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Agricultura: O Futuro do Uso da Terra no Agronegócio

Antonio Carlos Lima Nogueira (*)

Quais são as perspectivas para 
o uso da terra pelo agronegócio 
brasileiro até 2023? Com base em 
dados apresentados pelo relatório 
“Outlook FIESP: projeções para o 
agronegócio brasileiro”, de setem-
bro de 2013, pretende-se analisar 
as implicações decorrentes dos 
cenários projetados. Como esse 
documento considera os principais 
produtos do agronegócio, as previ-
sões para o uso da terra resultam 
da combinação dos cenários para 
cada produto. O artigo apresenta 
um resumo dos resultados para 
cada atividade, a distribuição es-
perada para o uso da terra e as 
consequências dessa distribuição 
para os agentes públicos e privados 
envolvidos com o agronegócio. 

O relatório informa que o modelo 
de projeção da produção brasileira 
parte de um balanço mundial da 

produção e consumo de alimentos. 
A demanda de cada país é estabe-
lecida a partir das expectativas 
de aumento da população e do 
crescimento da renda per capita, 
combinados às elasticidades-renda 
dos alimentos em cada um dos pa-
íses. Conforme o relatório, as pre-
visões de renda utilizadas são as 
divulgadas pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e da popula-
ção, pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). Os autores relatam 
que as estimativas de crescimento 
da economia brasileira foram feitas 
pela MB Associados, baseadas em 
seu modelo macroeconômico para 
o País. 

Uma das principais premissas do 
relatório com relação ao ambiente 
econômico global é que, diferen-
temente dos últimos cinco anos, a 
próxima década deve ser marcada 

por uma recuperação da economia 
norte-americana. Com isso, o dólar 
deve voltar a ganhar força diante 
das demais moedas e a taxa de 
juros deve retornar aos seus pata-
mares históricos. Assim, espera-se 
que os fundos especulativos dimi-
nuam suas posições nos mercados 
agrícolas. Os autores consideram 
que, do ponto de vista da forma-
ção de estoques, espera-se algum 
aumento na participação das po-
líticas públicas em vários países 
do mundo, sem, contudo, alterar 
significativamente os mercados 
agrícolas internacionais.

Para o algodão, as projeções indi-
cam que, em 2022/2023, a safra 
brasileira chegará a 2,5 milhões de 
toneladas, em parte pelos ganhos 
de produtividade, que devem ser 
de 19% no período, saindo de 1,4 
tonelada para 1,7 tonelada por hec-
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tare. Os autores consideram que o 
mercado exportador será impor-
tante tomador do aumento dessa 
produção, uma vez que o consumo 
doméstico deve manter-se relati-
vamente estável. Em 2022/2023, 
a área deve alcançar, aproxima-
damente, 1,5 milhão de hectares, 
retomando os patamares próximos 
aos de 2010/2011. Isso, combinado 
ao crescimento da produtividade, 
permitirá ao Brasil atender tanto 
o seu mercado interno quanto am-
pliar as suas exportações.

As projeções do relatório para o 
arroz indicam que, seguindo a ten-
dência histórica de redução de 
área, em 2022/2023, o plantio deve 
ocupar 2,3 milhões de hectares 
ou 137 mil hectares a menos do 
que na safra 2012/2013. No en-
tanto, essa redução de área será 
compensada pelos ganhos na pro-
dutividade média, que sairá de 
4.913 kg/ha e chegará a 5.747 kg/
ha em 2022/2023, aumento de 
17%. Como resultado, espera-se 
um lento crescimento da safra bra-
sileira para o período projetado, 
que sairá dos 11,7 milhões de tone-
ladas para 13 milhões de toneladas 
em 2022/2023, o que representa 
um incremento de 10%.

Para os próximos dez anos, o do-
cumento estima que a produção 
brasileira de café crescerá apro-
ximadamente 20%, partindo da 
safra 2013/2014, prevista pela 
Conab em 47,5 milhões de sacas, 
e atingindo 57,1 milhões de sacas 

em 2023/2024. Isto significará a 
manutenção da participação brasi-
leira entre 35% e 38% da produção 
mundial. O aumento esperado na 
produção brasileira virá dos ga-
nhos de produtividade, enquanto 
a área plantada continuará decres-
cendo gradativamente. A área total 
plantada deverá recuar 0,9% a.a., 
para 2,1 milhões de hectares em 
2023/2024, uma queda de 8% em 
dez anos. Já para a produtividade, 
espera-se um aumento de 2,3% 
ao ano nesta próxima década. Isto 
levará a média atual de 23,7 sacas/
hectare, para 29,8 sacas/hectare 
em 2023/2024.

Os autores do documento projetam 
que em 2023/2024, haverá a ne-
cessidade de o Brasil atingir uma 
área plantada de 10,5 milhões de 
hectares e um esmagamento de 
cana-de-açúcar da ordem de 862 
milhões de toneladas para atender 
o crescimento do consumo e das 
exportações de açúcar e etanol. O 
uso dessa produção deverá ser dis-
tribuído em 61% para etanol e 39% 
para açúcar. Assim, espera-se uma 
produção total de 44,8 milhões de 
toneladas de açúcar, dos quais 32,4 
milhões de toneladas serão expor-
tadas e 12,4 milhões de toneladas 
destinadas ao consumo doméstico. 
Para o etanol, a produção deverá 
atingir 45,4 bilhões de litros, com 
4,9 bilhões de litros exportados e 
40,3 bilhões de litros consumidos 
internamente. 

No relatório, as projeções indi-
cam que 17,7 milhões de hectares 
serão cultivados com milho em 
2022/2023, sendo 7,2 milhões de 
hectares de primeira safra e 10,4 
milhões de hectares na segunda 
safra. A produção nacional deve al-
cançar os 93 milhões de toneladas, 
o que representa aumento de 14% 
ante a de 2012/2013. Esse resulta-
do deverá ser obtido com a eleva-
ção da produtividade para o nível 
de 5,2 toneladas/hectare. A pro-
dução total deverá ser distribuída 
em 64,5 toneladas para o consumo 
doméstico (crescimento de 22,8%) 
e 28,5 milhões de toneladas para as 
exportações (aumento de 19,2%). 

As projeções do relatório indicam 
que, em 2022/2023, cerca de 120 
milhões de toneladas de soja serão 
produzidas pelo País, o que repre-
senta um incremento de 47% em 
relação aos 81,4 milhões de tonela-
das ofertadas em 2012/2013. O di-
recionador desse comportamento é 
o contínuo crescimento mundial da 
demanda de farelo para a produção 
de carnes e, em relação ao mercado 
interno, a continuidade do progra-
ma de biodiesel. Para atingir essa 
produção, são esperados 34,3 mi-
lhões de hectares cultivados com 
soja em 2022/2023, equivalente a 
um aumento de 24% em relação 
à safra 2012/2013. Da produção 
total, 43% serão direcionados ao 
consumo doméstico e 57% para as 
exportações. 
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No relatório projeta-se que a pro-
dução brasileira de carne bovina 
será ampliada em 30% até 2023, 
chegando a 12,1 milhões de tec (to-
nelada equivalente de carcaça). As 
exportações responderão por 27% 
da demanda do aumento de produ-
ção esperado, enquanto o restante 
será destinado ao consumo inter-
no. Estima-se que o rebanho bovi-
no brasileiro crescerá 11% nos pró-
ximos 11 anos, partindo de 203,3 
milhões de cabeças em 2012 para 
225,3 milhões em 2023. A taxa de 
lotação média atual da pecuária 
brasileira corresponde a pouco 
mais de uma cabeça por hectare, 
taxa essa que deverá ser elevada 
nos próximos anos, o que permitirá 
aumentar o rebanho, mesmo com a 
redução prevista da área utilizada.

Com relação ao histórico do uso 
agregado da terra, o relatório des-
taca que, surpreendentemente, a 
área plantada pouco cresceu nos 
últimos 40 anos. Na verdade, a 
forte expansão da produção deu-se 
fundamentalmente por ganhos de 
produtividade. Além disso, houve 
expressivo crescimento da área de 
segunda safra de milho, que nos 
dois últimos ciclos superou a pri-
meira safra do produto. Os autores 
consideram que o agronegócio tem 
passado por uma mudança no uso 
da terra, marcada pela expansão da 
produção de grãos no Centro Oeste, 
da cana-de-açúcar no Sudeste e na 
perda de áreas de pastagens, com 
a ocupação por outras culturas. 
Aparentemente, esse processo vai 

seguir seu curso nos próximos dez 
anos. A diferença fundamental é 
que o ritmo de conversão de novas 
áreas em pastagens ou lavouras 
deverá desacelerar fortemente. Na 
verdade, esse movimento já vem 
ocorrendo nos últimos anos. A área 
agrícola vem crescendo essencial-
mente sobre as pastagens, exigindo 
da pecuária de corte um salto em 
termos de produtividade para as-
segurar a oferta brasileira.

Das culturas abrangidas no relató-
rio, quando considerada somente a 
área agrícola ocupada com lavou-
ras de primeira safra, projeta-se 
um adicional de 9,5 milhões de 
hectares em relação a 2013. Gran-
de parte desse incremento deverá 
ocorrer na Região Centro-Oeste do 
País, que chegará, em 2023, a uma 
área ocupada de 20,8 milhões de 
hectares, utilizados principalmen-
te na produção de oleaginosas e 
cereais, além de cana-de-açúcar e 
reflorestamento para celulose. A 
Região Nordeste também apresen-
tará expansão de área até 2023, 
principalmente em razão da ocu-
pação das regiões de fronteira agrí-
cola do Maranhão, Piauí e Bahia. 
A área ocupada na região deve 
alcançar 9,9 milhões de hectares, 
2,6 milhões a mais do que em 2013. 

Para os autores do relatório, as 
pastagens passam a ocupar uma 
área cada vez mais restrita, libe-
rando para a agricultura um total 
de 4,9 milhões de hectares e che-
gando, em 2023, a 177 milhões de 

hectares. Portanto, as principais 
regiões onde as áreas de pecuária 
se tornarão agrícolas deverão ser 
aquelas com maior crescimento de 
lavouras, como o Centro-Oeste e o 
Nordeste, que, juntas, apresentarão 
uma redução total de 3,8 milhões 
de hectares de pastagens. Em resu-
mo, segundo o relatório, o agrone-
gócio deverá ocupar 238,6 milhões 
de hectares em 2023, dos quais 
61,5 milhões de hectares serão 
utilizados por lavouras de primeira 
safra e 177,1 milhões de hectares 
serão ocupados com pastagens. 

