investimento em carteira é fonte de informação sobre 

a avaliação do país nos mercados financeiros, além de 

possibilitar a diversificação de fontes de financiamento.

A atração de investimento de carteira menos volátil 

depende dos próprios fundamentos da economia, 

associados a risco, além do cenário internacional. 

Mudanças macroeconômicas estruturais que permitam 

reduzir o diferencial de juros internos e externos podem 

contribuir tanto para maior estabilidade dos fluxos 

quanto da taxa de câmbio.
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Por que diminui 
a Procura Pelo 

curso de 
economia?

“Não temos dúvidas de que o economista é o profissional 

que tem a mais ampla visão do mundo em que 

vivemos. É um profissional que abarca conhecimentos 

nos mais diversos campos do saber”. As palavras 

do presidente do COFECON, Ermes Tadeu Zapelini, 

proferidas em seu discurso de posse na noite de 09 de 

fevereiro, destacavam as vantagens da formação que o 

economista recebe nas universidades, capacitando-o 

para o mercado de trabalho.

Antes mesmo de formado, o economista já se destaca 

entre os outros profissionais. Uma pesquisa realizada 

no ano passado pelo Núcleo Brasileiro de Estágios 

(Nube) constatou que entre os cursos superiores, 

aquele cujos estagiários são mais bem remunerados 

é o de Economia: média de R$ 1.089,57. Valor que se 

multiplica depois da formatura: segundo dados do 

Salariômetro, nos últimos seis meses o salário médio 

de admissão do economista no país foi de R$ 4.387,00.

Apesar disso, a procura pelo curso de Economia é 

considerada baixa. São poucos os vestibulares em que 

a demanda chega a 10 candidatos por vaga e, entre 

os pesquisados pela reportagem, apenas um superou 

20; ao mesmo tempo, há cursos em universidades 

federais cuja demanda não chega a cinco candidatos 

por vaga. Se o profissional economista tem vantagens 

competitivas no mercado de trabalho, por que há pouca 

procura pelo curso?

O economista Luiz Alberto Machado, coordenador da 

Comissão de Educação do COFECON e professor da 

Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), atribui a 

baixa demanda a vários fatores. Um deles, o momento 

vivido pela economia nacional. “Enquanto a economia 

brasileira crescia até o final dos anos 70, o curso de 

economia exercia uma atração sobre a população. Este 

é um fator difícil de medir, mas tenho muito clara esta 

sensação entrevistando pessoas que queriam inscrever-

se para o curso”, afirma Machado.

Outro fator tem a ver com a reforma curricular realizada 

em 1984 pelo Conselho Federal de Educação. “Os cursos 

noturnos, que eram em maior número, passaram a ter 

uma duração de cinco anos. No setor privado não se faz 

muita distinção entre Administração, Contabilidade e 

Economia, então o aluno se perguntava por que fazer um 

curso de cinco anos se ele poderia fazer um de quatro 

anos”, aponta Machado.

José Luiz Pagnussat, ex-presidente do COFECON e 

da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em 

Economia (ANGE), aponta para um problema mais 

recente. “Aumentou muito a oferta de cursos alternativos 

ao de Economia nos últimos anos”, explica Pagnussat. 

“Quando o estudante olha para as opções que tem, de 

imediato vê ofertas diferentes de cursos de Administração 

e outras áreas como Relações Internacionais e Comércio 

Exterior – uma volta à origem do curso de Economia”.

Tanto Machado quanto Pagnussat apontam para o fato de 

que o curso é considerado difícil – e esta dificuldade se 

reflete no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(Enade). Os cursos são avaliados a cada três anos, com 

provas para alunos ingressantes e concluintes. Em 2006, 

foram nove os cursos de Economia com nota máxima 

(5) contra sete em 2009 – quatro deles conseguiram o 

feito nas duas edições. O número de cursos com nota 4 

aumentou (de 18 para 29). A maioria ficou com nota 3. 

“O exame é muito difícil”, aponta Machado. “Quando 

trago para os meus alunos as provas do curso de 

Administração, eles tiram notas mais altas do que na 

prova de Economia. A nota média do curso de Economia 

é mais baixa que a de outros cursos e este também é um 

fator que afasta alunos”.

