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Observatório do Emprego e do Trabalho

O Observatório do Emprego e do Trabalho oferece aos formuladores de políticas públicas um conjunto 
de ferramentas inovadoras para aprimorar as possibilidades de análise e de compreensão da evolução do 
mercado de trabalho.

O Observatório inova a análise do mercado de trabalho em dois aspectos importantes. Primeiro, utiliza 
um conjunto de indicadores novos, especialmente criados pelos pesquisadores da FIPE, os quais junta-
mente com indicadores mais conhecidos e tradicionais permitirão um acompanhamento mais detalhado 
do que ocorre no mercado de trabalho. Segundo, porque estes indicadores podem ser utilizados tanto 
para analisar o mercado como um todo, quanto para analisar aspectos desagregados do mercado como, 
por exemplo, uma ocupação ou um município. São indicadores poderosos, que oferecem uma visão de 
curto prazo e também podem formar uma série histórica. O conjunto de indicadores pode ser usado para 
acompanhar tanto as fl utuações decorrentes das alterações conjunturais de curto prazo quanto as evolu-
ções estruturais de longo prazo. Mensalmente é divulgado um Boletim que apresenta um resumo do que 
ocorreu no mercado de trabalho do Estado. As bases de dados que originam as informações divulgadas 
pelo Observatório são: a) CAGED (MTE); b) RAIS (MTE); c) PNAD (IBGE).

O Observatório do Emprego e do Trabalho foi desenvolvido e é mantido em conjunto pela Secretaria do 
Emprego e Relações do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo (SERT) e pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas da USP (FIPE).

Para saber mais, acesse:

http://www. ipe.org.br/projetos/observatorio/
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Finanças Públicas: Modelo Básico e Adaptações

VERA MARTINS DA SILVA (*)

O modelo de gestão macro iniciado 
no começo do século − compos-
to do tripé superávit primário, 
metas de in lação e câmbio lutu-
ante − continua de pé, mas agora 
lexibilizado, ou como apontam 

alguns analistas, está fraquejando, 
cambaleando. O fato é que embora 
haja evidências de uma pressão 
in lacionária, proveniente dos au-
mentos de preços de commodities 
em função de problemas climáticos 
em várias lavouras nos Estados 
Unidos, assim como de serviços 
não comercializáveis, os índices de 
in lação ainda mostram que esta se 
encontra dentro do intervalo de i-
nido pelos responsáveis pela polí-
tica monetária. A redução de juros 
básicos da economia é uma ex-
pressão da predominância de uma 
visão otimista do Banco Central 
sobre a in lação e pessimista sobre 
a economia real.  Os resultados das 

medidas monetárias e iscais de 
incentivo à economia serão veri-
icados nos próximos meses, num 

período do ano já tradicionalmente 
aquecido em virtude das festas de 
inal de ano.

Uma das pernas do tripé macro 
que certamente foi dissolvida pela 
atual política econômica é o câm-
bio lutuante, agora sendo permi-
tida sua lutuação, desde que não 
fuja muito do valor R$ 2,00/dólar. 
Se escapar desse valor médio, o 
Banco Central age no mercado 
e o reconduz a esse nível. Isso, 
por um lado, ajuda a controlar os 
preços domésticos, mas ainda há 
evidências de apreciação cambial 
e consequente pressão competitiva 
deletéria sobre a indústria. 

A perna da política macro ainda 
robusta é a obtenção de superávit 

primário por parte dos entes fede-
rativos. Neste artigo, serão mos-
trados os dados relativos ao gover-
no federal, mas para o grosso de 
Estados e Municípios, a adoção de 
equilíbrio iscal e metas de resulta-
do primário tem sido a regra desde 
os acordos de reestruturação de 
dívidas nos anos 90 e da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal de 2000.

O Grá ico 1 ilustra a evolução dos 
resultados primário e nominal do 
governo central, mostrando clara-
mente a adoção de uma política de 
obtenção de superávit primário a 
partir dos anos 2000. É bom lem-
brar que o resultado primário é o 
resultado de receitas menos des-
pesas, excluindo-se tanto do lado 
da receita como da despesa os itens 
relativos a questões inanceiras.  Já 
o resultado nominal, que inclui re-
ceitas e despesas inanceiras, tem 
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sido sistematicamente negativo, e apesar de sempre 
haver indicações de seus valores esperados nas diver-
sas peças orçamentárias (Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias, Lei de Orçamento), na verdade não se trata de 
um objetivo a ser atingido ou variável de controle, mas 

apenas de valores indicativos, sem maior expressão.1 
Há quem defenda que a verdadeira situação iscal do 
País deve ser observada pelo resultado nominal e não 
apenas pelo primário, uma vez que o dé icit deveria 
ser compreendido em sua totalidade.

Gráfi co 1  – Resultados do Governo Central  - 1997-2011

O Grá ico 2 revela, contudo, que o que aparentemente 
é uma virtude do governo central, isto é, a obtenção de 
resultados primários positivos ao longo dos últimos 
anos, é na verdade um vício de obtenção crescente de 
recursos iscais da sociedade. O superávit primário é 
realizado pelo lado da receita, que tem aumentado sis-
tematicamente enquanto a despesa pública se adequa 
à receita, sendo que a participação de cada grupo de 
despesa depende primordialmente da capacidade de 
pressão dos diversos grupos envolvidos, tanto dentro 
do governo como de todos os segmentos da sociedade 

que buscam extrair uma fatia do bolo iscal, sejam eles 
empresários fornecedores do governo ou de grupos 
bene iciados com transferência de renda. Cabe lem-
brar que a carga tributária global está em torno de 
35% do Produto Interno Bruto (PIB), e há uma percep-
ção generalizada de baixa qualidade da oferta de ser-
viços pelo Poder Público, ou mesmo sua inexistência. 
Prevalece então o modelo de um Estado grande e com 
grande preocupação redistributiva, porém, com de i-
ciência para implementar políticas alocativas tanto no 
âmbito social como na infraestrutura.2
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Há uma modi icação na trajetória da arrecadação do 
governo federal. Como pode ser visto pelo Grá ico 3, 
as contribuições econômicas e sociais foram o ins-
trumento de aumento da receita federal entre 1997 e 
2007. Uma solução para o dilema de como aumentar 
receita sem ter de compartilhá-la com Estados e Mu-
nicípios, pois ao contrário do Imposto de Renda (IR) e 
Imposto de Produtos Industrializados (IPI) que têm 
cerca de metade de seu montante repartido, as contri-
buições não são compartilhadas automaticamente, e 
sim algumas vezes através de programas e convênios 

especí icos. A partir de 2008 essa tendência foi re-
vertida, especialmente pela pressão da própria crise 
econômica, seu impacto sobre setores industriais, o 
que gerou mudanças nas sistemáticas de arrecada-
ção das contribuições, algumas delas deixando de ser 
sobre o faturamento e em cascata, para uma versão de 
arredação ad valorem. Por outro lado, o próprio cres-
cimento das importações gerou aumentos da receita 
proveniente do Imposto de Importação, assim como 
a elevação do Imposto sobre Operações Financeiras 
referentes ao ingresso de capital estrangeiro no Brasil.

Gráfi co 2 – Receita e Despesa do Governo Central  (% PIB) - 1997-2011

Gráfi co 3 – Participação de Impostos e Contribuições no PIB (%) - 1997-2011
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Pelo lado da despesa federal, o Grá ico 4 mostra certa 
estabilidade do gasto com pessoal e encargos sociais 
entre 1997 e 2011 e crescimento de despesas de custeio 
e capital a partir de 2003, ou seja, a era Lula foi marcada 
por aumentos de custeio e capital, sendo o ponto mais 

alto em 2010 referente à capitalização da Petrobras. Por-
tanto, o aumento de impostos continua alimentando o 
aumento de gastos, e a percepção de um certo equilíbrio a 
partir da obtenção de superávit primário é uma máscara 
que esconde um desequilíbrio iscal recorrente.

Gráfi co 4 – Principais Itens de Despesa do Governo Central - % PIB
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A busca pelos vilões desse “desequilíbrio estrutural” 
inclui os diversos grupos de pressão: funcionários 
públicos, ativos e inativos, aposentados pelo Regime 
Geral do INSS, rentistas, bolsistas, fornecedores etc. 
Sem entrar no mérito de custos, bene ícios e partici-
pação relativa de cada grupo, um deles tem sido alvo 
preferido das análises críticas sobre a atuação estatal: 
os aposentados. 

Obviamente, trata-se de um assunto complexo, pois 
os valores totais e “per capita” diferem signi icativa-
mente dependendo do regime em que o bene iciário se 
encontra, e as diversas reformas da Previdência ainda 
permitem a existência de sistemas diferentes. Porém, 
vale a pena olhar os dados o iciais sobre a diferente 

característica dos segmentos urbano e rural do Regi-
me Geral da Previdência para o resultado primário: 
segundo o Grá ico 5, o segmento urbano tem tido um 
desempenho positivo para a obtenção do superávit 
primário, especialmente a partir de 2007. O segmento 
rural, por sua vez, é sempre negativo, mesmo quando 
apresenta uma melhoria sistemática a partir de 2007. 
Daí segue-se que apontar o regime geral da Previdên-
cia como o vilão das contas públicas, como ocorreu 
sistematicamente por vários anos, é de fato uma ava-
liação incorreta, pois as aposentadorias rurais acabam 
tendo uma característica de programa redistributivo. 

A rigor, uma reforma da Previdência e iciente levaria 
à uni icação dos diversos regimes, de modo que essas 
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Gráfi co 5 – Resultado Primário do Regime Geral da Previdência Social - % PIB - 2001/2011

A partir desta análise que insere a política econômica 
a partir do início do século, é possível olhar os dados 
do ano de 2012 de forma mais abrangente. Conforme 
o Grá ico 6, o governo central continua perseguindo a 
obtenção de superávit primário; porém, a estagnação 
econômica se fez presente derrubando receitas e, por 
consequência, despesas foram mais controladas ainda. 
O conjunto de medidas, desde a redução de juros bá-
sicos, incentivo ao crédito e, no que diz respeito ao 
âmbito iscal, adoção de incentivos para aquisição de 
bens de consumo durável, investimento e competitivi-
dade, aumentos de impostos de importação para 100 
produtos e mudanças nas contribuições patronais ao 
INSS ainda não apresenta seus efeitos. O resultado é a 
continuidade da obtenção de resultado primário posi-
tivo, mas em declínio até o meio de 2012. O resultado 

declinante da arrecadação de impostos, que pode ser 
visto no Grá ico 7, decorre da economia estagnada no 
primeiro semestre do ano assim como da greve dos 
servidores federais, especialmente os da Receita do 
Brasil.

Os Grá icos 8 e 9 mostram que a tendência que foi 
observada para a obtenção de superávit primário ao 
longo dos últimos anos continua presente em 2012, ou 
seja, o Tesouro Nacional consegue apurar um resulta-
do primário (excluídos os itens inanceiros), o dé icit 
da Previdência ocorre por conta do segmento rural 
e há uma relativa estabilidade do montante relativo 
à Previdência, resultado de um mercado de trabalho 
aquecido e maior formalização.

diversas características não gerassem uma distorção 
no mercado de trabalho. Além disso, o inanciamento 
das aposentadorias deveria ser entendido como uma 
parceria entre trabalho e capital (como de fato já é), 
evitando-se a apuração de resultados apenas pelas 
receitas e despesas referentes ao fator trabalho. A 

experiência recente de desoneração da folha de pa-
gamento de alguns setores caminha nesse sentido e 
deve ser vista com cautela sobre os resultados glo-
bais e quanto à adoção de medidas de ajuste futuras, 
caso ocorram reduções de receitas previdenciárias 
signi icativas.3 
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Gráfi co 6 – Resultado Primário do Governo Central -   R$ Mi - Jan 2012/ Jul 2012

Gráfi co 7 – Impostos e Contribuições Federais em 2012 - R$ milhões – janeiro a agosto de 2012
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Gráfi co 8 – Resultado Primário do Tesouro Nacional e do Regime Geral da Previdência - R$ Mi - Jan 2012/Ago 2012

Gráfi co 9 – Resultado Primário da Previdência - Urbano e Rural em 2012 - R$ Mi
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Conclusão: o modelo de política econômica mantém 
como objetivo a obtenção de superávit primário, rele-
va os aspectos fragilizantes do dé icit nominal, assim 
como persiste na ênfase sobre a trajetória da dívida 
pública líquida e não bruta, continua com as metas de 
in lação que, no entanto, perderam a relevância que 
tiveram no passado e abandona o regime de câmbio 
lutuante.  Enquanto isso, questões estruturantes 

como a divisão do bolo iscal e a reforma tributária 
continuam sem clareza e sem perspectiva no curto 
prazo. As ações e medidas permanecem sendo toma-
das pela ação e e icácia relativa dos grupos de pressão 
na defesa de seus interesses. 

1  O resultado nominal é obtido efetivamente através do cálculo da 
variação do estoque da dívida menos o superávit primário, sendo 
conhecido como cálculo abaixo da linha, ou seja, pela variação das 
fontes de inanciamento, enquanto o primário é determinado acima 
da linha, diretamente pela dedução de despesa da receita e pública.

2  Há trabalhos realizados pelo Banco Mundial que apontam que 
quando a carga tributária global de um país supera 30% do PIB, há 
uma perda de efetividade das políticas públicas, basicamente através 
de distorções dos sistemas de preços e de redistribuições inócuas de 
renda entre os diversos grupos de renda.

3  Isso sem falar da ainda existente Desvinculação de Receitas da União 
(DRU), que retira do inanciamento da seguridade 20% dos valores 
arrecadados.

(*) Doutora em Economia pelo IPE-USP. 
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Os Números Finais da Conab para a Safra de Grãos 2011/2012

FERNANDO HOMEM DE MELO  (*)

A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) 
divulgou recentemente sua última estimativa para 
a atual safra de grãos, 2011/2012. Mais uma vez, foi 
uma safra plantada e colhida em condições econô-
micas  internas e externas  e também climáticas 
adversas. Agora se inicia mais uma safra (2012/2013), 
e essas condições econômicas fundamentalmente não 
mudaram.