As principais implicações dos ce-
nários apresentados no relatório 
podem ser separadas em termos de 
agentes públicos e privados. Para 
os agentes públicos, cabe avaliar 
se a configuração esperada repre-
senta a melhor utilização da terra 
como fator de produção no agro-
negócio, considerando os retornos 
para a economia brasileira, seja em 
termos de crescimento agregado 
seja em distribuição da renda entre 
os diversos segmentos nas cadeias 
produtivas. As tendências apre-
sentadas devem ser analisadas no 
contexto da inserção do Brasil no 
agronegócio global, tendo em vista 
a maximização dos ganhos que ele 
pode obter. Ainda que a ação do Es-
tado tenha limitações, a existência 
de políticas de longo prazo para o 
agronegócio envolve a criação de 
regulamentos e incentivos para a 
alocação dos recursos privados em 
atividades que reforcem a autono-
mia e os ganhos dos agentes locais, 
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assim como favorece a valorização da sustentabilidade 
agregada do setor. 

Para os agentes privados, os cenários apresentados 
representam um panorama para a avaliação compa-
rativa das diversas cadeias produtivas no sentido de 
orientar a realização de investimentos produtivos. 
Uma das análises básicas possíveis é a estimativa do 
valor bruto da produção para cada cultura no cenário 
proposto e a divisão pela área ocupada pela atividade. 
Assim, pode-se calcular o valor bruto da produção por 
hectare utilizado, o que representa o retorno da terra 
como fator de produção. A utilização desse indicador 
de rentabilidade do uso da terra pode contribuir para 

maximizar a geração de valor no setor. O cenário sobre 
o uso da terra oferecido pela FIESP representa uma 
contribuição valiosa para a elaboração de planos de 
longo prazo para os agentes nas diversas etapas das 
cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. 

 
(*) Pesquisador no Centro de Conhecimento em Agronegócios  

(PENSA) da USP e professor na FATEC São Paulo.  
(E-mail: aclimano@gmail.com).
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Emprego e Salários: Mercado de Trabalho – Boas Notícias e Si-
nais Contraditórios no Setor Industrial

Vera Martins da Silva (*)

As notícias sobre o mercado de tra-
balho segundo a Pesquisa mensal 
do Emprego (PME), da Fundação 
Instituto de Geografia e Estatística, 
divulgadas no final de setembro 
e com dados de agosto de 2013, 
revelaram vários aspectos positi-
vos para o mercado de trabalho: 
redução da taxa de desocupação 
de 5,6% em julho de 2013 para 
5,3% em agosto de 2013  –  uma 
queda de 0,3% na comparação 
mensal, apesar da estabilidade em 
relação a agosto de 2012, quando 
essa taxa também foi estimada 
em 5,3% da População Economi-
camente Ativa (PEA). Houve um 
aumento da taxa de desocupação 
no primeiro semestre de 2013, que 
passou a reverter essa tendência e 
diminuir a partir de junho de 2013 
(ver Gráfico 1). O número estimado 
de pessoas desocupadas, mas que 
procuraram emprego no último 
mês de referência da pesquisa foi 
estimado em 1,3 milhões para o 
Brasil como um todo, dos quais 555 
mil na Região Metropolitana de São 
Paulo.1

Quanto ao desempenho futuro do 
mercado de trabalho, há sinais 
contraditórios, especialmente no 
setor industrial: segundo a FIBGE, 
houve recuo no emprego indus-

trial, que acumulou uma perda de 
2,9%, até agosto de 2013, na série 
com ajuste. Já a Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) mostrou 
um retrato mais positivo para o 
setor em agosto, levando a enti-
dade a prever leve incremento da 
atividade para os últimos meses 
do ano. No caso do emprego, a CNI 
divulgou estimativa de que, em 
agosto, o emprego no setor cresceu 
0,8% na comparação com o mês 
anterior (com ajuste sazonal) e 
teve expansão de 2% ante agosto 
de 2012. Apesar de obviamente as 
pesquisas diferirem por sua meto-
dologia, os sinais são tão díspares 
que apenas a realidade, mesmo que 
aferida de modo diverso, apontará 
para o real desempenho do merca-
do de trabalho.

Outra fonte de informações que 
pode dar algumas pistas sobre o 
desempenho e perspectivas do 
mercado de trabalho é o Cadastro 
Geral de Empregados e Desempre-
gados do Ministério do Trabalho 
(CAGED). Neste caso, são dados 
administrativos, pois as empresas 
formais são obrigadas a informar 
a movimentação de seus emprega-
dos. Segundo os dados disponíveis, 
em agosto houve um saldo líqui-
do positivo de 127.648 vínculos 

empregatícios, o que representou 
crescimento acumulado de 2,72% 
no período de janeiro a agosto de 
2013 em relação a igual período 
de 2012. Nesse período, os víncu-
los empregatícios na indústria de 
transformação cresceram 2,60%. 
Se o período de análise for o re-
lativo aos 12 meses de setembro 
de 2012 a agosto de 2013, o cres-
cimento da indústria de transfor-
mação é menor, mas ainda assim, 
é positivo em 1,27%, de modo que 
se essa tendência persistir, é bem 
provável que o desempenho do em-
prego industrial seja positivo neste 
ano, o que dá suporte às estimati-
vas da CNI. 

Em termos de destaque de cres-
c imento de emprego seg undo 
o CAGED, no acumulado em 12 
meses, há o comércio, com expan-
são de 3,4% − especialmente o co-
mércio atacadista, que apresentou 
aumento de 4,15% −  e o emprego 
nos serviços, com  expansão de 
3,15% − especialmente de servi-
ços médicos e odontológicos, que 
apresentaram um crescimento de 
5,13%.  

A Tabela 1 é uma reprodução da 
tabela sintética da Pesquisa Men-
sal do Emprego (PME) da FIBGE.  
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Essa pesquisa revela a existên-
cia de 42,8 milhões de pessoas 
no Brasil em idade ativa, que são 
aqueles com 10 anos ou mais, dos 
quais 57,2% estão na População 
Economicamente Ativa (PEA), ou 
seja, 24,5 milhões de pessoas estão 
ocupadas ou procurando emprego. 
Essa taxa de atividade tem perma-
necido constante ao longo do últi-
mo ano. Note-se que essa taxa de 
atividade diz respeito à estrutura 
de produção e condições sociais 
do país e pode variar ao longo do 
tempo, conforme a decisão das 
pessoas de prolongar sua vida es-
tudantil, retardando, assim, a en-
trada no mercado de trabalho ou 
conforme um crescimento maior 
da produção, que impulsiona os 
salários e incentiva a entrada de 
novas pessoas no mercado.

Em relação à posição na ocupação, 
a Tabela 1 revela que em relação à 
População Economicamente Ocu-
pada, o maior contingente é de 
empregados do setor privado com 
carteira assinada, havendo 11,7 
milhões de pessoas, ou 50,4%. A 
informalidade no setor privado 
é elevada e, em agosto de 2013, 
representava 2,2 milhões de pes-
soas ou 9,7% da PEA, apesar de 

ser declinante: em relação a agosto 
de 2012 houve uma redução de 
148 mil pessoas no setor privado 
informal, contrastando com um 
crescimento de 353 mil empregos 
formais no setor privado. 

Na comparação com agosto de 
2012, houve uma expansão impor-
tante no grupo que trabalha por 
conta própria, com aumento de 
142 mil pessoas, o que representou 
em agosto de 2013 17,9% da PEA. 
Um grupo que apresentou redução 
na ocupação econômica foi o de 
empregadores, que diminuiu em 9 
mil pessoas entre agosto de 2012 e 
agosto de 2013, quando represen-
tava 4,4% da PEA ou 1 milhão de 
pessoas. 

No que diz respeito ao tipo de ativi-
dade, a Tabela 1 revela uma queda 
no emprego na indústria entre 
agosto de 2012 e agosto de 2013, 
de 2,6%, o que significa redução 
de 98 mil empregos industriais, 
estimativas sob dúvida, conforme 
observado anteriormente. Outra 
atividade que também apresentou 
redução no número de pessoas 
empregadas, segundo a PME, foi a 
de serviços domésticos, com queda 
de 93 mil pessoas entre agosto de 

2012 e 2013, o que provavelmente 
é decorrência das novas regras 
trabalhistas nesse ramo. Mesmo 
assim, ainda representa um contin-
gente elevado, de 6,2% em agosto 
de 2013, com 1,4 milhões de pesso-
as nas Regiões Metropolitanas em 
estudo. Entre os grupos de ativi-
dades que mais agregaram empre-
gados destacam-se os serviços de 
educação, serviços e administração 
pública, com aumento de 165 mil 
novos postos de trabalho entre 
agosto de 2012 e agosto de 2013.

Em relação ao rendimento médio 
real, segundo a PME, há elevações 
generalizadas, tanto na compa-
ração com o mês anterior quanto 
em relação ao ano anterior. Entre 
agosto de 2012 e agosto de 2013, 
destaca-se o crescimento real dos 
rendimentos dos empregados do 
setor privado com carteira assi-
nada, de 2%, que em média rece-
beram R$ 1.743,00. Entre os tipos 
de atividade, o destaque é para o 
aumento do rendimento real dos 
serviços de atividade doméstica, 
com aumento de 5,9%. Destacam-
-se também os rendimentos do ser-
viços prestados às empresas, com 
aumento de 3,6%, e na construção, 
com 3,3%. 
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Gráfico 1 – Taxa de Desocupação - PME - FIBGE: Jan/2012 a Ago/2013 – % PEA para as 6 Regiões Metropolitanas

Tabela 1 - Informações Gerais do Mercado de Trabalho - Seis Regiões Metropolitanas - Agosto 2013
TAXA Estimativas (%) Comparação mensal Comparação anual

agosto de 2012 julho de 2013 agosto de 2013 Var (pp) Situação Var (pp) Situação

ATIVIDADE 57,0
57,2

57,2 0,0 * 0,2 *

DESOCUPAÇÃO 5,3 5,6 5,3 -0,3 ? 0,0 *

POPULAÇÃO % em Relação a População em Idade Ativa
Estimativas 

(mil)
Comparação com

jul/13
Comparação com

ago/12

ago/12 jul/13 ago/13 ago/13 Situação VAR% Dif (mil) Situação VAR% Dif (mil)

EM IDADE ATIVA 100,0% 100,0% 100,0% 42.865 * 0,0 -4 # 0,9 369

ECONOMICAMENTE ATIVA 57,0% 57,2% 57,2% 24.521 * 0,0 7 # 1,2 282

OCUPADA 54,0% 54,0% 54,2% 23.225 * 0,4 90 # 1,2 274

DESOCUPADA 3,0% 3,2% 3,0% 1.296 ? -6,0 -83 * 0,6 8

NÃO ECONOMICAMENTE ATIVA 43,0% 42,8% 42,8% 18.344 * -0,1 -11 * 0,5 88

POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO

TRABALHADOR % em Relação a População Ocupada
Estimativas 

(mil)
Comparação com

jul/13
Comparação com

ago/12

ago/12 jul/13 ago/13 ago/13 Situação VAR% Dif (mil) Situação VAR% Dif (mil)

