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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 mer-
cado 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 juntamente 
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 tam-
bém 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 evoluções 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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Política Monetária

ROBERTO LUIS TROSTER (*)

Uma faceta da política monetária é 
a política bancária. A mídia passa 
uma visão encantadora dela. Anun-
cia aos quatro ventos que a cru-
zada contra os juros altos foi um 
sucesso. Já a realidade mostra um 
quadro diametralmente oposto; os 
problemas do crédito se agrava-
ram. O estoque teve um crescimen-
to malemolente e a inadimplência 
não caiu. O triste é que continua se 
insistindo em uma estratégia que 
comprovadamente não funciona, 
nunca funcionou e não vai funcio-
nar. Em vez de mudar, insiste-se.

A hipótese básica da cruzada é de 
que o problema de juros altos es-
taria na falta de concorrência. Não 
é um problema de ganância, basta 
analisar as taxas praticadas; o 
mercado é segmentado. Por exem-
plo, dois produtos que têm riscos 
semelhantes: cartão de crédito e 

empréstimo pessoal. O primeiro 
apresenta taxas médias cinco vezes 
maiores que o segundo; se a con-
corrência funcionasse, a diferença 
seria mínima. No crédito pessoal 
acontece o mesmo: a taxa média 
das dez instituições que cobram 
mais é vinte vezes maior que das 
dez que cobram menos. Em síntese, 
baixando a taxa num segmento, o 
impacto é desprezível em outros.

Essa radiogra ia demonstra que a 
concorrência via preço funciona 
mal no mercado inanceiro bra-
sileiro tanto para produtos como 
para instituições. Mesmo se os 
bancos públicos conseguissem 
avançar ainda mais na sua proeza 
baixando suas taxas, o efeito inal 
continuaria pí io em razão da seg-
mentação, conhecida na literatu-
ra especializada como uma falha 
de mercado. Há outras quatro no 

sistema inanceiro nacional que 
atravancam a expansão dos inan-
ciamentos. São elas: a instabilidade 
da oferta, a vulnerabilidade dos 
tomadores, o superendividamento 
e a cunha de intermediação.

Para funcionarem de forma compe-
titiva e promoverem a e iciência, os 
mercados têm como pré-requisitos 
condições de transparência, res-
ponsabilidade (inibir a venda de 
gato por lebre), mobilidade, po-
líticas de inclusão e de proteção, 
custos de transação, estabilidade, 
dinâmica e regras de negociação 
que devem ser adequadas para 
cada contexto e época; no Brasil, 
são obsoletas.

Hoje, o modelo de negócios dos 
bancos é o mesmo de décadas 
atrás. Pagam caro por recursos 
de curto prazo e emprestam com 
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uma margem (“spread”) em con-
dições parecidas. No lado da cap-
tação, três quartos dos depósitos 
bancários têm cláusula de resgate 
antecipado e rendem juros desde o 
primeiro dia; e, na aplicação, mais 
de três quintos das concessões 
para pessoa ísica são de curto 
prazo, nas modalidades cartão 
de crédito e cheque especial. Sua 
serventia num quadro turbulento 
é indiscutível, mas num cenário de 
estabilidade é desastrosa.

Ilustrando o ponto, o desemprego, 
que está num piso histórico, deve-
ria ter reduzido a inadimplência a 
um patamar mínimo; entretanto, 
está no dobro da média mundial 
e aumentando; cada vez mais é 
debatido se há uma crise de supe-
rendividamento, questão levantada 
no último relatório do FMI sobre a 
economia brasileira. O crédito está 
crescendo pouco, num nível que é 
menos da metade de seu potencial; 
as carteiras são pouco saudáveis e 
os bancos estão perdendo rentabi-
lidade e legitimidade. 

Apesar da cruzada do governo para 
baixar os juros, os mutirões de re-
negociação, as campanhas de edu-
cação inanceira e os anúncios na 
mídia a inadimplência não cai, e o 
volume de crédito só aumenta para 
grandes tomadores. Atualmente, 
uma em cada dez famílias não tem 
como pagar suas dívidas e um em 
cada oito reais devidos no cheque 
especial está vencido há mais de 
noventa dias; o estrago só não é 
maior por conta do consignado. O 

estoque real de dívidas abaixo de 
R$ 5 mil está estagnado, o que sig-
ni ica que, na média, esses devedo-
res pagam os juros, mas continuam 
em débito com o sistema.

É necessário reconhecer que hoje 
a realidade é diferente do passado. 
Atualmente, a volatilidade de taxas 
de juros de cinco anos é menor que 
a de cinco dias no período da insta-
bilidade. O País tem uma abertura 
externa que não tinha, as relações 
inanceiras foram fragmentadas, 

a tecnologia evoluiu e a estrutura 
produtiva se transformou. As mo-
di icações impõem adequações a 
todos, inclusive para banqueiros 
e reguladores. Mas isso não acon-
tece.

Apesar da so isticação tecnológica, 
o sistema bancário brasileiro é ine-
iciente. Em um estudo sobre de-

senvolvimento inanceiro do WEF 
de 2012, o Brasil aparece entre os 
que têm os custos operacionais 
mais altos do mundo. Todavia, o 
problema é tratado predominante-
mente como uma questão de ima-
gem das instituições e de ganância 
dos banqueiros. Não é; a causa é 
fundamentalmente da obsolescên-
cia do paradigma.

É possível fazer um paralelo com a 
indústria nacional que vive uma si-
tuação desesperadora. Apesar das 
reduções de impostos, barreiras 
protecionistas, a política do Com-
pre Nacional, créditos do BNDES 
e a desvalorização do câmbio, ela 
não vai crescer este ano. A razão 

é que o paradigma industrial é 
o mesmo da década de 1950, da 
substituição de importações numa 
economia fechada. Isto teve sua 
serventia na época, agora não tem 
mais. Vive-se a terceira revolução 
industrial, todavia, o discurso é o 
do Brasil agrícola.

Os vizinhos na América do Sul 
mostram como é importante uma 
adequação aos novos tempos. En-
quanto Argentina e Venezuela com 
suas políticas anacrônicas estão 
andando para trás com discur-
sos in lamados, Colômbia, Peru e 
Chile avançam a passos largos em 
silêncio. E o Brasil? É fato aceito 
por todos que o potencial é grande, 
mas, para tanto, é necessário fazer 
ajustes.

Uma agenda de mudanças é com-
plexa (a americana após a crise é 
um documento com mais de mil 
páginas). Mas algumas medidas 
podem ter um impacto grande no 
curto prazo. Uma delas é começar 
a alterar o modelo de negócios dos 
bancos, acabando com a remunera-
ção de liquidez de curto prazo. Só 
isso possibilitaria a diminuição de 
custos e o alongamento de prazos 
para o crédito. Se complementa-
do com uma redução brusca da 
cunha bancária, eliminando o IOF, 
acabando com os compulsórios e 
simpli icando as normas de ob-
servância, ter-se-ia um resultado 
surpreendente.

Outra atitude seria reconhecer e 
enfrentar a crise de superendivida-
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mento. Há espaço para uma reestruturação abrangen-
te sem impor prejuízos a bancos. Apesar de o Brasil 
ter a taxa de inanciamentos mais cara do planeta, 
apenas um terço do peso da dívida (“debt burden”) 
consiste em juros, e a amortização é responsável pela 
maior parte. Portanto, um alongamento de prazos com 
ajustes de prestações bem concebido pode melhorar 
consideravelmente a situação de muitos.

Em resumo, o sistema inanceiro que segurou a econo-
mia num porto seguro na turbulência está impedindo 
o País de zarpar. É peremptório reconhecer a neces-
sidade de adequar o paradigma da intermediação 
aos novos tempos, e mudar.  É possível fazer com que 

bancos continuem lucrativos e melhorem suas pers-
pectivas de crescimento e simultaneamente aumentar 
a oferta de crédito e diminuir a inadimplência. 

(*) FIPE. (E-mail: robertotroster@uol.com.br).
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Nível de Atividade: Economia Brasileira em Marcha Lenta

VERA MARTINS DA SILVA (*)

A economia continua crescendo, 
porém demasiadamente fraca, e se 
considerarmos o crescimento da 
população, há de fato uma redução 
de produto “per capita”. Os dados 
das Contas Trimestrais da Funda-
ção Instituto de Geogra ia e Esta-
tística (FIBGE), com os resultados 
efetivos no terceiro trimestre de 
2012, indicam que a patinação 
econômica continua, a despeito das 
previsões mais otimistas do gover-
no federal e de vários analistas.  

A Tabela 1 permite a veri icação do 
desempenho dos diversos setores, 
na comparação do referido trimes-
tre com o mesmo trimestre do ano 
anterior, ou seja, períodos seme-
lhantes. Neste terceiro trimestre 
de 2012, o melhor desempenho 
foi o da agropecuária, com cresci-
mento de 3,6% em relação ao tri-
mestre do ano anterior, seguido de 
serviços, com crescimento de 1,4% 
e redução de 0,9% no volume da in-
dústria. Houve queda acentuada na 
indústria extrativa mineral (-2,8%) 
e da indústria de transformação 
(-1,8%). Apenas os setores ligados 
à infraestrutura urbana apresen-
taram crescimento: construção 
civil com 1,2%, e eletricidade, gás, 

esgoto e limpeza urbana, com cres-
cimento de 2,1%.

No caso do setor de serviços, o co-
mércio continua em expansão, com 
crescimento de 1,2%; porém, real 
destaque foi veri icado nos servi-
ços públicos de educação e saúde 
(aumento de 2,7%), seguido de 
serviços de informação (2,3%). A 
novidade foi a redução das ativida-
des de intermediação inanceira e 
seguros (-1%), como consequência 
das sucessivas quedas dos juros, 
principal receita das instituições 
inanceiras.

Pelo lado da despesa, a Tabela 2 
mostra que o crescimento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) foi de 
0,9% em relação ao mesmo trimes-
tre do ano anterior, o que dissolve 
as expectativas de recuperação 
importante neste ano e deve levar 
a um crescimento anual abaixo de 
1%. Isto signi ica que passamos do 
grupo de emergentes para o dos es-
tagnados. Pior ainda quando se ve-
ri ica que o grande componente do 
crescimento do trimestre foi o re-
lativo a impostos (1,2%), enquan-
to o valor adicionado, aquilo que 
realmente diz respeito à produção, 

foi de apenas 0,8%. O Grá ico 1 
mostra que um dos fatores mais 
importantes para o crescimento do 
PIB foi na verdade o crescimento 
dos impostos sobre produtos e não 
do valor adicionado gerado. Isso 
ocorreu em função da mudança da 
sistemática de cobrança de tribu-
tos, especialmente em 2010.

O consumo das famílias conti-
nua em franca expansão (3,4%), 
resultante de aumento da massa 
salarial, do crédito e dos incen-
tivos iscais e menores taxas de 
juros. O consumo da administra-
ção pública também apresentou 
aceleração (3,2%). Se o consumo 
continua se expandindo, a forma-
ção bruta de capital ixo, ou in-
vestimento, teve mais um trimes-
tre negativo, consolidando uma 
trajetória de queda (ver Grá ico 
2). Apesar de se esperar defasa-
gem na obtenção de resultados 
a partir das medidas anticíclicas 
adotadas, há forte indicação de 
que a política monetária tem sido 
pouco e icaz para incentivar a 
retomada do investimento.  Os 
incentivos setoriais ainda não dão 
sinais de sucesso. 
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Gráfi co 1 – PIB, Valor Adicionado (VA) e Impostos sobre Produtos - Trimestre 
em Relação ao Mesmo Trimestre do Ano Anterior %
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Tabela 1 – Variação da Oferta Setorial, em Volume em Relação ao Mesmo Trimestre do Ano Anterior – %

Período

AGROPE-
CUÁRIA

INDÚSTRIA SERVIÇOS

Total Ext. 
Mineral

Transformação Construção Eletricidade 
e gás, água, 

esgoto e 
limpeza 
urbana

Total Comércio Transporte, 
armazenagem 

e correio

Serviços de 
informação

Interm. 
fi naceira e 
seguros

Outros 
Serv.

Serviços 
imobiliários 
e aluguel

APU, 
educação 

pública 
e saúde 
pública

Total

2010.I 7,0 14,1 17,8 15,4 9,0 15,4 15,9 12,1 2,0 8,9 3,4 1,8 2,3 6,2

2010.II 9,0 14,2 13,7 17,0 10,5 13,9 11,6 11,2 3,7 9,1 4,2 1,8 2,6 5,8

2010.III 5,5 13,1 8,0 9,3 7,9 8,9 9,4 8,6 4,1 10,7 3,3 1,5 2,2 5,2

2010.IV 2,3 13,1 3,1 6,1 5,3 4,9 7,6 5,4 4,7 11,0 3,8 1,7 2,0 4,8

2011.I 3,3 3,3 2,9 5,5 5,0 3,8 5,4 4,6 4,5 6,3 3,5 1,7 3,0 4,0

2011.II -0,6 3,0 1,7 2,3 3,4 2,1 5,5 3,2 6,0 4,9 3,4 1,5 2,8 3,7

2011.III 6,9 2,7 -0,6 3,8 4,0 1,0 1,7 2,1 4,4 3,0 1,5 1,4 2,0 2,0

2011.IV 8,4 3,8 -3,1 3,1 3,0 -0,4 1,3 1,4 4,6 1,5 0,7 1,3 1,5 1,4

2012.I -8,5 2,2 -2,6 3,3 3,6 0,1 1,6 1,2 4,1 0,3 0,5 1,2 2,9 1,6

2012.II 1,7 -1,8 -5,3 1,5 4,3 -2,4 0,2 -0,6 2,6 1,8 1,0 1,4 3,3 1,5

2012.III 3,6 -2,8 -1,8 1,2 2,1 -0,9 1,2 -0,7 2,3 -1,0 1,7 1,5 2,7 1,4

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais, site da FIBGE, acesso em 06/12/2012.

Como resultado de aumento de consumo, houve re-
dução da poupança e redução do investimento: a taxa 
de investimento no terceiro trimestre de 2012 foi de 
18,7% do PIB, inferior à taxa referente a igual período 
do ano anterior (20,0%). A taxa de poupança icou em 
15,6% no terceiro trimestre de 2012 (ante 18,8% no 
mesmo trimestre de 2011) e a Poupança Bruta atingiu 
R$ 170,8 bilhões contra R$ 196,8 bilhões no mesmo 
período do ano anterior. 

Quanto ao setor externo, as exportações continuam 
sofrendo queda (-3,2%), pois a economia mundial 
também continua patinando, especialmente com a 
crise na Europa e agora também com a redução de 
crescimento da China, esta, por sua vez, sofrendo 
o impacto da redução de suas exportações em um 
ambiente econômico internacional de estagnação. 
A novidade é uma queda expressiva das impor-
tações (-6,4), fruto do aumento das alíquotas de 
importações e dos controles não tarifários (ver 
Grá ico 3).
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Tabela 2 - Variação do PIB Trimestral, pelos Agregados de Despesa, em Volume, 
em Relação ao Mesmo Trimestre do Ano Anterior - %

Período VA Imposto PIB
Consumo das 

Famílias
Consumo da 

APU
Formação Bruta 
de Capital Fixo

Exportação Importação

2010.I 8,5 14,5 9,3 8,5 3,1 29,9 15,4 40,6

2010.II 8,1 12,6 8,8 6,2 6,2 27,2 6,9 38,7

2010.III 6,3 11,1 6,9 5,9 5,1 20,3 11,3 40,0

2010.IV 4,8 9,1 5,3 7,3 2,8 11,1 13,2 26,4

2011.I 3,9 6,5 4,2 6,0 1,8 8,8 4,0 13,4

2011.II 2,9 5,9 3,3 5,6 3,5 6,2 6,2 14,8

2011.III 2,0 3,0 2,1 2,8 1,2 2,5 4,1 5,8

2011.IV 1,2 2,0 1,4 2,1 1,3 2,0 3,7 6,4

2012.I 0,6 1,6 0,8 2,5 3,4 -2,1 6,6 6,3

2012.II 0,5 0,7 0,5 2,4 3,1 -3,7 -2,5 1,6

2012.III 0,8 1,2 0,9 3,4 3,2 -5,6 -3,2 -6,4

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais, site da FIBGE, acesso em 06/12/2012.
Obs: VA – Valor adicionado; APU – administração pública.