Os grandes da safra que agora termina foram os dois 
grãos principais, milho e soja, como veremos a seguir 
em detalhes. Esses dois grãos foram negativamente 
afetados pela crise internacional, mas apesar dela 
foram de sustento para os preços internacionais, prin-
cipalmente através das fortes demandas na China e 
outros países asiáticos. A área total no Brasil cresceu 
1,9% na atual safra, o correspondente a 937 mil hec-
tares (com grãos). Novamente os grandes destaques 
foram as culturas de milho (2ª safra), com crescimen-
to de 22,0% (1.415 mil hectares), e soja  uma cultu-
ra ainda mais importante, com crescimento menor 
(3,4%), mas com expressivo aumento na área cultiva-
da (822 mil hectares) na safra normal em que compete 

com o milho (1ª safra). Os detalhes da área cultivada 
são apresentados a seguir:
 (1.000 Ha)
√ Algodão: - 0,3%
√ Amendoim: 14,3%
√ Arroz: - 13,0%
√ Feijão (Total): - 18,1%
√ Milho (total): 9,4%
√ 1ª Safra: - 1,6% ( - 116,8 mil hectares)
√ 2ª Safra: 22,9%
√ Soja: 3,4% ( 822,1 mil hectares)
√ Brasil: 1,9% ( 937 mil hectares)

Há, ainda, muita área a ser ocupada no Brasil, espe-
cialmente na região Centro-Oeste (Cerrados). As obras 
do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), se 
bem-sucedidas nessa região, poderão ser positivas, es-
pecialmente quando estiver concluída a “saída Norte”. 
Entre o milho e a soja, estas obras serão mais positivas 
para esta segunda cultura. Isto porque o milho tem 
menor capacidade competitiva para maiores distân-
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cias, sendo esse o caso das regiões Centro-Oeste e 
Norte. Deste ponto de vista, há maiores possibilidades 
para o milho de aumento de sua produtividade (redu-
ção de custos) nas regiões Sul e Sudeste.

Mesmo na região Sudeste, grande produtora de milho, 
a competição com a soja é di ícil. Enquanto a soja 
cresceu 822,1 mil hectares, a primeira safra de milho 
declinou 1,6%, o correspondente a 116,8 mil hectares. 
A diferença foi tirada na segunda safra desse cereal, 
com um crescimento de 22,9%, o correspondente 
a 1.414,6 mil hectares. Isso ocorre, principalmente, 
depois da colheita de soja. Essas são as duas culturas 
que se complementam, dada a vantagem (variedade) 
climática do Brasil.

A estimativa da produção da CONAB para a produção 
brasileira de grãos é de 165,9 milhões de toneladas. 
Não fossem os problemas climáticos da primeira safra 
de milho, nossa produção total de grãos seria até 
maior.

Para que se tenha uma ideia de como soja e milho – 1ª 
safra competem pelo uso da terra no Brasil apresen-
tamos, para a safra 2011/2012, as variações de área 
cultivada desses dois produtos: 
 (1.000 Ha)
√ Soja: 25.003,1 (3,4%)
√ Milho – 1ª Safra: 7.520,9 (- 1,5%)
√ TOTAL: 32.524,9

Portanto, enquanto a soja crescia sua área em 3,4%, 
uma área bem menor de milho – 1ª safra – declinava 
em 1,5%. O milho – 2ª safra não compete com a soja, 
mas com o trigo, principalmente no Paraná.

A soja é uma cultura em expansão em praticamente 
todo o Brasil. Os dados a seguir indicam isso para a 
sua área cultivada por região brasileira:

 (1.000 Ha)
√ Norte: 707,7 (9,6%)
√ Nordeste: 2.119,8 (8,9%)
√ Centro-Oeste: 11.463,8 (6,0%)
√ Sudeste: 1.606,2 (-1,9%)
√ Sul: 4.460,1 (-0,3%)
√ Brasil: 25.003,1 (3,4%)

O Centro-Oeste aparece como a principal região em 
área cultivada. Essa é a região que mais aumentará a 
área com soja depois de concluídos os investimentos 
de infraestrutura, que são muitos – FERRONORTE, 
FERROESTE, Ferrovia Norte-Sul, entre outros. A partir 
daí a vantagem competitiva das regiões Centro-Oeste 
e Norte – Nordeste será ampliada.

Em função, principalmente, da queda de produção do 
milho – 1ª safra, os dados de Gasques do MAPA (Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) 
mostram uma pequena queda no Índice do Produto de 
Lavouras. Ele, entretanto, continua sendo o segundo 
maior índice do período 2003/2012, mostrado a se-
guir:

ÍNDICE PRODUTO 

LAVOURAS

(1990 = 100)

VALOR BRUTO DA 

PRODUÇÃO 

(Em milhões – R$)

2003 153,9 182.221

2004 159,6 180.848

2005 157,1 153.274

2006 163,3 153.106

2007 180,8 174.082

2008 196,9 199.484

2009 191,3 190.408

2010 202,9 195.975

2011 215,4 225.950

2012 208,1 227.687
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Claramente, a tendência é de um crescente aumen-
to em nossa produção agrícola durante o período 
1990/2012. Houve uma queda em 2012, de 3,40%, da 
mesma maneira que em 2009 (-2,8%). As perspectivas 
para 2012/2013 parecem favoráveis, o que é con ir-
mado pelo aumento nas vendas de fertilizantes. Nos 
primeiros oito meses deste ano houve um aumento de 
4,8% sobre o mesmo período de 2011.

(*) Professor Titular do Departamento de Economia da FEA-USP e 
Pesquisador da FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. 

(E-mail: bhm@usp.br).
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O Episódio do “Mensalão” como Marco Histórico1

IRACI DEL NERO DA COSTA (*)

Em vez de aniquilar o governo 
petista, o episódio do “Mensalão” 
projetou-o “para a frente e para o 
alto”. Tal impulso resultou, de fato, 
da utilização imediata por parte do 
presidente Luiz Inácio L. da Silva 
do programa assistencialista her-
dado do governo Fernando Henri-
que Cardoso, transformando-o em 
verdadeiro Coronelismo Governa-
mental. 2

Na verdade, o impacto gerado pela 
aludida crise revelou àquele hábil 
presidente – dado o pronto e incon-
dicional apoio recebido de milhões 
de miseráveis os quais já contavam 
com o auxílio propiciado pelas prá-
ticas assistencialistas oferecidas 
pelo Estado – a imensa potencia-
lidade política dos programas de 
ajuda aos mais carentes. Fechou-se, 
assim, a equação político-econômi-
ca cujo per il já vinha se desenhan-
do desde o início de seu governo; 
destarte, veri icou-se ser possível 
garantir-se, com algo como 0,4% 
do PIB, a  aprovação e a compra do 
voto de milhões de desvalidos inte-
ressados, sobretudo e compreensi-
velmente, em receber uns poucos 
trocados de que tanto necessitam 
para viverem menos indignamen-
te. Deu-se, assim, a manipulação 
política de uma oportuna ação de 
caráter assistencial, a qual conhe-

ceu o alargamento de seu campo 
de abrangência e passou a receber 
atenção redobrada no discurso 
presidencial. 

Luiz Inácio L. da Silva estendeu 
às camadas mais desprotegidas 
de nossa população a degrada-
ção política e ideológica a qual, 
marca secular da elite política e 
econômica do Brasil, a pouco e 
pouco espraiou-se pelos demais 
segmentos socioeconômicos da 
Colônia, depois Nação. Encerra-
-se, dessa maneira, mais um ciclo 
de nossa história, pois se pode 
a irmar achar-se toda nossa popu-
lação engolfada pela degeneração 
política em sua forma de pensar, de 
agir e, sobretudo, de votar. Na rea-
lidade, a camada mais despossuída 
do eleitorado já conhecia tal modo 
perverso de agir, pois votava por 
interesse imediato e pessoal. A no-
vidade introduzida por Luiz Inácio 
L. da Silva foi a de substituir os inú-
meros “coronéis” de sempre pelo 
apoio ao seu governo e a si mesmo 
como líder carismático. Os seus 
sucessores na presidência da Repú-
blica certamente adotarão postura 
semelhante, de sorte a chamarem 
para si tal apoio e tais votos. 

Polít ico rasteiro, porém sagaz, 
utilizou-se do Coronelismo Gover-

namental para safar-se, pessoal-
mente, dos crimes e falcatruas per-
petrados por seus mais chegados 
Ministros e auxiliares. Se é di ícil 
aceitar que tais perversões não 
eram de seu conhecimento, muito 
fácil é admitir a ideia de ter sido 
ele o responsável pela compra de 
milhões de votos aos quais deveu-
-se sua reeleição e propiciaram a 
eleição de sua sucessora. 

Encerra-se um ciclo e abre-se outro 
sobre o qual pouco se pode falar, 
pois não é possível distinguir por 
quanto tempo viveremos domina-
dos pela possibilidade aberta ao 
presidente da República de com-
prar, mediante práticas assisten-
cialistas de caráter clientelístico, a 
própria reeleição ou a consagração 
de um seu apaniguado qualquer. 

Em face dessa última postulação, 
independentemente das resoluções 
do Supremo Tribunal Federal quan-
to aos implicados no caso, o assim 
chamado “Mensalão” permanecerá 
para sempre como marco histórico 
da vida política brasileira. Conti-
nuaremos, pois, como avançado 
acima, a sofrer a in luência desse 
malfadado fenômeno de corrupção 
que esgarçou ainda mais as precá-
rias relações políticas e partidárias 
de há tanto vigentes entre nós.
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1  Para Tito, cuja ausência se fez presença perene.

2  Sobre esta questão chamamos a atenção do leitor para nossos artigos: 
COSTA (2006a, 2006b, 2007 e 2011) 

(*) Professor Livre-docente aposentado da FEA-USP.
(E-mail: idd@terra.com.br).
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Decomposição dos Ciclos do Desemprego: Uma Aplicação para 
o Brasil a Partir dos Fluxos do Trabalho (Parte 2

GUILHERME DE MORAES ATTUY (*)

1 Introdução

O presente artigo encerra uma 
série de dois textos, baseados no 
primeiro capítulo de minha tese 
de doutorado (ATTUY, 2012), que 
discutem o comportamento cíclico 
do desemprego brasileiro sob a 
ótica dos luxos de ingresso e saída 
(do desemprego). O primeiro texto 
introduziu o assunto e discorreu 
sobre a metodologia da análise 
utilizada. Este artigo apresenta os 
resultados da decomposição do 
desemprego obtido para o Brasil e, 
em seguida, realiza comparações 
entre o caso brasileiro e a literatu-
ra internacional.

2 Evidência Brasileira

As evidências empíricas, que se 
baseiam na PME de março de 2002 
até dezembro de 2010, foram obti-
das a partir de luxos de trabalha-
dores com periodicidade mensal, 
sendo ajustadas sazonalmente, tri-
mestralizadas e log-linearizadas. 
A análise se utiliza dos ciclos das 
séries trimestralizadas obtidos a 
partir de iltros (Hodrick-Prescott 
e Baxter-King), além da remoção 

da tendência por primeira diferen-
ça. Os resultados são analisados 
a partir de três diferentes esta-
tísticas: (i) “Desemprego CP”, que 
emprega uma medida que desem-
prego de curto prazo a partir do 
questionário da PME (seguindo 
SHIMER, 2007); (ii) “Fluxos Ajus-
tados (2 ocupações)”, que emprega 
luxos de trabalhadores a partir do 

emparelhamento de painéis e con-
sidera só desemprego e emprego; 
e (iii) “Fluxos Ajustados (3 ocu-
pações)”, que também considera a 
inatividade usando a abordagem 
de Petrongolo e Pissarides (2008). 
Além disso, para maior abrangên-
cia, consideramos duas classi ica-
ções distintas sobre quem deve ser 
considerado desempregado. A pri-
meira classi icação (1) usa a de ini-
ção de desemprego publicada pelo 
IBGE, considerando desempregado 
o indivíduo com pelo menos 10 
anos que não trabalhou na semana 
de referência da pesquisa, tendo 
procurado trabalho no último mês 
e com condições de assumir um 
emprego caso conseguisse traba-
lho. A classi icação alternativa (2) 
soma ao estoque de desemprega-
dos aqueles previamente conside-

rados fora da força de trabalho e 
que gostariam de trabalhar caso 
uma oportunidade surgisse.

A discussão das evidências está di-
vidida em duas partes: correlações 
contemporâneas das variáveis com 
indicadores de atividade (PIB e 
taxa de desemprego) e decompo-
sições do desemprego entre seus 
componentes.

A Tabela 1 nos oferece uma primei-
ra ideia de magnitude das correla-
ções entre os luxos e indicadores 
de atividade (PIB e Taxa de Desem-
prego). Os resultados, também ilus-
trados nos Grá icos 1 e 2, sugerem 
que existe um comportamento, por 
parte do luxo dos ingressantes no 
desemprego (  ou ), clara-
mente anticíclico com relação ao PIB 
e pró-cíclico com relação à Taxa de 
Desemprego. Tais resultados indi-
cam certa invariância à abordagem 
utilizada. No entanto, o mesmo não 
ocorre com aqueles que deixam o 
desemprego em direção à condição 
de emprego (  ou ). A exce-
ção é a metodologia ‘Desemprego 
CP’ que se mostra com valores 
mais expressivos.
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Tabela 1 − Correlação Contemporânea com o PIB

Filtro HP* U → E E → U U → E E → U

Desemprego CP 25.34 -43.84 15.48 -39.24
Fluxos Ajustados (2 ocupações) 3.51 -30.54 15.76 -38.08
Fluxos Ajustados (3 ocupações) -6.51 -41.09 8.78 -16.53

Filtro BK* U → E E → U U → E E → U

Desemprego CP 47.37 -42.62 25.94 -38.52
Fluxos Ajustados (2 ocupações) 8.13 -25.64 23.38 -39.92
Fluxos Ajustados (3 ocupações) -3.17 -41.10 19.28 -10.66

Classificação 1 Classificação 2

                         (*) Correlação dos ciclos expressa em pontos percentuais.

Gráfi co 1 − Correlação entre PIB(t) e F(t+i)
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Para melhor entendimento da dinâmica das correla-
ções, os Grá icos 1 e 2 ilustram, respectivamente, a 
dinâmica das correlações entre  e PIB e entre  e 

PIB, com leads e lags de até 3 trimestres. Já a correla-
ção entre  e PIB sugere que  antecipa o pico 
do desemprego em aproximadamente 1 trimestre.



18 temas de economia aplicada

outubro de  2012

Gráfi co 2 − Correlação entre PIB(t) e X(t+i)

-3 -2 -1 0 1 2 3
-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

Fi
ltr

o 
H

P

Classificação 1

 

 

Desempr.CP
Flx.Ajust-2
Flx.Ajust-3

-3 -2 -1 0 1 2 3
-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4
Classificação 2

-3 -2 -1 0 1 2 3
-0.5

0

0.5

Fi
ltr

o 
B

K

Trimestre
-3 -2 -1 0 1 2 3

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

Trimestre

A Tabela 2 apresenta resultados similares com a taxa 
de desemprego. As probabilidades  apresentam um 
comportamento invariante aos métodos usados e com 
números mais expressivos (agora positivos) para a 
classi icação 1. No entanto, percebemos que a mudan-
ça da classi icação 1 para a 2 apresenta uma queda 

acentuada de . Curiosamente, as probabilidades  
com classi icação 1, exceto os luxos ajustados de 3 
ocupações, também se mostram pró-cíclicas. Esse re-
sultado muda, quando analisamos a classi icação 2, se 
tornando praticamente acíclico.