EMP. COM CARTEIRA SETOR PRIVADO 49,5% 50,2% 50,4% 11.707 * 0,9 99 # 3,1 353

EMP. SEM CARTEIRA SETOR PRIVADO 10,4% 9,7% 9,7% 2.247 * -0,2 -5 ? -6,2 -148

MILITAR OU FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
ESTATUTÁRIO

7,9% 8,0% 8,0% 1.859 * 0,4 7 * 3,0 54

CONTA PRÓPRIA 17,5% 17,9% 17,9% 4.159 * 0,2 6 # 3,5 142

EMPREGADOR 4,5% 4,6% 4,4% 1.018 * -3,4 -36 * -0,9 -9

(continua...)
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GRUPAMENTOS DE ATIVIDADE

ATIVIDADE % em relação a População Ocupada
Estimativas 

(mil)
Comparação com

jul/13
Comparação com

ago/12

ago/12 jul/13 ago/13 ago/13 Situação VAR% Dif (mil) Situação VAR% Dif (mil)

INDÚSTRIA 16,4% 16,0% 15,8% 3.658 * -0,9 -33 * -2,6 -98

CONSTRUÇÃO 7,7% 7,7% 7,8% 1.814 * 2,2 39 * 2,4 42

COMÉRCIO 18,2% 18,6% 18,5% 4.306 * 0,2 7 * 2,8 119

SERVIÇOS PRESTADOS À EMPRESAS 16,2% 16,1% 16,0% 3.714 * -0,2 -7 * 0,0 -2

EDUCAÇÃO, SAÚDE, ADM. PÚBLICA 16,5% 16,8% 17,0% 3.956 * 1,5 60 # 4,4 165

SERVIÇOS DOMÉSTICOS 6,7% 6,2% 6,2% 1.435 * -0,1 -1 ? -6,1 -93

OUTROS SERVIÇOS 17,8% 18,1% 18,2% 4.221 * 0,8 32 # 3,6 146

RENDIMENTO MÉDIO REAL

TRABALHADOR Estimativas (R$) Comparação mensal Comparação anual

agosto de 2012 julho de 2013 agosto de 2013 Situação VAR% Situação VAR%

TOTAL 1.858,74 1.851,01 1.883,00 # 1,7 # 1,3

EMP. COM CARTEIRA SETOR PRIVADO 1.709,56 1.721,33 1.743,00 # 1,3 # 2,0

EMP. SEM CARTEIRA SETOR PRIVADO 1.379,38 1.372,43 1.393,40 # 1,5 # 1,0
MILITAR OU FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
ESTATUTÁRIO

3.178,07 3.148,44 3.171,70 # 0,7 * -0,2

CONTA PRÓPRIA 1.582,80 1.563,90 1.594,90 # 2,0 # 0,8

NA INDÚSTRIA 1.892,15 1.900,78 1.925,10 # 1,3 # 1,7

NA CONSTRUÇÃO 1.591,36 1.584,03 1.643,40 # 3,7 # 3,3

NO COMÉRCIO 1.511,65 1.484,69 1.481,20 * -0,2 ? -2,0
NOS SERVIÇOS PRESTADOS À 
EMPRESAS

2.310,92 2.331,39 2.395,20 # 2,7 # 3,6

NA EDUCAÇÃO, SAÚDE, ADM. PÚBLICA 2.588,87 2.527,46 2.584,50 # 2,3 * -0,2

NOS SERVIÇOS DOMÉSTICOS 748,63 804,13 792,50 ? -1,4 # 5,9

EM OUTROS SERVIÇOS 1.631,85 1.607,06 1.632,60 # 1,6 * 0,0

Fonte:   Pesquisa mensal do Emprego - Fundação Instituto Brasileiro de Geogra ia e Estatística.

(...continuação)

1  A PME abrange as seis Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Porto Alegre.

(*) Economista e doutora pelo IPE-USP. 
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Os Rumos da Integração Latino-Americana – Parte 3

CRISTINA FRÓES DE BORJA REIS (*)

Diante do cenário examinado nos 
artigos das edições anteriores 
deste Boletim, de proliferação dos 
acordos preferenciais de comércio 
e da con iguração de um “novo 
regionalismo”, o debate sobre a 
integração sul e centro-americana 
revigorou. Como no passado, as 
principais visões se polarizam 
entre a desenvolvimentista (que 
remonta a PREBISCH, 1959) e a 
tradicional (baseada em vantagens 
comparativas – apoiada, sobretudo, 
em VINER, 1950). A abordagem tra-
dicional baseia-se no nivelamento 
das regras do jogo e objetiva o 
livre-comércio, enquanto a desen-
volvimentista considera que a co-
operação pressupõe o desnível das 
regras entre parceiros desiguais 
e enfatiza o comércio estratégico. 
Neste artigo, criticam-se essas 

duas visões na primeira seção e 
se realiza um breve retrospecto 
da integração latino-americana, 
bem como uma análise crítica dos 
rumos da integração na segunda 
seção.

1  A Visão Tradicional e a Desen-
volvimentista em Relação aos 
ALCs

Ambas as análises sobre integra-
ção regional remontam à década 
de 50, quando da reconstrução do 
mundo após a 2ª Guerra Mundial e 
do restabelecimento do comércio e 
dos luxos inanceiros internacio-
nais. Essas abordagens possuem 
concepções distintas de regiona-
lização: uma baseia-se no nivela-
mento das regras do jogo e objetiva 
o livre-comércio; outra conside-

ra que a cooperação pressupõe o 
desnivelamento das regras entre 
parceiros desiguais e enfatiza o 
comércio estratégico (MEDEIROS, 
2008). 

A referência básica da literatura 
liberal é a obra de Viner (1950), que 
tratou dos conceitos de criação e de 
desvio de comércio. Esta literatura 
focaliza o papel do comércio como 
fator de elevação da produtividade 
econômica, mediante a expansão 
dos mercados e especialização. 
O pressuposto fundamental é o 
de que o bem-estar econômico é 
maximizado quando vale o livre-
-comércio, o que assegura que a 
produção se aloque de acordo com 
as vantagens comparativas, utili-
zando e icientemente os recursos 
(escassos) de cada país. 
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Uma série de estudos economé-
tricos, desde os anos 70, com uma 
abordagem neoclássica do comér-
cio internacional, conclui que a for-
mação de zonas preferenciais im-
pacta negativamente o bem-estar. 
Argumenta que sua multiplicação 
se explica pelo prevalecimento dos 
interesses de grupos poderosos 
rent-seeking que extraem mais ga-
nhos do acordo, implicando prote-
cionismo interblocos e distorções 
na alocação de recursos de modo 
geral, com perda de e iciência. Por-
tanto, nesta visão, os acordos pre-
judicam o mundo todo em termos 
de alocação de recursos e luxos 
de mercadorias. Estes estudos, 
entretanto, ixam-se apenas nas 
questões tarifárias dos acordos, 
negligenciando os outros motivos 
relativos às suas assinaturas.1

Outros intérpretes, ainda dentro 
do núcleo neoclássico, concordam 
que a integração seja algo mais 
profundo do que meras questões 
tarifárias, relacionando-a à harmo-
nização de regras, acesso a merca-
dos, coordenação macroeconômica, 
expansão de IDE e difusão tecno-
lógica. Sua abordagem admite que 
os acordos de livre ou preferencial 
comércio possam proporcionar 
ganhos em casos de custos de tran-
sação ou informações assimétricas, 
con igurando-se uma estratégia 
“second best” no caso de o livre-
-comércio não poder se efetivar. 

Para estes, a regionalização seria 
um “ building block ” para uma 
ordem liberal global, quando cria 

acesso a mercado, especialmente 
através de empresas multinacio-
nais, acirrando a concorrência e, 
por consequência, a qualidade e 
diversidade dos produtos, aproxi-
mando o equilíbrio de preços ao 
mais e iciente, além de possibilitar 
maior ingresso de IDE e ampliar o 
emprego através do setor exporta-
dor (BHAGWATI, 1995). Além disso, 
a proliferação de acordos geraria, 
no médio-longo prazo, uma redução 
generalizada das tarifas externas 
aos blocos, facilitando a efetivação 
inal do multilateralismo.2

Conforme critica Medeiros (2008), 
nesta visão se aceita a regionaliza-
ção quando há ganhos de e iciência 
associados à redução de custos ob-
tida pela especialização segundo as 
vantagens comparativas. E ainda, 
o papel do Estado não é coordenar 
uma integração que visa o desen-
volvimento econômico de toda a 
região, mas apenas o de promover 
reformas para que o setor privado 
promova a integração de fato (TEI-
XEIRA; DESIDERÁ NETO, 2012). A 
regionalização é uma construção 
política voltada a projetos políti-
cos, relativos à autonomia dos Es-
tados nacionais e das regiões. Tais 
projetos objetivam maior poder 
de barganha vis-à-vis a outros Es-
tados e regiões e possuem razões 
políticas que transcendem os ob-
jetivos econômicos e comerciais e 
decorrem das estratégias de poder 
dos Estados nacionais.

Análises alternativas às das vanta-
gens comparativas estáticas pro-

curam conferir maior atenção às 
forças dinâmicas da integração, o 
papel da proximidade geográ ica e 
das políticas econômicas em termos 
regionais, além de compreender o 
signi icado político de transferir 
soberania do plano nacional para o 
internacional. A dimensão espacial 
é relevante, a inal, constata-se que 
o comércio com países vizinhos 
é importante para a maior parte 
das economias – por razões como 
menores custos de transporte, com-
partilhamento de fatores de produ-
ção especializados etc. Além disso, 
as condições iniciais de recursos 
naturais, de tecnologia, de rela-
ções socioinstitucionais moldam a 
estrutura produtiva e in luenciam 
as trajetórias particulares de cres-
cimento. Por outro lado, também 
não são uma maldição, e podem ser 
contornadas através – principal-
mente – de novos arranjos políticos 
no Estado. É preciso considerar que 
as economias de mercado podem 
operar dentro de um amplo espec-
tro de diferentes arranjos políticos 
e sociais, que evoluem com o tempo 
– sendo que os mais exitosos são os 
que conseguem adaptar seu funcio-
namento e instituições para dife-
rentes circunstâncias econômicas, 
políticas e tecnológicas.

A visão desenvolvimentista possui 
uma perspectiva crítica da inte-
gração produtiva, admitindo-a 
positiva caso se efetive como um 
meio de provocar mudanças estru-
turais e de difusão do progresso 
técnico. O texto seminal a esse 
respeito foi redigido por Prebisch 
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(1959), em defesa de um mercado 
comum na América Latina, como 
meio de suma importância para 
o desenvolvimento econômico da 
região através da industrialização 
e da superação da vulnerabilidade 
externa. Esta visão se posiciona a 
favor de uma especialização dentro 
do processo de industrialização, 
gerando ganhos de escala entre os 
países-membros e a integração de 
cadeias produtivas regionais. 