Pagnussat também cita o fato de que o curso de Economia 

é considerado difícil por ter uma formação tanto 

quantitativa como teórica e sólida. “Para os estudantes 

há uma dificuldade na área quantitativa e eles preferem 

buscar cursos considerados mais fáceis”, afirma o 

professor. “Áreas como econometria e microeconomia 

utilizam muito o cálculo”.

ConCorrênCia

DificulDaDe

LUIZ ALBERTO 
MAChADO



Uma questão que surge neste debate é o que fazer com a 

formação que os economistas recebem na universidade. 

Para Pagnussat, “o curso é visto como abstrato e o jovem 

estudante não tem uma noção clara de onde vai atuar. 

Depois de formado ele tem um sucesso maior do que 

outros cursos, mas enquanto está estudando não vê a 

aplicabilidade do conteúdo”.

O ex-presidente do COFECON defende a importância da 

formação abrangente. “É fundamental ter a formação 

mais eclética, não só pela formação quantitativa, teórica 

e histórica, mas também pelo pluralismo metodológico, 

para saber interpretar cobrindo os diferentes ângulos. 

O problema é que para a graduação está cada vez mais 

difícil entusiasmar um estudante para esta formação 

mais teórica”.

Machado aponta para uma característica dos cursos que 

gera uma imagem quanto à área de atuação. “A maioria 

dos cursos tinham uma ênfase muito macroeconômica. 

Isso passou para o mercado que o curso de Economia 

servia para quem fosse trabalhar no governo, num 

Ministério ou Secretaria. Ficou a ideia de que quem 

deveria trabalhar na indústria e no setor privado em 

geral deveria cursar Administração e não Economia, 

porque além do viés mais teórico, o curso de Economia 

era muito macro. É preciso um amplo trabalho de 

divulgação sobre as reais possibilidades de trabalho 

do economista, que tem uma formação extremamente 

rigorosa, abrangente, e por isso tem uma capacidade de 

adaptação para muitas ocupações”.

“Historicamente o economista foi um técnico 

competente, um técnico de governo. Boa parte dos 

economistas estão no setor público, é um grande 

mercado de trabalho”, afirma Pagnussat, destacando 

também a capacidade de adaptação do economista: 

“ele tem facilidade de ser aprovado no serviço público 

exatamente pelo perfil eclético, ajustando-se mais 

facilmente ao mercado de trabalho”.

Vários professores dos cursos de Economia não são 

graduados em Ciências Econômicas, mas possuem 

mestrado ou doutorado na área. Pagnussat vê com 

bons olhos esta aproximação: “Ruim seria não ter estes 

profissionais, mas a aderência deles ao perfil específico 

do curso é importante. Não se pode ter outro profissional 

dando aula sobre atividades que sejam específicas 

do economista, mas ele pode proporcionar uma boa 

formação em outras áreas”.

A falta de alunos faz com que alguns cursos de economia 

fechem as portas – especialmente em instituições de 

ensino privadas. “Eu não vejo isso com maus olhos”, 

comenta Machado. “Havia cursos demais. Os cursos 

de excelência continuam tendo uma boa demanda. 

Muitos cursos surgiram em época de vacas gordas e, 

como eram cursos fracos, não vejo nada de mais no 

desaparecimento de alguns deles. O próprio mercado 

identifica, o aluno percebe que o curso não vale a pena”.

A preocupação com o grande número de cursos 

de Economia não é nova. No artigo “Economista: 

Formação, Profissão e Legislação”, publicado no 

número anterior da revista Economistas, Carlos 

Roberto de Castro menciona que nos anos 60 “um 

grupo de renomados economistas brasileiros discutiu 

os problemas existentes nas áreas do ensino e da 

Para Pagnussat, um curso com formação mais 

específica poderia atrair mais estudantes. “Um caminho 

que defendi há bastante tempo é que os cursos deveriam 

definir com maior precisão o seu perfil. Poderíamos ter 

mais campos do saber com cursos específicos, como 

economia do setor público, economia da empresa, 

cursos que poderiam atrair melhor o perfil específico 

dos estudantes do ensino médio. Cursos como os da 

FGV e do IBMEC são casos de sucesso que têm um perfil 

definido”. Ele também aponta para a redução do número 

de cursos de graduação enquanto aumentam os cursos 

de pós-graduação. “Em Brasília temos dez cursos de 

pós-graduação e apenas quatro de graduação”.