Tabela 2 − Correlação Contemporânea com a Taxa de Desemprego

Filtro HP* U → E E → U U → E E → U

Desemprego CP 23.40 54.11 32.85 28.18
Fluxos Ajustados (2 ocupações) 17.93 65.54 9.76 24.77
Fluxos Ajustados (3 ocupações) -1.27 61.98 -1.97 20.84

Filtro BK* U → E E → U U → E E → U

Desemprego CP 21.59 50.34 27.95 23.93
Fluxos Ajustados (2 ocupações) 24.13 70.05 7.36 21.88
Fluxos Ajustados (3 ocupações) 4.55 67.27 -3.22 15.87

Classificação 2Classificação 1

(*) Correlação dos ciclos expressa em pontos percentuais.
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Gráfi co 3 − Correlação entre Taxa de Desemprego(t) e F(t+i)
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Gráfi co 4 − Correlação entre Taxa de Desemprego(t) e X(t+i)
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O Grá ico 4 ilustra o bom compor-
tamento da dinâmica da correlação 
entre  e Taxa de Desemprego, 
indicando que  antecipa, de 
forma mais clara, o pico do desem-
prego em 1 trimestre. Por outro 
lado, o Grá ico 3 ilustra a ausência 
de robustez nos resultados, contra-
pondo o comportamento dos luxos 
medidos pelo questionário da PME 

(Desemprego CP) aos luxos ma-
peados pelo emparelhamento dos 
painéis (Fluxos Ajustados).

A terceira etapa desta seção re-
serva espaço para discutirmos a 
decomposição do desemprego. A 
Tabela 3 expõe os resultados, ob-
tidos com os iltros HP, BK e 1ª Di-
ferença, para o método de Shimer 

(Desemprego CP) e os luxos ajus-
tados com 2 ocupações em cada 
tipo de classi icação. Na tentativa 
de validar os resultados, tanto (i) 
a soma dos componentes de  e 

, como (ii) a correlação entre a 
série de desemprego observada e a 
arti icial ( ), têm que ser o mais 
próximas de 1.

Tabela 3 − Decomposição do Desemprego – 2 Ocupações

Classificação 1 Desemprego CP Flx.Ajust.(2ocup) Desemprego CP Flx.Ajust.(2ocup) Desemprego CP Flx.Ajust.(2ocup)

β f 0.09 -0.01 0.12 -0.13 0.14 0.25
β x 0.01 1.00 0.04 1.13 0.02 0.74

Soma 0.10 0.99 0.16 1.00 0.16 0.99

Classificação 2 Desemprego CP Flx.Ajust.(2ocup) Desemprego CP Flx.Ajust.(2ocup) Desemprego CP Flx.Ajust.(2ocup)

β f 0.31 0.56 0.17 0.63 0.28 0.37
β x 0.04 0.44 0.20 0.37 0.00 0.64

Soma 0.35 1.00 0.37 1.00 0.28 1.01

Corr[Desemprego; u eq ]*

Desemprego CP
Fluxo Ajustado 96.38

Filtro HP Filtro BK 1a Diferença

Classificação 1 Classificação 2

13.94 14.84
97.82

  (*) Expresso em pontos percentuais.

De maneira geral, veri ica-se que a metodologia De-
semprego CP não passa pelos critérios de validação e 
que o Fluxo que considera 2 ocupações dá um papel 
relevante para a margem de ingresso no desemprego, 

 (mínimo de 0.37 na classi icação 2 e com máximo 
de 1.13 na classi icação 1, ambos com o iltro BK).

Ao incluir a modalidade que contempla três ocupações, 
os resultados são decompostos em 4 componentes: 
dois referentes à saída do desemprego (  e ) e 
outros dois relacionados ao ingresso no desempre-
go (  e ). Os resultados, expostos na Tabela 4, 
mostram-se ricos na medida em que a correlação das 
séries arti iciais de desemprego é próxima de 1, assim 
como a soma dos coe icientes usados na decomposição. 

Essa decomposição se torna interessante, pois torna 
claro que o componente  tem papel considerável 
(com um mínimo de 50%). Além disso, destaca o papel 
da inatividade ( ), indicando que a mesma é 
responsável por pelo menos 30% da variabilidade do 
desemprego.

De forma geral, se somarmos os componentes envolvi-
dos com o ingresso ao desemprego e os componentes 
envolvidos com a saída do desemprego, tornamos os 
resultados comparáveis aos expostos na Tabela 3. Esse 
exercício, disponível na Tabela 5, sugere que o grande 
responsável pela variabilidade do desemprego é a 
margem de ingresso no desemprego.
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Tabela 4 – Decomposição do Desemprego – 3 Ocupações

Filtro HP Filtro BK 1a Diferença Filtro HP Filtro BK 1a Diferença

β fE -0.14 -0.21 0.10 -0.12 -0.13 -0.03
β iE 0.17 0.21 0.07 0.38 0.46 0.21
β xU 0.78 0.87 0.58 0.50 0.50 0.54
β iU 0.13 0.11 0.27 0.20 0.14 0.28

Soma 0.94 0.98 1.02 0.96 0.97 1.00

β iE +β iU 0.30 0.32 0.34 0.58 0.60 0.49

Corr[Desemprego;          ]*

Classificação 1 Classificação 2

97.96 95.83𝑢
                 (*) Expresso em pontos percentuais.

Tabela 5 – Decomposição do Desemprego – Comparação

Filtro HP Filtro BK 1a Diferença Filtro HP Filtro BK 1a Diferença

3 Ocupações

β fE +β iE 0.03 0.00 0.17 0.26 0.33 0.18
β xU +β iU 0.91 0.98 0.85 0.70 0.64 0.82

2 Ocupações

β f -0.01 -0.13 0.25 0.56 0.63 0.37
β x 1.00 1.13 0.74 0.44 0.37 0.64

Classificação 1 Classificação 2

3 Comparação com a Literatura Internacional 

Uma melhor compreensão das evidências brasileiras 
pode ser obtida ao contextualizarmos com outros 
países. A comparação, feita com EUA, Reino Unido e 
Espanha, decorre dos resultados disponíveis por Shi-
mer (2007) e Petrongolo e Pissarides (2008). Ambos 
os artigos fornecem as séries com periodicidades 
maiores do que as utilizadas no exercício abaixo. Os 
resultados apresentados da decomposição do desem-
prego para os países em questão estão divididos em 
duas amostras: uma que tem início em 2002-T2, para 

que as comparações se situem em uma temporalidade 
mais próxima equivalente com o Brasil, e outra que 
abrange toda a amostra de cada país.

Países em que os mercados de trabalho sejam forte-
mente regulamentados (a exemplo da França, como 
mostra PETRONGOLO e PISSARIDES, 2008) tendem 
a apresentar baixo turnover e, portanto, baixo poder 
de explicação originado nos luxos de ingresso para o 
desemprego. Em outras palavras, isso seria, em parte, 
um re lexo da escolha de irmas em evitar demissões. 
Assim, seria comum encontrar a maior parte da va-



22 temas de economia aplicada

outubro de  2012

riação resultando da escolha das irmas em contratar 
ou não mão de obra. Usando como proxy do grau de 
regulamentação o indicador de proteção do emprego 
da OECD (vide Tabela 7), dentre os países analisados, 
EUA e Reino Unido são os menos regulamentados 

(escala próxima de zero); Espanha representa o ex-

tremo oposto (escala próxima de seis), com legislação 

trabalhista mais protetora; e o Brasil se situa como 

intermediário nessa amostra.

Tabela 6 – Decomposição do Desemprego – Comparação entre Países

(β fE +β iE ) (β xU +β iU ) Soma (β fE +β iE ) (β xU +β iU ) Soma

EUA (1967T2-2007T2)

Filtro HP 0.80 0.19 1.00 0.72 0.28 1.00
Filtro BK 0.89 0.12 1.00 0.73 0.27 1.00
1a Diferença 0.57 0.43 1.00 0.57 0.43 1.00

Reino Unido (1992T1-2005T3)

Filtro HP 0.59 0.42 1.02 0.53 0.49 1.02
Filtro BK 0.21 0.79 1.01 0.35 0.65 1.01
1a Diferença 0.48 0.52 1.00 0.48 0.52 1.00

Espanha (1987T3-2006T3)

Filtro HP 1.11 -0.12 0.98 0.65 0.35 1.00
Filtro BK 1.42 -0.42 1.00 0.62 0.40 1.02
1a Diferença 0.61 0.35 0.97 0.62 0.36 0.97

Brasil I (2002T2-2010T4)

Filtro HP 0.03 0.91 0.94 – – –
Filtro BK 0.00 0.98 0.98 – – –
1a Diferença 0.17 0.85 1.02 – – –

Brasil II (2002T2-2010T4)

Filtro HP 0.26 0.70 0.96 – – –
Filtro BK 0.33 0.64 0.97 – – –
1a Diferença 0.18 0.82 1.00 – – –

Corr[Desemprego; u eq ]* EUA Reino Unido Espanha Brasil I Brasil II

Início em 2002T2 0.97 0.05 0.93 0.98 0.96
Amostra toda 0.99 0.96 0.94 – –

Início em 2002T2 Amostra toda

       “Brasil I” faz menção à classi icação 1 e “Brasil II” à classi icação 2.

Desse quadro, seria de se esperar que EUA e Reino 
Unido tivessem ambas as margens atuantes para ex-
plicar a decomposição do desemprego, e Espanha com 
a margem de in luxo para o desemprego com uma 
parcela menor de responsabilidade.

A Tabela 6 apresenta a decomposição dos componen-
tes do desemprego usando os luxos com 3 ocupa-
ções. Analisando os resultados dos países com duas 
amostras, só Espanha indica mudança signi icativa 
nos resultados que usam os iltros HP e BK, apesar 



23temas de economia aplicada

outubro de  2012

do componente de maior respon-
sabilidade se manter o mesmo. Os 
resultados obtidos através da 1ª 
Diferença mostram-se praticamen-
te insensíveis ao período amostral 
para todos os países. Além disso, 
os resultados obtidos para as duas 
classi icações do Brasil mantêm o 
mesmo resultado. Ou seja, a esco-
lha do método, assim como destaca 
Fujita e Ramey (2006), afeta a mag-
nitude dos resultados.

Tabela 7 – Índice de Proteção do 
Emprego (OECD, Dados de 2008)

País Ranking (40 países) EPL (escala 0-6)

EUA 1o 0.85
Reino Unido 3o 1.09
Brasil 20o 2.27
Espanha 37o 3.11

Média 2.25

Os resultados do Brasil talvez pos-
sam ser explicados se considerar-
mos a existência de informalidade. 
É notório que países em desen-
volvimento, tais como o Brasil, te-
nham a presença considerável de 
informalidade. Relações de em-
prego consideradas informais são 
entendidas como mais lexíveis 
por não aplicarem as regras da 
legislação trabalhista do país. Ou 
seja, as relações trabalhistas infor-
mais, por terem maior facilidade 
em iniciar e terminar suas ativi-
dades, acabam por apresentar um 
mercado de trabalho com maior 
rotatividade de empregos, carac-
terística mais próxima de países 
com uma legislação trabalhista 
menos protecionista. Já um merca-

do de trabalho mais restritivo, por 
sujeitar as relações empregatícias 
a maior protecionismo (desde im-
postos sobre folha de pagamento e 
custos de demissão mais elevados, 
avisos prévios de uma demissão 
mais extensos e auxílio-desempre-
go com valores mais expressivos, 
por exemplo), apresenta menor 
rotatividade de emprego, assim 
como taxas de desemprego mais 
elevadas. Outra explicação para 
a elevada rotatividade observada 
no mercado de trabalho brasileiro 
reside na suposta ine iciência do 
Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), criada pelo seu 
formato, que acaba incentivando 
os trabalhadores a induzirem sua 
demissão (GONZAGA et al., 2003).

4 Conclusão

Neste artigo, propusemo-nos a 
discutir a dinâmica do desemprego 
brasileiro partindo da metodologia 
derivada por Shimer (2007) e apli-
cando uma decomposição nos mol-
des de Fujita e Ramey (2009). Os 
luxos do trabalho gerados a partir 

da PME, de março de 2002 até de-
zembro de 2010, sugerem que a 
margem de ingresso no desempre-
go é de extrema relevância para 
explicar as variações ocorridas na 
taxa de desemprego nesta década.

A margem de separação mostrou-
-se claramente anticíclica em rela-
ção ao PIB e pró-cíclica à Taxa de 
Desemprego, respondendo com 1 
trimestre de antecedência à Taxa 
de Desemprego. Além disso, os 
resultados aparentaram ser inva-
riantes ao método usado.

Por im, a economia brasileira, 
quando comparada a outros países, 
indica que o mercado de trabalho 
brasileiro reage muito mais à mar-
gem de separação, característica 
essa típica de países com enorme 
luidez no mercado de trabalho. 

Talvez esses resultados estejam 
intrinsecamente ligados à presença 
de informalidade, um fato notório 
para o Brasil.
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 Ensaios em História do Pensamento Econômico: Uma Análise do 
Discurso Doutrinário de Robert Lucas

ALEXANDRE F. S. ANDRADA (*)

Robert Lucas é certamente um dos 
mais importantes macroecono-
mistas dos últimos 40 anos. Não 
só por suas contribuições técnicas 
à Economia, mas também por ter 
sido em grande medida o formu-
lador e o mais ardoroso defensor 
de uma nova forma de se entender 
e de se abordar os problemas eco-
nômicos, cuja marca é clara não só 
nos Novos Clássicos, como também 
nos Novos Keynesianos, no RBC e 
na Nova Síntese Neoclássica. Suas 
publicações – e aqui nos referimos 
apenas aos seus artigos – perten-
cem a duas categorias; (i) os “téc-
nicos”, usualmente de signi icativa 
complexidade matemática e esta-
tística, inacessíveis aos super icial-
mente versados nessas disciplinas, 
e; (ii) os “doutrinários”, nos quais 
o autor apresenta seu “credo” de 
forma puramente verbal, com um 
claro intuito de tornar seu esque-
ma de raciocínio compreensível 
a um público mais amplo. Desse 
último tipo se destacam Unders-
tanding Business Cycle, de 1977; 
After Keynesian Macroeconomics, 
de 1979 (em parceria com Thomas 
Sargent) e Methods and Problems 
in Business Cycle Theory, de 1980. 
Todos eles foram originalmente 
desenvolvidos para apresentações 
em conferências e não para o es-

crutínio de pareceristas anônimos. 
Neles tem-se o máximo de liberda-
de retórica publicável permitida 
a um acadêmico; nesses artigos, 
Lucas não parece particularmente 
preocupado em “converter” os key-
nesianos, mas sim em alimentar a 
“fé” de seus seguidores e, princi-
palmente, conquistar os indecisos.