Cabe pontuar que para essa abor-
dagem o desenvolvimento econô-
mico tem a ver com a diversi icação 
das exportações para produtos de 
maior valor agregado, e também 
para um maior número de par-
ceiros comerciais. Diversi icar é 
interessante tanto porque protege 
contra riscos relacionados à volati-
lidade de demanda e preços, como 
porque, se aliado às instituições 
especí icas, pode contribuir para 
a mudança estrutural para ativi-
dades mais intensivas em capital, 
conhecimento e tecnologia, promo-
vendo, a inal, o crescimento econô-
mico sustentado. Assim, conforme 
apresentam Teixeira e Desiderá 
Neto (2012), a integração produ-
tiva incentivaria as exportações 
regionais de manufaturados, com 
aumento da produtividade indus-
trial e redução da vulnerabilidade 
externa, comum nas economias 
primário-exportadoras.

Para Prebisch, a integração econô-
mica deveria conter mecanismos de 
redução de assimetrias, portanto, 
sem exigir reciprocidade, “de ma-

neira que países superavitários se 
dispusessem a reduzir mais rapida-
mente suas barreiras ao comércio, 
ao passo que países de icitários po-
deriam fazê-lo de forma mais lenta” 
(TEIXEIRA; DESIDERÁ NETO, 2012, 
p. 13). Furtado também defendeu 
a integração aos moldes propostos 
por Prebisch, enfatizando a neces-
sidade da cooperação e da coorde-
nação de políticas para o desenvol-
vimento. Nesse sentido, pode-se 
interpretar a política de integração 
como uma forma avançada de polí-
tica de desenvolvimento.

De forma geral, os arranjos são 
permeados de disputas de poder, 
portanto, convém assegurar meca-
nismos que contornem a in luência 
particular de certa nação sobre as 
outras. Há uma tendência evidente 
de os países mais pobres serem 
prejudicados com o comércio, em 
termos de possibilidade de desen-
volvimento da estrutura produtiva 
industrial, apesar do alargamento 
de mercado para os bens em que 
já há uma especialização prévia. 
Assim, se não houver políticas que 
corrijam as assimetrias, as econo-
mias mais fortes tenderão a extrair 
mais bene ícios dos acordos prefe-
renciais. 

Examinando o saldo comercial de 
alguns dos principais acordos de 
livre-comércio entre países em 
desenvolvimento, constata-se que 
geralmente as maiores economias 
são superavitárias. Esse resultado 
é esperado, a inal, praticamen-
te em todos os acordos regionais 

entre os países em desenvolvimen-
to é mais fácil para os membros en-
contrarem demanda externa para 
produtos de maior valor agregado 
na própria região do que para mer-
cados externos. Isso não signi ica 
necessariamente que as regiões 
acabem de fora do comércio global; 
podem até ser uma fonte de au-
mento inicial da competitividade 
das mesmas, caso haja mecanismos 
que desenvolvam o adensamento 
das cadeias produtivas na região 
(UNCTAD, 2007). Entretanto, em 
muitos casos o superávit da maior 
economia representa uma menor 
parte do PIB do que os dé icits 
das economias menores. E se não 
houver coordenação entre as po-
líticas industriais desses países 
– inclusive de inanciamento –, a 
convergência econômica da região 
ica ainda mais improvável (ME-

DEIROS, 2008). 

Então, ao contrário do que prevê 
a teoria do livre-comércio e das 
vantagens comparativas, o que em 
geral se observa nas associações 
regionais é o fato de que “os países 
de menor grau de desenvolvimento 
ou as áreas assim dentro de um 
país podem permanecer prisio-
neiros em uma especialização re-
gressiva e, a menos que consigam 
obter escalas para suas indústrias 
e mecanismos de indução, não é 
possível ampliar a divisão social do 
trabalho e mudar suas estruturas 
produtivas” (MEDEIROS, 2008). 

O desenvolvimento dos países me-
nores está bastante associado às 
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importações da maior economia do 
bloco – de forma que a regionali-
zação se torna mais complementar 
quanto maior e mais diversi icada 
for a estrutura produtiva do país 
locomotiva (MEDEIROS, 2008). 
Adicionalmente, como as impor-
tações de fora da região tendem a 
se elevar com o crescimento eco-
nômico do bloco, o país de maior 
desenvolvimento em geral precisa 
inanciar, através de dé icit co-

mercial ou por investimentos, o 
dé icit dos demais países com o 
resto do mundo. Ou seja, cabe em 
parte ao país locomotiva também 
possibilitar à regionalização redu-
zir a vulnerabilidade externa dos 
países. Para tal, são instrumentos 
a convergência do regime cambial 
e a cooperação macroeconômica 
e inanceira como os fundos re-
gionais de reserva e os acordos de 
crédito recíprocos entre os Bancos 
Centrais − e, no máximo, a adoção 
de uma moeda única.3

Fazem-se necessários, também, 
instrumentos iscais que redistri-
buam investimentos para reduzir 
as assimetrias da regionalização. 
E ainda, como as consequências da 
regionalização sobre a distribui-
ção da renda entre classes/grupos 
sociais de cada país dependem da 
sua in luência sobre os preços re-
lativos, sobre o nível de emprego e 
sobre os distintos grupos do mer-
cado de trabalho, a regionalização 
pode estimular maior concorrência 
entre os trabalhadores e ser pauta-
da pela lexibilidade do trabalho e 
dos salários ou viabilizar, através 
de maior crescimento e políticas de 
coesão e proteção social, melhores 
padrões sociais (MEDEIROS, 2008).

2 Retrospecto e Avaliação da In-
tegração Econômica na Améri-
ca Latina

Ao mesmo tempo em que se mul-
tiplicaram os acordos de livre-

-comércio na América Central e do 
Sul desde os anos 2000, houve um 
retorno do nacionalismo econômi-
co em diversos países da região. 
Ambos os processos provocaram 
rede inições no projeto da regio-
nalização, introduzindo novos ob-
jetivos a uma integração anterior-
mente centrada exclusivamente 
no livre-comércio (MEDEIROS, 
2008). Por exemplo, a proposta de 
uma Comunidade Sul-Americana 
das Nações (CSAN) ou a proposta 
da Alternativa Bolivariana para as 
Américas (ALBA) e a formação da 
União das Nações Sul-Americanas 
(UNASUL). Contudo, a crise in-
ternacional esfriou os ânimos e 
colocou novas divergências que 
têm retardado a continuidade do 
processo de integração, ao mesmo 
tempo em que os países latinos têm 
irmado novos acordos de comércio 

com parceiros fora da região.

Tabela 1 – Acordos Firmados e Vigentes de Alguns Países Selecionados da América Latina até Janeiro de 2012 

País Acordo de livre-comércio (ALC)
Acordos de comércio preferencial 

(ACP)
Total de acordos Total de sócios comerciais

Argentina 4 6 10 12
Bolívia 2 1 3 6
Brasil 4 5 9 11
Chile 16 4 20 56
Colômbia 5 6 11 35
Equador 0 4 4 7
México 13 4 17 50
Paraguai 4 3 7 9
Peru 10 1 11 15
Uruguai 5 4 9 11
Venezuela 0 10 10 29

Fonte: CEPAL (2013).
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Gráfi co 1 – Evolução das Exportações da América Latina por Destino e por Categoria de Produto (US$ Correntes), 
Janeiro de 2009 a Setembro de 2013

         Fonte: CEPAL (2013).
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De um lado, os acordos de comér-
cio latinos com países de fora da 
região pouco contribuíram para 
diversi icar parceiros comerciais 
e a gama de produtos exportados. 
Conforme aponta o recente estudo 
de Dingeman e Ross (2012), 60% 
dos acordos da América Latina 
são com parceiros tradicionais da 
América do Norte e Europa, sendo 
30% da Ásia e Oceania. Não houve 
mudanças expressivas da estrutu-
ra setorial das exportações, nem 
incremento do valor agregado. 
Assim, grande parte do crescimen-
to exportador ocorreu na margem 
intensiva, não extensiva. Isso signi-
ica que a expansão não foi puxada 

pelas vendas externas de novos 
produtos nem para novos destinos.

Mesmo assim, a multiplicação de 
acordos de livre-comércio conti-
nua. Em 2012, foram subscritos e 
logo começariam a vigorar os se-
guintes tratados de livre-comércio 
na América Latina e Caribe: entre 
Colômbia e Estados Unidos; entre 
Panamá e Estados Unidos; entre 
Costa Rica e China; entre União 
Europeia e os países centro-ame-
ricanos; e entre essa agrupação, a 
Colômbia e o Peru. Outras mudan-
ças recentes importantes na con i-
guração da integração econômica 
formal da região são a entrada da 
Venezuela no Mercosul (e paralela 
suspensão do Paraguai), a Aliança 
do Pací ico4 e os progressos para 
o estabelecimento de um espaço 
de livre-comércio entre México 

e os países da América Central. 5 
(CEPAL, 2012)

Também se estreitam os vínculos 
com a região Ásia-Pací ico: em 
2012, entraram em vigor os trata-
dos de livre-comércio entre Chile 
e Malásia, entre Peru e Japão, e 
entre Peru e República da Coreia. 
Assim, os países mais ativos em es-
tabelecer acordos comerciais têm 
sido o Chile e o Peru, de cujas ex-
portações a maior parcela se des-
tina para a região da Ásia-Pací ico. 
Costa Rica, recentemente, tem sido 
bem atuante – irmou acordos de 
livre comércio com a China e Cin-
gapura – e também a Colômbia, que 
está negociando um acordo desse 
tipo com a República da Coreia 
(CEPAL, 2012). 

Cabe ponderar que, além de impli-
carem ganhos apenas intensivos, 
os acordos de livre-comércio entre 
os EUA e os países latinos têm sido 
essencialmente desiguais: os Esta-
dos Unidos concedem muito pouco 
(basicamente a manutenção de 
privilégios de acesso ao mercado 
doméstico anteriormente passí-
veis de revogação), em troca de 
reduções importantes na proteção 
comercial e de compromissos em 
torno dos novos temas (MACEDO 
E SILVA, 2008). A iniciativa ameri-
cana na região, além de seu caráter 
de dominação continental, visa 
reduzir a crescente expansão do 
comércio da China e da União Euro-
peia com os países latinos. Contu-
do, o engavetamento da ALCA na V 

Cúpula das Américas, em 2005, re-
verteu o foco das investidas dos Es-
tados Unidos para a América do Sul 
para os tratados de livre-comércio 
bilaterais com os países interessa-
dos – por exemplo, Chile, Colômbia 
e Peru (MEDEIROS, 2008).

A integração regional alternativa 
que vinha se discutindo na Amé-
rica Latina, efetivando-se no âm-
bito da União Sul-americana de 
Nações (UNASUL), contaria com o 
papel protagonista do Brasil e um 
projeto político e econômico que 
se contrapusesse ao que os EUA 
implementaram na América do 
Norte (NAFTA), na América Cen-
tral (CAFTA) e propuseram para o 
conjunto da região – a ALCA – ou 
aos acordos bilaterais de livre-co-
mércio que isoladamente este país 
assinou com o Chile, com a Colôm-
bia, países do Caribe e o proposto 
para o Peru (MEDEIROS, 2008). A 
UNASUL6 concretizou-se em março 
de 2011, tendo sido o tratado cons-
titutivo em 2008, formada pelos 
12 países sul-americanos. Parale-
lamente, em 2010 foi concordado 
o projeto da Comunidade dos Es-
tados Latino-Americanos e Caribe-
nhos (CELAC), um mecanismo de 
concertação política e integração, 
que abriga os 33 países da Amé-
rica do Sul, América Central e Ca-
ribe. E, desde 1980, a Associação 
Latino-americana de Integração 
(ALADI)7 vigora, constituindo o 
maior mecanismo latino-america-
no de integração, composto por 12 
países-membros (Argentina, Bolí-
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via, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, 
Equador, México, Paraguai, Peru, 
Uruguai e Venezuela), em processo 
de expansão para a América Cen-
tral, com a adesão de Nicarágua e 
Panamá (MRE, 2013). 