Machado aponta para novas áreas que devem ser 

exploradas na formação do economista. “Há uma 

expansão em alguns setores que pode ser interessante. 

No mundo existe uma tendência de valorização do que se 

tornou conhecido como economia criativa. É um conceito 

em expansão, que revoluciona algumas coisas, a própria 

ideia de que a economia trabalha com recursos escassos 

e o desenvolvimento depende da capacidade de utilização 

de recursos limitados. Com a economia criativa acabou 

isso, porque estes fatores (conhecimento e criatividade) 

não são escassos”.

O professor da FAAP citou o caso específico da 

internacionalização de empresas brasileiras. “Sempre 

pensamos em globalização com a vinda de empresas 

estrangeiras para o Brasil. Hoje temos o quadro inverso. 

O economista pode aproveitar esta tendência, desde que 

se capacite e fale os idiomas”. 

Fechamento 
de cursos

Futuro

Esta reportagem tem como proposta abrir a discussão sobre os cursos de economia. Participe mandando seu ponto de vista sobre este 

assunto importante para os economistas. imprensa@cofecon.org.br

Formação 
eclética

pesquisa econômica do Brasil”. Entre as deficiências 

apontadas estava o “avanço descontrolado do número 

de cursos”.

O presidente Zapelini apontou para este problema. 

“Estamos longe de alcançar uma abrangência nacional 

de bacharéis em economia bem forjados. A realidade 

é outra. A maioria das escolas existentes possuem 

instalações deficientes, corpo docente mal remunerado 

e de inexpressiva qualificação”, afirmou em seu 

discurso de posse. 

jOSé LUIZ
pAgNUSSAT
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Comissões
de Trabalho do Conselho Federal de eConomia

Um dos momentos mais importantes da primeira 

Sessão Plenária de 2011, realizada nos dias 10 e 11 de 

fevereiro, foi a formação das Comissões de Trabalho 

para o ano de 2012. O presidente do COFECON, Ermes 

Tadeu Zapelini, apresentou ao plenário o programa de 

trabalho da presidência, dividido em quatro grandes 

áreas: registro, fiscalização, planejamento estratégico 

e valorização profissional.

Entre os projetos defendidos no plano de trabalho da 

presidência, encontram-se:

- Relacionamento com estudantes (gincanas e 

disseminação do projeto CORECON Acadêmico);

- Aperfeiçoamento da Lei 1.411/51 (interferindo na 

tramitação do Projeto de Lei do Senado 658/07);

- Projeção e fortalecimento da imagem do economista 

(com uma campanha unificada de projeção 

profissional);

- Valorização da formação profissional e aproximação 

com a área acadêmica (lutando também pela inclusão 

da disciplina de educação econômico-financeira no 

ensino médio);

- Fortalecimento do Sistema COFECON/CORECONs (com 

despachos executivos, programas de apoio à fiscalização 

e à recuperação de créditos);

- Programa de treinamento para funcionários (com 

workshop de funcionários do COFECON e de Gerentes, 

Assessores Jurídicos, Fiscais e Contadores do Sistema);

- Atualização da Consolidação da Legislação Profissional 

do Economista;

- Dar continuidade à implantação do Planejamento 

Estratégico do COFECON;

- Realização do Prêmio Brasil de Economia e prêmio 

Personalidade Econômica do Ano;

- Aperfeiçoamento da estrutura do COFECON (com 

reforma nas instalações físicas e melhoria no setor de 

Tecnologia da Informação).