(*) Doutora em Teoria Econômica pelo IPE USP. 
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).

Gráfi co 3 – Exportação e Importação
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Relações de Trabalho, Administração de Recursos Humanos e 
Ambiente Econômico e Social no Brasil: Uma Visão Geral Sobre 
o Período 1990-2012 (1ª Parte)

WILSON APARECIDO COSTA DE AMORIM (*)
ANDRÉ LUIZ FISCHER (**)

1 Introdução

No início dos anos 90, as tenta-
tivas de análise da relação entre 
a administração de recursos hu-
manos - ARH e as condições mais 
gerais do ambiente econômico e 
político brasileiro padeciam de 
um distanciamento dos campos de 
conhecimento que poderiam tratar 
da questão. Do ponto de vista da 
Administração, a mão de obra era 
geralmente tomada como mais um 
insumo a ser gerido e as relações 
de trabalho como algo incluído 
entre as variáveis a serem contro-
ladas pelas empresas. Em termos 
econômicos, o assunto relações de 

trabalho era tratado quase como 
um ruído indesejável ao proces-
so produtivo. A literatura na teo-
ria organizacional e na economia, 
em suma, era caracteristicamente 
prescritiva. 

A terceira abordagem teórica da 
questão consistia no campo das 
Ciências Sociais. De vertente pre-
dominantemente marxista, seu 
enfoque analítico sobre as relações 
de trabalho raramente considerava 
o âmbito interno das organizações. 
Os autores priorizavam a pers-
pectiva do con lito, concentrando 
sua análise nos aspectos políticos 
contidos nas ações sindicais, nos 
protestos contra as políticas sala-

riais do governo ou em eventuais 
embates com as empresas.

O objetivo deste trabalho é anali-
sar as relações entre os ambientes 
econômico e social e a gestão de 
recursos humanos no período com-
preendido entre a década de 1990 
e 2012. Ao longo deste período, a 
sociedade e economia brasileiras 
passaram por um longo processo 
de transição que, provavelmente 
ainda inconcluso, afetou de forma 
radical a gestão de pessoas na or-
ganização. Toma-se por princípio 
que a melhor compreensão deste 
processo demanda uma abordagem 
que se posicione na interface das 
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três áreas de conhecimento ante-
riormente expostas.

Para tanto, este artigo conta, além 
desta introdução, com um tópico 
teórico em que são buscadas refe-
rências para estabelecer a ligação 
entre a abordagem das relações de 
trabalho, mais tipicamente ligadas 
à ciência econômica, e a gestão de 
recursos humanos. Em seu terceiro 
item, serão analisadas variáveis im-
portantes para a compreensão das 
mudanças no mercado de trabalho 
brasileiro de modo a relacioná-las 
à adoção de velhas e novas práticas 
de recursos humanos. O último 
item do artigo contém suas consi-
derações inais. 

2 Relações Industriais, ARH e Re-
lações de Emprego

2.1 Relações de Trabalho e ARH e no 
Brasil no Início dos Anos 1990

No âmbito institucional, entre 1978 
e 1992 a sociedade brasileira expe-
rimentou grandes transformações. 
Egressa de uma ditadura, iniciou 
sua redemocratização, adotou uma 
nova constituição em 1988, esgotou 
seu padrão de crescimento pautado 
pela participação expressiva do 
Estado, proteção de seu mercado 
interno e in lação elevada. 

Na área empresarial, as incertezas 
se acumulavam pela instabilidade 
econômica e a quebra de regras 
proporcionadas pelos pacotes eco-
nômicos, pela proximidade pe-

rigosa da hiperin lação e, já nos 
anos 90, pela abrupta abertura do 
mercado nacional à concorrência 
externa. A demanda por traba-
lhadores por parte das empresas 
perdia força, ao mesmo tempo em 
que elas foram levadas a rever seus 
processos produtivos em busca de 
sobrevivência no novo quadro. 

No campo do trabalho, a partir de 
ins dos anos 1970, os sindicatos 

ressurgiram na cena nacional, as 
greves tornaram-se comuns, e a 
negociação coletiva concentrava-
-se nas questões salariais (POCH-
MANN, 1994). Já no início dos anos 
1990, a menor geração de empregos 
resultou em elevação da taxa de 
desocupação e, simultaneamente, 
entre os ocupados as exigências de 
quali icação para o trabalho come-
çavam a elevar-se. Enquanto isso, o 
poder de barganha sindical declina-
va (DIEESE, 2001).

Diante destas transformações, 
Fleury e Fischer (1992) constata-
ram que a maioria dos textos pro-
duzidos por cientistas sociais sobre 
questões de relações de trabalho e 
políticas de gestão raramente de-
dicavam atenção aos processos in-
ternos das organizações. De modo 
geral, as análises vinham recorta-
das pelas relações políticas envol-
vendo os trabalhadores, seus sin-
dicatos e partidos políticos. Entre 
as causas para o distanciamento 
dos cientistas sociais das questões 
relativas à Administração estariam 
o desprestígio desta nos meios aca-
dêmicos, a associação do tema com 

os objetivos de controle do trabalho 
humano ou o interesse em despoli-
tizar o discurso acadêmico sobre as 
relações de produção.

De outra parte, os textos da área de 
Administração, quase sempre su-
per iciais, lidavam com as relações 
de trabalho em termos prescritivos 
e normativos, não dando prioridade 
a uma visão analítica mais abran-
gente. Tais textos preocupavam-se 
exclusivamente com a funcionalida-
de das relações sociais na empresa, 
desconsideravam as possibilidades 
de con lito e privilegiavam a ins-
trumentalização em detrimento da 
crítica.

As autoras objetivavam analisar o 
debate sobre mudanças que então 
ocorriam no Brasil no âmbito das 
relações de trabalho e das políticas 
organizacionais adotadas para ge-
ri-las. O artigo pretendia responder 
a questões como o surgimento de 
novos padrões de relações de tra-
balho a partir do cenário político 
econômico vigente e, se as organi-
zações, de alguma forma, adotavam 
novas políticas e práticas para res-
ponder às in luências de natureza 
mais externa a elas. O artigo era 
pertinente por várias razões.

Na opinião das autoras, as análises 
de cientistas sociais e adminis-
tradores mostravam-se fragmen-
tadas e fracas em sua capacidade 
de explicação tanto sobre o que 
acontecia no interior das empre-
sas entre gestores e empregados 
quanto sobre a in luência de fatores 
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externos às organizações sobre as 
relações entre estes atores.

As autoras propuseram, então, o 
estabelecimento das pontes concei-
tuais necessárias para a compre-
ensão da ampla gama de eventos 
que, ao afetar os negócios, alcan-
çavam as relações de trabalho e, 
por extensão, a gestão de recursos 
humanos. Ao longo do texto − em 
abordagem comum às ciências 
sociais − as relações de trabalho 
são tomadas como originárias das 
relações sociais de produção, cons-
tituindo uma forma particular de 
integração entre agentes sociais 
que ocupam posições opostas e 
complementares no processo pro-
dutivo (trabalhadores e emprega-
dores)(FLEURY; FISCHER, 1992). 

Desta forma, os padrões da relação 
de trabalho são delineados na sua 
interação com variáveis de ordem 
política, institucional e econômica, 
mas também são associados ao que 
as organizações, em suas estrutu-
ras internas, de iniam como tare-
fas da administração de recursos 
humanos. A cultura organizacional 
− em sua capacidade de criar os 
sentidos da identidade organiza-
cional e estabelecer as regras de 
convivência e dominação entre os 
agentes – aparece como um dos 
mais importantes elementos deste 
arcabouço teórico.

A partir daí, foi possível estender 
um nexo entre as políticas organi-
zacionais e, em seu desdobramen-
to, as políticas de gestão de recur-

sos humanos, os sistemas de gestão 
e suas condicionantes externas e 
internas vinculadas às relações de 
trabalho. De um lado, a análise das 
relações de poder implícitas nas 
relações de trabalho ganhava uma 
porta de acesso à vida organizacio-
nal. De outro, as tentativas de aper-
feiçoamento da gestão de recursos 
humanos quanto ao seu alcance e 
efetividade passavam a contar com 
a possibilidade de uma visão mais 
nítida de suas condicionantes re-
lacionada às relações de trabalho.

Se não pioneiro, o artigo foi certa-
mente decisivo no campo da pes-
quisa brasileira em administração 
para abertura de uma frente de 
pesquisa sobre a forma como os 
recursos humanos são geridos no 
País. A análise contextual mostrou-
-se essencial para a melhor com-
preensão dos resultados das polí-
ticas de recursos humanos sobre 
as organizações e, claro, sobre os 
trabalhadores no Brasil.

Desde então, o cenário econômico 
e político nacional assumiu novos 
contornos. Várias ondas inovado-
ras varreram a gestão de recursos 
humanos no Brasil, geralmente 
com algum atraso em relação às 
matrizes teóricas norte-america-
nas ou europeias. Qualidade total, 
terceirização, gestão por compe-
tências, gestão estratégica de re-
cursos humanos, gestão do clima 
organizacional foram e são, entre 
outras, amplamente prescritas e 
aplicadas. Em todas elas, a visão 
crítica sobre os resultados da apli-

cação de novas políticas e práticas 
torna-se possível a partir da visão 
contextual que considera os fatores 
ambientais de natureza externa e 
interna.

Dentro dos objetivos deste traba-
lho, 20 anos após a publicação do 
artigo de Fleury e Fischer, será em-
preendido um esforço semelhante 
ao das autoras de compreender as 
relações entre os ambientes econô-
mico e social e a gestão de recursos 
humanos no período entre a déca-
da de 1990 e 2012. 

O artigo de Fleury e Fischer foi 
um desaguadouro de pesquisas 
anteriores das autoras (FLEURY, 
1986 e FISCHER, 1987) nos quais 
as relações de trabalho eram inves-
tigadas a partir de ângulos como 
os das relações de poder e também 
da cultura organizacional. De tais 
trabalhos emergia a necessidade 
de, então, renovar o olhar sobre as 
condições nas quais ocorria a ges-
tão de recursos humanos no País. 

Ao longo do texto, as autoras iden-
ti icaram de maneira crítica que 
algumas empresas no Brasil, sob 
in luência teórica norte-america-
na, usavam a expressão “relações 
industriais”. Para as autoras, na-
quele período, a substituição do 
“departamento de pessoal” por um 
“departamento de relações indus-
triais” poderia conter, na verdade, 
uma tentativa de negação dos, cada 
vez mais comuns, con litos traba-
lhistas. Para as autoras, a impor-
tação deste modelo − tipicamente 
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norte-americano − tinha a intenção 
de isolar os con litos trabalhistas 
de suas condicionantes externas 
para tratá-lo dentro dos limites da 
empresa.

Entretanto, sua crítica em relação 
à abordagem das relações indus-
triais, embora pertinente quanto 
às intenções das empresas sobre o 
seu uso naquele momento, revela o 
grau de di iculdade para a realiza-
ção de um debate teórico integra-
dor para a ARH e outras ciências 
sociais. No fundo, o que estava 
em questão naquele momento em 
algumas empresas era a tentativa 
de aplicação ao Brasil do mode-
lo de relações de trabalho norte-
-americano, no qual as negociações 
coletivas normalmente ocorrem 
de forma descentralizada entre 
empresa e sindicato. Além disso, 
ao contrário dos sindicatos mais 
ativos no Brasil (e em boa parte da 
Europa), nos EUA os sindicatos não 
possuíam vínculos mais evidentes 
com partidos políticos. 

Nesta perspectiva, do lado de den-
tro da área metalúrgica em São 
Paulo, o chamado “sindicalismo de 
resultados” – em tese mais próxi-
mo do modelo norte-americano 
– despertava simpatias e, mais do 
que isto, era estimulado (COMIN, 
1994). Adicionalmente, cabe regis-
trar, tais movimentos de sindicatos 
e empresas ainda contavam com 
o estímulo da cooperação sindical 
norte-americana no Brasil que, 
historicamente, desde a década 
de 1960 se associava à direita do 

espectro político sindical no Brasil 
(AMORIM, 2007). 

Em outras palavras, o emprego da 
expressão “relações industriais” 
como as próprias autoras assina-
laram ocorreu mediante confusões 
conceituais e intenções políticas 
nem sempre declaradas. Porém, 
observado de modo retrospectivo, 
o trabalho das autoras ressente-se 
claramente de maiores possibilida-
des de desdobramento conceitual e 
conexões mais aprofundadas com 
outros campos como a Economia e 
a Sociologia, por exemplo. Tais pos-
sibilidades poderiam, de qualquer 
forma, ser encontradas na aborda-
gem das relações industriais.  

Ao longo de todo o século 20, os 
teóricos do Sistema de Relações 
Industriais também procuraram 
compreender a dinâmica das re-
lações de trabalho e seus vínculos 
com o ambiente interno e externo 
das organizações e, neste sentido, 
de sua gestão (KAUFMAN, 2010). 
Entre os pesquisadores das rela-
ções industriais, a análise das rela-
ções de trabalho também passa por 
conceitos como as condicionantes 
internas e externas, regras esta-
belecidas entre as partes e valores 
e/ou ideologia (neste sentido, uma 
aproximação com o conceito de cul-
tura) compartilhada pelos atores 
(DUNLOP, 1972).

Entre o im dos anos 1980 e o iní-
cio da década seguinte, o recurso 
à abordagem das relações indus-
triais para a compreensão do qua-

dro brasileiro também podia ser 
encontrado na obra de Pastore e 
Zylberstajn (A administração do 
con lito trabalhista no Brasil, de 
1988) que analisava as formas de 
encaminhamento de soluções para 
os con litos trabalhistas no Bra-
sil. O livro realizava comparações 
entre o sistema de relações de tra-
balho no País e seus equivalentes 
nos EUA e Europa. Apesar de con-
tar com o termo “administração” 
do título, o livro não chega a enfo-
car a gestão do trabalho na dimen-
são interna das organizações, e 
cuida, na verdade, da condução dos 
processos negociais pelas empre-
sas, sindicatos patronais e de tra-
balhadores e Justiça do Trabalho. 
Em outras palavras, também nesta 
obra não se encontrava uma re le-
xão mais aprofundada sobre as po-
líticas e práticas das organizações 
e sua conexão com as relações de 
trabalho para além das negocia-
ções coletivas e greves.

Na década de 1990, o mercado de 
trabalho brasileiro foi marcado 
pela perda de uma de suas marcas 
nas décadas precedentes: o dina-
mismo na criação de novas vagas. 
Tal evento teve origem primeira 
no baixo crescimento econômico 
do País durante aqueles anos. Em 
dois de seus principais indicadores 
do lado da oferta de mão de obra, 
o mercado de trabalho registrou 
expressiva alta do desemprego e 
também queda na remuneração 
real dos trabalhadores. Do lado da 
demanda por trabalhadores, as em-
presas tornaram-se ainda mais exi-
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gentes em relação ao desempenho 
e quali icação de seus empregados 
ou candidatos a um emprego.