Dividimos esse artigo “doutriná-
rio” em três linhas de discursos: 
(i) o propositivo, no qual o autor 
apresenta sugestões e expedientes 
que julga necessários para o fazer 
econômico verdadeiramente cien-
tí ico, que subdividimos em defesa 
da abordagem equilibrista, defesa 
da modelagem explícita e crítica 
econométrica; (ii) o polemista, que 
diz respeito às suas críticas a Key-
nes, ao keynesianismo transmuta-
do em Curva de Phillips tipo Menu 
e ao keynesianismo desequilibris-
ta, e; (iii) o histórico-epistemológi-
co, no qual o autor apresenta suas 
hipóteses sobre o nascimento, os 
movimentos e o processo de de-
senvolvimento da macroeconomia. 
Como essas matérias se confun-
dem, não nos pareceu prudente 
tratá-las uma a uma. Assim, nossa 
análise se dividirá em dois blocos: 
(I) Lucas sobre Metodologia, e; (II) 
Lucas sobre o Keynesianismo.

1 Lucas sobre Metodologia  

O primeiro ponto a ser ixado é o 
entendimento de Lucas sobre o que 
é Economia. Para o autor o crité-
rio de demarcação fundamental é 
aquele da máxima de Hume: tudo 
o que não contiver “números” deve 
ser “condenado às chamas”. Trata-
-se não só da defesa, mas da exi-
gência da formalização matemática 
das ideias, diz: “[...] mathematical 
analysis is not one of many ways 
of doing economic theory: It is the 
only way. [...] Everything else is just 
pictures and talk” (LUCAS, 2001, p. 
9). Essa postura radical de Lucas, 
porém, não é sequer consistente 
com sua interpretação histórica 
da disciplina, sendo, pois, uma hi-
pérbole de efeitos retóricos. Hayek, 
uma de suas grandes in luências 
intelectuais, não apresenta uma 
única identidade matemática. O 
mesmo ocorre com dois resultados 
fundamentais de Milton Friedman: 
a hipótese da taxa natural de de-
semprego e a inconsistência do 
trade-off explorável entre in lação 
e desemprego. Lucas, aliás, elogia 
o fato de Friedman ter afastado a 
Curva de Phillips tipo Menu base-
ando-se apenas na hipótese “clássi-
ca” de função demanda homogênea 
de grau zero, algo que soa como 



25temas de economia aplicada

outubro de  2012

uma sugestão de que o sistema 
clássico/neoclássico/walrasiano é 
de tal forma so isticado e cientí ico 
que a aplicação de seus conceitos 
mais abstratos a uma questão con-
creta é capaz de gerar melhores re-
sultados que aqueles matemáticos 
e estatísticos obtidos a partir de 
um sistema incorreto de premissas 
(isto é, de uma má teoria). 

A visão metodológica de Lucas 
parte do instrumentalismo de Frie-
dman, mas dando-lhe uma forma-
tação mais simples. O trabalho que 
mais se aproxima de um manifes-
to metodológico é Methods and 
Problems in Business Cycle Theory 
de 1980. No primeiro parágrafo 
desse texto encontra-se a famo-
sa referência de Lucas às econo-
mias arti iciais. Ao quali icar a 
importância ou não do “realismo”, 
Lucas divide implicitamente essa 
categoria em duas espécies: (i) há 
o “bom” realismo, que diz respeito 
à capacidade do modelo de mime-
tizar as respostas dadas pela eco-
nomia quando exposta a choques, 
e (ii) há o “mau” realismo que seria 
(aproximadamente) a busca pela 
reprodução das características 
institucionais/comportamentais 
observáveis da realidade objetiva. 
Assim, um bom modelo é mais 
realista que um mau modelo no 
sentido (i), mas não necessaria-
mente (ou certamente?) no sentido 
(ii). Essa é uma clara resposta aos 
críticos do walrasianismo que se 
utilizam de alguma variante do 
empirismo como norte, isto é, da 
descon iança em relação às cate-

gorias de análises não-observáveis 
ou em potencial contradição com 
os fenômenos observados. É essa 
postura antiempirismo que servi-
rá como linha de defesa inicial à 
adoção das hipóteses de equilíbrio 
contínuo, expectativas racionais e 
competição perfeita. 

E como selecionar as premissas/
hipóteses? Em Friedman, prefe-
rem-se aquelas mais simples (no 
sentido da navalha de Ockham) e 
mais frutíferas. Neste caso, tem-
-se que ao menos potencialmente 
“anything goes”, ou pior, o sistema 
clássico/neoclássico/walrasiano é 
apenas um instrumento e não uma 
verdade em si. Lucas preenche essa 
lacuna apresentando um critério 
mais especí ico: só são realmente 
cientí icas em Economia aquelas 
teorias assentadas nos exercícios 
de equilíbrio geral do tipo Arrow-
-Debre-McKenzie. Outro ponto, em 
Friedman, como de praxe no ins-
trumentalismo: a utilidade de um 
modelo é mensurada a partir da 
sua capacidade de gerar boas pre-
visões. Em Lucas esse ponto é ini-
cialmente ignorado, e isso parece 
se dever a um fator fundamental: 
os modelos econométricos “keyne-
sianos” alvos da crítica de Lucas, 
por não se basearem nos princí-
pios walrasianos (desrespeitando 
assim um critério fundamental de 
cienti icidade), desempenhavam de 
maneira bastante satisfatória essa 
função, ao menos para os eventos 
de curto prazo. Obviamente que a 
simples replicação de fatos estili-
zados não é o critério inal de sa-

tisfação com um modelo, é preciso 
que ele seja formal, que respeite 
os princípios microeconômicos e 
que reproduza o comportamento 
conhecido da economia quando 
exposta a um choque. Somente a 
partir daí é que o modelo pode se 
tornar con iável para testes e va-
riações que possam explicar ques-
tões mais complexas ou sugerir 
outras novas. 

Lucas fornece, assim, um critério 
de demarcação o mais simples e 
objetivo possível. Não precisamos 
perder tempo com ideias não for-
malizadas e nem com opiniões de 
política econômica que não sejam 
apresentadas sob a forma compu-
tacional e dentro de uma estrutura 
walrasiana de análise. Isso elimina 
não só uma parte dos economistas, 
como a maioria esmagadora dos 
outsiders. A exclusão ex ante dos 
não economistas das discussões 
é particularmente atraente para 
aqueles que admiram o caráter 
cientí ico da disciplina. A inal, se 
ísicos, químicos e engenheiros, 

por exemplo, não se preocupam 
com a opinião de leigos, por que 
nós, economistas, deveríamos nos 
preocupar? Os outsiders que podem 
e contribuem para a evolução da 
Economia são os matemáticos, 
estatísticos e engenheiros (entre 
outros) que desenvolvem – ainda 
que com objetivos diversos – ins-
trumentos computacionais mais 
so isticados aplicáveis ao nosso 
campo de estudo. 
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Em sua teoria epistemológica Lucas 
aponta outra fonte de evolução das 
ideias econômicas além do avanço 
dos instrumentos computacionais: 
os eventos econômicos. Na macro-
economia o autor destaca dois: a 
Grande Depressão dos anos 1930 e 
a estag lação dos anos 1970. O pri-
meiro teria permitido a ascensão 
do keynesianismo e o abandono da 
disciplina clássica, já que em apa-
rência esse evento teria falseado a 
teoria clássica. Já a crise dos anos 
1970 teria falseado a essência do 
keynesianismo, representada pela 
Curva de Phillips tipo Menu.

2 Lucas sobre o Keynesianismo

Lucas utiliza-se do termo keynesia-
nismo (e suas variantes) de forma 
muito pouco cuidadosa em seus 
artigos doutrinários. E acredita-
mos que esse descuido seja um ex-
pediente retórico intencional, já 
que ao tratar todas as possíveis 
de inições de forma equivalente, 
cria-se um alvo o mais amplo e, 
consequentemente, o mais frágil 
possível. E essa transformação do 
sistema adversário em caricatura 
é dos expedientes mais rotineiros 
nas controvérsias. Se assim Smith 
o izera com os mercantilistas, 
Keynes com os clássicos, Lucas pa-
rece repeti-los com os keynesianos.

A análise dos textos de Lucas nos 
permite dizer que o autor impli-
citamente distingue dois Keynes 
(o “clássico” do Treatise on Money 
e o herético da Teoria Geral), três 

sínteses neoclássicas (a do modelo 
IS-LM, a da Macroeconomia Keyne-
siana-Walrasiana de autores como 
John Hicks, Paul Samuelson e Don 
Patinkin e a Macroeconometria da 
Curva de Phillips tipo Menu) e duas 
macroeconomias do desequilíbrio 
(os “reformadores” como Clower, 
Barro e Grossman, e os “retrógra-
dos” como Leijonhufvud). 

Sobre Keynes a postura de Lucas é 
clara; são várias as passagens em 
que ele a irma que a contribuição 
do lorde inglês para os economis-
tas técnicos (o que é sinônimo de 
verdadeiros economistas em sua 
visão) é nula. Ao contrário de Frie-
dman, Lucas não nutre nenhuma 
simpatia por Keynes, e as únicas 
passagens em que lhe tece elogios 
só surgem quando busca argumen-
tos de autoridade para corroborar 
sua interpretação do todo ou de 
partes da história da disciplina. 
Como quando, por exemplo, apre-
senta o Treatise on Money como um 
grande exemplo da tradição “clássi-
ca” de business cycle. Sobre a Teoria 
Geral seus comentários reduzem a 
obra a um feito de um economista 
inimigo da matemática, da estatís-
tica, relapso com as questões meto-
dológicas e que apela vez por outra 
para o meta ísico na explicação dos 
fenômenos econômicos relevantes. 

É quando fala da Síntese Neoclás-
sica que Lucas torna-se mais am-
bivalente. De um lado, elogia os es-
forços desenvolvidos durante sua 
vigência para a transformação da 
Macroeconomia em uma discipli-

na realmente cientí ica; de outro, 
apresenta uma versão caricata da-
quele episódio. Essa ambivalência 
ocorre pelo fato de Lucas dividir 
implicitamente aquela escola em 
três blocos. Havia de um lado a 
teoria econômica adequada de 
autores como Jonh Hicks, Paul Sa-
muelson e Don Patinkin, que bus-
cavam desenvolver uma macroeco-
nomia matemática, walrasiana de 
maximização intertemporal (o que 
permite que Lucas se utilize, por 
exemplo, do modelo de gerações 
sobrepostas desenvolvido por Sa-
muelson em 1958, ou que parta do 
modelo de crescimento de Solow de 
1956 para desenvolver seu modelo 
de equilíbrio geral macroeconô-
mico etc.). Havia também a teoria 
econômica tolerável associada 
aos desenvolvimentos do modelo 
IS-LM. Ainda que não fosse o mode-
lo adequado, Lucas aponta-lhe duas 
virtudes; ele foi capaz de transfor-
mar o sistema de Keynes em uma 
economia arti icial, como também 
estimulou o desenvolvimento de 
teorias microfundamentadas. A 
impressão que o autor passa é que 
esse modelo, então já anacrônico, 
foi uma passagem importante no 
desenvolvimento da modelagem 
econômica. Essa tolerância tam-
bém serve para que Lucas marque 
posição em relação a autores como 
Leijohunfvud, crítico do IS-LM e 
expoente da Abordagem de Dese-
quilíbrio. Havia, por im, a teoria 
econômica grosseira, que diz 
respeito a uma versão caricata da 
síntese neoclássica, na qual há uma 
incompatibilidade total com os 



27temas de economia aplicada

outubro de  2012

princípios microeconômicos. Aqui 
se destacam a Curva de Phillips 
tipo Menu e a macroeconometria 
keynesiana. A chamada “crítica 
de Lucas” refere-se à ausência de 
fundamentos microeconômicos 
nos modelos econométricos de 
previsão e à inadequação das re-
gras expectacionais ali utilizadas. 
Essa “crítica” não foi uma ideia 
original de Lucas, como ele próprio 
admite, estando presente em tra-
balhos dos anos 1930 de Knight e 
Hicks.  

Sobre a Curva de Phillips, é im-
portante destacar que nem os 
trabalhos de Phillips nem o de 
Samuelson e Solow ou o de Lip-
sey permitem uma interpretação 
mecanicista da relação entre de-
semprego e in lação; ao contrário, 
todos eles alertam para os peri-
gos de uma leitura do tipo menu. 
Para demonstrar a existência dessa 
crença entre os keynesianos, Lucas 
(1976) refere-se ao trabalho de 
1972 de Hirsch intitulado Price 
simulations with OBE econometric 
model. Hirsch possui apenas cinco 
trabalhos listados na plataforma 
jstor, o que o torna um autor não 
particularmente produtivo para os 
padrões da academia americana. 
E o Google acadêmico nos informa 
que esse artigo possui apenas 15 
citações, o que pode ser considera-
do um trabalho de baixo impacto. 
E mais, enquanto o próprio Hirsch 
cita aquele trabalho em apenas 

duas ocasiões, Lucas o faz em três 
oportunidades. Isso mostra que o 
trabalho apontado como exemplo 
desse mau keynesianismo é, no 
melhor dos casos, enviesado. Não 
nos aprofundamos nessa polêmica, 
mas há autores que a irmam que 
a associação do keynesianismo 
com a curva de Phillips tipo Menu, 
como propagada por autores como 
Friedman e Lucas, é simplesmente 
um mito. 