Foram formadas oito comissões de trabalho com os 

participantes e atribuições listados:

COMISSÕES COMpETÊNCIAS pARTICIpANTES 2012

1. Comissão 
de Tomada de 

Contas

Acompanhar as demonstrações de receita e despesa do COFECON, 
conferindo a regularidade das despesas efetivadas, inclusive dos bens 
patrimoniais permanentes;

Exercer o papel de controle interno do Sistema, emitindo pareceres 
conclusivos sobre registros, prestação de contas e balancetes 
trimestrais do Sistema COFECON/CORECON’s.

Efetivos:
Coordenador: João Manoel Gonçalves Barbosa
Fabíola Andréa Leite de Paula, Paulo Brasil Corrêa de Mello

Suplentes:
Odisnei Antonio Bega, Antonio Melki Júnior, Nei Jorge Correia Cardim

Interface no COFECON: 
Antonio Tolentino, E-mail: antonio.tolentino@cofecon.org.br

2. Comissão de 
Licitação

Efetivar os processos de aquisição de bens e de contratação de serviços, 
de acordo com os parâmetros definidos pela Lei Federal nº 8.666/93.

Efetivos:
Coordenador: José Eustáquio R. Vieira Filho
Felipe Santos Burmann, Flávia Rodrigues Soares

Suplentes:
Júlio Flávio Gameiro Miragaya
Lilian de Souza Barbosa

Interface no COFECON: 
Felipe Santos Burmann, E-mail: felipe.burmann@cofecon.org.br

3. Comissão de 
planejamento 

Estratégico

Consolidar a efetivação do Planejamento Estratégico do Conselho com 
vistas ao fortalecimento operacional do Sistema.

Coordenador: Kanitar Aymoré Saboia Cordeiro
Paulo Roberto Lucho, Paulo Salvatore Ponzini, Jin Whan Oh
Fernando Ramos Filho, Carlos Roberto de Castro

Interfaces no COFECON:
Maria Aparecida Carneiro, E-mail: maria.aparecida@cofecon.org.br
Allan Mendes Batista, E-mail: allan.mendes@cofecon.org.br

4. Comissão de 
Modernização 
e Qualidade de 

gestão

Aperfeiçoar o Setor de Tecnologia da Informação – TI, com vistas à 
modernização da estrutura administrativa não só do COFECON como 
também do fortalecimento do próprio Sistema.

Coordenador: Jin Whan oh
Wilson Benício Siqueira, Paulo Roberto Lucho,  
Kanitar Aymoré Saboia Cordeiro, Carlos Roberto de Castro

Interfaces no COFECON: 
Lucas Roberto de Azevedo Ferreira , 
E-mail: lucas.ferreira@cofecon.org.br
Fernando Athaide Nóbrega Filho
E-mail: fernando.athaide@cofecon.org.br

5 . Comissão de 
Educação

Organizar e promover o Prêmio Brasil de Economia, Personalidade Econô-
mica do Ano e Gincana Nacional de Economia;

Promover mecanismos que estreitem a relação do COFECON com as 
Universidades e com as escolas de economia do país, assim como os 
cursinhos e escolas de ensino médio;

Articular e participar, juntamente com outras entidades, no acompanha-
mento das diretrizes curriculares do curso de economia no país.

Coordenador: Luiz Alberto de S. A. Machado
Mário Sérgio Fernandez Sallorenzo, Eduardo José Monteiro da Costa, 
José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, Celina Martins Ramalho, Cândido Luiz 
de Lima Fernandes, Júlio Alfredo Rosa Paschoal, Carlos Alberto Safatle, 
Carlos Roberto de Castro

Interfaces no COFECON: 
Jane Lopes da Silva, E-mail: jane.silva@cofecon.org.br
Ana Claudia Ramos Pinto, E-mail: ana.claudia@cofecon.org.br

6 . Comissão de 
Comunicação e 

Eventos

Aperfeiçoar os mecanismos de comunicação do Sistema COFECON/CO-
RECONs e a comunicação interna, inserindo-o na agenda econômica e na 
mídia nacional e nos Estados; 

Revisar os mecanismos da página do COFECON na Internet; coordenar a 
Revista do COFECON.