Tal quadro permitiu que as em-
presas adotassem estratégias e 
práticas em sua gestão de recursos 
humanos nas quais, dado o baixo 
poder de barganha dos trabalha-
dores, cabia a elas o maior poder 
de determinação das condições 
gerais de contratação do trabalho. 
Para as empresas, os tempos foram 
de di iculdades para os negócios 
e busca permanente por ajustes e 
ganhos de produtividade. Em sua 
trajetória de ajuste as empresas 
incorporaram em escalas varia-
das práticas como a terceirização, 
qualidade total, automação, down-
sizing entre outras, e estas, por sua 
vez, re letiram-se na administra-
ção de recursos humanos. 

No entanto, ao menos no item tra-
balho estes ajustes foram facilita-
dos pela sobreoferta de trabalhado-
res. A expressão “empregabilidade” 
– amplamente disseminada neste 
período – atribuía aos trabalha-
dores a responsabilidade pela sua 
condição de empregado ou deso-
cupado a partir de seu desenvolvi-
mento ou quali icação. Evidente-
mente, em tempos de mercado de 
trabalho com baixa demanda por 
trabalhadores, a “empregabilida-
de” transferia aos trabalhadores 
uma carga di ícil de ser movida em 
sua vida pro issional. No início dos 
anos 2000, na esteira da adoção 
cada vez mais comum da gestão 
por competências, esta carga ad-

quiria novos contornos no discurso 
empresarial (SARSUR, 2010).

Em meados da década de 2000, o 
mercado de trabalho iniciou uma 
in lexão. O crescimento econômi-
co foi retomado e o ambiente de 
negócios das empresas tornou-se 
mais favorável. Do lado da oferta 
de trabalho, a partir da mudança 
do quadro econômico, a taxa de de-
semprego declinou, o rendimento 
real começou a se recuperar e os 
sindicatos voltaram a ter presença 
mais ativa no cenário das empre-
sas. Naturalmente, a ARH das or-
ganizações começou a defrontar-se 
com novas condições de atuação.

Autores como Barbosa (2005) e 
Carvalho Neto (2010) também 
trataram das relações entre o am-
biente externo das organizações e 
sua gestão de pessoas tomando por 
base o período pós-1990. Barbosa 
(2005) assinalava que o campo da 
ARH mostrava-se bastante movi-
mentado com o surgimento das 
abordagens como a de competên-
cias, aprendizagem organizacional, 
gestão de conhecimento. O autor 
constatava, porém, um “esvazia-
mento da instância relações de 
trabalho” nas análises da ARH e 
consequente perda de identidade 
da área dentro da academia e das 
organizações (BARBOSA, 2005). 
Veri ica-se, então, que as velozes 
mudanças em curso no mundo do 
trabalho condicionam irreversivel-
mente a ARH sem que esta incorpo-
re efetivamente este fenômeno em 
suas análises.    

Carvalho Neto, por sua vez, aponta 
que o distanciamento existente 
entre as relações de trabalho e a 
ARH deve-se em larga medida a 
questões de caráter epistemoló-
gico. Nessa linha de raciocínio, o 
“campo de relações de trabalho é 
identi icado com um olhar macro, 
enquanto o campo de gestão de 
pessoas é visto sob o primado 
do micro”, não havendo, portan-
to, uma intersecção entre ambos 
(CARVALHO NETO, 2010).

Pelas limitações de espaço, este 
artigo não aprofunda estas discus-
sões de corte epistemológico, mas 
toma como necessário o vínculo 
mais estreito entre Administração 
e Economia para se evitar análises 
parciais sobre as relações de traba-
lho. Isto porque há abordagens de 
Administração em que o trabalho, 
de maneira instrumental, é tomado 
como um insumo produtivo seme-
lhante a outras matérias-primas, 
havendo um forte embasamento 
na teoria econômica a defender 
esta posição. Por outro lado, nas 
abordagens em que o trabalhador é 
tomado como variável distinta nos 
processos produtivos e as relações 
de trabalho compõem um quadro 
complexo envolvendo percepções, 
disputas de poder, valores, tecno-
logia entre outros aspectos rele-
vantes, também há fortes conexões 
teóricas possíveis entre os campos 
da Administração e da Economia.

O quadro de distanciamento teó-
rico veri icado no início dos anos 
1990 aparentemente se repete 



15temas de economia aplicada

dezembro de  2012

quando analisamos as relações de 
trabalho e a ARH e suas conexões 
nos primeiros anos da década de 
2010. A declarada adoção da ges-
tão por competências somou-se a 
outras práticas e estruturas como 
a educação corporativa e a gestão 
estratégica de RH segmentada pela 
criação da igura de consultores 
internos e centros de serviços. Em 
todas elas, identi ica-se certa au-
tossu iciência das organizações em 
suas escolhas de modelos de gestão 
de pessoas. Neste sentido, Wood et 
al (2011) identi icam entre as ca-
racterísticas da gestão de pessoas 
neste período a presença do dis-
curso gerencialista e um tom for-
temente prescritivo. Em um exem-
plo, o uso comum da expressão 
“retenção de talentos” como tarefa 
de ARH revela os resquícios de um 
período em que a decisão de man-
ter o funcionário em seu quadro 
era praticamente apenas da alçada 
da organização. Por outro lado, 
diante de um mercado de trabalho 
mais aquecido, nota-se também 
uma perplexidade dos gestores 
diante da di iculdade de retenção 
de pro issionais ou, antes disso, na 
contratação de trabalhadores mais 
quali icados. 

A preocupação com a falta de cone-
xão entre campos de conhecimento 
que podem consistentemente levar 
adiante o intento de analisar a 
relação entre o ambiente socioeco-
nômico e a gestão de pessoas nos 
leva ao próximo tópico. Nele serão 
delineadas as características ge-
rais do Sistema de Relações Indus-

triais como contraposição teórica à 
visão simpli icadora que considera 
o trabalho como commodity e que, 
sendo encontrada em certas abor-
dagens de ARH, obtém respaldo na 
tradição da economia neoclássica.

2.2 Aproximando Campos Teóricos: 
o Sistema de Relações Industriais 
e a ARH

Nesta parte do artigo, será tomado 
por base o trabalho de Kaufman 
(2010) que relata a evolução do 
campo das Relações Industriais e, 
a partir deste, propõe um Siste-
ma de Relações de Emprego como 
seu aperfeiçoamento em direção 
à análise da dimensão interna das 
organizações. 

2.2.1 O Sistema de Relações Indus-
triais/de Emprego e a ARH

Kaufman estuda as teorias econô-
micas com o intuito de identifi car o 
tratamento dado por elas ao trabalho 
e relacioná-las com a ARH. Para o 
autor, a Teoria Econômica Ortodo-
xa ou Neoclássica  com enfoque 
conceitual predominantemente mi-
croeconômico  elabora uma curva 
de produção da firma considerando 
os insumos necessários ao produto. 
Entre estes insumos, encontra-se 
também o trabalho. Dentro da mi-
croeconomia neoclássica a produção 
se orienta por princípios como o da 
racionalidade traduzida pela maxi-
mização no uso dos fatores de pro-
dução, a livre concorrência e o livre 
acesso à informação. O exercício 

desta racionalidade pelo gestor ao 
longo do tempo conduz a organização 
a um ponto de equilíbrio em que se 
encontra a combinação ótima e “ma-
ximizadora” do uso de seus recursos 
produtivos. 

Nesta escola teórica, o contrato 
de trabalho, como resultado de 
escolhas e preferências de traba-
lhadores e irmas, prescinde da 
existência de sindicatos, dado que 
trabalhadores e irmas, com infor-
mação perfeita, podem escolher 
entre trabalhar ou não, contratar 
ou não conforme as contraparti-
das oferecidas. Da mesma forma, 
ao longo do tempo, na relação de 
trabalho são determinadas as con-
dições dentro das quais o traba-
lho é contratado em um nível de 
equilíbrio em termos de seu preço 
(salário) e quantidade (jornada de 
trabalho). O sindicato, ao exercer 
um papel de monopólio de repre-
sentação de trabalhadores é um 
elemento que perturba a livre con-
corrência e reduz a racionalidade 
do funcionamento da irma. Segun-
do Kaufman, o tratamento dado ao 
trabalho pela Teoria Neoclássica o 
equipara a um recurso produtivo 
qualquer, uma commodity, um in-
sumo (ainda que indispensável) a 
mais na “organização-máquina”.

Nesta concepção, o trabalho não 
se diferencia essencialmente da 
matéria-prima ou energia que ali-
mentam máquinas. A busca da me-
lhor calibragem ou ajuste possível 
no arranjo produtivo que envolve 
insumos e máquinas é indispen-
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sável para a melhor calibragem da 
organização ao longo do tempo. 
Nesta mesma linha de raciocínio, 
assemelhando-se à função da en-
genharia que de ine utilização das 
melhores máquinas e tecnologias 
para a produção, a ARH também 
deve buscar o melhor arranjo de 
políticas e práticas no uso da mão 
de obra dentro da organização. 

Como desdobramento da Teoria 
Neoclássica, esta concepção de 
ARH com viés de engenharia pres-
creve para a empresa que pretende 
ser competitiva a adoção de best 
practices − ou seja, soluções já ex-
perimentadas e consideradas bem-
-sucedidas em outras organizações 
− na contratação e organização do 
trabalho. Condicionantes como am-
biente externo, cultura organiza-
cional entre outras, são relegadas 
a um segundo plano. O trabalho, 
quando considerado uma commo-
dity não se justi ica como fonte de 
problemas para o gestor, posto que 
eventuais desajustes entre oferta e 
demanda de mão de obra são resol-
vidos pelo livre jogo das forças de 
mercado que elevarão ou reduzirão 
os salários. Para a Teoria Neoclás-
sica, as greves e interferências dos 
sindicatos na de inição do preço 
do trabalho são ruídos inaceitáveis 
para a teoria.

Kaufman apont a os equívocos 
desta concepção destacando que, 
longe de ser uma commodity, o 
trabalho é essencialmente algo hu-
mano, típico do campo das relações 
sociais. Como tal, o trabalho e as 

relações de trabalho necessitam de 
uma abordagem que facilite a com-
preensão dos diversos fatores que 
as in luenciam no âmbito externo e 
interno das organizações.

O autor salienta que o campo de 
Relações Industriais - RI é um sub-
campo da Economia Institucional 
que se desenvolveu nos EUA, mas 
tem suas raízes na Economia So-
cial Histórica. Esta, por sua vez, foi 
desenvolvida principalmente na 
Alemanha a partir de economistas 
descontentes com a evolução da te-
oria conduzida pelos neoclássicos 
ortodoxos ingleses. O campo de RI 
propõe que as variações interati-
vas no ambiente externo das orga-
nizações e sua estrutura interna 
e características organizacionais, 
suas estratégias e metas organiza-
cionais levam os proprietários e/ou 
executivos a produzir um número 
inito de diferentes con igurações 

de relações de emprego ou arquite-
turas de ARH. 

Segundo Kaufman, na visão da 
Economia Institucional e das RI, as 
irmas são estruturas de governan-

ça que, em relação à mão de obra 
precisam lidar com pressões tanto 
do mercado de trabalho externo 
quanto interno à organização. Pelo 
recorte institucional, as organiza-
ções precisam sempre optar entre 
produzir internamente com seus 
trabalhadores ou buscar outros 
trabalhadores no mercado de tra-
balho externo. Com tal descrição, 
as irmas se distanciam da visão 
simplista da teoria econômica neo-

-clássica que as resumem a curvas 
de produção.

Além das críticas dos autores neo-
clássicos, a abordagem de RI tam-
bém sofre críticas entre os teóricos 
alinhados às ideias marxistas. As 
críticas dirigidas a Dunlop e outros 
autores salientam que o sistema de 
relações industriais não considera 
plenamente o antagonismo entre 
as classes sociais envolvidas na 
produção, assim como as contra-
dições aí existentes. Por de inição, 
existem interesses de classe anta-
gônicos no campo das relações do 
trabalho e sua desconsideração 
cria o risco de conceber o sistema 
como um mecanismo social de 
busca permanente de estabilidade 
e de negação desse con lito (NO-
GUEIRA, 2002). 

Como em outras áreas do conhe-
cimento, RI não chega a ser uma 
construção teórica monolít ica, 
existindo diferenças de visão entre 
seus autores, conforme salientam 
Melo e Carvalho Neto (1994). En-
tretanto, as vantagens oferecidas 
por RI como instrumental de aná-
lise justi icam sua adoção como 
alternativa adequada para a com-
preensão dos fatos vinculados às 
relações de trabalho. Para Kauf-
man, as RI são um esforço multi-
disciplinar de organização de uma 
teoria econômica social do traba-
lho focada na troca e uso da força 
de trabalho humana em mercados 
imperfeitos condicionados por um 
quadro institucional no qual se in-
cluem as leis, a cultura, a ética e as 
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tradições. Com tal desenho, as RI oferecem elementos 
para análise das relações do trabalho, tais como o seu 
contexto (indicado pelas forças ambientais externas 
principalmente), seus atores, suas instituições e regras 
de funcionamento e as mudanças dessas regras. Por 
meio destes elementos, é possível comparar as rela-
ções de trabalho de diferentes países ou acompanhar 
a evolução do sistema de um mesmo país ou setor ao 
longo do tempo. 

Tais comparações podem ser realizadas por meio do 
acompanhamento da evolução das negociações co-
letivas em aspectos importantes como seu contexto 
socioeconômico, as estruturas de representação nelas 
contidas, os processos de negociação propriamente 
ditos, ou mesmo o conteúdo negociado ao longo destes 
processos (AMORIM, 2007).

A partir de RI e chegando ao Sistema de Relações 
de Emprego – SER, Kaufman viabiliza também uma 
perspectiva mais próxima da ARH ao identi icar uma 
espécie de distribuição normal para as empresas em 
termos de seu padrão de contratação. Na base desta 
curva normal, há um grande número de empresas com 
relações de emprego pouco atrativas (com poucas es-
truturas e práticas de ARH). Nestas, os embates entre 
trabalhadores e organizações são caracterizados por 
relações mais tradicionais do tipo ganha-perde. Seu 
mercado de trabalho interno é pouco desenvolvido e 
sua relação com as condicionantes externas é menos 
defendida pela ARH. No meio do que seria uma curva 
normal com uma distribuição de empresas, estariam 
aquelas com mercado de trabalho interno parcialmen-
te desenvolvido e estruturas e práticas de ARH em 
parte estimuladoras de alguma cooperação/participa-
ção, em parte vulneráveis a con litos. No topo da curva 
normal, estariam empresas com relações de emprego 
bastante atrativas (organizações best place to work). 
Nestas empresas, o mercado de trabalho interno é 
bem desenvolvido, a ARH é composta de estruturas e 
práticas avançadas em termos de carreira, remunera-
ção, bene ícios e quali icação e há estímulos a relações 

cooperativas (relações ganha-ganha) em busca de 
comprometimento e, claro, alta performance.