Sobre o Keynesianismo Desequi-
librista, a crítica de Lucas se dará 
em regra a partir do elogio do mé-
todo equilibrista. O autor não se 
preocupa em criticar modelos e 
resultados especí icos. O caso de 
crítica mais especí ica dirá respei-
to ao conceito de desemprego invo-
luntário, o qual, assim como o de 
pleno emprego, não fazem nenhum 
sentido para Lucas e não são ca-
pazes de gerar um conceito opera-
cional de política econômica já que 
inde iníveis ou imensuráveis. Para 
Lucas o fato de o desemprego ob-
servado ser de 2% ou de 20% não 
implica a necessidade de de ini-los 
ou abordá-los de formas distintas. 
Ambos podem e devem ser anali-
sados a partir do mesmo conjunto 
de primeiros princípios da teoria 
econômica. Há críticas bastante 
indiretas e suaves aos modelos do 
tipo Barro-Grossman, enquanto 
Leijonhufvud é severamente ataca-
do em mais de uma oportunidade. 
Isso nos sugere que ainda que in-

satisfeito com os modelos daqueles 
dois primeiros autores, Lucas os 
tolerava, já que eram formais e 
com preocupação com os micro-
fundamentos (ainda que não exata-
mente da forma como desejada por 
Lucas). Já Leijonhufvud será trata-
do como um autor pré-cientí ico, 
cujas considerações verbais sobre 
o funcionamento da economia e/ou 
sugestões de métodos e modos de 
se abordar determinados proble-
mas econômicos não se traduzem 
em modelos no sentido estrito da 
de inição de Lucas.
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Política Fiscal e o Orçamento do Governo Federal em Perspec-
tiva Histórica – Parte 1

ANA CAROLINA GIUBERTI (*)

Ao longo do século 20 observou-se 
um grande debate sobre o papel 
do Estado na economia capitalista, 
debate este revigorado brevemen-
te com a crise inanceira de 2008, 
tanto nos países desenvolvidos 
quanto nos países em desenvolvi-
mento, e tanto do ponto de vista 
teórico como do ponto de vista 
político-econômico. Em linhas ge-
rais, este debate foi acompanhado 
de um aumento progressivo da 
intervenção estatal nas economias, 
a partir da Crise de 1929 e da De-
pressão da década de 1930, e da 
inversão desta tendência a partir 
do último quarto do século.

Neste contexto, observa-se que o 
papel teórico da política iscal e a 
sua utilização como instrumento 
de atuação do Estado também so-
freram alterações no período, com 
re lexos sobre o orçamento públi-
co. Estas alterações e seus efeitos 
sobre o orçamento do governo 
federal brasileiro, no período de 
1965 a 2010, foram objetos de estu-
do da primeira parte de minha tese 
(GIUBERTI, 2012), à qual remeto o 
leitor para maiores detalhes acerca 
da metodologia e das referências 
utilizadas, e serão aqui apresen-

tadas em dois artigos: o presente 
artigo traça o panorama destas 
mudanças na teoria econômica e no 
uso da política iscal pelo governo 
federal diante das transformações 
no contexto político, econômico e 
institucional do Brasil; no segun-
do artigo, serão discutidas como 
as mudanças aqui apresentadas 
se re letiram no padrão de inan-
ciamento iscal e nas despesas do 
governo federal.

1 O Papel do Estado e da Política 
Fiscal na Teoria Econômica

No que tange à teoria econômica, 
podem-se distinguir dois deba-
tes acerca do papel do Estado na 
economia neste período: o debate 
sobre o seu papel na estabilização 
do ciclo econômico, centrado prin-
cipalmente nos países desenvolvi-
dos; e o debate sobre o seu papel 
na industrialização das economias 
subdesenvolvidas. O primeiro de-
bate centra-se na teoria macroeco-
nômica ortodoxa, a partir da Teoria 
Geral de Keynes. Ao questionar a 
lei de Say e a con iança teórica no 
perfeito funcionamento da econo-
mia de mercado e estabelecer que 
os níveis de produto e emprego 

são determinados pela demanda 
efetiva e não pela oferta, gerando 
equilíbrios com capacidade ociosa 
de fatores, Keynes abriu o caminho 
teórico para a intervenção esta-
tal na economia. Na ausência de 
demanda efetiva su iciente para 
o pleno emprego dos fatores de 
produção, é a demanda gerada por 
políticas expansionistas, como o 
gasto público adicional, que irá 
impulsionar a economia. A partir 
das discussões travadas sobre o 
tema, a teoria ortodoxa dominante 
chegou ao consenso neoclássico e 
incorporou à sua estrutura teórica 
a determinação do produto pela 
demanda, no curto prazo, quando 
não há ajustes no nível de preços. 
Este paradigma, expresso no mo-
delo IS-LM, dominou o cenário 
macroeconômico do pós-guerra ao 
início da década de 1970, atingindo 
o seu auge em meados da década 
de 1960. Assim, o papel do Estado 
passou a ser a manutenção do pro-
duto em nível de pleno emprego e 
sua atuação ocorre por meio de po-
líticas monetárias e iscais ativas e 
discricionárias. Diante de evidên-
cias empíricas de uma demanda 
por moeda com alta elasticidade 
em relação à taxa de juros e uma 
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função de investimento com baixa 
elasticidade em relação à taxa de 
juros, a política iscal apresentava-
-se como o principal instrumento 
de estímulo à demanda agregada, 
embora no inal da década de 1950 
essa preferência fosse maior entre 
os economistas britânicos do que 
entre os americanos. 

Os desenvolvimentos subsequen-
tes, resultantes do debate entre 
monetaristas, novos clássicos, 
novos keynesianos e a teoria dos 
ciclos reais, alteraram não apenas 
os instrumentos a serem utilizados 
pelo governo, com a ascensão da 
política monetária, como também 
a visão do ciclo econômico e, com 
isso, o objetivo da política econômi-
ca. De acordo com o atual consenso 
macroeconômico, o objetivo pas-
sou a ser a estabilidade do nível de 
preços, com a manutenção da in la-
ção em níveis baixos e estáveis, por 
meio de uma política monetária 
não discricionária, com destaque 
para o regime de metas de in lação, 
no qual o banco central comprome-
te-se com uma meta para a taxa de 
in lação, previamente anunciada, e 
ixa a taxa de juros de curto prazo 

da economia de modo a alcançar o 
valor determinado. A política is-
cal, por sua vez, deve ter objetivos 
consistentes com os da política mo-
netária, ou seja, controlar o dé icit 
público e o nível de endividamento 
do Estado para que o regime alcan-
ce a credibilidade requerida. Com 
isso, a disciplina iscal tornou-se 

um ponto central dentro deste ar-
cabouço e deve ser o resultado não 
apenas de um governo especí ico, 
comprometido com a estabilidade 
da economia, mas do arranjo ins-
titucional do país, ou seja, deve ser 
garantida com a criação de insti-
tuições responsáveis pelo controle 
das contas públicas. Paralelo ao 
debate teórico, observam-se nas 
economias desenvolvidas mudan-
ças nas políticas adotadas pelos go-
vernos: de políticas keynesianas de 
estímulo à demanda para políticas 
de controle da in lação. 

Nos países subdesenvolvidos, em 
particular na América Latina após 
a 2ª Guerra Mundial, a discussão 
teórica e as políticas adotadas não 
tinham como foco a estabilização 
do nível de produto e emprego, 
mas a explicação do atraso das eco-
nomias periféricas e a superação 
desse atraso por meio da indus-
trialização promovida pelo Esta-
do. Conhecido como economia do 
desenvolvimento ou teorias do de-
senvolvimento, esse campo de pes-
quisa não apresentava um corpo 
teórico único, mas era formado 
por teorias de distintos autores1, 
que tinham como ponto comum a 
crítica ao uso do arcabouço teórico 
ortodoxo para analisar essas eco-
nomias e a existência de falhas de 
mercado como a base para a atu-
ação do Estado na economia. A in-
tervenção estatal tinha por objeto 
transformar a estrutura produtiva 
do país. Assim, a gama de políti-

cas recomendadas ultrapassava o 
receituário de políticas iscais e 
monetárias para a suavização do 
ciclo econômico, tal como apre-
sentado pelo mainstream macro-
econômico do período, e incluía o 
planejamento, a proteção tarifária, 
os incentivos iscais e cambiais, os 
subsídios às indústrias seleciona-
das e a atuação do Estado direta-
mente na esfera produtiva, através 
de empresas estatais, entre outras. 
A política iscal, portanto, era mais 
um instrumento a ser utilizado no 
processo de industrialização.

Além da América Latina, a inter-
venção do Estado no processo de 
industrialização também pôde 
ser observada na Ásia e em al-
guns países da África. No entanto, 
os problemas decorrentes dessa 
intervenção, como in lação, de-
sequilíbrios externos, forte endi-
vidamento, distorções alocativas 
geradas pela proteção tarifária, 
corrupção, entre outros, levaram 
ao descrédito dessas políticas es-
tatais. A partir da década de 1980, 
observa-se a adoção, pelos países 
em desenvolvimento e principal-
mente na América Latina, de po-
líticas de redução da intervenção 
estatal, com a redução/eliminação 
de controles e subsídios no merca-
do interno de bens, a privatização 
de empresas estatais e a desregu-
lamentação de monopólios, bem 
como a abertura comercial e inan-
ceira da economia, que integram o 
chamado Consenso de Washington, 
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de modo que a atuação do governo 
nas últimas décadas tem se pauta-
do em grande parte no receituário 
ortodoxo vigente. 

Ressalta-se que o im do Estado 
como promotor da industrializa-
ção e do crescimento da economia, 
particularmente na América Lati-
na, com a crise da década de 1980, 
ocorreu em paralelo à mudança 
no papel do Estado nos países de-
senvolvidos, re lexo dos aconte-
cimentos econômicos do período 
e apoiada fortemente pela teoria 
econômica do mainstream. A crise 
da teoria keynesiana no mundo de-
senvolvido teve como efeito o des-
crédito da intervenção do Estado 
em geral e não apenas na gestão da 
política macroeconômica de curto 
prazo. Assim, enquanto nas econo-
mias desenvolvidas o debate teóri-
co neste período reduzia o papel do 
governo na estabilização do ciclo 
econômico, para as economias em 
desenvolvimento foram recomen-
dadas as políticas do Consenso de 
Washington. 

2 A Política Fiscal no Brasil nas 
Últimas Cinco Décadas

No Brasil e em outros países em 
desenvolvimento, o alinhamento 
das políticas monetária e iscal com 
os preceitos da teoria macroeco-
nômica dominante, observado na 
história recente a partir do objetivo 
de estabilidade dos preços e, con-
sequentemente, da disciplina iscal, 

não estava presente nos debates 
político-econômicos das décadas de 
1960 e 1970. Neste período, o gasto 
público e a tributação, instrumentos 
de alocação de recursos e distribui-
ção de renda, estavam inseridos 
no processo de industrialização 
da economia, que no Brasil e nos 
demais países da América Latina 
era centrado na substituição de im-
portações. Os incentivos iscais e os 
subsídios a indústrias selecionadas 
eram utilizados ao lado de outros 
instrumentos de política econômica 
como a proteção tarifária, os incen-
tivos cambiais, o crédito subsidiado 
e a atuação direta do Estado na 
esfera produtiva, com as empresas 
estatais. 

Contudo, cabe ressaltar que o ob-
jetivo de industrializar o país não 
eliminou o uso de políticas iscais 
e monetárias de curto prazo, tal 
como recomendadas pelo mains-
tream macroeconômico vigente à 
época. De fato, políticas de caráter 
ortodoxo, como a contenção do 
gasto público e da expansão mone-
tária, foram utilizadas neste perí-
odo, particularmente no controle 
do processo in lacionário e em 
situações de desequilíbrio do ba-
lanço de pagamentos. Entre 1954 
e 1963, foram quatro as tentativas 
de controle da in lação e de equa-
cionamento das contas externas 
que utilizaram políticas ortodoxas, 
incluindo entre estas o Plano Trie-
nal. A contenção do dé icit público, 
em conjunto com o controle do 

crédito e dos reajustes salariais, 
também foi utilizada como medida 
de combate à in lação pelo primei-
ro Governo Militar, que assumiu o 
comando do País após o Golpe de 
1964. Estas medidas integravam 
o Programa de Ação Econômica 
do Governo (PAEG) instituído pelo 
governo, que contemplou não ape-
nas medidas de curto prazo para o 
ajuste da economia como também 
reformas estruturais nas áreas 
inanceira, tributária, cambial e 

salarial. Foram as reformas pro-
movidas no sistema tributário e a 
criação do Banco Central, aliadas à 
reforma administrativa realizada a 
partir de 1967, que estabeleceram 
os novos instrumentos de política 
iscal, tanto do lado da tributação 

quanto do gasto público, e propi-
ciaram o seu uso mais intensivo no 
processo de industrialização.

A reforma tributária teve por obje-
tivo a elevação da carga tributária, 
não apenas para alcançar o equi-
líbrio orçamentário, mas também 
para obter recursos que pudessem 
ser dispensados na forma de incen-
tivos iscais à acumulação de capital 
de modo a promover o crescimento 
econômico, bem como a moderniza-
ção do sistema e, de modo implícito, 
a centralização política econômica e 
tributária no âmbito federal. Dentre 
os novos impostos, destacam-se a 
criação do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) de compe-
tência da União, em substituição ao 
imposto sobre consumo, e a criação 
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do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias (ICM), de competência 
dos Estados, em substituição ao Im-
posto sobre Vendas e Consignações. 
Embora o ICM tenha sido atribuído 
aos Estados, a reforma restringiu 
sua autonomia para legislar sobre 
esta matéria, bem com permitiu que 
o governo federal o utilizasse como 
instrumento de política iscal. 

Do lado da despesa, foram esta-
belecidos três instrumentos de 
decisão do gasto público: o Orça-
mento Geral da União, também 
denominado orçamento iscal, no 
qual estavam alocadas as receitas 
e despesas da administração dire-
ta; o orçamento das entidades da 
administração indireta, que com 
a reforma administrativa garan-
tiram sua autonomia inanceira e 
administrativa, o que assegurava 
à grande parte das autarquias e 
entidades paraestatais orçamentos 
próprios; e o orçamento monetário, 
instituído com a criação do Banco 
Central, que além de estimar as 
necessidades globais de moeda e 
crédito e distribuir a liquidez para 
os setores considerados prioritá-
rios pelo governo, com a conces-
são de crédito subsidiado para a 
agricultura, para a exportação e 
para setores industriais especí-
icos, também passou a incluir os 

programas de fomento (como as 
políticas de preços mínimos, de 
aquisição de produtos agrícolas e 
de formação de estoques regulado-
res) e os programas de subsídios à 

comercialização do trigo, do açúcar 
e do álcool e do petróleo, bem como 
as receitas e despesas referentes 
à dívida mobiliária interna, entre 
outras.