Coordenador: Wilson Benício Siqueira
Fabíola Andréa Leite de Paula, Róridan Penido Duarte,  
Carlos Roberto de Castro

Interfaces no COFECON: 
Manoel Castanho, E-mail: manoel.castanho@cofecon.org.br
Daniel Nunes de Oliveira, E-mail: daniel.nunes@cofecon.org.br

7. Comissão 
de Normas, 
Legislação e 
Fiscalização

Acompanhar a aplicação de normas e procedimentos do Sistema 
COFECON/CORECONs. 

Revisar e atualizar a Consolidação da legislação da Profissão do 
Economista, como também o acompanhamento da fiscalização em todo o 
Sistema. 

Acompanhar e verificar as condições do exercício da profissão de 
economista e as habilitações para o registro do profissional. 

Apreciar e relatar os processos relativos à atividade-fim de registro e 
fiscalização.

Revisar e rediscutir o PLS 658/2007, em tramitação no Congresso Nacional.

Coordenador: Paulo Dantas da Costa
Wellington Leonardo da Silva, Nei Jorge Correia Cardim, Virgílio Pacheco 
de Araújo Neto, Odisnei Antonio Bega, José Roberto de Lacerda Santos, 
Paulo Brasil Corrêa de Mello, Pedro Afonso Gomes, Júlio Alfredo Rosa 
Paschoal, José Luiz Amaral Machado
Fernando Ramos Filho, Carlos Roberto de Castro

Interfaces no COFECON: 
Daniel Nunes de Oliveira, E-mail: daniel.nunes@cofecon.org.br
Marcus Vilmon Teixeira dos Santos
E-mail: marcus.vilmon@cofecon.org.br

8. Comissão 
de política 

Econômica e 
Desenvolvimento 

Regional

Pesquisar, discutir e promover a participação efetiva dos economistas no 
desenvolvimento econômico do país e sua inserção na economia mundial. 
Posicionar-se sobre os impactos das políticas econômicas. Elaborar es-
tudos e avaliações referentes à situação da desigualdade na distribuição 
espacial da renda no Brasil, possíveis avanços e suas causas; Apoiar a re-
alização de seminários e encontros nacionais e regionais sobre a questão 
do desenvolvimento regional; Promover a avaliação das políticas públicas 
que tratam da questão regional, considerando seus diversos aspectos: 
planejamento territorial, desenvolvimento regional e ordenamento territo-
rial; Participar de eventos nacionais e regionais relacionados ao tema do 
desenvolvimento regional; Estimular a publicação de artigos relacionados 
ao tema nos sites e nas publicações do Sistema COFECON/CORECONs e 
avaliar a edição pelo COFECON de uma coletânea sobre o tema, com artigos 
elaborados pelos CORECONs.

Coordenador: Ermes Tadeu Zapelini 
Júlio Alfredo Rosa Paschoal, Virgílio Pacheco de Araújo Neto, Roberto 
Bocaccio Piscitelli, Eduardo José Monteiro da Costa, Róridan Penido 
Duarte, Antonio Eduardo Poletti, Júlio Flávio Gameiro Miragaya,  
Carlos Roberto de Castro

Interfaces no COFECON: 
Maria Aparecida Carneiro, E-mail: maria.aparecida@cofecon.org.br
Allan Mendes Batista, E-mail: allan.mendes@cofecon.org.br
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Endereço: Av. Rio Branco, 109, 
16º e 19º andares - Centro

Cidade: Rio de Janeiro – RJ

CEp: 20.040-906

Telefone: (21) 2103-0178

Fax: (21) 2103 -0106

presidente: João Paulo de Almeida Magalhães

Vice-presidente: Sidney Pascoutto da Rocha

E-mail: corecon-rj@corecon-rj.org.br

Secretário Executivo: Wellington Leonardo da Silva

Site: www.corecon-rj.org.br

Endereço: Rua Siqueira Campos, 1.184, 
 Conj 601-606, 6º andar - Centro

Cidade: Porto Alegre – RS

CEp: 90010-001

Telefone: (51) 3254-2600 (geral)  