O Mercosul é, sem dúvida, o prin-
cipal acordo de comércio do qual o 
Brasil faz parte e também o mais 
expressivo da América do Sul. Foi 
estabelecido em 1991, no Tratado 
de Assunção, entre Brasil, Argenti-
na, Paraguai e Uruguai, com o obje-
tivo de desenvolvimento industrial 
no âmbito de um mercado comum 
– com tarifa externa comum a par-
tir de 1995. As políticas e o funcio-
namento vêm sendo con litantes, 
pendendo ora para o modelo que 
defendia Prebisch, de uma indus-
trialização mais autônoma e livre 
do comando dos EUA, ora para um 
modelo de regionalismo aberto – 
rati icado pela CEPAL nos anos 90. 
(MEDEIROS, 2008). 

O mercado comum teve de enfren-
tar uma crise profunda provocada 
inicialmente pela desvalorização 
da moeda brasileira em 1999 e 
do peso argentino em 2001. Em 
condições de forte vulnerabilidade 
externa e dependência inanceira, a 
expansão do comércio intrarregio-
nal tornou-se mais instável, favo-
recendo essencialmente as grandes 
empresas em setores intensivos 
em escala e a divisão intra irma 
das empresas multinacionais. Ou 
seja, os bene ícios foram assimetri-

camente capturados favorecendo 
principalmente o Brasil, a maior 
economia industrial da região, ou 
melhor, as regiões Sul e Sudeste 
(MEDEIROS, 2008). 

Em termos jurídicos, a elaboração, 
a complexidade e o aparente com-
promisso político são um grande 
avanço em termos de integração 
econômica na América Latina; con-
tudo, se concretizaram a passos 
lentos no âmbito comercial ou ma-
terial. Os resultados reais são fra-
cos: o comércio intrarregional, a 
dinâmica industrial intrarregional 
e os luxos inanceiros e de pessoas 
não decolaram. Embora o Mercosul 
tenha conseguido elevar inicial-
mente as exportações intrarregio-
nais de cerca de 12% em 1990 para 
25% em 1998 (ALVAREZ, 2011), 
estes índices voltaram a declinar 
até 2012 para 14% (média janei-
ro/ setembro extraída de CEPAL, 
2013). 

Porém, é preciso reconhecer que 
o Mercosul tem importância con-
siderável no que diz respeito às 
importações de manufaturas dos 
membros, principalmente de média 
e alta tecnologias. Em 2010, os 
principais produtos de exporta-
ção da Argentina e do Brasil para 
o mundo (sem contar o Mercado 
Comum) eram primários e proces-
sados de recursos naturais (acima 
de 70% do total), enquanto no Mer-
cosul eram produtos de média tec-
nologia – especialmente veículos 

automotores – que representavam 
mais da metade das exportações 
argentinas e brasileiras para o 
bloco.8 Contudo, isto não se veri i-
cou nas exportações do Uruguai e 
do Paraguai, principalmente, que 
tenderam a manter o mesmo pa-
drão de divisão setorial do comér-
cio internacional dentro do bloco 
(ALVAREZ, 2011).

Como bem obser v a Medeir os 
(2008), a integração regional do 
Mercosul – e latina –  não tem uma 
locomotiva, tal como a China e o 
Japão no ASEAN, os EUA no NAFTA 
ou a Alemanha na União Europeia. 
Haveria mecanismos para incen-
tivar esse desempenho do Brasil, 
só que o País mal tem conseguido 
locomover a si próprio, mais di ícil 
ainda seria mover o bloco todo. 
Apesar de o Brasil ser a maior eco-
nomia da região, tem sido uma das 
que menos crescem. O menor cres-
cimento acaba inibindo o potencial 
de demanda que o País poderia 
exercer. Além disso, o seu maior 
grau de industrialização tem se 
traduzido em crescentes saldos 
comerciais com todos os países da 
América do Sul, dependendo inclu-
sive da mesma para conseguir dar 
vazão a manufaturas no exterior. 
Isto signi ica que o País tem contri-
buído para aumentar a vulnerabi-
lidade externa do mesmo, ao invés 
de diminuir  –  o que seria esperado 
da locomotiva. 
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Além disso, o PIB per capita bra-
sileiro é inferior ao da Argentina, 
Uruguai ou Venezuela – o que ex-
pressa as imensas disparidades 
internas de renda entre setores, 
regiões, indivíduos e classes so-
ciais. E a polarização de renda in-
trarregiões brasileiras contribui 
para a paralisia dos investimentos 
de infraestrutura e para a elevação 
dos custos de transporte. Ademais, 
é forçoso enfatizar que a coope-
ração para o avanço tecnológico e 
cientí ico evolui em marcha lenta, 
atentando também para a di icul-
dade de consolidar a complicada 
tarefa social de uma integração 
regional positiva para todos (MEDEI-
ROS, 2008).

A despeito da complexidade da 
tarefa, seria importante persegui-
-la. Do ponto de vista econômico, 
uma integração mais profunda dos 
mercados regionais poderia resul-
tar em ganhos de competitividade 
na produção e exportação de ma-
nufaturados. E do político, o bloco 
assumiria maior peso nas relações 
internacionais e, caso identi icasse 
a inidades com a Ásia dinâmica e 
os outros BRICs, poderia aprovei-
tar oportunidades de comércio e de 
fortalecimento internacionalmente 
dos países em desenvolvimento pe-
rante os desenvolvidos, conforme 
defende a CEPAL (2011, 2012).

A propósito, diversos analistas da 
integração latina costumam anta-
gonizá-la aos padrões de inserção 

periférica na globalização da Ásia, 
concluindo que a ampla divergên-
cia entre as regiões em termos de 
crescimento econômico é um re-
sultado também das discrepâncias 
na forma de integração. Conforme 
Carneiro (2008) resume, com raras 
exceções, houve na América Latina 
maior intensidade e pior qualidade 
da integração inanceira em com-
paração à Ásia em desenvolvimen-
to. No âmbito do IDE, os luxos para 
o continente oriental, além de mais 
intensos, concentraram-se em gre-
en ield, enquanto na América Lati-
na foram fortemente patrimoniais. 
Essas diferenças estão relaciona-
das aos interesses externos – pois 
a Ásia sempre esteve muito mais 
“na mira” dos interesses america-
nos, europeus e japoneses do que a 
América Latina –, mas também às 
dimensões domésticas do proces-
so, em que se destaquem as políti-
cas econômicas do período. 

A experiência asiática tem demons-
trado a importância da manuten-
ção de taxas de câmbio reais em 
patamares adequados e dos ele-
vados níveis, com baixa volati-
lidade, do investimento público 
em infraestrutura em cada país. 
A primeira é condição necessária 
para a diferenciação da estrutura 
industrial por meio da atração de 
IDE e para o movimento conjunto 
das economias do bloco. Já a segun-
da, permite a redução de custos e 
viabiliza a ampliação do comércio 
intrarregional, integrando também 

novas áreas produtivas, reduzindo 
os custos e incentivando investi-
mento privado (CARNEIRO, 2008).

As problemáticas inanceira e lo-
gística já foram detectadas e su-
postamente endereçadas no Mer-
cosul (via FOCEM) e na UNASUL 
(via Banco do Sul) com instituições 
de cooperação inanceira, capita-
neadas pelas rendas do petróleo 
venezuelano e pelo Brasil, e pelo 
projeto de Integração da Infraes-
trutura Regional da América do Sul 
(IIRSA). O Fundo de Convergência 
Estrutural do Mercosul (FOCEM) 
tem o objetivo de inanciar proje-
tos dos membros, sendo que cada 
um contribui com aportes de pesos 
diferentes, de acordo com sua ca-
pacidade inanceira, em opera-
ção desde 2006. O Banco do Sul 
promete começar a funcionar se 
o congresso brasileiro aprovar a 
participação do Brasil, tendo insti-
tuição jurídica estabelecida desde 
dezembro de 2011 e os seguintes 
sócios esperados: Argentina, Bo-
lívia, Brasil, Equador, Paraguai e 
Venezuela, onde icará a sede (JOR-
NAL DA UNICAMP, 2012). O banco 
deverá reunir aportes das nações 
participantes com o objetivo de i-
nanciar projetos de infraestrutura 
e sociais.9

Também de iniciativa brasileira 
e ampla acolhida junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), a IIRSA promete ir 
além da formação de corredores de 
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exportação no continente. Busca 
promover a integração ísica entre 
os interiores dos países, o que seria 
fundamental para a integração 
de cadeias produtivas de fornece-
dores e produtores relacionados, 
objetivando possibilitar economias 
de escala e a própria integração 
das sociedades sul-americanas. 
Destacam-se ainda, os acordos de 
suprimento energético promovidos 
pelas empresas venezuelanas Pe-
troandina, Petrocaribe e Petrosul, 
nos quais promove-se inancia-
mento subsidiado de petróleo para 
os países da região. (TEIXEIRA; 
DESIDERÁ NETO, 2012).

No entanto, o sucesso destes proje-
tos e a difusão do desenvolvimento 
dependem de como os ganhos de 
comércio serão distribuídos aos 
demais setores. Como dito ante-
riormente, a tendência é de simples 
fortalecimento no âmbito regional, 
uma inserção internacional tradi-
cional baseada nas exportações de 
bens primários para fora do bloco 
e o fortalecimento de indústrias 
tradicionais de cada país (no Bra-
sil, a automobilística; na Argenti-
na, cereais, trigo e metalurgia; no 
Uruguai e no Peru, a indústria de 
alimentos; na Colômbia, a têxtil; na 
Venezuela, o petróleo) (MEDEIROS, 
2008). 

Em suma, as estratégias formais de 
integração e os regimes de política 
econômica seguidos nos últimos 
anos na América do Sul e Central 

– caracterizados pela ênfase no 
livre-comércio, com descompasso 
entre o predomínio das iniciativas 
brasileiras e o seu crescente saldo 
comercial intrarregional, as assi-
metrias entre os países e a debili-
dade das iniciativas em direção a 
uma carta social – não estão cons-
tituindo, de fato, uma área eco-
nômica integrada. Tal tarefa não 
pode prescindir de uma construção 
política e, consequentemente, não 
se concretiza via livre-comércio ou 
via união monetária. Além disso, 
requer uma liderança regional, de 
porte maior e taxa de crescimen-
to forte e sustentável, que tenha 
condições de viabilizar a expansão 
dos outros países e a formação de 
grandes fundos públicos de modo a 
inanciar a recuperação das áreas 

atrasadas (MEDEIROS, 2008).