Com o novo Governo Militar de 
Costa e Silva, o diagnóstico e as 
políticas de caráter ortodoxo de 
combate à in lação foram substi-
tuídos pelo diagnóstico de in lação 
de custo, que poderia ser absorvida 
pela retomada do crescimento. Os 
instrumentos tributários foram 
utilizados de forma intensiva para 
estimular este crescimento: isen-
ções de ICM e IPI foram concedidas 
às exportações de manufaturas, 
a partir de 1967; abatimentos no 
cálculo do IR foram conferidos às 
pessoas ísicas e jurídicas que apli-
cassem recursos em determinados 
títulos inanceiros; e as empre-
sas receberam vários incentivos, 
como isenções e abatimentos no 
IR, depreciação acelerada de in-
vestimentos realizados no País em 
bens de produção novos, isenção de 
imposto de importações de bens de 
capital, entre outros.

Estas medidas, em conjunto com as 
condições favoráveis da economia 
nacional e internacional, contribuí-
ram para a nova fase de crescimen-
to da economia brasileira a partir 
de 1968, o “milagre econômico”, 
com taxas, em média, acima de 
10% a.a., liderado pelo crescimento 
industrial, em particular no setor 
de bens duráveis. No entanto, ao 

inal deste período o sistema tri-
butário já começava a dar sinais 
de esgotamento, com o enfraque-
cimento da arrecadação, e, a partir 
de 1975, praticamente deixou de 
ser utilizado como instrumento 
para novas políticas. 

Do lado do gasto público, novas 
políticas de promoção da indus-
trialização tiveram fôlego por um 
período maior, em particular com 
os investimentos do II PND. Contu-
do, a crise iniciada no im da déca-
da de 1970, com o segundo choque 
do petróleo e a elevação das taxas 
de juros internacionais, em um 
contexto de elevada dívida externa, 
colocaram a questão do endivida-
mento, da in lação e do dé icit pú-
blico no centro do debate político-
-econômico brasileiro ao longo da 
década de 1980 e da primeira me-
tade da década de 1990. O processo 
de industrialização da economia 
cedeu lugar a diversas políticas 
econômicas de curto prazo, tanto 
de caráter heterodoxo quanto de 
caráter ortodoxo, que buscaram 
equacionar estas questões. 

Em relação à dívida externa, rene-
gociações foram realizadas ao longo 
da década de 1980, mas o processo 
foi inalizado apenas em 1994, com 
a emissão dos títulos Bradies bra-
sileiros. O combate à in lação foi 
uma constante no período, com a 
economia brasileira passando por 
sete planos de estabilização entre a 
segunda metade da década de 1980 
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e a primeira metade da década de 
1990, mas apenas em 1994, com o 
Plano Real, a estabilização monetá-
ria foi alcançada. 

No plano iscal, a tentativa de 
equacionar as contas públicas na 
década de 1980 passou por uma 
combinação de elevação da carga 
tributária, tentativas de contenção 
do gasto público e reordenamento 
institucional. Na primeira metade 
da década, a existência de despesas 
alocadas em três orçamentos dis-
tintos, em particular a existência 
de despesas iscais alocadas no or-
çamento monetário, e a uni icação 
institucional entre Tesouro, Banco 
Central e Banco do Brasil, através 
da chamada conta movimento, 
foram identi icadas como fonte 
para o descontrole do gasto públi-
co. Entre 1986 e 1988, procedeu-se 
ao reordenamento com a separação 
institucional destas entidades e a 
uni icação dos orçamentos, com-
pletada com a nova Constituição 
de 1988, entre outras mudanças 
institucionais. Além de uni icar os 
orçamentos, alterando deste modo 
os instrumentos de política iscal 
do lado da despesa pública, a Cons-
tituição alterou também o sistema 
tributário nacional e rede iniu as 
competências da União, dos Esta-
dos e dos Municípios. O resultado 
foi um sistema de inanciamento da 
União insu iciente para o tamanho 
do Estado de inido implicitamente 
pela Carta. Com isso, o desequi-
líbrio iscal, presente nas contas 

públicas por toda a década de 1980, 
icou agravado, e a nova tentativa 

de equilibrar o orçamento recorreu 
a aumento de alíquotas e criação de 
novas contribuições sociais, tribu-
tos cumulativos, mas não sujeitos à 
partilha com Estados e Municípios. 

Em ins de 1993, já no âmbito do 
Plano Real, o ajuste das contas 
públicas ainda se mantinha como 
uma questão a ser equacionada 
pelo governo federal. Neste con-
texto, o ajuste foi realizado a partir 
de uma combinação de aumento 
da carga tributária e desvincu-
lação de 20% das receitas de im-
postos e contribuições federais, 
que formaram o Fundo Social de 
Emergência.  Cabe destacar que o 
fundo, previsto inicialmente como 
uma medida temporária de ajuste 
iscal, foi reformulado a partir de 

2000, quando passou a ser chama-
do de Desvinculação de Recursos 
da União (DRU), e sua vigência 
sucessivamente prorrogada pelo 
Congresso Nacional até 2015, evi-
denciando assim sua importância 
como instrumento para o equilí-
brio das contas no contexto de rigi-
dez orçamentária que caracteriza o 
orçamento do governo federal.

Em 1999, após a crise cambial vi-
venciada pela economia brasileira, 
a condução da política iscal foi 
alterada. O contexto era de mu-
dança para o regime de câmbio 
lutuante, de alteração na forma de 

controle da in lação, com a adoção 

do sistema de metas de in lação, 
e de elevado endividamento pú-
blico. A nova política adotada pelo 
governo federal foi o regime de 
superávit primário, formalizado 
em 2000 com a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, no qual a cada ano 
é estabelecida uma meta para a 
relação superávit primário/PIB a 
ser alcançada tanto na elaboração 
quanto na execução do orçamento 
federal, de modo a colocar a dívida 
pública como proporção do PIB em 
trajetória descendente.

Na década seguinte, a política de 
superávits primários foi mantida 
e embora se tenham observado 
medidas iscais de caráter anticí-
clico adotadas recentemente pelo 
governo, no âmbito da crise eco-
nômica internacional, estas foram 
implementadas dentro dos limites 
estabelecidos tanto pelo regime de 
superávit quanto pelo sistema de 
metas de in lação. 

Assim, com as mudanças na condu-
ção da política iscal e monetária 
aliadas às alterações promovidas 
pelo governo federal na década de 
1990  dentre elas a abertura co-
mercial e inanceira da economia 
e as privatizações , observa-se o 
alinhamento da política econômica 
brasileira com os preceitos da te-
oria macroeconômica dominante. 
Esta mudança no objetivo da políti-
ca econômica – de industrialização 
da economia brasileira para a es-
tabilidade dos preços – re letiu-se 
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no padrão de inanciamento iscal e nas despesas do 
governo federal, pontos que serão abordados no pró-
ximo artigo.  
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Breves Considerações sobre as Raízes da Formação Econômica 
e Social Brasileira: Retomando a Contribuição de Celso Furtado

FERNANDA GRAZIELLA CARDOSO (*)

1 Introdução

Este artigo inicia uma série de 
cinco textos, baseados em um ca-
pítulo de minha tese de doutora-
do CARDOSO, 2012). Os textos 
retomam a contribuição teórica 
de Celso Furtado à re lexão da tra-
jetória socioeconômica brasileira, 
desde o período colonial até sua 
fase desenvolvimentista, interrom-
pida pela crise da década de 1980. 

No presente texto, a retomada da 
contribuição Furtadiana se inicia 
no período colonial e se encerra 
em 1930, quando se inaugura a 
Era Vargas e ocorre o que Furtado 
(2001[1959]) denomina “deslo-
camento do centro dinâmico” da 
economia brasileira. As seções 
estão divididas em: período colo-
nial – economia açucareira e mi-
neratória; século 19 e as primeiras 
décadas do século 20 - economia 
cafeeira; e as considerações inais, 
em que se comparam as dinâmicas 
desses diversos momentos da eco-
nomia brasileira, especialmente no 
que diz respeito ao funcionamento 
do multiplicador interno da renda 
e às suas consequências à capaci-
dade de autopropulsão e desenvol-
vimento. 

2 Período Colonial: Economia 
Açucareira e Economia Mine-
ratória

Discorrendo sobre o funcionamento 
da economia exportadora-escravista, 
Furtado (2001[1959]) compara que, 
enquanto numa economia industrial 
a inversão faria crescer diretamente a 
renda da coletividade  pois a inver-
são se transforma automaticamente 
em pagamento a fatores de produ-
ção , parte da inversão feita numa 
economia exportadora-escravista se 
transformava em pagamentos feitos 
no exterior importação  e outra 
parte tinha como origem a utilização 
da força de trabalho escravo. 

Furtado (1954) explica que, na eco-
nomia exportadora-escravista, o em-
presário poderia transformar todo o 
aumento de produtividade, obtido em 
virtude de melhoramentos nas téc-
nicas produtivas, em maiores lucros. 
Como esse aumento de lucros não era 
incorporado à renda nacional, e sim 
transferido à metrópole, não haveria 
nenhuma garantia de que o lucro 
acumulado se revertesse em nova 
inversão na colônia. 

Ademais, como os fatores de produ-
ção pertenciam quase que totalmente 
ao empresário, a renda monetária ge-

rada fi cava praticamente toda concen-
trada nas mãos deste. Essa renda era 
revertida para a importação de bens 
e de mão de obra escrava, bem como 
para a utilização desta. Por isso, o 
fl uxo de renda se resumia a simples 
operações contábeis, reais ou virtu-
ais, pois, na economia açucareira, em 
termos de expressão econômica, o 
mercado interno não possuía signifi -
cância dinâmica. 

Segundo Furtado (2001[1959]), o 
crescimento da economia açucareira 
foi considerável e persistiu durante 
todo o século 16. Entretanto, esse 
crescimento se realizava sem que 
houvesse modifi cações sensíveis na 
estrutura do sistema econômico. 
Eis o “paradoxo do açúcar”: não 
havia nenhuma possibilidade de que 
o crescimento com base no impulso 
externo  embora, naquele momen-
to, bastante significativo  gerasse 
um processo de desenvolvimento de 
autopropulsão. O mecanismo que 
regia a lógica de funcionamento da 
economia exportadora-escravista não 
permitia uma articulação direta entre 
os sistemas de produção e de con-
sumo, inviabilizando a estruturação 
de um mercado interno, que seria, 
por hipótese, um elemento dinâmico 
fundamental para promover o desen-
volvimento econômico.   
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A mesma discussão é realizada por 
Furtado a respeito da economia mi-
neratória.  Comparativamente à eco-
nomia açucareira, a necessidade de 
mobilização de capital por escravo, 
ou por unidade de produção, era bem 
inferior. No limite, se não tivesse 
capital para iniciar a extração, era 
possível atuar como faiscador, sem a 
necessidade, portanto, de incorrer em 
custos fi xos para iniciar o processo. 

A elevada lucratividade do negócio 
mineratório induzia à concentração 
de todos os recursos disponíveis na 
própria mineração, implicando uma 
grande especialização produtiva. 
Comparada à renda média da ativi-
dade açucareira, a renda média na 
atividade mineratória era menor, o 
que seria explicado pela maior parti-
cipação da população livre ou liberta. 
Em contrapartida, as importações 
representavam menor proporção do 
dispêndio total  mesmo porque a 
distância dos portos encarecia consi-
deravelmente os artigos importados 
do exterior  e a renda era menos 
concentrada, pois a população livre 
era muito maior, em grande parte 
reunida em grupos urbanos e se-
miurbanos. Como consequência, a 
composição da demanda era mais 
diversa, com maior peso para bens de 
primeira necessidade. 

Dadas essas características, a poten-
cialidade de formação de mercado 
interno da economia mineratória era 
consideravelmente maior do que a da 
economia açucareira, o que poderia 
ter desencadeado um processo de de-
senvolvimento endógeno ou autopro-

pulsionado. Entretanto, como indica 
Furtado, o processo de desenvolvi-
mento endógeno da economia mine-
ratória teria sido praticamente nulo. 
Essa ausência de desenvolvimento 
interno o autor atribui especialmente 
à incapacidade técnica dos imigrantes 
para iniciar atividades manufaturei-
ras, explicada por um fator externo. 
O Tratado de Methuen, de 1703, que 
Portugal estabeleceu com a Inglater-
ra, teria destruído o pequeno desen-
volvimento manufatureiro que tivera 
aquele país, o que teria ocasionado 
problemas não apenas a Portugal, 
mas também à sua colônia brasileira, 
na medida em que teria estancado o 
desenvolvimento do conhecimento 
manufatureiro por parte dos portu-
gueses. 

Segundo Furtado, do ponto de vista 
econômico, a colonização comer-
cial dos séculos 16, 17 e 18 deixou 
como principal legado a formação 
de uma extensa economia de sub-
sistência, responsável pelo po-
voamento de parte importante 
do território nacional e, especial-
mente, constituinte de uma fonte 
signi icativa de reserva de força 
de trabalho. Conforme explica-
ção do autor, essa extensa área 
de economia de subsistência era 
dinamicamente importante por-
que acabava por desempenhar um 
papel de acomodação em tempos 
de crise do setor exportador. Sob 
uma perspectiva de curto prazo, 
sua funcionalidade era positiva na 
medida em que garantia no míni-
mo as condições de subsistência da 
classe não proprietária. No entan-

to, as consequências de longo prazo 
teriam sido altamente negativas. 
Ao acomodar períodos de crise, a 
existência dessa vasta região aju-
dava a reduzir o incentivo a qual-
quer mudança produtiva. Ademais, 
ao garantir as condições mínimas 
de subsistência, também estimula-
va o crescimento vegetativo dessa 
população, compondo um grande 
contingente populacional subocu-
pado em atividades de baixíssima 
produtividade.  

3 Século 19 e as Primeiras Déca-
das do Século 20: Economia Ca-
feeira

Em linhas gerais, para Furtado, a 
primeira metade do século 19 re-
presentou um período de involução 
econômica e, consequentemente, 
de retrocesso social. A involução 
seria diretamente derivada do de-
saquecimento do setor exportador. 
Aqueles momentos em que ainda se 
observou alguma melhoria relativa 
foram todos denominados pelo 
autor como períodos de falsa eufo-
ria. Segundo o autor, praticamente 
todos os produtos da colônia se 
bene iciaram de elevações tempo-
rárias de preços. No entanto, essa 
prosperidade estaria fundamenta-
da em condições de anormalidade.

Para Furtado, na primeira metade 
do século 19, em que se observa-
ram grandes transformações das 
estruturas econômicas dos países 
mais avançados, e no qual o Brasil 
teria permanecido desintegrado 
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do comércio mundial, criaram-
-se diferenças profundas entre o 
Brasil e os países mais avançados. 
Estaria nesse período de involução 
uma das chaves explicativas para 
o subdesenvolvimento econômico 
brasileiro  ou do seu distancia-
mento com relação às nações mais 
avançadas. Nesse sentido, o autor 
contesta a suposição de que estaria 
ao alcance do Brasil, naquele con-
texto da primeira metade do século 
19, adotar uma política idêntica à 
dos Estados Unidos. 