Fax: (51) 3254-2601

presidente: Geraldo Pinto Rodrigues da Fonseca

Vice-presidente: Tiago Wickstrom Alves

gerente Executiva: Helena Edi Cruz

Site: www.coreconrs.org.br

Endereço: Rua Líbero Badaró, 425,  
Ed. Grande São Paulo, 
14º andar - Centro

Cidade: São Paulo – SP

CEp: 01009-905

Telefone: (11) 3291-8700 ( Geral ) 

Fax:  (11) 3291-8701

presidente: Manuel Enriquez Garcia

Vice-presidente: Francisco da Silva Coelho

gerente Executivo: Silvério Antônio dos Santos Junior

Site: www.coreconsp.org.br

Endereço: Rua Frederico Simões, 98, 
Ed. Advanced Trade Center, sala 505, 
Caminho das Árvores - Pituba

Cidade: Salvador – BA

CEp: 41820-774

TelFax: (71) 3341-1597 / 3341-2764 / 3341-2770

presidente: Marcelo José dos Santos

Vice-presidente: Carlos Rodolfo Lujan Franco

Superintendente: Bruno Pires Sacramento

Site: www.corecon-ba.org.br

Endereço: Rua do Riachuelo, Ed. Círculo Católico, 105, 
sala 208 - Boa Vista

Cidade: Recife – PE

CEp: 50050-400

Telefone: (81) 3222-0758 / 3221-2473

Fax:  (81) 3222-0758

presidente: Fernando de Aquino Fonseca Neto

Vice-presidente: José Carlos Neves de Andrade

gerente Executiva: Adriana Araújo

Site: ww.corecon-pe.org.br

Endereço: Rua Professora Rosa Saporski, nº 989 
Mercês

Cidade: Curitiba – PR

CEp: 80.810-120

Telefone: (41) 3336-0701

Fax:  (41) 3336-0701

presidente: Eduardo Moreira Garcia

Vice-presidente: José Augusto Soavinsky

gerente Executivo: Amarildo de Souza Santos

Site: www.corecon-pr.org.br

CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 1ª REgIãO - Rj CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 4ª REgIãO - RS

CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 2ª REgIãO - Sp CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 5ª REgIãO - BA

CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 3ª REgIãO - pE CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 6ª REgIãO - pR

Endereço: Rua Trajano, 265, 12º andar 
Centro

Cidade: Florianópolis – SC

CEp: 88.010-010

Telefone: (48) 3222-1979

Fax: (48) 3222-1979

presidente: Paulo Roberto de Jesus

Vice-presidente: Ricardo Bayer Battistotti

gerente: Rodrigo Nivaldo Martins

Site: www.corecon-sc.org.br 

Endereço: Rua Paraíba, 777 - Funcionários

Cidade: Belo Horizonte – MG

CEp: 30.130-140

Telefone: (31) 3261-5806

Fax: (31) 3261-8127

presidente: Cláudio Gontijo

Vice-presidente: Fabrício Augusto de Oliveira

gerente Executivo: Flávio Vidigal de Carvalho Pereira

Site: www.portaldoeconomista.org.br

Endereço: Avenida Antônio Sales, 1.317 
sala 06 / 08, Ed. Nordeste Center 
Bairro Joaquim da Távora