A ARH é considerada aqui um desdobramento possível 
da abordagem de RI e assim torna-se viável também 
empreender estudos comparativos sobre como ela 
acontece em diferentes países ou regiões. No próximo 
tópico, estabeleceremos uma ponte com autores de 
ARH que, privilegiando o estudo dos elementos am-
bientais externos, identi icam-se com a abordagem de 
RI e SER delineadas por Kaufman.
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Política Fiscal e Instituições Orçamentárias: Aspectos Teóricos

ANA CAROLINA GIUBERTI  (*)

Na série de dois art igos publi-
cados nas edições de outubro e 
novembro deste Boletim foram 
exploradas as mudanças no papel 
da política iscal, ao longo do pe-
ríodo 1965-2010, bem como o seu 
impacto no orçamento do governo 
federal brasileiro, objetos de es-
tudo da primeira parte da minha 
tese (GIUBERTI, 2012). No primei-
ro artigo da série argumentou-se 
que no desenvolvimento do debate 
teórico macroeconômico das últi-
mas cinco décadas a política iscal 
perdeu o seu papel de polít ica 
ativa para a estabilização do nível 
de produto e emprego no mains-
tream e icou restrita ao controle 
das contas públicas, como instru-
mento fundamental para alcançar 
a estabilidade econômica. O con-
trole das contas públicas, por sua 
vez, passou a ser visto não apenas 
como um resultado a ser garan-
tido por um governo especí ico, 
mas também pelas instituições 
do país. Com isso, as instituições, 
em particular as instituições or-
çamentárias, ganharam maior 
destaque na literatura e foram 
objeto de estudo da segunda parte 
de minha tese, na qual podem ser 
obtidos maiores detalhes acerca 
da metodologia e das referências 
utilizadas. Os resultados deste 

estudo serão aqui apresentados, 
em uma nova série de quatro ar-
tigos. O presente artigo expõe os 
aspectos teóricos do papel da po-
lítica iscal de acordo com o atual 
consenso macroeconômico e do 
papel das instituições orçamen-
tárias no resultado orçamentário 
dos governos. O segundo artigo 
explora os principais aspectos 
das instituições orçamentárias 
brasileiras, que prevaleceram no 
período de 1965 a 2010, destacan-
do as diferenças entre as institui-
ções vigentes no período militar e 
as instituições atuais. O terceiro 
apresenta a metodologia de índi-
ces orçamentários e o resultado 
obtido para as instituições orça-
mentárias brasileiras. O quarto e 
último artigo da série mostra os 
impactos das instituições sobre o 
resultado orçamentário do gover-
no federal. 

1 O Atual Consenso Macroeconô-
mico e a Política Fiscal

No inal da década de 1990 e início 
dos anos 2000, emergiu do de-
bate entre novos keynesianos e 
novos clássicos um novo conjunto 
de modelos conhecido na literatura 
como consenso macroeconômico 
ou “Nova Síntese Neoclássica”. Em 

linhas gerais, os modelos macro-
econômicos dessa nova síntese 
descrevem a economia como um 
processo dinâmico estocástico, são 
microfundamentados, incorporam 
a dimensão intertemporal nos pro-
cessos de otimização e a hipótese 
de expectativas racionais (elemen-
tos novos clássicos) e incluem o 
custo de ajustamentos dos preços e 
salários e a competição imperfeita 
nos mercados de bens, trabalho e 
crédito (elementos novos keyne-
sianos).

Estes modelos sugerem que a eli-
minação da in lação gera impor-
tantes ganhos econômicos e de 
bem-est ar dev ido ao aumento 
na e iciência das transações e à 
redução na distorção de preços 
relativos. Com isso, o objetivo da 
política econômica deve ser a esta-
bilidade do nível de preços, com a 
manutenção da in lação em níveis 
baixos e estáveis, e o instrumento 
para alcançar esse objetivo é a 
política monetária não discricio-
nária. Isto porque a política mone-
tária afeta de modo importante as 
variáveis reais da economia e seu 
efeito é persistente ao longo de vá-
rios anos devido aos ajustamentos 
graduais dos preços tanto indi-
viduais quanto do nível geral de 
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preços; o trade-off de longo prazo 
entre in lação e desemprego é pe-
queno; e a credibilidade aparece 
com um importante papel para en-
tender os efeitos da política mone-
tária em virtude das expectativas 
racionais dos agentes. 

Devido ao papel preponderante 
da credibilidade para a e icácia da 
política monetária e à existência de 
inconsistência temporal na política 
monetária discricionária de in la-
ção baixa, recomenda-se a adoção 
de regras monetárias e o uso de 
uma âncora nominal. Atualmente, 
a âncora nominal que se sobressai 
é o regime de metas de in lação, no 
qual o banco central compromete-
-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. Em geral, a 
taxa de juros é determinada por al-
guma variação da regra de Taylor. 
A credibilidade da autoridade mo-
netária e a transparência no pro-
cesso aparecem como cruciais para 
que de fato o regime in luencie as 
expectativas dos agentes e estes 
utilizem o valor ixado para in la-
ção nas suas decisões.

Neste arcabouço, a política iscal 
deve ter objetivos consistentes 
com os da política monetária, o que 
implica o controle constante do 
dé icit público e a manutenção da 
relação dívida/PIB em níveis sus-
tentáveis, dado que estas variáveis 

in luenciam as expectativas que 
os agentes econômicos formulam 
em relação às demais variáveis 
econômicas, como taxa de juros e 
in lação. Ou seja, a disciplina iscal 
assume papel importante para a 
credibilidade do regime. Ademais, 
esta disciplina deve ser o resul-
tado não apenas de um governo 
especí ico, comprometido com a 
estabilidade da economia, mas do 
arranjo institucional do país, ou 
seja, deve ser garantida com a cria-
ção de instituições responsáveis 
pelo controle das contas públicas, 
destacando-se assim as institui-
ções orçamentárias.

2 Aspectos Teóricos das Institui-
ções Orçamentárias1

As instituições orçamentárias são 
de inidas como as regras e regula-
mentos, segundo os quais os orça-
mentos são preparados, aprovados 
e executados, e incluem tanto as 
normas para elaboração, apro-
vação e execução do orçamento 
quanto metas iscais numéricas. 
Deste modo, pode-se dizer que as 
instituições orçamentárias mol-
dam o processo orçamentário, de-
inido como um conjunto de etapas 

que compreende a elaboração da 
proposta do orçamento anual, a 
discussão, votação e aprovação da 
lei orçamentária, a execução do or-
çamento e o controle da execução 
orçamentária.

O cenário de persistentes dé icits e 
elevada dívida pública vivenciado 
por vários países desenvolvidos, 
ao longo do período 1975-1995, 
motivou uma extensa literatura em 
economia política ligada ao mains-
tream, a partir da década de 1990, 
a buscar nos fatores político-ins-
titucionais a explicação para tais 
fatos. Esta linha de pesquisa parte 
da ideia de que as estruturas insti-
tucionais possuem um impacto sis-
temático no comportamento e nas 
escolhas estratégicas dos agentes 
e podem, portanto, in luenciar o 
resultado de políticas geradas por 
um processo de decisão coletiva, 
modo como o orçamento público é 
de inido.

Em relação ao processo orçamen-
tário, duas questões teóricas e 
inter-relacionadas explicam sua 
natureza e resultado: o problema 
do fundo comum (common pool) 
e o modelo principal-agente. Na 
primeira questão, as decisões re-
lativas ao gasto público são deter-
minadas de modo descentralizado 
pelos agentes envolvidos no pro-
cesso, e o custo das políticas ado-
tadas é inanciado por um fundo 
comum de recursos. No entanto, 
no momento em que cada agen-
te de ine o montante de despesa 
que deseja efetuar, a partir de um 
processo de maximização de utili-
dade, ele não considera o volume 
de gasto estabelecido pelo demais 
agentes e as consequências da sua 
decisão sobre o fundo comum, ou 
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seja, ele não internaliza o custo 
dessa decisão. O resultado é um 
nível de despesa acima do social-
mente ótimo, a geração de dé icits 
públicos e, consequentemente, o 
acúmulo de dívida em um horizon-
te maior de tempo. 

No modelo principal-agente, por 
sua vez, as decisões de gasto são 
delegadas pelo principal a um 
agente, por meio de contratos ex-
plícitos ou implícitos. Esta relação 
está presente tanto entre os eleito-
res (principal) e o governo (agen-
te), como dentro do próprio gover-
no, entre o Ministro das Finanças 
(principal) e os demais ministros 
(agente), por exemplo. Dado que as 
decisões dos agentes ocorrem em 
um contexto em que há assimetria 
de informação e diferentes incen-
tivos, estes podem optar por um 
volume e um tipo de gasto distinto 
das preferências do principal. Este 
problema emerge, por exemplo, 
quando os políticos podem extrair 
rendas e apropriar-se de recursos 
públicos em detrimento das prefe-
rências dos eleitores. 

As inst ituições orçamentárias 
podem então ampliar ou restringir 
estes incentivos, o que leva a dife-
rentes resultados iscais no que diz 
respeito ao tamanho do orçamento, 
sua composição e a forma de inan-
ciamento. Em particular, institui-
ções orçamentárias que centrali-
zam o processo decisório tendem 

a reduzir o problema do fundo 
comum e a produzir melhores re-
sultados iscais. A transparência e 
o controle tendem a mitigar o pro-
blema do principal-agente.

As inst ituições orçamentárias 
podem ser agrupadas em dois 
tipos: as regras de procedimento 
referentes à elaboração, aprova-
ção e execução do orçamento e as 
metas iscais numéricas, como a 
regra do orçamento equilibrado. 
Alguns autores destacam que a 
regra do orçamento equilibrado 
não é condição necessária nem su-
iciente para assegurar a disciplina 
iscal. Por outro lado, as regras de 

procedimento, em particular as 
normas para votação e aprovação 
do orçamento e o grau de trans-
parência, emergem como pontos 
cruciais. Dentre as normas para 
votação, destacam-se a sequência 
em que o projeto do orçamento é 
votado e o tipo de emendas par-
lamentares admitidas. Assim, os 
procedimentos que determinam 
primeiro a votação do tamanho 
do orçamento e depois sua com-
posição, as regras que limitam a 
habilidade do Poder Legislativo de 
apresentar emendas e as normas 
que obrigam a divulgação das in-
formações relativas à elaboração e 
execução do orçamento tendem a 
promover a disciplina iscal. Estas 
instituições, bem como as demais 
que limitam o accountability demo-
crático no processo orçamentário 

são classi icadas como hierárqui-
cas pela literatura. Do lado oposto 
estão as instituições colegiais.  

Outro conjunto de instituições 
considerado por esta literatura 
são as instituições centralizadas, 
i. e., que concentram no Executivo 
o poder de decisão sobre o orça-
mento. Dentre estas instituições 
destacam-se: na fase de elaboração 
do orçamento, a maior prerroga-
tiva do Ministro da Fazenda em 
relação aos demais ministros para 
de inir o montante de despesa or-
çamentária; na fase de votação, as 
regras que restringem as emendas 
parlamentares e o agenda-setting, 
que atribui ao Executivo poder 
para in luenciar o processo de vo-
tação; e na fase de execução, o grau 
de controle do Ministro da Fazenda 
sobre as despesas realizadas. Do 
ponto de vista teórico, as insti-
tuições centralizadas tendem a 
assegurar um dé icit orçamentário 
menor, bem como um nível de dívi-
da mais baixo. E de fato, diversos 
trabalhos empíricos para países 
desenvolvidos e em desenvolvi-
mento apresentam evidências de 
que as instituições orçamentárias 
mais hierárquicas/centralizadas e 
mais transparentes resultam em 
maior disciplina iscal. 

Assim, diante dos resultados desta 
literatura e tendo como ponto de 
referência a disciplina iscal, que 
desempenha papel fundamental 
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no atual arcabouço teórico, colocam-se as questões de 
como se caracterizam as instituições orçamentárias 
brasileiras e de qual seria o seu impacto sobre o resul-
tado orçamentário federal, questões estas que serão 
abordadas nos próximos artigos da série.
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Concepções de Keynes Acerca da Natureza Especulativa da Ati-
vidade Financeira

CAMILA DELAI ZANI GRANADO (*)

1 Introdução

As instabilidades inanceiras fre-
quentemente despertam o inte-
resse e a curiosidade de muitos 
economistas, principalmente por 
não serem compreendidas em con-
senso, por causarem diversos im-
pactos no sistema econômico e por 
serem muitas vezes repentinas 
e inesperadas. A complexidade 
envolvida na análise destes movi-
mentos na economia e a natureza 
polêmica deste assunto de fato 
chamam a atenção e tornam este 
tema bastante desa iador. Se por 
um lado é assustadora a forma 
brusca como o sistema econômico 
pode entrar em profunda crise, tra-
zendo uma série de problemas aos 
diferentes países e suas popula-
ções, por outro é um desa io insti-
gante a busca pela compreensão do 
funcionamento destes fenômenos 
recorrentes. 

Embora existam diversas linhas 
de pesquisa nesta área, acredito 
que Hyman Philip Minsky apre-
sentou contribuições importan-
tes ao desenvolver um arcabouço 
analítico voltado para os aspectos 
inanceiros e institucionais da eco-

nomia, com base na teoria de John 
Maynard Keynes. Minsky buscou 

entender o funcionamento, a seu 
ver cíclico, da economia capitalista 
e a forma como este é afetado pela 
estrutura do mercado inanceiro. 
Dentre os insights apontados por 
Minsky, merece destaque sua con-
cepção de que as instabilidades 
inanceiras são fenômenos intrín-

secos ao sistema capitalista e re-
sultam de um processo endógeno à 
economia.

Este artigo é parte de uma série 
de quatro publicações que foram 
desenvolvidas com base no projeto 
de monogra ia “Uma breve re lexão 
sobre a instabilidade inanceira”.1 
Esta parte é dedicada à análise das 
ideias e dos conceitos introduzidos 
por Keynes que foram utilizados 
no desenvolvimento do arcabouço 
minskyano, de forma a ampliar e 
contextualizar o estudo proposto 
nos próximos artigos. Além disso, 
busco destacar elementos da con-
cepção de Keynes sobre a natu-
reza especulativa da atividade i-
nanceira, que serão contrastados 
posteriormente com algumas das 
ideias de Minsky. No segundo arti-
go, estabelecerei uma relação entre 
as teorias de Minsky e de Keynes, 
destacando as ideias deste que 
exerceram papel relevante na teo-
ria da instabilidade inanceira. No 

terceiro artigo, buscarei identi icar 
e analisar tanto os mecanismos 
de transmissão que disseminam e 
ampliam a instabilidade sistêmica 
quanto as características do capi-
talismo que, de acordo com Minsky, 
fazem com que estas turbulências 
econômicas sejam endógenas. Por 
im, no quarto artigo, realizarei 

uma re lexão tentativa acerca de 
questões mais complexas, refe-
rentes à possibilidade de previsão 
das instabilidades inanceiras e a 
situações em que elas são extre-
mas a ponto de levar à ruptura da 
economia.

2 Contribuições de Keynes 

Keynes introduziu alguns elemen-
tos na análise da economia ex-
tremamente importantes para a 
discussão sobre instabilidades 
inanceiras. Uma das principais 

contribuições do autor, que foi de 
encontro à teoria (neo)clássica, é 
acerca da percepção do funciona-
mento do sistema econômico. No 
livro Teoria Geral do Emprego, do 
Juro e da Moeda de 1936 (doravan-
te T.G.), Keynes se opõe à ideia de 
laissez-faire, defendendo que a eco-
nomia tenderia à falha de mercado 
e seria caracterizada por um fun-
cionamento cíclico, podendo assu-
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mir diferentes movimentos, como 
boom, estagnação, expansão, entre 
outros. O aspecto cíclico do siste-
ma estaria relacionado ao papel 
central do investimento na eco-
nomia, que está sujeito a grandes 
oscilações por ser de inido pelos 
agentes, ao passo que é responsá-
vel por determinar variáveis como 
o produto e o desemprego.

Outro elemento inovador na análi-
se que Keynes propôs foi a inserção 
das expectativas como determi-
nantes do comportamento dos 
homens e das suas atitudes no 
sistema econômico. Com esta ideia, 
ele pôde estruturar a sua investi-
gação sobre a in luência da tomada 
de decisão dos homens na econo-
mia e dar uma forma ainda mais 
clara às suas concepções acerca 
da atividade especulativa. Keynes 
defende que na realidade o que in-
luencia a decisão dos produtores 

(ou de irmas) de contratar mais 
ou menos fatores de produção – o 
trabalho – são suas expectativas. 
Estas seriam constantemente re-
vistas e cada nível de expectativas 
possuiria um nível correspondente 
de emprego de longo prazo.