O fundamental para Furtado, no 
que se refere à comparação da tra-
jetória de Brasil e Estados Unidos, 
são as suas diferenças de com-
posição social. No Brasil, a classe 
dominante era composta pelos 
agricultores escravistas; nos Es-
tados Unidos, era a classe de pe-
quenos agricultores e um grupo 
de grandes comerciantes urbanos 
que dominava o país. Essas dife-
renças sociais, por sua vez, teriam 
in luenciado a escolha e prioridade 
de políticas e o direcionamento 
e aproveitamento de recursos e, 
por conseguinte, a con iguração 
ou não das condições necessárias 
para garantir um desenvolvimento 
autopropulsionado.   

Conforme interpretação de Furta-
do, a condição básica para o desen-
volvimento do Brasil na primeira 
metade do século 19 era a expan-
são de suas exportações. Promover 
a industrialização naquele momen-
to seria impensável, pois, como não 
existia uma base técnica preexis-

tente, fazia-se necessária a impor-
tação de tecnologia, o que por sua 
vez pressupunha um determinado 
grau de capacidade de importação, 
o qual só poderia ser satisfeito por 
disponibilidade de divisas. 

Naquele contexto, o estrangula-
mento externo parecia insolúvel 
porque não havia divisas su icien-
tes em decorrência do desaqueci-
mento do setor exportador. Com o 
desaquecimento do setor exporta-
dor (segundo estimativas de Fur-
tado, cresceram a 0,8% ao ano) e a 
tendência de crescimento popula-
cional (de 1,3% ao ano), seria pos-
sível deduzir uma tendência mar-
cada de queda no nível de renda 
per capita na primeira metade do 
século 19. A tendência de queda 
do nível de renda per capita só 
poderia ter sido modi icada pelos 
fatores discutidos anteriormen-
te  os quais, como visto, não se 
processaram. Nesse caso, somente 
um desenvolvimento intenso pau-
tado no mercado interno poderia 
ter amenizado o declínio do setor 
exportador. 

O declínio foi revertido com a ex-
pansão da produção cafeeira, que 
teria colocado o Brasil novamente 
como participante ativo do merca-
do internacional, mas com caracte-
rísticas marcadamente distintas da 
fase anterior. Para a atividade cafe-
eira, os fatores produtivos cruciais 
eram a mão de obra especializada 
(o que se constituiu inicialmente 
em um problema, em virtude de 
sua escassez) e a terra (fator abun-

dante). Segundo Furtado (1954), é 
importante ressaltar que a expan-
são da economia cafeeira ocorreu 
em um país com signi icativa ocu-
pação territorial e com grande re-
servatório de mão de obra (embora 
não especializada). A esse reserva-
tório acresceu-se a possibilidade 
de recorrer à imigração europeia. 
Para o autor, se não houvesse essa 
oferta abundante de mão de obra, 
não teria sido possível organizar 
uma economia agrícola à base do 
regime assalariado, por conta da 
pressão que seria observada em 
prol do aumento dos salários dos 
trabalhadores especializados des-
locados à atividade cafeeira. 

O grau de capitalização da produ-
ção de café, comparativamente aos 
engenhos, era muito mais baixo, 
pois a expansão da produção de 
café se realizava de maneira pura-
mente extensiva. Como havia re-
serva de mão de obra e abundância 
de terras, do ponto de vista de sua 
lucratividade não era vantajoso aos 
cafeicultores incrementar o fator 
capital. Outra diferença impor-
tante da economia cafeeira, com 
relação às economias açucareira e 
mineratória, decorria da formação 
de uma nova classe empresária ca-
feeira, de natureza profundamente 
distinta das anteriores. Nas eco-
nomias açucareira e mineratória, 
os antigos empresários haviam 
se tornado uma classe de rentis-
tas ociosos, alienados de sua fun-
ção e interesses econômicos. Já na 
economia cafeeira, desde o início, 
os interesses da produção e do 
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comércio estiveram interligados 
e desempenhados pela classe em-
presária do café, que desde cedo 
teria percebido a importância do 
governo enquanto instrumento de 
ação econômica. 

C o m o  b e m  d e s t a c a  F u r t a d o 
(2001[1959]), o fator mão de obra 
é a principal fonte de diferenças 
do luxo de renda da economia 
cafeeira vis-à-vis as economias 
açucareira e mineratória. Na eco-
nomia exportadora escravista, o 
luxo de renda monetária se dire-

cionava essencialmente para fora 
e o luxo monetário e real interno 
era praticamente inexistente. Por 
isso, nessas economias não se ve-
ri icava o funcionamento interno, 
minimamente signi icativo em ter-
mos dinâmicos, do multiplicador 
da renda e do dispêndio. Na eco-
nomia cafeeira, foram empregados 
trabalhadores assalariados com 
intensidade crescente, constituin-
do os salários da cafeicultura um 
núcleo mais robusto de formação 
de mercado interno, com maior ca-
pacidade de autopropulsão. 

Outra observação importante se 
refere à tendência ao desequilíbrio 
externo que apresentava uma eco-
nomia baseada no trabalho assa-
lariado, algo que não se observava 
na economia exportadora escra-
vocrata, em que a procura mone-
tária acabava sendo equivalente 
às exportações. Numa economia 
com base assalariada, a procura 
monetária tenderia a crescer mais 
que as exportações em virtude do 

próprio incremento do volume de 
pagamento de fatores e da decor-
rente ativação do mercado inter-
no. No caso, por exemplo, de uma 
crise no setor exportador, como o 
efeito multiplicador se propagava 
lentamente, a capacidade de res-
posta em termos de importação, 
diminuindo-a, não seria imediata, 
por isso a tendência ao desequi-
líbrio externo das economias ex-
portadoras baseadas em mão de 
obra assalariada. Dessa tendência 
ao desequilíbrio externo seria de-
rivável outra tendência potencial 
ao desequilíbrio, só que dessa vez 
interno, sob a forma de pressões 
in lacionárias. 

Entretanto, apesar de sua maior 
complexidade, em termos de for-
mação de mercado interno e de 
sua dinâmica consequente, não se 
observou como decorrência da eco-
nomia cafeeira a formação de uma 
robusta economia baseada no mer-
cado interno, ou de uma economia 
industrial. A explicação para esse 
fato, segundo Furtado, residiria 
nos próprios mecanismos de defe-
sa da economia cafeeira de expor-
tação, que acabaram di icultando 
a transformação da economia colo-
nial em uma economia industrial.

4 Considerações Finais 

Para discutir a dinâmica do início 
da fase colonial, Furtado recorre 
pouco a considerações relacionadas 
a fatores internos à colônia, mesmo 
porque o fl uxo monetário interno era 

praticamente inexistente e, por conse-
guinte, não se derivava uma dinâmica 
autônoma interna de dimensões sufi -
cientemente relevantes. Os aspectos 
mais importantes para entender a di-
nâmica da colônia, por conseguinte, 
eram contemplados satisfatoriamente 
pelos fatores externos. Os impulsos 
dinâmicos provinham somente do 
setor exportador, que os ref letiam, 
quase em sua totalidade, novamente 
para o exterior. A economia criatória 
que se desenvolve conectada à produ-
ção açucareira tem a funcionalidade 
analítica apenas de acomodar os im-
pulsos externos negativos, sem qual-
quer possibilidade de imprimir uma 
dinâmica autônoma ou uma trans-
formação estrutural  pelo contrário, 
para Furtado, a sua funcionalidade de 
acomodação teria impedido transfor-
mações mais profundas.

Sobre a economia mineratória, 
Furtado destaca sua maior poten-
cialidade de formação de um mer-
cado interno por conta da distri-
buição de recursos relativamente 
melhor, considerado pré-requisito 
para a conquista de um desen-
volvimento autopropulsionado. 
Todavia, essa potencialidade não 
teria se efetivado por conta de um 
fator externo, a capacidade técnica 
dos portugueses. Por conseguinte, 
assim como no período anterior, a 
variável explicativa fundamental 
continua sendo externa. E, nos 
dois casos, quando cessaram os 
impulsos externos positivos, a eco-
nomia entrou em decadência e em 
involução econômica, o que deixa 
claro que, para o autor, os fatores 
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internos eram, naqueles momen-
tos, analiticamente irrelevantes. 

A análise que Furtado realiza a 
respeito da primeira metade do 
século 19 deixa muito clara essa 
perspectiva externalista do autor, 
pois o único meio possível de que-
brar o processo de involução era 
a retomada da dinâmica do setor 
exportador, o que sugeriria, in-
clusive, sobre essa questão, um 
relativo economicismo por parte 
de Furtado. 

A mudança de perspectiva e análi-
se de Furtado começa a se alterar 
de maneira mais patente quando 
da gestação da economia cafeeira e, 
especialmente, quando da introdu-
ção de uma variável-chave crucial: 
a mão de obra assalariada. Nessa 
variável se encontra a grande fonte 
de diferenças da economia cafeeira 
relativamente às economias açuca-

reira e mineratória. Dessa variável, 
Furtado deriva a formação de um 
importante núcleo de mercado 
interno, cuja existência terá im-
plicações dinâmicas importantes 
 permitindo a retenção de alguns 
efeitos multiplicadores internos , 
embora o impulso dinâmico crucial 
continue sendo externo.

Conforme argumentado nos próxi-
mos textos, a partir de 1930, com a 
internalização do centro dinâmico 
da economia brasileira, a análise 
Furtadiana passa a conceder maior 
relevância aos fatores internos. 
Isso ocorre na medida em que a 
própria economia se torna mais 
complexa  ou seja, com maior ca-
pacidade de aproveitamento dos 
efeitos multiplicadores da renda 
e do emprego internamente. Con-
tudo, esse movimento ocorre sem 
perder de vista a condição peri-
férica da economia brasileira e, 

por conseguinte, ainda altamente 
dependente de impulsos externos.
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A Nova Síntese Neoclássica e a Velha Divergência Macroeconômica. 
Qual o Caminho?

VIVIAN GARRIDO MOREIRA (*)

Uma pergunta que ocupa espaço 
importante na mente de alguns 
economistas refere-se à unicidade 
da macroeconomia enquanto corpo 
teórico, isto é, seu grau de coesão e 
continuidade como uma área bem 
de inida da ciência econômica, ge-
rando, por exemplo, comparações 
super iciais com a microeconomia 
e com a relativa virtude da última 
neste sentido. Embora seja muito 
reducionista alegar tal coesão no 
campo microeconômico, é bem 
mais provável que, comparativa-
mente, a macroeconomia apresente 
maior grau de dispersão e espaço 
de discordância entre teóricos, 
mesmo dentro de uma mesma es-
cola de pensamento. Por mais que 
essa discordância tenha vários as-
pectos saudáveis – como do ponto 
de vista do calor do debate e do 
incentivo ao seu aprimoramento 
–, sem dúvida gera alguma inquie-
tação. Por exemplo, no que diz res-
peito à prática de políticas para 
solucionar desa ios da economia 
real, frente aos quais más condutas 
possuem severas consequências. 
Nesse contexto, Solow (1997) lança 
uma versão da pergunta referen-
ciada no início deste parágrafo: 
“Is there a core of usable macro-
economics we should all believe 
in?”, tentando com isso extrair um 

tipo de essência con iável entre as 
tantas fragmentações do universo 
macroeconômico.

Em debate com Solow, Blinder 
(1997) igualmente se debruça 
sobre a possibilidade de um deno-
minador comum, uma essência útil 
e não con lituosa na qual podemos 
acreditar e a qual podemos utilizar 
na condução de políticas econô-
micas. Paralelamente, nos centros 
de excelência em teoria econômi-
ca norte-americanos e europeus, 
reina uma crescente convergência 
sobre os rumos da macroeconomia 
na direção daquilo que Goodfriend 
e King (1997) denominaram “nova 
síntese neoclássica”. Em primeiro 
lugar, gostaria de apresentar uma 
discussão sobre esta síntese e, em 
segundo lugar, questionar até que 
ponto ela realmente existe.

A nova síntese neoclássica pode ser 
vista do ponto estritamente teóri-
co e também daquele relacionado 
à realização de políticas. Mankiw 
(2006) oferece uma ilustração 
sobre essa dualidade através da 
demarcação dos macroeconomis-
tas em dois grandes grupos: o dos 
“cientistas” e o dos “engenheiros”. 
Os últimos têm a perspectiva prá-
tica de identi icar e resolver pro-

blemas; já os primeiros estão mais 
preocupados em compreender teo-
ricamente como o mundo funciona. 
Do ponto de vista da Nova Síntese 
Neoclássica, a categoria dos cien-
tistas representa, resumidamente, 
a “conciliação” entre novos keyne-
sianos e novos clássicos. Já a cate-
goria dos engenheiros se relaciona 
principalmente às atuais recomen-
dações de política monetária. Já 
partindo dessa primeira diferen-
ciação podemos indagar se de fato 
foi feita uma síntese, na medida 
em que uma distância signi icativa 
separa os “cientistas” dos “enge-
nheiros”. Mas vale ir além: será que 
mesmo no interior da teoria, ou no 
interior da prática, a macroecono-
mia atingiu uma síntese? 

Citando Taylor (1997), Teixeira 
e Missio (2011) resumem a nova 
síntese, ou novo consenso, como 
sendo um conjunto de princípios-
-chave, um núcleo macroeconômi-
co em torno do qual existe larga 
concordância. Este núcleo com-
põe-se, num primeiro momento, 
de um modelo de equilíbrio geral 
dinâmico, microfundamentado, 
referenciado por um agente repre-
sentativo dotado de expectativas 
racionais, num ambiente de mer-
cados completos e informações 



40 temas de economia aplicada

outubro de  2012

completas. Como pode-se esperar, 
tal quadro enfrenta problemas de 
plausibilidade empírica e já se dis-
tancia bastante do aspecto prático 
da síntese. Na intenção de, assim, 
contemplar a síntese como algo 
útil para a execução de políticas, 
incorpora-se à mesma a moeda e 
um quadro de rigidez nominal de 
preços, sendo também em algumas 
versões concebidas imperfeições 
de mercado e assimetria de infor-
mação. Do formato mais puro, tipi-
camente novo clássico, ao formato 
mais miscigenado, com conteúdos 
novo-keynesianos, podemos obser-
var uma síntese conturbada, que se 
busca enquanto síntese tentando 
mitigar as batalhas ideológicas e 
teóricas por trás dessas duas prin-
cipais correntes que lhe compõem, 
mas, principalmente, tentando 
mitigar as di iculdades empíricas, 
sobretudo as variações do proble-
ma da agregação e as controvérsias 
sobre a neutralidade da moeda. 