Cidade: Fortaleza – CE

CEp: 60.135-100

Telefone: (85) 3246-1551 

Fax:  (85) 3224-8162

presidente: Francisco Assunção e Silva

Vice-presidente: Rogério Coutinho Fontenelle

Superintendente: Mirian Pinheiro Pessoa de Andrade

Site: www.corecon-ce.org.br

Endereço: Setor Comercial Sul, Quadra 4, Bloco A, 
sala 202, Edifício Embaixador

Cidade: Brasília – DF

CEp: 70.300-907

Telefone: (61) 3964-8366 / 3223-1429 / 3225-9242

Fax: (61) 3964-8364

presidente: Jusçanio Umbelino de Souza

Vice-presidente: Maria Cristina de Araújo

gerente Executivo: Ronaldo Galloti Schroeder

Site: www.corecondf.org.br

Endereço: Rua Jerônimo Pimentel, 918 - Umarizal

Cidade: Belém – PA

CEp: 66.055-000

Telefones: (91) 3223-1988

Fax:  (91) 3242-0207

presidente: Antonio Ximenes Barros

Vice-presidente: Marcus Vinícius Gomes Holanda

gerente Executivo: Marco Antônio Barbosa da Costa

Site: www.coreconpara.org.br

Endereço: Rua Dias Cabral, 165, 1º andar - Centro

Cidade: Maceió – AL

CEp: 57.020-250

Telefone: (82) 3221-3850

presidente: Marcos Antônio Moreira Calheiros

Vice-presidente: Maurílio Procópio Gomes

gerente Executivo: Divaldo Coutinho

Site: www.corecon-al.org.br

CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 7ª REgIãO - SC CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 10ª REgIãO - Mg

CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 8ª REgIãO - CE CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 11ª REgIãO - DF

CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 9ª REgIãO - pA CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 12ª REgIãO - AL

RELAçãO DOS CORECONs

50 51



RELAçãO DOS CORECONs

Endereço: Rua Leonardo Malcher, 768 - Centro

Cidade: Manaus – AM

CEp: 69.010-170

Telefone: (92) 3234-2421 /  3622-7880
3622-2826 

Fax: (92) 3234-2421

presidente: Ailson Nogueira Rezende

Vice-presidente: Francisco de Assis Mourão Júnior

gerente Executivo: Jorge Rodrigo Lopes Chaves

Site: www.corecon-am.org.br

Endereço: Rua Duque de Caxias, 398 - São José

Cidade: Aracaju – SE

CEp: 49.015-320

Telefone: (79) 3214-1883 / 3214-0173

Fax: (79) 3211-7826

presidente: Hermany Machado Ferreira

Vice-presidente: Israel Schuster

gerente Executiva: Artemisa Ribeiro Batista

Site: www.corecon-se.cofecon.org.br

Endereço: Rua 06, Quadra 11, Lote 02 
Palácio PAIAGUÁS

Cidade: Cuiabá – MT

CEp: 78.049-045

Telefone: (65) 3644-1607

presidente: Adão Barbosa Garcia

Vice-presidente: Aurelino Levy Dias de Campos

gerente Executiva: Tianna Pereira Monteiro da Silva

Site: www.corecon-mt.org.br

Endereço: Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, 
 sl. 1903/1904 - Centro

Cidade: Vitória – ES

CEp: 29.010-250

Telefone: (27) 3222-1985 / 3233-0618

Fax:  (27) 3222-1985

presidente: José Antônio Alves Resende

Vice-presidente: Tyago Ribeiro Hoffmann

gerente Executiva: Josiane Gonçalves da Silva Tavares 

Site: www.corecones.com.br

Endereço: Av. Jerônimo de Albuquerque, s/ nº, 
Casa do Trabalhador, sala 104 -  Calhau

Cidade: São Luís – MA

CEp: 65.074-220

Telefone: (98) 3236-5376 

Fax: (98) 3246-1784

presidente: Luiz Augusto lopes Espindola

Vice-presidente: Felipe Macedo de Holanda

Secretária Executiva: Marlene Costa Luz

Site: www.corecon-ma.org.br

Endereço: Av. 86, nº 617 - Setor Sul

Cidade: Goiânia – GO

CEp: 74.083-330

Telefone/fax: (62) 3218-3311

presidente: Alen Rodrigues de Oliveira

Vice-presidente: Marcos Fernando Arriel

Responsável 
Direto: Maria Paula Badra (Secretária Executiva)

Site: www.corecon-go.org.br

CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 13ª REgIãO - AM/RR CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 16ª REgIãO - SE

CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 14ª REgIãO - MT CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 17ª REgIãO - ES

CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 15ª REgIãO - MA CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 18ª REgIãO - gO
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Endereço: Rua Princesa Isabel, 815
Cidade Alta