3 Conclusões

Hoje, o principal acordo em que o 
Brasil se envolve é o Mercosul, que 
embora esteja longe de apresentar 
o dinamismo de outras regiões in-
tegradas – como a União Europeia, 
o NAFTA e o ASEAN – é de grande 
relevância para a inserção externa 
brasileira, principalmente a expor-
tações de bens de consumo durá-
veis (as exportações para o bloco 
chegaram a 70% do total deste 
tipo de bens em 2011). O mercado 
comum do Sul apresenta relati-
vamente menos conexões do que 
outros países em desenvolvimento 
– como Chile, Colômbia e México, 

mas tem certas orientações estra-
tégicas norteadas pela ideia de “in-
tegração profunda”. Por exemplo, 
busca ampliar sua extensão, com o 
ingresso da Venezuela no Mercosul, 
a negociação da entrada também 
de Bolívia e Equador, o acordo bila-
teral com a Índia e as negociações 
de acordo com a União Europeia. 
Paralelamente, procura irmar 
instituições inanceiras de apoio (o 
FOCEM e o Banco do Sul) e a inte-
gração logística (através da IIRSA). 
Contudo, estes projetos avançam 
em marcha lenta, sempre condicio-
nados à alta volatilidade econômica 
e política dos países envolvidos. Na 
prática, as iniciativas de integração 
sul e centro-americanas desde os 
anos 50 até hoje geraram poucos 
resultados concretos.

O Brasil tem condições de contri-
buir para uma nova trajetória dos 
países sul-americanos, aos moldes 
da integração profunda desenvol-
vimentista, combinando indústrias 
de alto valor agregado com a pro-
dução de alimentos e commodities 
de alta produtividade, e autossu i-
ciente do ponto de vista energéti-
co. Porém, não pode prescindir de 
decisões políticas e estratégicas 
acerca dos objetivos do Estado e da 
inserção internacional brasileira. 
Isso envolve, necessariamente, cui-
dar do dever de casa e combater o 
cenário atual de progressiva redu-
ção de competitividade externa. Ou 
seja, é preciso resolver as di icul-
dades macro e microeconômicas 
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que causam o fraco desempenho 
do setor externo brasileiro: câm-
bio, baixa produtividade, elevados 
custos de produção relativos, altas 
taxas de lucro etc. 
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1  Para uma resenha recente, ver UNCTAD 
(2007).

2  Esta é, por exemplo, a argumentação teórica 
do acordo de livre-comércio da América do 
Norte (NAFTA) criado em 1994 e liderado 
pelos EUA, e acaba sendo a posição da OMC 
também – reiterando que aceita como se-
gunda melhor alternativa, considerando a 
prioridade a efetivação da cláusula da nação 
mais favorecida (MFN).

3  “Deve-se observar que a lexibilidade das 
taxas de câmbio em economias com baixa 
vulnerabilidade externa (e, portanto, sem 
ameaças de colapso do regime cambial e 
“paradas súbitas” no inanciamento externo) 
não constitui impedimento maior para a 

expansão dos luxos comerciais. De um lado, 
o crescente peso do comércio intra- irma 
torna a lutuação cambial (dentro de certos 
limites) um problema menor, de outro, den-
tro de certos limites ela permite maior auto-
nomia iscal e monetária, evitando políticas 
de lacionistas com impacto negativo sobre o 
comércio regional. O elemento central, a que 
a cooperação sub-regional pode favorecer 
é o apoio através de um fundo de reservas 
e de mecanismos de créditos recíprocos ao 
estabelecimento por parte das economias da 
região de uma taxa de câmbio competitiva 
em relação às moedas reservas. Na medida 
em que esta política favorece as exportações 
e reduz a vulnerabilidade externa nacional, 
ela pode contribuir para uma maior esta-
bilidade das taxas nominais de câmbio” 
(MEDEIROS, 2008).

4  “Integrada por Chile, Colômbia, México e 
Peru, a Aliança tem entre seus objetivos 
construir uma área de integração profunda e 
avançar progressivamente para a circulação, 
entre seus membros, de bens, serviços, 
capitais e pessoas. Estas quatro economias 
têm um produto interno bruto combinado 
de 1,9 trilhões de dólares e uma população 
de 207 milhões de habitantes. A Aliança 
do Pací ico também busca converter-se 
em uma plataforma de articulação política, 
de integração econômica e comercial e de 
projeção ao mundo, com especial ênfase na 
região Ásia-Pací ico” (CEPAL, 2012).

5  “Entre os principais objetivos buscados, 
se encontram: fomentar a utilização de 
insumos intrarregionais e reduzir os custos 
administrativos que incorrem as empresas 
para bene iciarem-se das preferências ta-
rifárias e de outras vantagens estabelecidas 
nos acordos em vigor. Trata-se de um grande 
avanço no sentido da criação de um espaço 
econômico ampliado, com um produto in-
terno bruto de quase 1,3 trilhões de dólares, 
uma população de mais de 150 milhões de 
habitantes e com estreita vinculação produ-
tiva e comercial com os Estados Unidos” 
(CEPAL, 2012).

6  Teixeira e Desiderá Neto (2012) assim ar-
gumentam: “tanto a CELAC como a Unasul 
têm entre seus objetivos a coalizão política 
de seus participantes para a adoção de 
posições comuns em fóruns multilaterais 
da governança global. Além disso, estes dois 
projetos também avançaram no âmbito da 
governança regional, com a previsão de me-
didas de contenção a perturbações à ordem 
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democrática nos países da região – dispositivos presentes também 
no Mercosul e na CAN – e, no caso especí ico da Unasul, também com 
a instituição do Conselho de Defesa e do Conselho para o Problema 
Mundial das Drogas”.

7  “O Tratado de Montevidéu 1980 (TM80) – instrumento jurídico 
constitutivo da ALADI – estabeleceu os seguintes princípios gerais: 
pluralismo em matéria política e econômica, convergência progres-
siva de ações parciais para a criação de um mercado comum latino-
americano, lexibilidade, tratamentos diferenciais com base no nível 
de desenvolvimento dos países-membros e multiplicidade nas formas 
de concertação de instrumentos comerciais. O TM80 prevê e faculta 
a celebração de acordos entre todos os países-membros (acordos de 
alcance regional) ou entre alguns dos países-membros (acordos de 
alcance parcial), que podem abranger diferentes matérias relaciona-
das à integração econômica e comercial. Dentre as modalidades de 
acordos de alcance parcial, iguram os Acordos de Complementação 
Econômica (ACEs). Os ACEs constituem pilar essencial das relações 
econômico-comerciais entre os países-membros da ALADI, a exemplo 
do ACE-18, que regulou os laços de comércio do MERCOSUL, criado 
pelo Tratado de Assunção de 1991” (MRE, 2013).

8  O MERCOSUL, e principalmente a Argentina, é o destino comercial 
mais importante das exportações de bens de consumo duráveis, 
especialmente veículos automotores, do Brasil. A parcela chegou 
a 70% do total exportado em 2011, antes das barreiras argentinas 
começarem a vigorar (IEDI, 2012). 

9  O Banco do Sul e o FOCEM são tentativas, mas é preciso ponderar 
que na experiência latino-americana há um nítido divórcio entre 
“intenções” e “resultados concretos”, como lembra Cunha (2008). Isso 

porque as crises inanceiras domésticas, conforme explica o autor, 
mantêm os países empenhados em corrigir desequilíbrios passados 
– a in lação crônica, por exemplo –, mas que acabam gerando novas 
perturbações – vulnerabilidades externas e iscais – que conduzem 
a novas crises, criando uma intensa volatilidade nos preços ma-
croeconômicos fundamentais e no crescimento. Como resultado, o 
ambiente não favorece o aprofundamento do comércio regional e da 
cooperação econômica (e política) intrabloco, além de impedir que 
o desempenho das iniciativas saia do plano retórico. 

(*) Economista pela FEA-USP, Mestre e doutora pelo IE-UFRJ. 
(E-mail: titireis@yahoo.com).
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Evolução do Panorama da Saúde no Município de São Paulo na 
Década de 2000 a 2010: Mortalidade Infantil e Infraestrutura de 
Saúde

 MARCOS OLIVEIRA RODRIGUES (*)
FLÁVIA MORI SARTI (**)

MARISLEI NISHIJIMA (***)

Ao longo da história das políticas 
públicas de saúde, um dos princi-
pais indicadores utilizados para 
avaliar a qualidade de vida da po-
pulação e o seu desenvolvimento 
tem sido a taxa de mortalidade 
infantil (FISCHER et al., 2007), pois 
representa impacto palpável sobre 
a saúde e a expectativa de vida da 
população.

O indicador é usado para aufe-
rir o risco de morte entre crian-
ças menores de um ano de idade 
(CRUZ, 2005). Entretanto, a análise 
da evolução conjunta da taxa de 
mortalidade infantil com infraes-
trutura em saúde pode auxiliar a 
investigação sobre a e icácia de um 
importante aspecto das políticas 
públicas de saúde municipais: a 
oferta de serviços de saúde.

No município de São Paulo, desde 
a década de 1970, veri ica-se um 
ritmo de queda da taxa de morta-
lidade infantil, em decorrência de 
vários fatores, tais como o aumen-
to da cobertura dos serviços de 
saúde e o acesso à assistência em 
saúde no município (BONILHA et 
al., 2007).

No presente artigo, buscou-se ana-
lisar a correlação entre evolução da 
mortalidade infantil e do número 
de equipamentos de saúde disponí-
veis nos distritos administrativos 
do município de São Paulo no pe-
ríodo de 2000 a 2010 por meio de 
séries históricas de dados publica-
mente disponíveis.

1  Taxa de Mortalidade como In-
dicador de Políticas Públicas de 
Saúde

A mortalidade infantil é de inida 
pelo número de óbitos de crianças 
recém-nascidas a partir do mo-
mento do nascimento até antes de 
completar um ano de vida (LAU-
RENTI, 1975). É possível realizar 
o desdobramento da mortalidade 
infantil em dois diferentes compo-
nentes ou períodos: mortalidade 
infantil neonatal e mortalidade 
infantil tardia ou pós-neonatal 
(CRUZ, 2005).

O componente de mortalidade in-
fantil neonatal inclui o número de 
óbitos ocorridos entre o nascimen-
to e o 27º dia de vida da criança. 
O componente de mortalidade in-

fantil tardia registra o número de 
óbitos ocorridos entre o 28º dia de 
vida até um ano de vida da criança 
(MARCONDES DA SILVA, 2010). O 
coe iciente de mortalidade infantil 
ou taxa de mortalidade infantil 
(TMI) é de inido pela razão entre 
o número de óbitos de crianças 
menores de um ano de idade em 
uma determinada área geográ ica 
durante um determinado período 
(normalmente um ano) e o número 
de nascidos vivos na mesma área e 
no mesmo período (MARCONDES 
DA SILVA, 2010).