A meu ver, Keynes atribui grande 
peso às expectativas dos agentes 
na determinação de variáveis eco-
nômicas importantes, tais como o 
emprego. Outro ponto que conside-
ro interessante é a conectividade 
intertemporal que o economista 
confere a esse novo conceito: o 
emprego não seria simplesmente 

determinado pelas expectativas 
atuais dos empresários, mas esta-
ria sob in luência de sobreposições 
dos efeitos do mais recente pro-
cesso produtivo realizado, o qual 
incorpora expectativas passadas, 
com o que se espera das próximas 
produções e vendas.

A formação de expectativas pode 
certamente basear-se em sinais 
que a economia transparece aos 
agentes, ou em fatos concretos por 
eles observados, tais como o re-
sultado do processo produtivo; no 
entanto, depende em grande pro-
porção de fatores subjetivos e in-
ternos ao próprio indivíduo. Isto é, 
Keynes introduz uma variável bas-
tante subjetiva, se comparada aos 
outros parâmetros econômicos, o 
que lhe possibilita não somente de-
senvolver ideias sobre a natureza 
especulativa, como também basear 
este lado inanceiro de sua análise 
em fatores que considero extre-
mamente relevantes, atrelados ao 
processo de tomada de decisão dos 
homens.

A defesa de Keynes, discutida no 
capítulo 5 da T.G., de que os inves-
tidores e produtores não têm outra 
escolha a não ser con iar nas ex-
pectativas que formam sobre a de-
manda futura, me fez estabelecer 
uma relação com outro componen-
te importante introduzido pela sua 
teoria, a incerteza, que tem diver-
sas implicações na análise macro-
econômica por ele proposta. Não 
somente os indivíduos deveriam, 

assim, se basear em técnicas práti-
cas para lidar com o desconhecido 
e agir, como a base de informações 
disponíveis para a formação de ex-
pectativas seria precária, tornando 
a avaliação da economia por parte 
dos agentes suscetível a grandes 
oscilações. 

Dentro do contexto de incerteza, 
parece-me convincente a argumen-
tação de Keynes de que a busca por 
liquidez revelaria a insegurança 
dos indivíduos. No artigo de 1937, 
ele defende que a moeda teria dois 
principais objetivos: a de facilitar 
as trocas na economia e a de ser 
“reserva de riqueza” (store of weal-
th). Keynes relaciona este conceito 
à formação de expectativas: o de-
sejo dos indivíduos de reter moeda 
re letiria o grau de con iança (esta-
do de con iança) em suas previsões 
e seus cálculos. Variações nesta 
medida de convicção das pessoas 
poderiam alterar a sua preferência 
por liquidez, de maneira a afetar 
taxa de juros e, consequentemente, 
os preços. 

O fato de a moeda ser veículo de 
riqueza ao longo do tempo possi-
bilitaria, aos olhos dos agentes, a 
formação de um hedge contra a in-
certeza. A busca pela liquidez re le-
tiria, portanto, um comportamento 
defensivo dos agentes perante o re-
ceio dos eventos futuros. Um ponto 
importante que deveria ser discuti-
do é a relação de causalidade entre 
moeda e incerteza. Se de um lado 
o sentimento de incerteza leva os 
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agentes a buscarem maior liquidez, 
por outro maior preferência por li-
quidez pode gerar insegurança nos 
indivíduos, que, ao observarem os 
outros se atendo a seus ativos em 
forma de moeda, poderão sentir 
receio do futuro incerto e buscarão 
fazer o mesmo, convertendo seus 
bens em liquidez. Isto é, a busca 
pela liquidez tem um aspecto de 
profecia autorrealizável, uma vez 
que, se é elevada, pode gerar maior 
incerteza na economia e, conse-
quentemente, pode se intensi icar 
ainda mais. Desta forma, a relação 
de causalidade entre preferência 
pela liquidez e a incerteza pode ser 
observada nos dois sentidos.

É também evidente a importância 
da percepção acerca do elemento 
incerto na discussão sobre a na-
tureza especulativa da atividade 
inanceira sob a ótica de Keynes. 

A incerteza e a forma como os ho-
mens lidam com ela foi a chave 
para que ele desenvolvesse as suas 
concepções sobre a especulação. 
No capítulo 12 da T.G., Keynes enu-
mera alguns fatores que aumentam 
a precariedade e a insu iciência 
das informações disponíveis para 
formação de expectativas e trazem 
elementos que podem induzir à 
instabilidade do sistema. Em pri-
meiro lugar, ele identi ica a in luên-
cia das lutuações diárias do lucro 
dos investimentos sobre o mercado 
inanceiro como excessiva e exage-

rada. Keynes também ressalta que 
a crença em uma convenção forma-

da pela psicologia de uma maioria 
que tem pouco conhecimento real 
sobre o futuro está sujeita a gran-
des oscilações, uma vez que não 
existe nenhuma base sólida para 
manter tal convenção estável. Ele 
adiciona que o mercado pode pre-
senciar grandes ondas de otimismo 
ou de pessimismo que, embora 
legítimas, não são racionais, já que 
o futuro é desconhecido. 

Keynes discute as verdadeiras mo-
tivações dos investidores, que não 
estariam de fato preocupados em 
prever os rendimentos de longo 
prazo de um investimento, mas 
em antecipar a avaliação conven-
cional da maioria no curto prazo. 
No limite, os investidores querem 
prever a opinião média, e os even-
tos que podem causar mudanças na 
psicologia das massas, para poder 
se bene iciar com essas variações. 
Keynes parece bastante desconten-
te com a busca intensa por liquidez 
por parte dos agentes do mercado, 
uma vez que não existiria tal coisa 
como liquidez de investimentos 
para todos ao mesmo tempo e que 
isto consistiria em uma falsa se-
gurança. Ele também parece não 
estar satisfeito com a preocupação 
dos investidores em antecipar a 
opinião convencional ao invés de 
se focarem na estimativa de ren-
dimentos de longo prazo. Dado o 
então cenário do mercado inan-
ceiro, os investimentos com base 
nas expectativas de longo prazo 
seriam, segundo o autor, quase 

impraticáveis, uma vez que se cor-
reria muito risco, e as chances de 
se cometer erros desastrosos seria 
maior. 

Para exempli icar essas ideias, 
Keynes faz a famosa analogia com 
um concurso de beleza, no qual 
o que importaria não seria a real 
opinião individual, mas antes acer-
tar qual seria o competidor mais 
votado pelos outros. Além disso, 
ele a irma que seria melhor para a 
reputação errar com todos do que 
acertar sozinho. A meu ver, a ideia 
central que subjaz ilustrações é a 
de que é muito di ícil e arriscado 
desviar-se da opinião média, sendo 
preferível se aliar à maioria, ainda 
que esta erre. Outro aspecto im-
portante por ele mencionado é o de 
que a natureza humana deseja re-
sultados imediatos, o que também 
impossibilitaria o pensamento de 
mais longo prazo.

Com esses pontos apresentados, 
Keynes de ine especulação como 
a atividade de prever a psicologia 
do mercado e empreendimento 
como a atividade de prever o rendi-
mento dos ativos durante sua vida. 
A organização dos mercados de 
investimento possibilitaria e daria 
margem para o aumento da atu-
ação da especulação, que poderia 
superar o empreendimento. A meu 
ver, Keynes entende a especulação 
como algo não positivo e um tanto 
quanto egoísta da parte dos que a 
praticam, uma vez que ele sempre 
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retoma a questão de que os espe-
culadores estão mais interessados 
em prever a psicologia das massas 
do que em pensar sobre o investi-
mento em si. Apesar de defender 
que a busca pelo dinheiro tem um 
papel relevante na economia e na 
motivação dos agentes, Keynes 
a irma que a especulação pode ser 
perigosa se predominar sobre o 
empreendimento. 

Este aparente incômodo de Keynes 
foi ainda evidenciado quando ele 
a irmou que a estratégia do inves-
tidor seria sempre a de antecipar o 
sentimento predominante na eco-
nomia (os investidores seriam, na 
verdade, especuladores) e o inves-
timento com base nas expectativas 
de longo prazo estaria sempre no 
sentido contrário à maioria. Além 
disso, ele chama a atenção para a 
falta de responsabilidade dos in-
vestidores para com a sociedade 
– na queda dos preços de ativos, 
os investidores deveriam com-
prar papéis, e não vendê-los, pois 
a expectativa de se ganhar com a 
revalorização das ações seria mais 
racional do que lucrar com a psico-
logia das massas. 

A especulação estaria relacionada 
ao desejo do homem de realizar lu-
cros o mais rápido possível. Como 
mencionado no capítulo 12 da T.G., 
gerar dinheiro rápido é prazeroso 
para os indivíduos. O especulador 
seria motivado, assim como todos 
os homens, pela busca pelo acúmu-
lo de riqueza. Como esclarecido em 

Skidelsky (2010), Keynes introdu-
ziu o conceito de amor por dinheiro, 
que seria o desejo de todo homem 
de fazer e de acumular riqueza. 
Keynes defendia, diferentemente 
de outros economistas, que o ca-
pitalismo não seria apenas uma 
máquina de gerar bens, mas sim 
de gerar dinheiro: as pessoas acu-
mulariam dinheiro para ter mais 
dinheiro, e não somente pensando 
em consumir bens, uma vez que 
isto também traria prazer. 

Sob o ponto de vista da teoria key-
nesiana, pode-se entender que a 
principal motivação por trás dos 
especuladores estaria fundamen-
tada em desejos dos homens rela-
cionados ao dinheiro, o que mais 
uma vez remete a características 
subjetivas dos indivíduos. Dentre 
suas inúmeras contribuições, Key-
nes trouxe um elemento inovador 
importante ao estudo econômico 
ao destacar a relevância da toma-
da de decisão dos homens e seus 
efeitos na economia. Este seria um 
dos principais pontos para a com-
preensão da concepção de Keynes 
sobre a natureza especulativa.

Além disso, acredito que a motiva-
ção da atividade inanceira tam-
bém seja explicada pelo espírito 
animal, uma vez que esta exige 
que os agentes sejam impulsivos e 
não sejam paralisados pelo receio 
sobre o futuro. O espírito animal 
não seria apenas fomentador do 
empreendedorismo, mas também 
da especulação, já que, segundo a 

própria de inição de Keynes, seria 
o impulso espontâneo que guia os 
homens e os leva à ação. O fato de 
o espírito animal instigar a atitude 
e levar os homens a deixarem de 
lado seu medo sobre o incerto, de 
forma a preferirem a ação à inação, 
também o faz ser essencial para a 
atividade inanceira. 

Aproveito a discussão sobre a mo-
tivação da atividade inanceira 
para introduzir a questão da atitu-
de em si. Estando su icientemente 
instigados, os agentes do mercado 
passam a utilizar certos métodos 
para agir; pois o homem não se 
sentiria confortável em tomar ati-
tudes sem pensar ou sem tentar 
racionalizá-las. Assim, as técnicas 
descritas em Keynes (1937) são 
pertinentes, já que demonstram 
como os indivíduos lidam com a 
falta de informações sobre o fu-
turo. Acredito que a leitura e a in-
terpretação de Keynes acerca da 
atividade especulativa seja realista 
por se utilizar de elementos sub-
jetivos dos indivíduos e tratar do 
desconhecimento do futuro. Mas 
pode soar um tanto quanto pessi-
mista, já que ele aparentemente dá 
pouco crédito a estas técnicas para 
lidar com o desconhecido, por elas 
não amenizarem de fato a incerte-
za. Apesar de transparecer que os 
homens precisam tratar do incerto 
de alguma maneira, ele não parece 
se contentar com esta conduta. Em 
minha opinião, é razoável supor 
que, ainda que estas práticas não 
atenuem a incerteza ou mitiguem o 
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risco, elas sejam a base de decisão 
dos homens, que acabam se ape-
gando ao sentimento predominan-
te no mercado.

Acredito que, para Keynes, tanto 
a motivação que instiga os agen-
tes quanto os fatores que regem 
a atitude dos especuladores esta-
riam relacionados a elementos da 
tomada de decisão e da formação 
de expectativas dos homens, e isto 
poderia potencializar os efeitos e 
as consequências das instabilida-
des inanceiras, pois, no limite, o 
sistema e o mercado são compos-
tos e liderados por homens. Além 
disso, é evidente que um mercado 
organizado por tal sociedade, cuja 
base de informações sobre o futuro 
é precária, e na qual os homens se 
apegam ao sentimento da maioria, 
está sujeito a grandes ondas de va-
riações pessimistas ou otimistas, 
que podem levar a efeitos assolado-
res na economia e a crises sistêmi-
cas. Uma ilustração para isso pode 
ser encontrada em Keynes (1937), 
em que o autor a irma que não se 
surpreende com as grandes varia-
ções no investimento, observadas 
de tempos em tempos, uma vez que 
estas dependem de dois fatores de 
julgamento da parte dos homens, 
que não têm uma base sólida de 
informações na qual se basear: a 
propensão a acumular recursos e 
as expectativas sobre o rendimen-
to dos bens de capital no futuro. 

Além de ressaltar estes elementos 
da tomada de decisão dos agentes 
e a sua in luência nas lutuações 

do sistema, Keynes apresentou 
importantes contribuições para o 
estudo econômico e para o desen-
volvimento da teoria da instabili-
dade inanceira de Minsky, prin-
cipalmente com insights sobre o 
funcionamento cíclico do mercado 
e sobre a forma como a estrutura 
volátil do mercado inanceiro pode 
in luenciar estes ciclos. Sua ruptu-
ra com as ideias predominantes na 
teoria neoclássica, de um mercado 
que tende naturalmente ao pleno 
emprego, possibilitou uma série de 
desdobramentos analíticos, como a 
própria teoria de Minsky. A intro-
dução do elemento incerteza e do 
ritmo do investimento como fator 
central na determinação de outras 
variáveis macroeconômicas tam-
bém foram conceitos inovadores 
importantes.

Apesar de defender no capítulo 12 
da T.G. que não se deve pensar que 
tudo é feito de forma irracional, 
mas sim que os homens não se 
baseiam apenas em cálculos ma-
temáticos, ele parece dar bastante 
peso para estes elementos compor-
tamentais que, no limite são, em 
grande parte, “aleatórios” no senti-
do de que não existe uma estrutura 
para explicá-los por serem muito 
subjetivos. Em outras palavras, 
apesar de Keynes negar, parece-
-me que ele enxerga as ondas de 
instabilidade inanceira quase que 
exclusivamente irracionais, pois 
seriam fomentadas por decisões 
“racionais” mergulhadas por com-
pleto na incerteza. 

A meu ver, esta percepção de Key-
nes acerca da irracionalidade e de 
elementos subjetivos está intima-
mente ligada à sua ideia de que 
o futuro, mesmo que próximo, é 
essencialmente incerto. Acredito 
que este conceito tenha trazido um 
grande potencial para a sua teoria 
e seja um insight importante, mas 
devo admitir que apesar de me pa-
recer su icientemente convincente, 
a concepção sobre incerteza é evi-
dentemente polêmica e discutível. 
Contudo, o escopo do artigo se 
limita a compreender a relevância 
do conceito na teoria de Keynes e o 
seu potencial, neste contexto, para 
a análise econômica.

A introdução dos elementos sub-
jetivos soou adequada na análise 
de Keynes, mas a forma como ele 
sobrevaloriza a percepção da ir-
racionalidade nos movimentos de 
instabilidade pode ser exagerada. 
O autor não explicitou o mecanis-
mo de instauração de uma insta-
bilidade no sistema que pode, por 
exemplo, desenrolar de uma onda 
de pessimismo no mercado gerada 
pela frustração das expectativas 
extremamente otimistas durante 
um boom na economia. Acredito 
que este não tenha sido o escopo 
de maior interesse do seu estudo 
e que de fato uma análise apro-
fundada das crises não tenha sido 
o seu real objetivo, por isso, não 
posso a irmar que sua defesa foi 
pouco trabalhada. Contudo, Keynes 
enfatizou que na maioria dos casos 
as ondas de pessimismo e as crises 
são iniciadas por uma mudança na 



28 temas de economia aplicada

dezembro de  2012

avaliação subjetiva dos agentes, 
mas não esclareceu outros fatores 
importantes que colaboram para a 
transmissão ou o desenvolvimento 
destas instabilidades. Isto é, ele 
discutiu acerca do pessimismo que 
pode desencadear instabilidades, 
mas não deu a devida atenção ao 
fato de que, no geral, a economia 
precisa estar fragilizada para que 
a instabilidade se propague.