Cidade: Natal – RN

CEp: 59.025-400

Telefone: (84) 3201-1005 / 3201-1655

Fax: (84) 3201-1655

presidente: Airton Soares Costa

Vice-presidente: Nilson Tavares Morais

Responsável Direto: Maria Maíza de Paiva Costa 
(Gerente-Executiva)

Site: www.corecon-rn.org.br

Endereço: Rua Felix Pacheco, 1.680 - Centro

Cidade: Teresina – PI

CEp: 64.001-160

Telefone: (86) 3221-7337

Fax: (86) 3221-0169

presidente: Pedro Andrade de Oliveira

Vice-presidente: Clovis Francisco Ribeiro Raulino

Responsável 
Direto:

Maria do Espírito Santo Gonçalves de 
Oliveira Silva (Secretária-Executiva)

Site: www.corecon-pi.org.br

Endereço: Rua Dr. Arthur Jorge, 2.437 
Monte Castelo

Cidade: Campo Grande – MS

CEp: 79.010-210

Telefone: (67) 3356-4796

Fax: (67) 3356-7405

presidente: Volmir Meneguzzo

Vice-presidente: Ricardo José Senna

Responsável 
Direto:

Andréia dos Santos Ferreira Silva 
(Gerente de Fiscalização)

Site: www.coreconms.org.br

Endereço: Av Ceará, 3.201, 1º piso
Alto da Convel Abraão Alab

Cidade: Rio Branco – AC

CEp: 69.907-000

Telefone: (68) 3227-3490 

presidente: Antônio Batista Brito

Vice-presidente: José Idalécio de Sousa Galvão

Responsável 
Direto:

Fernanda Bezerra Fernandes 
(Secretária-Executiva)

Site: www.corecon-ac.org.br

Endereço: Rua Duque de Caxias, 400, 8º andar
Edifício 5 de agosto - Centro

Cidade: João Pessoa – PB

CEp: 58010-821

Telefone/fax: (83) 3241-1089

presidente: Antonio Cavalcante Filho

Vice-presidente: Edivaldo Teixeira de Carvalho

gerente Executivo: Thales Batista da Silva

Site: www.corecon-pb.org.br

Endereço: Av. Calama, 2300, Sala 14, Galeria Garden 
Bairro São João Bosco

Cidade: Porto Velho – RO

CEp: 78.803-769

Telefone/fax: (69) 3224-1452

presidente: Bianca Lopes de Andrade Rodrigues

Vice-presidente: Liduino Cunha

Responsável 
Direta:

Sirlene Rocha de Melo 
(Profissional de Assistência ao Economista)

Site: www.corecon-ro.org.br

CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 19ª REgIãO - RN CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 22ª REgIãO - pI

CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 20ª REgIãO - MS CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 23ª REgIãO - AC

CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 21ª REgIãO - pB CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 24ª REgIãO - RO



RELAçãO DOS CORECONs
www.cofecon.org.brEconomista

www.cofecon.org.br

Economista

Endereço: Quadra 104 Sul com AV LO 01
Conjunto 4, lote 12, Sala 107

Cidade: Palmas – TO

CEp: 77020-020

Telefone: (63) 3215-8660

presidente: Vilmar Carneiro Wanderley

Vice-presidente: Rosilene Sudré da Silva

gerente Executivo: Keitiane Morais Xavier Krambeck

Site: www.corecon-to.org.br

Endereço: Rua Manoel Eudóxio Pereira, 826
sala B (Altos) - Santa Rita

Cidade: Macapá – AP

CEp: 68.908-123 

Telefone/fax: (96) 3225-1323 

presidente: Vanderci de Oliveira Firmino

Vice-presidente: Naly Collares Távora

Secretária Executiva: Ketty Sabrine Pinto

E-mail: corecon-ap@coreconamapa.org.br

Site: www.coreconamapa.org.br

CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 25ª REgIãO - TO CONSELhO REgIONAL DE ECONOMIA - 26ª REgIãO - Ap
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www.cofecon.org.br
Setor Comercial Sul, Quadra 02, 
Bloco B, sala 501
CEP: 70318-900 Brasília/DF
Tel:(61) 3208-1800
Fax:(61) 3208-1814