A taxa de mortalidade infantil é 
um indicador demográ ico usual-
mente empregado para veri icar 
condições de atendimento à saúde 
ou saneamento básico de determi-
nada população (JANNUZZI, 2009), 
sendo uma forma de mensura-
ção do risco de morte entre crian-
ças menores de um ano de idade 
(CRUZ, 2005) e um indicador de 
qualidade de vida uma população e 
seu desenvolvimento (FISCHER et 
al., 2007).

Além de aplicação estritamente 
demográ ica, de caracterizar níveis 
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e padrões de mortalidade, a taxa de 
mortalidade infantil tem sido em-
pregada tradicionalmente como um 
indicador social representativo das 
condições gerais de vida ou saúde 
prevalecentes em uma região ou 
segmento populacional (JANNUZZI, 
2009, p. 72).

O monitoramento da evolução da 
taxa de mortalidade infantil per-
mite inferir a qualidade de vida de 
uma população e seus determinan-
tes, especialmente no que tange às 
ações de políticas públicas relati-
vas ao acesso a serviços de saúde, 
saneamento básico, condições de 
habitação, a situação da renda e 
emprego (LEITE; SILVA, 2000).

A taxa de mortalidade infantil au-
xilia, ainda, na determinação dos 
níveis de saúde de uma população 
e na síntese das condições de bem-
-estar social, político e ético de 
uma comunidade (LEAL; SZWAR-
CWALD, 1996).

No entanto, a utilização do indica-
dor de mortalidade infantil deve 
ser considerada dentro do contexto 
do poder de intervenção do Estado 
como provedor de infraestrutura 
social e bens de consumo coletivo 
(como escolaridade, saneamento 
básico e serviços de saúde), polí-
ticas públicas que efetivamente 
apresentam um impacto significa-
tivo na condição de vida das comu-
nidades (COSTA; DUARTE, 1989). 
Ademais, é necessário considerar 
que há um conjunto de aspectos 
relativos à qualidade de vida das 

populações que também influen-
ciam a taxa de mortalidade infantil 
em determinada localidade.

2  Fatores de Influência na Morta-
lidade Infantil

A queda na taxa de mortalidade in-
fantil é atribuível a vários fatores, 
como o aprimoramento de políticas 
sociais gerais, a expansão de ações 
compensatórias, a melhoria do sa-
neamento básico e o aumento da 
cobertura de serviços de saúde, re-
fletindo em melhoria das condições 
nutricionais, ambientais e acesso 
aos serviços de saúde (BONILHA et 
al., 2007).

Alguns autores agrupam os inúme-
ros fatores identificados em cinco 
grandes categorias: fertilidade 
materna; contaminação ambiental; 
deficiências nutricionais; lesões 
externas; e o controle das doenças 
(MOSLEY; CHEN,1984). Outros 
autores propõem analisar a morta-
lidade infantil a partir de variáveis 
sociais e biomédicas (ARROYO et 
al., 1988).

Assim, há dois enfoques para in-
terpretação da evolução e condi-
cionantes da mortalidade infantil: 
o enfoque sociodemográfico ou 
macroanalítico (que enfatiza deter-
minantes socioeconômicos da so-
brevivência infantil, como a asso-
ciação entre os níveis de educação 
materna e a mortalidade infantil) e 
o enfoque biomédico ou microana-
lítico (que preconiza o emprego de 

medidas de baixo custo, aplicáveis 
em grande escala, cuja eficácia 
frente a problemas específ icos 
tem sido comprovada, inclusive 
com validação científica, como o 
uso de terapia de reidratação oral) 
(MOSLEY, 1988; FERREIRA, 1990; 
LEITE; SILVA, 2000).

Alguns dos determinantes da TMI 
anteriormente mencionados en-
contram-se fora da capacidade de 
intervenção do setor saúde, deno-
minados fatores macroepidemioló-
gicos (LEITE; SILVA, 2000). Assim, 
somente haveria impacto das polí-
ticas públicas na evolução da taxa 
de mortalidade infantil a partir de 
mudanças significativas no padrão 
socioeconômico, via intensificação 
das ações de políticas públicas nas 
áreas educação, saneamento, gera-
ção de emprego e renda (BARRE-
TO; CARMO, 1994).

A associação de variáveis biológi-
cas e variáveis sociais como con-
dicionantes da TMI é feita a partir 
de sua influência ou proximidade 
em relação à variável de desfecho 
(mortalidade infantil). Assim, os 
fatores seriam divididos em dois 
grupos de determinantes (distais 
e proximais) e um grupo de variá-
veis intermediárias (LEITE; SILVA, 
2000).

Os determinantes distais seriam 
fatores mais distantes da variável 
desfecho de interesse, apresen-
tando inf luência indireta sobre 
determinantes proximais. Os de-
terminantes proximais são fatores 
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diretamente ligados à variável 
desfecho de interesse (mortalidade 
infantil). As várias intermediárias 
são mediadoras entre determi-
nantes proximais e distais (LEITE; 
SILVA, 2000).

Observa-se que os fatores deter-
minantes da mortalidade infantil 
são diversos, portanto, as políticas 
públicas de saúde não devem ser 
restritas somente aos serviços 
curativos, mas buscando melhorar 
a saúde e o desenvolvimento men-
tal e social das crianças (YUNES; 
CHELALA; BLAISTEIN,1994).

3  Análise da Evolução do Cenário 
de Saúde no Município de São 
Paulo

Foram coletados dados de evolu-
ção da taxa geral de mortalidade 

infantil e da infraestrutura pú-
blica de saúde (número de leitos 
hospitalares, hospitais e unidades 
básicas de saúde) do município 
de São Paulo em seus 96 distri-
tos administrativos entre 2000 e 
2010.

Os dados foram obtidos em fontes 
de informação públicas provenien-
tes de fontes de informação oficiais 
com livre acesso no período de 
abrangência da análise proposta, 
disponibilizados em sítios oficiais, 
como Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados (SEADE) e Se-
cretaria Municipal da Saúde de São 
Paulo, por meio da Coordenadoria 
de Epidemiologia e Informação 
(CEINFO).

Os dados foram organizados em 
séries históricas da taxa de mor-

talidade infantil e das informações 
sobre equipamentos de saúde no 
município de São Paulo, segun-
do distritos administrativos, de 
forma a analisar a correlação entre 
ambos os indicadores.

A taxa de mortalidade infantil no 
município de São Paulo tem apre-
sentado tendência de queda desde 
o início da década de 2000 (Tabela 
1); no entanto, notam-se diferen-
ças importantes na comparação 
entre o primeiro período consi-
derado (2000-2005) e a segunda 
metade da década (2006-2010). 
Verifica-se que a redução na taxa 
de mortalidade durante o primei-
ro período analisado foi bastante 
superior à redução no segundo 
período.

Tabela 1 − Evolução dos Indicadores de Políticas Públicas de Saúde no Município de São Paulo: TMI e 
Infraestrutura de Atendimento em Saúde. São Paulo, 2000-2010

Indicadores
Ano

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TMI 15,8 15,35 15,1 14,23 13,96 12,86 12,86 12,54 11,99 11,95 11,51

UBS* 3,44 3,53 3,60 3,53 3,68 3,75 3,87 3,85 3,90 4,05 3,98

Hospitais* 1,96 1,94 1,86 1,77 1,54 1,84 1,77 1,73 1,92 1,75 1,86

Leitos hospitalares** 3,40 3,53 3,32 3,05 2,74 2,83 2,89 2,88 3,11 2,93 3,08

Fonte: Secretaria  Municipal da Saúde (CEINFO).
Obs.: (*) Número de equipamentos por 100 mil habitantes.
 (**) Número de equipamentos por mil habitantes.
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Em termos de equipamentos de saúde, ao longo da 
primeira metade do período analisado, verifica-se 
significativo decréscimo do número de leitos hospita-
lares disponíveis no município de São Paulo, seguida 
de uma recuperação quase total do número de leitos 
no município até o final da década.

O número de hospitais no município também apre-
sentou significativa redução na primeira metade da 
década, compensada por incremento da estrutura 
hospitalar até o ano de 2010. Já o número de unidades 
básicas de saúde (UBS) em atuação na cidade de São 
Paulo teve uma evolução positiva na maior parte do 
período analisado, à exceção do ano de 2003.

4  Correlação entre Indicadores de Políticas Públicas 
de Saúde em São Paulo

A comparação de dados de indicadores de infraes-
trutura (número de leitos hospitalares por mil habi-
tantes, número de hospitais e número de Unidades 
Básicas de Saúde disponíveis por 100 mil habitantes) 
e indicadores de resultado (taxa de mortalidade 
infantil registrada) apresenta correlação negativa 
entre TMI e número de leitos hospitalares ou hospi-
tais disponíveis por distrito administrativo no muni-
cípio de São Paulo no período analisado (2000-2010) 
(Tabela 2).

Tabela 2 − Correlação entre Indicadores de Insumo e Produto das Políticas de Saúde nos Distritos 
Administrativos do Município de São Paulo. São Paulo, 2000-2010

Tipo de equipamento de saúde
Ano

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hospitais -0,346 -0,226 -0,359 -0,379 -0,191 -0,180 -0,355 -0,155 -0,130 -0,369 -0,290

Leitos -0,310 -0,182 -0,240 -0,407 -0,274 -0,132 -0,316 -0,032 -0,168 -0,303 -0,270

UBS -0,167 -0,113 -0,196 0,032 0,038 0,289 0,010 0,122 0,105 0,226 0,196

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde (CEINFO).

Os resultados de correlações simples calculados para 
cada ano sugerem que um maior número de leitos 
hospitalares e hospitais possibilitaria melhor atendi-
mento em saúde e, portanto, tendência à diminuição 
da taxa de mortalidade infantil nos distritos adminis-
trativos com melhores condições de infraestrutura de 
saúde em nível hospitalar. Por outro lado, a partir de 
2003, a correlação entre número de Unidades Básicas 
de Saúde e taxa de mortalidade infantil apresenta-se 
positiva, sugerindo que maior número de UBS dispo-
níveis em uma determinada região tem sido acom-
panhado de maiores taxas de mortalidade infantil na 
mesma região.

Entretanto, em uma análise de mais longo prazo, con-
siderando o período global analisado, a TMI mostrou-
-se decrescente enquanto hospitais e número de leitos 
também decresceram com correlações de 0,64 e 0,25 
respectivamente. Por outro lado, houve aumento da 
oferta de UBSs com correlação de -0,95 em relação à 
TMI. Isso sugere que o aumento de tratamento por 
prevenção, avaliado pela oferta de UBS no município, 
pode ter sido eficaz sobre a mortalidade infantil no 
longo prazo, fenômeno que veio acompanhado da 
redução de tratamentos curativos, mensurados pela 
oferta de hospitais e leitos.
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5  Considerações Finais

No presente artigo, observou-se 
que, embora a taxa de mortalidade 
infantil no município de São Paulo 
apresente um ritmo de queda cons-
tante ao longo da última década, 
há importantes diferenças na evo-
lução da TMI durante diferentes 
fases do período analisado.