Seja por este não ter sido seu es-
copo, ao discorrer sobre a tomada 
de decisão dos agentes, o com-
portamento dos especuladores e 
a estrutura do mercado inancei-
ro, Keynes ressaltou como estes 
elementos levam a instabilidades 
sistêmicas, mas não estabeleceu 
uma relação direta com outros fa-
tores sistêmicos envolvidos nestes 
movimentos. Ainda que este não 
tenha sido o seu foco, por fazer 
uma breve discussão sobre ins-
tabilidade inanceira, teria sido 
importante desenvolver melhor o 
contexto em que atuam os efeitos 
dos aspectos comportamentais dos 
agentes.

Esta avaliação crítica, entretanto, 
não muda minha opinião de que 

Keynes apresentou ideias impor-
tantes com esta discussão. Acre-
dito que a alteração da avaliação 
dos agentes seja essencial para o 
desencadeamento de crises e que, 
evidentemente, o efeito manada 
pode ampliar as consequências de 
um crash, possibilitando que os 
indivíduos extrapolem os efeitos 
de um desequilíbrio na economia. 
Ele pôde avaliar como a psicolo-
gia da massa pode ampliar alguns 
efeitos que talvez não fossem tão 
desastrosos se os agentes tivessem 
se comportado de outra forma. O 
princípio do mecanismo autorre-
alizável no mercado é o exemplo 
disso. 

Keynes buscou analisar de forma 
inovadora o comportamento dos 
homens, o processo de tomada 
de decisão e os efeitos relevantes 
da formação de expectativas no 
funcionamento da economia, so-
bretudo na determinação do inves-
timento e das posições no mercado 
inanceiro. Sua concepção acerca 

da natureza especulativa da ativi-
dade inanceira, a introdução do 
elemento incerteza na análise eco-
nômica e a percepção do aspecto 

cíclico do funcionamento da econo-
mia são essenciais para a compre-
ensão da teoria da instabilidade 
inanceira de Minsky, que será ana-

lisada nos próximos artigos.
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BNDES e Bancos de Desenvolvimento: Industrial Policy View ou 
Political View?

JOÃO AVELINO (*)

1 Introdução

A que servem, na prática, os Bancos 
de Desenvolvimento e, em parti-
cular, o BNDES? Esta questão está 
no cerne do debate dos que se de-
bruçam sobre o tema na Academia. 
Apesar das justi icativas teóricas 
para a existência de tais Bancos, 
dadas as falhas de mercado e res-
trições de crédito amplamente 
aceitas pelos pesquisadores da 
área, a questão aqui é outra: es-
tariam tais instituições de fato 
servindo ao seu propósito de me-
lhorar a produtividade da indústria 
e da economia como um todo (ideia 
convencionalmente chamada de 
industrial policy view na literatura), 
ou seriam meros instrumentos de 
uso político-estratégico do Estado 
por governos mundo afora (politi-
cal view)?

Os defensores da industrial policy 
view acreditam que as justi icati-
vas teóricas para a existência dos 
Bancos de Desenvolvimento não 
se restringem apenas aos modelos 
e livros e conseguiriam sim ser 
transpostas, em maior ou menor 
grau, para a realidade. Assim, acre-
dita-se por esta visão que os Ban-

cos de Desenvolvimento ocupam 
o papel de suprir as restrições de 
crédito existentes devido às falhas 
de mercado, promovendo o que se 
propõem no limite: elevar a pro-
dutividade da economia em uma 
forma que, se deixada única e ex-
clusivamente à mercê do mercado, 
não ocorreria.

Os defensores da political view, por 
sua vez, acreditam que os Bancos 
de Desenvolvimento se afastam 
na prática muito do que deveriam 
seguir. Ao invés de terem a eleva-
ção da produtividade da economia 
como um mantra, os bene iciados 
pelos inanciamentos são destaca-
damente escolhidos por motiva-
ções políticas, sejam estas eleito-
reiras ou não. Assim, tais Bancos 
seriam apenas instrumentos dos 
governantes eleitos para promover 
atividades e grupos econômicos 
por algum outro motivo que não 
diretamente ligados aos avanços 
da economia produtiva.

É importante ressaltar que ambas 
as teses não são valores absolutos. 
Isto é, apesar de se poder achar que 
há predominância desta ou daquela 
corrente no geral, dois Bancos de 
Desenvolvimento podem ser ge-

ridos de maneira completamente 
diferente, estando alinhados em 
visões opostas.

Além disto, vale destacar também 
que tais visões não são necessaria-
mente complementares. Isto é, um 
Banco que não se encaixe no per il 
do industrial policy view não será 
obrigatoriamente gerido politica-
mente, e vice-versa; poderá mera-
mente ser mal gerido. A recíproca 
também procede: uma instituição 
em que se aceite pelos dados per-
tencer à political view não signi ica 
que não possa ser e iciente em ele-
var a produtividade; tudo depende 
de quais os interesses políticos dos 
líderes no poder.

Em que corrente se adequa melhor 
o BNDES, Banco de Desenvolvimen-
to brasileiro? No passado recente, 
diversos estudos empíricos foram 
feitos na tentativa de responder 
a este questionamento. Para se 
chegar a uma resposta adequada, 
porém, é preciso testar separada-
mente cada pergunta: em primeiro 
lugar, o BNDES é e iciente em ele-
var a produtividade? E em segundo 
lugar, o BNDES é politicamente 
gerido?
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2 BNDES e a Elevação da Produ-
tividade

Podemos começar analisando a 
predominância do industrial po-
licy view. Gostar-se-ia de saber se a 
instituição é e iciente em elevar a 
produtividade das empresas em re-
lação àquelas similares que não re-
ceberam verbas ou apoio da mesma. 
Assim, testa-se, ceteris paribus, o 
efeito do inanciamento sobre as 
empresas que o receberam.

Lazzarini et al. (2011) criaram uma 
abordagem para obter e avaliar 
tais dados, com foco no período 
entre 2002 e 2009. Uma vez que os 
dados de inanciamento do BNDES 
não são publicamente divulgados, 
os autores focaram nas empresas 
de capital aberto, cujos indicadores 
têm sua divulgação obrigatória. 
Tais empresas, além de declararem 
as origens das verbas que recebem, 
têm os dados inanceiros ampla-
mente detalhados para o público 
geral, tornando mais fácil medir al-
terações na produtividade. Assim, 
acompanhando durante todo o 
período em questão os demonstra-
tivos destas, conseguiu-se montar 
um banco de dados adequado para 
as estimações.

Usando tais dados inanceiros e 
controlando os efeitos ixos de 
irma e indústria, bem como cho-

ques não observáveis, os autores 
chegaram à conclusão de que os 
inanciamentos do Banco não tive-

ram efeito sobre a produtividade 
de cada empresa, tendo apenas 

efeito positivo na melhoria das con-
tas inanceiras destas. Isto implica 
que os empréstimos não tiveram 
papel ativo em mobilizar recur-
sos para irmas com restrições ao 
crédito, mas serviram apenas para 
uma transferência de renda indire-
ta do governo para acionistas que, 
com isto, economizaram custos 
inanceiros que seriam pagos nor-

malmente à iniciativa privada.

Por outro lado, o mesmo estudo 
mostrou que, ainda que se vis-
lumbre certo viés na seleção das 
empresas tomadoras, as empresas 
selecionadas possuem majorita-
riamente bons indicadores, isto é, 
boas condições de repagamento 
dos inanciamentos. Ou seja, ainda 
que os efeitos dos empréstimos 
não tenham trazido resultados 
esperados em termos de investi-
mento e elevação da produtividade, 
percebeu-se que os indicadores de 
desempenho não foram completa-
mente desprezados na seleção.

Ottaviano e Sousa (2007), por sua 
vez, ao analisarem os dados de 
1994 e 2002, encontraram resul-
tados um pouco diferentes. Ambos 
observaram os indicadores de pro-
dutividade separando as duas prin-
cipais linhas de inanciamento à 
época, a FINEM, destinada a em-
presas e projetos de grande porte 
( inanciamentos superiores a R$10 
milhões, analisados pelo próprio 
Banco) e o BNDES Automático, 
destinado às empresas menores 
( inanciamentos inferiores a R$10 

milhões e redistribuídos por ban-
cos de varejo terceirizados).

Os dados foram avaliados sob a 
ótica de diversos modelos de re-
gressão, desde a regressão simples, 
passando por efeitos ixos, diferen-
ças em diferenças até chegar ao 
modelo Propensity Score Matching.1 
No modelo de PSM foi encontrada 
uma importante distorção do efei-
to dos empréstimos sobre as duas 
linhas de inanciamento. Enquanto 
a primeira apresentou efeito po-
sitivo e signi icante na melhoria 
de produtividade, a segunda apre-
sentou surpreendentemente efeito 
negativo e signi icante.

Desta forma, os autores concluí-
ram que os inanciamentos para as 
grandes empresas estavam sendo 
utilizados para projetos de tecnolo-
gia inovadora e de ponta, enquanto 
para as pequenas e médias empre-
sas estavam servindo apenas para 
dar gás a projetos ultrapassados 
e de baixa produtividade. Ques-
tionaram ainda se as empresas de 
grande porte não estariam tendo 
tais avanços independentemente 
do BNDES, isto é, se não ocorreu 
uma seleção positiva na distribui-
ção dos recursos.

Por im, ainda com o objetivo de 
se aceitar que ao menos parte da 
gestão do BNDES se encaixa nos 
princípios da industrial policy view, 
Lazzarini e Musacchio (2010) tes-
taram a sua atuação em particular 
no campo de equity, isto é, através 
da análise das empresas em que 
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o Banco esteve presente como acionista minoritário 
através do seu braço para o ramo, o BNDESPAR.  

Os autores ressaltaram que, muitas vezes, a partici-
pação dos Bancos Públicos de Desenvolvimento como 
minoritários em empresas privadas ocorre em situa-
ções de interferência política bailout, isto é, empresas 
próximas à falência que o governo decide salvar por 
considerar serem estratégicas, conforme visto na 
seção anterior. Assim, existiria uma tendência mun-
dial para que tais participações fossem politicamente 
geridas e pouco ligadas ao aumento da produtividade.

Na análise do BNDES, porém, encontrou-se efeito dife-
rente. Utilizando novamente apenas as empresas lis-
tadas no mercado de capitais brasileiro, os autores en-
contraram um efeito positivo e signi icante no retorno 

sobre investimento e no volume de investimentos com 
participação minoritária do Banco. A exceção, porém, 
se deu quando o Banco comprou ações de empresas 
públicas, em que o efeito é nulo. Nestes casos, uma vez 
que o BNDES é minoritário, a gestão privada de tais 
recursos se bene iciou das lexibilidades e menor bu-
rocracia em sua alocação, atingindo maior e iciência. 
E é justamente por enfrentar tais entraves de todo 
jeito que os recursos destinados às empresas públicas 
tiveram efeito insigni icante.

Assim, concluíram que, ao menos com relação à inicia-
tiva privada, o BNDESPAR é e iciente em promover a 
elevação dos investimentos e produtividade, apesar 
de haver dúvidas dos autores quanto à imparcialidade 
do sistema de seleção de empresas que receberam o 
BNDES como seu parceiro acionário.

Tabela 1 − Industrial Policy View

Autores Hipótese Período e Dados Método Resultados Conclusão

Lazzarini et al. 
(2011)

Efeito de 
fi nanciamentos 
do BNDES sobre 
produtividade é nulo

2002 a 2009: Crédito 
concedido a empresas de 
capital aberto e dados de 
desempenho destas

Regressão em 
Painel

Efeito dos fi nanciamentos 
ceteris paribus não 
signifi cante sobre 
produtividade, apenas 
sobre custos fi nanceiros 
das empresas

 Aceita-se hipótese de efeito 
nulo. Acrescenta-se papel de 
transferência indireta de recursos 
públicos para empresários via 
redução de custos fi nanceiros

Ottaviano e 
Sousa (2007)

Efeito de 
fi nanciamentos 
do BNDES sobre 
produtividade é nulo.

1994 – 2002: Dados de 
empréstimos do BNDES, 
separando por linha de 
fi nanciamento (FINEM 
- grandes empresas 
e BNDES Automático 
- pequenas e médias 
empresas)

Propensity 
Score Matching 
(entre outros)

Efeito positivo e 
signifi cante sobre 
produtividade da linha 
FINEM e negativo e 
signifi cante da linha 
BNDES Automático

Aceita-se hipótese de efeito 
nulo para pequenas e médias 
empresas, e se rejeita para 
empresas grandes. Autores 
ponderam que estas últimas 
poderiam ter desempenho 
superior independentemente do 
BNDES

Lazzarini e 
Musacchio (2010)

Efeito de participações 
minoritárias do 
BNDESPAR sobre 
produtividade é nulo

1995 a 2003: Empresas 
de capital aberto com 
participação minoritária 
do BNDES e dados de 
desempenho destas

Regressão em 
Painel

Efeito positivo e 
signifi cante sobre 
produtividade de empresas 
privadas e nulo para 
empresas públicas

Rejeita-se a hipótese de efeito 
nulo para empresas privadas 
e se aceita para empresas 
públicas. Deriva-se que as 
primeiras se benefi ciam da menor 
burocratização do setor privado 
na gestão dos recursos



32 temas de economia aplicada

dezembro de  2012

3  BNDES e a Gestão Política

E o que diz a literatura quanto ao 
BNDES ser ou não politicamente 
gerido, isto é, dar razão ou não aos 
defensores da political view?

As doações de campanha são obri-
gatoriamente publicadas por todos 
os candidatos a cargos eletivos 
pela lei eleitoral brasileira. Com 
isto, apesar de se ter conhecimento 
de que os recursos não contabiliza-
dos de campanha são prática corri-
queira no Brasil, tais dados servem 
em boa medida como proxy das 
conexões políticas do setor privado 
com os representantes eleitos.

Através destes dados, diversos au-
tores izeram testes para averiguar 
a presença de gestão político-elei-
toral dos recursos públicos, na es-
magadora maioria dos casos ocor-
rida através de contratos apoiados 
pelos bancos públicos brasileiros, 
em particular o Banco de Desen-
volvimento. Com isto, identi ica-
-se a ingerência política, direta ou 
indiretamente, na distribuição dos 
recursos do BNDES.

Boas, Hidalgo e Richardson (2011) 
procuraram testar, através de re-
gressões descontínuas, o efeito de 
doações para candidatos ao legis-
lativo federal, considerando doa-
ções para vencedores e perdedores 
nas eleições de 2006. Os autores 
encontraram um resultado extre-
mamente positivo e signi icante 
no retorno em recursos destinados 
pelo Governo Federal como um 
todo para as empresas doadoras 
a membros do partido no poder 
no Executivo na legislatura eleita 
(Partido dos Trabalhadores - PT). 
Já com relação aos demais partidos, 
ainda que da base aliada, o efeito 
foi bem menor, e em muitos casos 
nulo e insigni icante.

No mesmo ramo, Claessens, Feijen 
e Laeven (2008) testaram para as 
doações de campanha da legislatu-
ra de 1999 a 2002, período em que 
o executivo federal era governado 
pela atual oposição (Partido da So-
cial Democracia Brasileira – PSDB). 
Os autores encontraram resultado 
positivo e signi icante para as em-
presas doadoras a deputados elei-

tos como um todo, em comparação 
aos deputados não eleitos.