Stiglitz (1992, apud DUARTE, 2010) 
aponta uma ciência forte como 
caracterizada por poucas diver-
gências entre seus acadêmicos. 
Observando a realidade da macro-
economia hoje, ica di ícil acreditar 
que realmente chegamos a uma 
situação de pouca divergência, a 
despeito da extensa literatura que 
cresce na direção da nova síntese. 
Podemos apontar pelo menos três 
motivos para isto. Primeiro, de-
vido à própria divergência entre 
teoria e prática, como se observa 
na macroeconomia dos bancos 
centrais versus a macroeconomia 

dos institutos de pesquisa, onde, no 
mínimo, existe um imenso distan-
ciamento cronológico (MANKIW, 
2006). Enquanto muitos bancos 
centrais ainda se norteiam por 
testes e aplicações razoáveis do 
mecanismo simpli icado do siste-
ma IS-LM, os institutos de pesquisa 
avançam em modelos dinâmicos de 
interação micro-macro em âmbito 
intertemporal e/ou intergeracio-
nal. Segundo, porque a suposição 
de tal síntese exclui, inadvertida-
mente, uma série economistas co-
nhecidos como heterodoxos, cujos 
principais apontamentos colocarei 
a seguir. Terceiro, porque entre os 
microfundamentos e o resultado 
macroeconômico existem não des-
prezíveis problemas de agregação 
que até podem ser contornados 
em algumas calibragens, mas não 
podem ser ignorados enquanto 
tais. Este ponto nos leva a questio-
nar se, de fato, os microfundamen-
tos representam uma revolução no 
modo de pensar macroeconomia e, 
também, se apontam para um con-
senso no modo de fazer macroeco-
nomia. Vou detalhar brevemente 
essas questões.

Embora o termo heterodoxia esteja 
cada vez mais poluído e di ícil de 
ser delimitado, podemos apontar 
alguns elementos considerados 
majoritariamente heterodoxos e 
que desequilibram um suposto 
consenso. Esses elementos se re-
únem principalmente nos autores 
pós-keynesianos, conforme apon-
tam Teixeira e Missio (2011). Pode-
mos começar tratando da dinâmica 

de path dependence que conduz à 
ideia de endogeneidade da taxa na-
tural de desemprego (e do produto 
potencial). Isto porque, segundo 
estes autores, nem a taxa de cres-
cimento da população economica-
mente ativa, nem a produtividade 
da força de trabalho são exógenas. 
Ao contrário, tais grandezas são 
determinadas de acordo com a de-
manda agregada da economia, ou 
seja, é a dimensão da demanda que 
determina os movimentos migrató-
rios, a taxa de participação efetiva 
da população no processo produti-
vo e até mesmo a produtividade do 
trabalho (como é o caso dos mode-
los baseados na ideia de learning 
by doing e as diferentes formas 
de spillover tecnológico. Assim, o 
produto potencial não é exógeno, 
mas dinamicamente determinado, 
bem como não tem qualquer lógica 
de convergência entre os países. 
Apesar de os modelos de cresci-
mento endógeno contemplarem 
parcialmente essas ideias, ainda 
assim não são construídos com im-
pulso via demanda e não enfatizam 
equilíbrios múltiplos, permanecen-
do com pontos de divergência. A 
própria relação entre os produtos 
efetivo e potencial é alvo de forte 
controvérsia entre ortodoxos e 
heterodoxos, envolvendo um fenô-
meno conhecido por histerese. 

Com respeito ao tratamento confe-
rido à curva de Phillips, temos mais 
divergências. No novo consenso, 
entende-se que não há o trade-off 
convencional no longo prazo, mas 
apenas um trade-off temporário 
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e no curto prazo. No longo prazo, 
inequivocamente, prevalecerá a 
neutralidade da moeda num cená-
rio com agentes racionais e infor-
mados. Ademais, a política mone-
tária deve estabilizar a trajetória 
do nível de preços a im de manter 
o produto em seu nível potencial (é 
o caso típico do regime de metas 
de in lação). De certa forma, ca-
beria à política monetária manter 
a própria estabilidade e unicidade 
do equilíbrio de longo prazo, na 
medida em que as imperfeições de 
mercado e de informação pode-
riam criar distúrbios, mesmo que 
temporários, neste equilíbrio. Já no 
ambiente pós-keynesiano, tipica-
mente caracterizado por incerteza 
forte, um aumento da emissão mo-
netária (ou uma redução da taxa 
de juros, conforme é tratado atual-
mente) conduz a uma menor valo-
rização da posse de ativos líquidos, 
aumentando a demanda por ativos 
de capital, elevando o investimen-
to, o que é su iciente para, sob cer-
tas condições, alterar o produto no 
longo prazo. Claramente, a moeda 
não é neutra, nem no longo prazo, 
de acordo com esta abordagem, e 
o trade-off de Phillips volta a valer. 

Sobre o impacto dos microfunda-
mentos no agregado, vale conside-
rar outro grupo de heterodoxos, 
conhecidos como sraf ianos. A crí-
tica originada em Pierro Sraffa, 
embora datada da década de 60, 
aplica-se a esta discussão. Os fenô-
menos conhecidos por “reversão da 
intensidade do capital” e “retorno 
das técnicas”, mostram que a rela-

ção inversa que a princípio tem ló-
gica para o agente individual, entre 
taxa de juros e investimento, não 
se reproduz no agregado. E, além 
disso, pode apresentar-se no senti-
do oposto. De fato, o caso extremo 
(retorno das técnicas) mostra que 
uma combinação produtiva mais 
intensiva em trabalho que em capi-
tal pode voltar a ser escolhida pelo 
conjunto dos produtores mesmo 
se a sinalização dos salários se der 
no sentido de seu aumento pro-
gressivo (SERRANO, 2001). Neste 
caso, utilizar um microfundamen-
to racional pode ser desastroso 
no confronto com simulações de 
resultados macroeconômicos com 
base nos dados. Da mesma forma, 
críticas deste tipo comprometem 
a construção de curvas de oferta 
e demanda agregada bem compor-
tadas, o que é um problema para 
os modelos mais simples da nova 
síntese, frequentemente baseados 
em pelo menos três equações: uma 
curva de demanda agregada, uma 
versão da curva de Phillips para 
o curto prazo e uma regra de po-
lítica monetária, podendo haver 
hipóteses adicionais e na presença 
de expectativas racionais. Tais 
argumentos nos levam a pensar se 
e até que ponto a microfundamen-
tação seria mesmo uma revolução 
no pensamento econômico dado 
que, de um lado, até mesmo os 
defensores da ideia incorrem em 
signi icativas di iculdades práticas 
para gerar a agregação, e, de outro 
lado, permanece a velha “pedra 
no sapato” de que nem sempre a 

somatória das partes reproduz o 
comportamento agregado.

Divergências entre teoria e prá-
tica, possibilidades de histerese, 
desacordos sobre a validade e o 
sentido do curto e do longo prazos, 
revolução dos microfundamentos 
e os problemas de agregação são 
apenas alguns de muitos possíveis 
apontamentos críticos sobre uma 
nova síntese.  Situações assim nos 
fazem questionar se os tais “cien-
tistas da economia” estão mesmo 
convergindo para um legít imo 
acordo ou mais exatamente para a 
construção de uma ideia por parte 
das mais renomadas escolas de 
que, inalmente, englobou a escola 
de pensamento concorrente.

Se sairmos do interior da teoria 
para o interior da prática a ideia 
de uma nova síntese parece ainda 
mais comprometida. Muito embora 
seja possível alegar que, em algum 
nível, as práticas de política mo-
netária apresentam-se um pouco 
menos heterogêneas nas últimas 
décadas, bem como, que a ideia 
de responsabilidade iscal vem 
ganhando terreno, ainda seria, no 
mínimo, precipitado a irmar que 
não há mais divergências relevan-
tes na política econômica. Tanto 
no que diz respeito às políticas de 
gasto quanto à aplicação de regras 
monetárias, estamos ainda distan-
tes de um consenso, e se ele estiver 
vindo mesmo, seriam necessárias 
mais algumas crises econômicas 
para con irmar a validade dessas 
políticas em (e após) circunstân-
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cias perturbadoras. A inal, até os não economistas já 
viram algumas vezes o mesmo ilme: diante das crises, 
até os mais “sólidos” fundamentos dos mercados e das 
inanças também se desmancham no ar!
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THIAGO FONSECA MORELLO (*)

Redução do PIB nacional e do nível 
agregado de consumo, aumento da 
população submetida à pobreza, 
recrudescimento das desigualda-
des regionais, piora das condições 
de vida nas áreas rurais, queda da 
produtividade e da produção agro-
pecuária e maior exposição da área 
costeira a eventos extremos. Estas 
são apenas algumas das consequ-
ências das mudanças climáticas 
para o Brasil, segundo pôde-se ler 
no relatório “Economia da mudan-
ça do clima no Brasil”, publicado 
por um conjunto de instituições 
de pesquisa e de consultoria, entre 
elas o Banco Mundial, a COPPE-
-UFRJ, a FIPE, o IPEA e a UNICAMP. 

Um dos principais resultados do 
estudo está em prover fortes ar-
gumentos para o cumprimento da 

meta, estabelecida pelo Governo 
Federal, de redução do desmata-
mento ilegal em 70% nos biomas 
Amazônia e Cerrado. Em primeiro 
lugar, trata-se de uma maneira 
e iciente, i.e., com bene ício líqui-
do relativamente alto (seção 6.1), 
para mitigar as emissões nacionais 
de gases de efeito estufa (GEE). 
Em segundo lugar, trata-se de um 
meio para resguardar, ao menos 
parcialmente, a capacidade ecos-
sistêmica de suporte às atividades 
econômicas regionais, a qual será 
inevitavelmente reduzida com as 
mudanças climáticas (cap.3, seção 
3.5).

A seção 6.1 apresenta uma propos-
ta de programa de compensação 
pelo custo de oportunidade do des-
matamento não realizado, ou seja, 

uma remuneração pelo serviço de 
conservação das áreas de lorestas 
localizadas no raio de in luência 
do setor agropecuário – atual-
mente difundido como “Redução 
de Emissões por Desmatamento e 
Degradação Florestal” (REDD). Es-
tima-se em R$1.000,00 por hectare 
de loresta o valor mínimo deste 
pagamento. O contrato proposto 
consiste em um pagamento anual 
de créditos de carbono, por produ-
tor cadastrado no programa, esti-
mado com base no monitoramento 
das atividades desenvolvidas e, 
especi icamente, da manutenção 
das áreas de conservação lorestal 
prevista pelo código legal aplicável. 
Um sequestro de carbono abaixo 
do estabelecido representa quebra 
de contrato e, portanto, interrup-
ção da remuneração.
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Abstraindo todas as di iculdades 
reais, de conhecimento público, de 
iscalização do atendimento às nor-

mas do código lorestal e eventuais 
custos de transação que mesmo 
assim possam se mostrar relevan-
tes – associados à irregularidade 
fundiária e à necessidade de docu-
mentar o potencial de mitigação de 
GEE – há um problema não contem-
plado por nenhum dos dois mode-
los tomados por base. Trata-se do 
fato de que os créditos de carbono 
representam uma fonte adicional 
de renda e, portanto, de inancia-
mento cuja inversão, i.e., conversão 
em investimento, não pode ser con-
trolada. Não há como impedir que 
a renúncia à supressão “remunera-
da” de uma área de loresta locali-
zada em um dado estabelecimento 
não se reverta em supressão de 
uma área de loresta localizada em 
outro estabelecimento, controlado, 
este, pelo mesmo agente.

Por mais generoso que seja o preço 
pago pelo carbono, este sempre 
será de inido com base no custo de 
oportunidade médio da terra, o que 
nos diz que sempre haverá terras 
em que o desmatamento compen-
sará. A proposta REDD (um caso 
particular da ideia mais geral de 
pagamento por serviços ambien-
tais), perdendo de vista sua dimen-
são de provisão de inanciamento, 
superestima seu próprio êxito.

Além disso, como bem ressaltam 
os autores no início do estudo, 
trata-se de uma abordagem de 
equilíbrio parcial (p. 234), i.e., não 

se captam os efeitos indiretos asso-
ciados a um aumento exógeno – no 
caso oriundo de um programa de 
transferência de dinheiro a partir 
de um fundo governamental ou in-
ternacional – da renda de um agen-
te. Mesmo que os proprietários 
contemplados com os créditos de 
carbono não os invistam em des-
matamento, as unidades econômi-
cas que com eles mantém relações 
econômicas podem fazê-lo. 

O aumento da participação dos 
combustíveis renováveis é a segun-
da medida de mitigação avaliada 
pelo estudo (seção 6.2), o que apa-
rece sobretudo como investimento 
na expansão da produção do eta-
nol de cana-de-açúcar. E isto com 
a quali icação de que este avanço 
se dê com a colheita mecanizada 
tomando o lugar das queimadas, 
dado o claro retrocesso do ponto 
de vista da mitigação de GEE re-
presentado pelas últimas e os ris-
cos que impõem à saúde humana 
 o que tem no desemprego dos 
cortadores de cana sua principal 
desvantagem. É tarefa das seções 
6.3 e 6.4 discutir este problema e, 
adicionalmente, a questão do even-
tual impacto na segurança alimen-
tar, associado ao deslocamento de 
áreas de produção de alimento. 

Não é detectado prejuízo no último 
sentido, desde que seja estimulado 
o uso múltiplo do solo e programas 
pró-agricultura familiar (p. 298). 
Para o problema das queimadas, 
dá-se como exemplo a legislação 
paulista, a qual exige, atualmente, 

o licenciamento das queimadas, o 
que é feito mediante iscalização 
contínua. E a demissão “em massa” 
de cortadores de cana pode ser 
contornada com programas de 
quali icação e treinamento para 
outras funções (p. 298).

Finalmente, tem-se uma avaliação 
de um pacote de impostos que in-
cidam sobre as emissões de GEE 
(seção 6.5), excluindo-se aquelas 
associadas ao desmatamento. Os 
setores fornecedores e os setores 
altamente dependentes de com-
bustíveis fósseis são os principais 
afetados. O exercício demonstra 
que a tributação é e icaz apenas 
para determinadas taxas de cresci-
mento econômico nacional. Trata-
-se de uma solução que deve vir 
acompanhada de outras políticas 
ou medidas, tais como as duas an-
teriormente comentadas.
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