Por im, Lazzarini et al. (2011), no 
artigo já mencionado acima, testa-
ram igualmente para tal presença, 
focando diretamente nos recursos 
distribuídos pelo BNDES. Utilizan-
do também regressões descontí-
nuas para comparar empresas que 
doaram para vencedores e para 
perdedores nas corridas eleitorais, 
encontrou-se uma altíssima cor-
relação entre as doações para os 
vencedores e os recursos recebidos 
pelos doadores oriundos do gover-
no posteriormente. 

Estes autores destacaram, porém, 
que a gerência política não está 
necessariamente ligada à estrutura 
de gestão dos bancos públicos em 
si, mas ao executivo e legislativo 
federal eleito que, ao promoverem 
projetos de investimento e projetos 
de lei com recursos encaminhados 
para tais empresas, direcionam 
obrigatoriamente tais bancos para 
liberar os recursos.
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Tabela 2 − Political View

Autores Hipótese Período e Dados Método Resultados Conclusão

Boas, Hidalgo 
e Richardson 
(2011)

Doações de campanha 
implicam maior 
recebimento de 
recursos públicos 
posteriormente

2006 a 2010: 
Doações para 
campanhas do 
Legislativo Federal 
e distribuição de 
recursos posterior

Regressões 
Descontínuas

Resultado positivo e 
signifi cante para doadores de 
candidatos eleitos pelo partido 
vencedor do Executivo (PT). 
Efeito nulo para os demais

Aceita-se hipótese de 
correlação: doadores para 
o partido que comanda a 
execução do orçamento 
recebem ceteris paribus mais 
recursos que demais

Claessens, Feijen 
e Laeven (2008)

Doações de campanha 
implicam maior 
recebimento de 
recursos públicos 
posteriormente

1999 a 2002: 
Doações para 
campanhas do 
Legislativo Federal 
e distribuição de 
recursos posterior

Regressão em 
Painel

Resultado positivo e 
signifi cante para doadores de 
candidatos eleitos como um 
todo, independente do partido

Aceita-se a hipótese de 
correlação: doadores para 
congressistas eleitos recebem 
ceteris paribus mais recursos 
que demais

Lazzarini et al. 
(2011)

Doações de campanha 
implicam  maior 
recebimento de 
recursos públicos 
posteriormente

2002 a 2009: 
Doações para 
campanhas de 
todos os níveis 
da Federação e 
distribuição de 
recursos posterior

Regressões 
Descontínuas

Resultado positivo e 
signifi cante para recursos 
recebidos posteriormente 
pelos doadores para 
candidatos vencedores, 
independente do nível 
federativo

Aceita-se a hipótese de 
correlação: doadores para 
representantes eleitos recebem 
ceteris paribus mais recursos 
que os demais

4 Considerações Finais

Em um mundo cada vez mais glo-
balizado, a compreensão de qual-
quer tema econômico passa pela 
compreensão do contexto interna-
cional em que este está inserido. 
O mesmo se dá com os Bancos de 
Desenvolvimento.

Se por um lado parte da literatura 
mundial passa por um processo de 
reavaliação do papel das institui-
ções públicas e multilaterais de es-
tímulo ao crédito na economia, no 
Brasil o Banco Nacional de Desen-
volvimento tem tido um papel cada 

vez maior na gestão dos recursos 
públicos.

Junto com a o crescimento de 
seu tamanho e de seu papel es-
tratégico a cada governo, porém, 
deveria crescer a preocupação 
com o controle da gestão de seus 
recursos. Detentor de orçamento 
bilionário, a e iciência de sua dis-
tribuição é questão de extremo 
relevo daqueles preocupados com 
o erário público e o real estímulo 
à economia produtiva. Apesar 
disto, as barreiras impostas para 
a ampla divulgação dos dados e 
estímulo ao estudo são frequentes 
por parte do comando do BNDES, 

tornando-o uma espécie de caixa-
-preta da administração federal 
brasileira.

Metodologia à parte, os estudos 
aqui retratados destacam a neces-
sidade de se rever determinadas 
ações da instituição quanto à sua 
e iciência em estimular a elevação 
da produtividade. 

Em todos os estudos notou-se  uma 
forte insigni icância dos recursos 
destinados a empresas de pequeno 
e médio porte, ainda que haja seto-
res em que a e iciência é acima do 
esperado, tal como nos casos em 
que o BNDESPAR atua como sócio 
minoritário de empresas da inicia-
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tiva privada, bem como inancia-
mento de empresas de maior porte 
que são de fato produtivas.

Além disto, o governo parece estar 
interessado em cr iar national 
champions, isto é, empresas brasi-
leiras de porte multinacional, que 
concentram e dominam comple-
tamente o mercado nacional, seja 
para di icultar a instalação de em-
presas estrangeiras concorrentes 
no País, seja para promover uma 
internacionalização de alguns seg-
mentos da economia nacional com 
ins de inidos pela política externa. 

Para tal, o Banco promove uma 
seleção ativa das empresas produ-
tivas que encontrariam facilmente 
recursos no mercado privado de 
crédito, gerando uma vantagem 
desleal em relação à concorrência 
já que se fornece assim apenas 
uma forma de reduzir os custos i-
nanceiros das tomadoras, em uma 
transferência indireta de renda 
dos cofres públicos para o empre-
sariado.

No que toca a gestão por interesses 
políticos dos recursos do Banco de 
Desenvolvimento, a maior parte 
dos estudos converge no que se 
refere à aceitação da tese. 

Valendo-se de regressões descon-
tínuas e dos dados de doação de 
campanha, notou-se a altíssima 
correlação entre doações para ven-
cedores e recursos recebidos pos-
teriormente, seja na eleição parla-
mentar ou para o Executivo. Vale 
destacar que a maior parte dos 

recursos distribuídos pelo BNDES 
neste caráter não tem ligação com 
uma gestão política direta sua, e 
sim com projetos aprovados pelo 
governo e pelo legislativo que in-
cluem o Banco como inanciador, 
direcionando-o à participação.

Desta forma, parece evidente que, 
ainda que haja diversos aspectos 
positivos na gestão dos recursos 
do BNDES, há por outro lado mui-
tos problemas facilmente identi i-
cáveis e que devem ser debatidos 
mais amplamente pela sociedade. 
Com uma estrutura colossal, histó-
ria de relevância para a economia 
nacional e braço da política econô-
mica atual, a melhor compreensão 
do funcionamento e e iciência de 
alocação da instituição, tanto em 
termos locais quanto no compa-
rativo internacional, se faz funda-
mental.
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um tratado e outro não tratado). Neste caso 
em particular, ser tratado ou não se refere a 
receber ou não o inanciamento do BNDES.

(*) Graduado em Economia, FEA-USP. 
(E-mail: João.avelino@usp.br).
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Breves Considerações Sobre a Trajetória Econômica Brasileira 
do Pós-Guerra À Década de 1950: Retomando a Contribuição de 
Celso Furtado

FERNANDA GRAZIELLA CARDOSO (*)

1 Introdução

Esse artigo é o terceiro de uma 
série de cinco textos, baseados em 
um capítulo de minha tese de dou-
torado (CARDOSO, 2012). Os textos 
retomam a contribuição teórica de 
Celso Furtado à re lexão da traje-
tória 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 realiza-
-se no entorno de um breve pa-
norama da trajetória econômica 
desde o pós-guerra até a década 
de 1950 – década que, segundo 
Furtado (1981), correspondeu a 
uma fase decisiva da industriali-
zação brasileira, levando à conso-
lidação da base industrial. Desse 
modo, o período coberto por esse 
artigo abarca o im do primeiro 
governo Vargas, o governo Dutra 
(1946-1951), o 2º governo Vargas 
(1951-1954), o governo Café Filho 
(1954-1955) e o governo Juscelino 
Kubitscheck (1955-1961). Assim 
como nos demais textos, o foco 
não está sobre cada governo em si, 
mas sobre as questões re letidas e 

levantadas por Furtado no período 
sob investigação. 

Além dessa introdução e das con-
siderações inais, há mais duas 
seções: na primeira, destacam-se 
as mudanças nas condições exter-
nas e internas e, na segunda, o foco 
está sobre os diversos desequilí-
brios e disparidades decorrentes 
do modelo de crescimento e de-
senvolvimento brasileiro. Já nas 
considerações inais, retomam-se 
as principais conclusões de Fur-
tado sobre o período. Vejamos a 
seguir como se deu e alguns dos 
problemas que decorreram desse 
processo de consolidação da base 
industrial com fundamental parti-
cipação do Estado, atraindo capital 
e técnica externos, concedendo 
incentivos e subsídios aos empre-
sários industriais e por meio de 
atuação direta em setores não atra-
tivos à iniciativa privada. 

2 Do Pós-Guerra à Década de 
1950: Mudanças nas Condições 
Externas e Internas

Conforme ressalta Furtado (1989), 
a composição do comércio interna-
cional sofreu uma transformação 

fundamental, qual seja, passou a 
ser principalmente multilateral 
e dominado pelo intercâmbio de 
bens manufaturados, o que se re-
letiu, por sua vez, no incremento 

do comércio entre os próprios paí-
ses industrializados. 

Aos países periféricos especiali-
zados na exportação de matérias-
primas, lhes foram colocadas duas 
alternativas: aceitar uma condição 
cada vez mais subalterna na esfera 
internacional - e, por conseguinte, 
cada vez mais sujeita aos efeitos 
da deterioração a longo prazo dos 
termos de troca dos bens primá-
rios - ou promover transformações 
produtivas e estruturais. Como no 
pós-guerra, à exceção do petró-
leo, nenhum produto primário de 
exportação tivera sua demanda 
bene iciada, o autor conclui que, 
para o Brasil, a possibilidade o ca-
minho da industrialização era mais 
um imperativo do que uma opção 
(FURTADO, 1989, p. 28). 

No contexto do imediato pós-guer-
ra, Furtado (1954) discute que, 
com a regularização das condições 
de oferta externa e em virtude do 
barateamento relativo dos bens 
importados, o coe iciente de im-
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portações aumentou de maneira 
abrupta. Ou seja, o nível relativo de 
preços que havia fundamentado o 
desenvolvimento industrial desde 
a crise do início da década de 1930 
não mais se veri icava. 

Em virtude da intensi icação da 
demanda por bens importados e 
do decorrente esgotamento das 
reservas que haviam sido acumu-
ladas no período de guerra, para 
corrigir o potencial desequilíbrio 
externo foi realizado um controle 
seletivo das importações, o qual 
teria sido crucial para o prossegui-
mento e intensi icação do processo 
de industrialização. Embora, assim 
como sugere Furtado, essa não 
tenha sido uma política industrial 
intencional. 

A combinação da política cambial 
com a política seletiva de impor-
tações teria resultado na concen-
tração do aumento da renda nas 
mãos dos empresários industriais, 
bem como na ampliação das suas 
oportunidades de investimentos. 
Conforme Furtado (1989), como 
o mercado local era protegido, 
facilitava-se a consecução de in-
vestimentos de baixo risco e de 
alta rentabilidade esperada, base-
ando-se em tecnologia e mesmo 
em equipamentos já amortizados, 
processo esse altamente facilitado 
pela presença de grandes empresas 
transnacionais com considerável 
aporte de recursos tecnológicos e 
inanceiros.

Além disso, o próprio processo 
in lacionário teria favorecido a 
apropriação pelos empresários 
industriais de uma parcela cres-
cente do aumento de produtividade 
econômica decorrente da melhora 
na relação de preços de intercâm-
bio externo. Essa redistribuição 
involuntária se observou porque 
os bene ícios da queda relativa do 
preço dos bens importados concen-
traram-se no setor que era o maior 
absorvedor de divisas, o setor in-
dustrial.

Uma importante fonte de pressão 
sobre os preços internos seria o 
próprio comportamento do setor 
expor t ador - naquele momen-
to, ainda especialmente do café. 
Quando ocorria uma alta de pre-
ços de exportação, os fatores ten-
diam a deslocar-se do setor inter-
no para o setor externo, reduzindo 
a oferta interna de produtos agrí-
colas, pressionando a subida de 
preços internos. E, dado o perío-
do de maturação da agricultura, 
muitas vezes o que se observava 
como resultado futuro era uma 
situação de superprodução. Como 
a essa altura já teriam subido su-
icientemente os preços internos, 

ao nivelarem-se esses aos preços 
de exportação, se iniciava um pro-
cesso inverso, com transferência 
de recursos do setor externo para 
o setor primário interno, mas num 
momento de contração da renda 
dos consumidores. Desse modo, o 
setor primário da economia bra-

sileira constituía-se num meca-
nismo de ampliação dos efeitos 
dos desequilíbrios provenientes 
do exterior. Essas observações de 
Furtado evidenciam as di iculda-
des com que se deparava a econo-
mia brasileira para estabilizar o 
nível interno de preços e os riscos 
ao desenvolvimento que poderiam 
implicar, naquelas condições, as 
políticas de estabilização. 

No que se refere à participação do 
comércio exterior, para Furtado, o 
desenvolvimento econômico não 
precisava apresentar como impli-
cação necessária a sua redução. O 
que se notaria concomitantemente 
ao desenvolvimento econômico 
seria, sim, uma modi icação do 
papel do comércio exterior. Numa 
primeira etapa, a indução externa 
desempenharia o papel de fator 
dinâmico principal para determi-
nar o nível de demanda efetiva e, 
por conseguinte, de renda. Numa 
segunda etapa, aumentaria a im-
portância estratégica do comércio 
exterior no processo de formação 
de capital. Para o autor, a transfor-
mação estrutural mais importante 
seria a redução progressiva da im-
portância relativa do setor externo 
no processo de capitalização.

Vejamos, a seguir, algumas das 
disparidades e desequilíbrios que 
resultaram – ou se intensi icaram 
– do modelo de crescimento e de-
senvolvimento brasileiro.
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3 As Disparidades e os Desequilí-
brios: Regionais, de Classe, de 
Investimento e Estruturais

Assunto recorrente de Furtado 
são as disparidades regionais em 
termos de desenvolvimento, espe-
cialmente no que se refere à região 
nordestina. Furtado (1958) explica 
que onde havia ocupação territo-
rial signi icativa era possível ob-
servar dois sistemas econômicos 
autônomos: o sistema nordestino, 
compreendendo da Bahia ao Ceará, 
e o sistema sulino, de Minas Gerais 
ao Rio Grande do Sul. 

Em relação ao sistema nordestino, 
Furtado observa que, rigorosa-
mente, a região não apresentava o 
grau de integração necessário para 
constituir um sistema econômico 
de fato, na medida em que o seu 
produto per capita era ainda muito 
baixo e, por isso, o alcance dos 
efeitos multiplicadores internos 
nesse sistema era bastante fraco e 
descontínuo. 

Para reverter essa situação de 
atro ia do sistema nordestino fa-
zia-se necessária, então, a atuação 
de fatores externos - por exemplo, 
intervenção governamental, por 
meio de introdução de novas cul-
turas de exportação ou injeção de 
capital para criar nova atividade 
manufatureira -, permitindo in-
crementos de produtividade e a 
geração de excedentes comerciali-
záveis. Sobre esse mesmo assunto, 
Furtado (1959) apresenta uma ob-

servação importante, relacionada 
à atro ia da região nordestina, a 
qual, ao representar e re letir os 
resquícios do Brasil-colônia, seria 
simbólica do caráter desigual - e de 
limitado alcance - do processo de 
desenvolvimento vivenciado pelo 
Brasil. 

Com respeito ao sistema econô-
mico sulino, Furtado (1958) ar-
gumenta que esse constituía um 
sistema relativamente integrado, 
com a permanência de faixas de 
atividade econômica não vincula-
das ao mercado - especialmente, 
atividades de subsistência -, tendo 
a economia monetária penetrado 
de maneira desigual em seu terri-
tório. No entanto, mesmo onde se 
observava certa descontinuidade, 
já seriam notadas interligações e 
interdependências dinamicamente 
importantes, com algumas regiões, 
inclusive, apresentando relativa 
homogeneidade. 

O dinamismo do sistema sulino se 
devia a duas fontes: o setor ligado 
ao mercado internacional - espe-
cialmente, exportação de café, ca-
racterizada por alta produtividade 
- e o setor industrial. Na medida 
em que o sistema industrial alcan-
çasse certo grau de autonomia - em 
relação, principalmente, ao abaste-
cimento dos bens de capital de que 
necessitava -, o seu papel dinâmico 
no sistema econômico adquiriria 
maior alcance e complexidade, 
constituindo-se em força propul-

sora fundamental de crescimento e 
desenvolvimento. 

Entretanto, em meados da década 
de 1950, na etapa de desenvolvi-
mento em que estava a economia 
sulina, ainda tendiam a se agravar 
os desequilíbrios externos e in-
ternos, especialmente em virtude 
do não investimento su iciente 
em setores industriais mais com-
plexos. Como resultado, gerava-se 
capacidade ociosa em alguns seto-
res e excesso de demanda de bens 
importados em outros setores. 
Seria justamente nessa criação de 
uma série de desequilíbrios, decor-
rentes do processo de crescimento, 
que se re letia a incapacidade da 
economia brasileira em manter 
uma taxa adequada e sustentável 
de crescimento.

Em grande medida, para Furtado, 
a própria forma de desenvolvi-
mento da economia brasileira teria 
agravado as suas disparidades re-
gionais, presentes desde a fase co-
lonial. Considerando que os proble-
mas de disparidade regional não 
se resolveriam espontaneamente, 
derivava-se a necessidade, naquele 
momento, de que qualquer progra-
mação de desenvolvimento levasse 
em consideração o fato de que a 
economia brasileira não constituía 
um sistema integrado, e tampouco 
homogêneo. 

Uma sugestão apresentada por 
Furtado (1958, p. 54-55) seria a 
promoção de uma política nacional 



38 temas de economia aplicada

dezembro de  2012

de colonização, tendo especialmen-
te como objetivo o incremento da 
oferta de alimentos e como foco 
principal a região Nordeste, da 
qual seria deslocada a população 
excedente para povoar e desenvol-
ver outras regiões. Também sobre 
o problema do Nordeste, Furtado 
(1962, p. 59) enfatiza que, nessa 
região, o esforço de capitalização 
deveria realizar-se em conjunto 
com a adaptação ao meio, exigindo 
inclusive a criação de uma tecnolo-
gia própria.  

Além das disparidades regionais, 
Furtado destaca a disparidade em 
outro nível, qual seja, o de classes. 
No início da década de 1960, o 
autor a irmou de maneira categó-
rica a não observação de melhoras 
signi icativas no padrão de vida da 
maior parte da população, mesmo 
tendo o País passado por mudan-
ças e crescimento signi icativos. 

Para Furtado, outro aspecto ne-
gativo decorrente do modelo de 
desenvolvimento brasileiro até 
aquele momento fora a concentra-
ção de recursos nas mãos de gru-
pos privilegiados. Especialmente 
por conta da estrutura de subsídios 
(cambiais e creditícios) montada 
pelo Estado, esse modelo acabou 
por premiar preferencialmente in-
vestimentos em setores produtores 
de bens supér luos ou de luxo. 

Além dessa tendência ao sobrein-
vestimento em alguns setores em 
detrimento de outros, e seus efei-
tos perniciosos à sustentabilidade 

da taxa de crescimento, Furtado 
destaca os efeitos também preju-
diciais ao crescimento da inelas-
ticidade da oferta de alimentos. A 
inexistência de uma agricultura 
moderna ligada ao mercado inter-
no seria, então, uma das principais 
responsáveis pela tendência da 
economia brasileira a apresentar 
desequilíbrio interno, especial-
mente na forma de in lação. 

De acordo com Furtado, em nenhu-
ma parte como no setor agrário as 
tensões estruturais ocasionadas 
pelo rápido crescimento indus-
trial foram tão signi icativas, em 
virtude do grande incremento por 
demanda de produtos agrícolas e 
da inelasticidade da oferta. Sob as 
condições estruturais vigentes, a 
pressão de demanda, ao encarecer 
os produtos agrícolas, ao invés de 
estimular o aumento da oferta, 
acabava se traduzindo em cresci-
mento da renda da terra, di icul-
tando ainda mais a reorganização 
da estrutura agrária em prol da 
satisfação da demanda crescente 
de alimentos. 

A política de desenvolvimento re-
querida por um país subdesenvol-
vido deveria possuir, portanto, um 
caráter essencialmente qualitati-
vo - e revolucionário, no sentido 
Schumpeteriano. As reformas de 
base deveriam, então, ser compre-
endidas como uma via tentativa de 
eliminar os fatores estruturais que 
estariam di icultando a adaptação 
dos diversos setores da economia 
brasileira à dinâmica engendrada 

pelo seu rápido crescimento indus-
trial. 

Como diretriz de ação, Furtado 
apontava para a crucialidade de 
tornar as estruturas do país mais 
elásticas, por meio da realização 
de diversas reformas, tais como a 
agrária, a administrativa, a iscal 
e a bancária. Sobre essa questão, 
Furtado realiza uma importante 
observação sobre o papel do Esta-
do brasileiro, que teria se modi ica-
do substancialmente, mas sem que 
tivesse sua estrutura igualmente 
se modi icado para se adaptar ade-
quadamente a essas alterações de 
papel. 

Vale destacar, ademais, que as con-
sequências perniciosas da in lação 
acabariam recaindo especialmente 
sobre a parcela da população que já 
menos de bene iciava do processo 
de desenvolvimento – ou seja, os 
mais pobres. A política de indus-
trialização orientada para substi-
tuir importações teria criado a ne-
cessidade de intensi icar o próprio 
processo substitutivo, na medida 
em que as indústrias instaladas 
eram cada vez mais densamen-
te capitalizadas, implicando uma 
pressão permanente e crescente 
sobre a capacidade de importação. 
Como resultado, a pressão perma-
nente sobre o setor externo acabou 
criando di iculdades ao alcance da 
estabilidade na economia brasilei-
ra, contribuindo para sua tendên-
cia à elevação do nível de preços e 
ao endividamento externo.
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Furtado explica a interação de re-
troalimentação observada entre 
os processos de acumulação de 
capital e o in lacionário. Até então, 
a industrialização havia se apoiado 
em dois pilares: a substituição de 
importações e a transferência de 
renda, provocada pela in lação, em 
favor do setor industrial, possibili-
tando-lhe uma grande acumulação 
de recursos, a qual também se re-
forçava pela transferência espon-
tânea de recursos provenientes do 
setor exportador. 

Em linhas gerais, Furtado se refere 
ao período iniciado em 1930 como 
um processo de desenvolvimento 
sem uma política especí ica de 
desenvolvimento. A industrializa-
ção dos anos 1930 teria sido uma 
consequência indireta da política 
de defesa dos preços do café; e, no 
imediato pós-2ª Guerra Mundial, 
a política cambial adotada visa-
va combater o viés industrialista 
dos anos de guerra, resultando no 
rápido esgotamento das reservas 
então acumuladas e na necessidade 
de reverter novamente essa polí-
tica cambial, por meio do controle 
do câmbio, o que, indiretamente 
teria bene iciado o setor industrial; 
porém, acabou incrementando 
os investimentos especulativos 
em indústrias menos essenciais e 
estratégicas do ponto de vista do 
desenvolvimento. 

Rea irmando o seu argumento 
de que a industrialização não era 
intencionada, Furtado a irma que 
o desenvolvimento da economia 
brasileira teria resultado mais de 
uma imposição histórica do que 
propriamente de uma política de 
desenvolvimento intencionada. 
Prova dessa ausência de intencio-
nalidade no processo de desen-
volvimento no período referido 
seriam os próprios desequilíbrios 
gerados e perpetuados, tal como 
discutido anteriormente, porque, 
de outro modo, hipoteticamente, se 
tivessem sido elaborados planos de 
desenvolvimento industrial, teriam 
sido tomadas medidas para fazer 
frente ou a im de tentar eliminar 
esses desequilíbrios. 

Particularmente nas regiões mais 
pobres do País, estratégias e po-
líticas baseadas no laissez-faire 
implicavam, como bem destaca 
Furtado, a própria perpetuação 
da miséria. Por isso, a crucialidade 
estratégica de que se modi icasse 
fundamentalmente a orientação 
dos investimentos, algo que só 
poderia ser realizado pelo Estado. 
Em um primeiro estágio, os inves-
timentos deveriam se concentrar 
na formação de infraestrutura. Em 
fase subsequente, seriam criados 
os estímulos para que o investi-
mento privado pudesse reorientar-
-se, modi icando deliberadamente, 

portanto, a estrutura de investi-
mentos, algo que di icilmente seria 
observado como resultado espon-
tâneo.

4 Considerações Finais

Da análise de Furtado sobre o pe-
ríodo do pós-guerra até a década 
de 1950, vale destacar, especial-
mente, a sua insistência na relativa 
falta de clareza de objetivos por 
parte do Estado brasileiro, padrão 
que teria sido observado desde a 
década de 1930, no governo Var-
gas. Mesmo na fase do governo 
Juscelino Kubitscheck, apesar de 
ser possível inferir uma intenção 
pró-industrialização, a impressão é 
que, mesmo nesse caso, as políticas 
foram sendo adotadas sem grande 
programação ou planejamento, em 
seu sentido mais amplo, na medida 
em que o próprio Estado não se es-
truturara adequadamente para tal.

Essa observação é importante na 
medida em que, no contexto do 
subdesenvolvimento, caberia ao 
Estado, por meio especialmente 
de suas políticas públicas, o papel 
de direcionador das forças que 
permitiriam às nações escapar aos 
círculos viciosos que compõem a 
armadilha do subdesenvolvimen-
to. No caso brasileiro, embora o 
Estado tenha se mostrado cada vez 
mais atuante, as suas estruturas 
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e ferramentas não teriam se transformado adequa-
damente. Como resultado, observaram-se diversos 
níveis de desequilíbrios que acabavam por atenuar, 
e até esterilizar, os efeitos positivos decorrentes do 
desenvolvimento da matriz produtiva.

Nos próximos dois textos sobre a contribuição teórica 
de Celso Furtado à re lexão da trajetória socioeconô-
mica brasileira, a ênfase de Furtado sobre a cruciali-
dade do papel do Estado e da inadequação dos meios 
continua presente, bem como a identi icação da per-
manência de desequilíbrios e disparidades.
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Ecorresenha 

KAFLE, G., An overview of shifting cultivation with reference to Nepal. International Journal of Bio-
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THIAGO FONSECA MORELLO (*)

De início, aborda-se a espinhosa 
questão de de inição do que o autor 
denomina por “shifting cultivation” 
(o que retoma a discussão de PALM 
et al., 2004, cap.1). Termo este que, 
seguindo Hurtienne (2005), será 
traduzido, nesta resenha, como 
agricultura itinerante, com a res-
salva de que não se trata de uma 
agricultura nômade ou cuja locali-
zação seja necessariamente ditada 
pelo deslocamento da frente de 
desmatamento (ou fronteira agrí-
cola). 

Para o autor, trata-se de um siste-
ma rotativo em que são alternados 
períodos em que a terra é cultivada 
e períodos em que a terra é manti-
da ociosa para que retome sua co-
bertura vegetal (o que se denomina 
geralmente por “pousio”). Esta 

serve como fonte de nutrientes 
para o período subsequente, o que 
depende do emprego do fogo.

Estima-se que 400 milhões de pes-
soas dependam da agricultura iti-
nerante na Ásia.

Durante mais de um século os go-
vernos coloniais e pós-coloniais da 
Ásia procuraram realizar políticas 
para erradicar a agricultura itine-
rante, enfatizando para isso o “pri-
mitivismo” tecnológico da prática, 
bem como seu suposto caráter des-
trutivo e perpetuador de pobreza 
(p.148). O Nepal constitui um caso 
especial, uma vez que o governo 
tem agido deliberadamente para 
induzir o abandono da prática, não 
a reconhecendo como um sistema 
legítimo de uso da terra, o que 

ameaça o modo de vida de algumas 
comunidades, dando origem, por 
exemplo, a con litos por posse da 
terra − con litos estes estimula-
dos pelo fato de que a agricultura 
itinerante é praticada em terras 
públicas, sobre as quais, pois, os 
agricultores não possuem direito 
de propriedade. 

Isto parece não levar em conta o 
fato de que a sustentabilidade do 
sistema mediante um pousio su i-
ciente é um fato bem estabelecido 
na literatura.

Duas são as razões para conduzir 
o pousio: (i) fertilização do solo e; 
(ii) supressão de ervas daninhas, 
as quais são tão mais agressivas 
quanto menor é a competição a elas 
imposta pela vegetação.
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A diversidade dos fatores que in-
luenciam a produtividade da agri-

cultura itinerante põe em dúvida a 
hipótese de que a duração do pou-
sio exerce in luência preponderan-
te. Como o autor diz, em linha com 
Mertz et al. (2008), é di ícil medir a 
contribuição exclusiva deste fator. 
Algo de extrema importância, dado 
que a hipótese mencionada foi e 
continua a ser o mote de progra-
mas governamentais e não-gover-
namentais em prol da ruptura com 
a agricultura itinerante.

Um dos aspectos fundamentais do 
problema, geralmente deixado de 
lado quando da formulação destes 
programas (mas não em todos eles, 
como não foi o caso no programa 
germano-brasileiro SHIFT; COSTA 
et al., 2006) é o referente aos bene-
ícios ecológicos do pousio. O autor 

aponta para a carência de estu-
dos prospectivos neste sentido, os 
quais deveriam ter seus resultados 
colhidos antes do lançamento de 
iniciativas que focalizam a agricul-
tura itinerante (p.149).

Também há incerteza, ou melhor, 
informação insu iciente, no que 
tange às emissões de gases de efei-
to estufa (GEE) ao longo da rotação 
completa. Quanto a isto, cabe re-
cordar que uma fase de liberação 
de GEE é, obrigatoriamente, sem-
pre antecedida por uma fase de 
sequestro e, portanto, é preciso 
calcular o balanço, algo já feito, in-

clusive para a Amazônia brasileira, 
em Palm et al. (2004). 

A pressão populacional, tornando 
a terra progressivamente mais 
escassa, tende a resultar no en-
curtamento do pousio e, nesta si-
tuação, a agricultura itinerante se 
torna insustentável. Anunciam-se 
a exaustão do solo e a consequente 
queda do rendimento. 

Em contextos como este, propõe o 
autor, os sistemas agro lorestais 
(em que espécies arbóreas e cultu-
ras são cultivadas alternadamente 
no tempo e no espaço, possivel-
mente com a criação de animais, 
procurando-se explorar sinergias) 
se mostram mais adequados.

A comunidade Chepang, estudada 
pelo autor, é um exemplo de de-
gradação de condições de vida e 
do meio ambiente, resultante da 
exclusão social, especialmente no 
que diz respeito a políticas públi-
cas magni icadas por crescimento 
populacional. Trata-se de um grupo 
semitribal (0,23% da população do 
Nepal em 2003), tradicionalmente 
dedicado à caça, à coleta e à agri-
cultura itinerante, estabelecido em 
terras inclinadas e marginais. A 
degradação ecológica induzida por 
superexploração e forças externas 
à comunidade passou a causar má 
nutrição e problemas de saúde re-
lacionados. 
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