Em termos de infraestrutura de 
atendimento em saúde, observa-se 
uma tendência à elevação dos in-
vestimentos na instalação de Uni-
dades Básicas de Saúde no municí-
pio de São Paulo, em detrimento da 
manutenção de leitos hospitalares 
e hospitais.

Na análise, é preciso considerar 
que a infraestrutura de saúde, em 
números absolutos, apresentou 
registros de oscilação negativa 
em alguns períodos, enquanto a 
população apresentou tendência 
crescente no mesmo período con-
siderado, resultando em uma dis-
ponibilidade per capita reduzida de 
equipamentos de saúde no municí-
pio de São Paulo.

No curto prazo, a partir das cor-
relações dentro de um mesmo ano 
entre as variáveis investigadas ve-
rificou-se o registro de correlação 
negativa entre equipamentos de 
atendimento hospitalar em saúde 
e taxa de mortalidade infantil. Tal 
relação indica menor mortalidade 
infantil em locais com melhores 

condições de atendimento hospi-
talar, sugerindo maior efetividade 
nas ações em saúde implementa-
das em serviços especializados de 
atenção à saúde, como hospitais. 
Além disso, a partir da constatação 
de uma correlação positiva entre 
infraestrutura de atenção básica 
(Unidades Básicas de Saúde) e taxa 
de mortalidade infantil dentro de 
cada ano, a implementação de tais 
equipamentos de saúde nos dife-
rentes distritos da cidade de São 
Paulo poderia sugerir direciona-
mento inadequado dos investimen-
tos em implantação das unidades 
básicas nos diferentes distritos da 
cidade.

No longo prazo, entretanto, as cor-
relações entre equipamentos de 
saúde e TMI inverte-se, sugerindo 
que a predominância de programas 
preventivos em detrimento dos 
curativos deve ser mais eficaz para 
redução da TMI.

Destaca-se que a existência de di-
versos fatores de influência sobre 
a mortalidade infantil requer uma 
análise cuidadosa dos indicadores 
apresentados, além da necessidade 
de métodos capazes de lidar de 
maneira mais apropriada com as 
informações disponíveis. No pre-
sente artigo, foi destacado somente 
um fator de influência nas condi-
ções de saúde de uma população, a 
infraestrutura pública de atenção 
à saúde, e apenas correlações line-
ares simples.
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Envelhecimento Populacional e Política Fiscal: Aspectos Teóricos

Elaine Cristina de Piza  (*)

Assim como as principais econo-
mias mundiais, o Brasil está diante 
de uma profunda transformação 
socioeconômica ocasionada pela 
mudança demográfica que está em 
curso. O envelhecimento da popula-
ção é uma das principais questões 
que irá afetar o desenvolvimento 
brasileiro nas próximas décadas. 
Essa mudança na estrutura etária 
da população coloca o País diante 
de uma iminente era de estresse 
fiscal cujas consequências ainda 
não são plenamente conhecidas. 
A população está envelhecendo e 
elevando os gastos com benefícios 
e direitos sociais relacionados a 
esse envelhecimento, o que projeta 
trajetórias da dívida pública que 
trazem preocupações sobre sua 
sustentabilidade no longo prazo. 
Na ausência de uma clara estraté-
gia de financiamento destes gastos 
sociais crescentes, é razoável supor 
que o espaço para manobras da po-
lítica fiscal será reduzido e a eco-
nomia atingirá seu limite fiscal, o 
nível máximo sustentável da razão 
dívida pública/PIB. A forma como 
o País irá reagir a essa mudança 
definirá se a economia brasileira 
entrará em um ciclo de desenvol-
vimento sustentável ou se cairá em 
uma armadilha de endividamento 
fiscal. Dessa forma, é imprescin-

dível conhecer detalhadamente 
as consequências dessa mudança 
estrutural esperada e identificar as 
mudanças institucionais e econô-
micas necessárias para lidar com 
os efeitos do envelhecimento po-
pulacional sobre a sustentabilidade 
fiscal e o desenvolvimento brasilei-
ro. Neste sentido, este artigo apre-
senta uma breve revisão de como a 
teoria econômica tem abordado a 
preocupação com os efeitos fiscais 
do envelhecimento populacional.

O envelhecimento da população é 
uma tendência mundial que tem 
impactos relevantes sobre diver-
sos aspectos macroeconômicos, 
como o crescimento e a condução 
da política econômica. Com uma 
população idosa proporcionalmen-
te maior, demandando cada vez 
mais gastos públicos com saúde e 
previdência, enquanto há cada vez 
menos jovens trabalhadores para 
f inanciar essas demandas, ele-
vam-se os custos governamentais 
oriundos desse envelhecimento, 
como os benefícios e transferências 
sociais, diminuindo os recursos 
que poderiam ser alocados em 
prol do crescimento econômico. 
Além das contas públicas, o en-
velhecimento da população tem 
efeitos potenciais sobre o tamanho 

e composição da força de trabalho, 
a produtividade da mão de obra, 
sobre as decisões de consumo, in-
vestimento e de poupança etc. 

O envelhecimento da população 
é mais grave nas economias mais 
avançadas, mas os países em de-
senvolvimento não estão livres do 
problema, sendo que, de acordo 
com Bloom, Canning e Find (2011), 
estes últimos enfrentam o desa-
fio adicional de ficarem “velhos” 
antes de ficarem ricos. Em rela-
ção às economias desenvolvidas, 
não obstante a recente deterio-
ração fiscal enfrentada por esses 
países, a atual crise fiscal é ape-
nas a “ponta do iceberg” (LEEPER; 
WALKER, 2011, p. 3). As principais 
economias desenvolvidas estão 
diante da iminência de uma era de 
estresse fiscal sem precedentes 
na história, cujas características 
diferem substancialmente das cri-
ses já enfrentadas pelas econo-
mias emergentes. A crise iminente 
deve-se às mudanças demográficas 
que vêm ocorrendo nessas econo-
mias. Como apontado por Leeper e 
Walker (2011), Cecchetti, Mohanty 
e Zampolli (2010) e Hauner, Leigh 
e Skaarup (2007), a ausência de 
estratégias viáveis para financiar 
os crescentes benefícios sociais 
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e direitos concedidos coloca a projeção fiscal dessas 
economias em trajetórias insustentáveis.  Conforme 
análise do FMI (2009, p. 43) “In spite of the large fiscal 
costs of the crisis, the major threat to long-term fiscal 
solvency is still represented, at least in advanced coun-
tries, by unfavorable demographic trends.”

Uma evidência do problema pode ser observada no 
Gráfico 1 a seguir, que apresenta o percentual de indi-
víduos a partir dos 65 anos em relação aos indivíduos 
com idade entre 15 e 64 anos, para algumas econo-
mias selecionadas. Os dados mostram projeções para 
os anos de 2015, 2030 e 2050. 

Gráfico 1 – Envelhecimento da População em Economias Avançadas e Emergentes. Proporção de Dependência 
da Velhice (População Acima dos 65 Anos em Relação à População de 15 a 64 Anos, em Percentual)

Fonte: Nações Unidas (2011). Elaboração própria.

Em relação à economia brasileira, estimativas apre-
sentadas por Gragnolati et al. (2011) indicam que em 
2050 os idosos irão representar 49% da população 
brasileira em idade ativa, contra 11% em 2005. Ao 
mesmo tempo, a população em idade escolar será de 
29% do total da força de trabalho. Entre 1950 e 2010, 
a população brasileira cresceu a uma taxa anual média 
de 2,2%. No mesmo período, a população idosa (com 
mais de 60 anos) cresceu a uma taxa média de 3,4% ao 
ano. Nos próximos 40 anos, estima-se que a população 
brasileira total crescerá a uma taxa máxima de 0,3% 
ao ano enquanto a população idosa crescerá 3,2% anu-
almente, ou seja, 12 vezes mais que a população total. 
Além disso, a partir de 2025, o bônus demográfico que 
a economia brasileira vive no momento será eliminado 
e o crescimento populacional será devido a aumentos 
na população idosa.

Gragnolati et al. (2011) afirmam que as mudanças ob-
servadas na estrutura etária da população brasileira 

se devem principalmente ao declínio nas taxas de fer-
tilidade e isso tende a impor importantes custos para 
a sociedade, uma vez que a mudança etária não neces-
sariamente está associada ao aumento nas condições 
de saúde e bem-estar dos idosos.

Adicionalmente, Turra, Lanza e Rios-Neto (2011) des-
tacam que os programas sociais para os idosos domi-
nam as transferências públicas no Brasil, seguindo o 
que ocorre nos países desenvolvidos ocidentais. Os au-
tores indicam que a razão de transferências públicas 
líquida per capita para os idosos (acima de 65 anos) 
em relação às transferências públicas para as crianças 
(até 15 anos) é de 9,96 no Brasil, muito maior do que 
qualquer outro país com arranjos institucionais simi-
lares ao do Brasil, inclusive da América Latina: é mais 
de 7 vezes maior do que a mesma razão nos Estados 
Unidos, 6,5 vezes maior do que no Japão, 2,6 vezes 
maior do que no Uruguai e 2,78 vezes maior do que na 
Costa Rica.
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Diante da elevação de gastos futu-
ros em função do envelhecimen-
to da população, as economias, 
incluindo a economia brasileira, 
terão que se ajustar através de 
mudanças nos níveis de impostos 
ou reformas nos programas de 
benefícios e direitos. No entanto, 
conforme exposto em Leeper e 
Walker (2011) e Auerbach e Has-
sett (2002), as mudanças e refor-
mas necessárias não são simples de 
serem executadas porque as econo-
mias democráticas enfrentam uma 
considerável rigidez fiscal.1 

Na ausência de um ajustamento 
adequado, é razoável supor que as 
economias em questão atingirão 
seu limite fiscal, o ponto no qual 
os impostos e os gastos públicos 
não podem mais ser ajustados para 
estabilizar a razão dívida pública/
PIB. O limite fiscal determina o 
nível máximo sustentável2 da razão 
dívida/PIB e é definido por Bi, Lee-
per e Leith (2010) como o máximo 
valor presente esperado dos su-
perávits primários futuros. Nesse 
sentido, conforme exposto por 
Leeper e Walker (2011), a definição 
de limite fiscal é complexa, pois 
esse limite não depende somente 
de variáveis observadas, ou seja, 
da situação fiscal corrente. Ao con-
trário, o limite fiscal depende das 
expectativas dos agentes sobre a 
situação macroeconômica futura e 
sobre o comportamento futuro das 
políticas econômicas. Desse modo, 
a percepção dos indivíduos em 
relação à sustentabilidade do en-

dividamento público também não 
se baseia meramente em variáveis 
observáveis, mas é dependente das 
expectativas em relação à futura 
situação fiscal da economia. 

Uma vez que o limite fiscal é alcan-
çado e, descartando-se a possibi-
lidade de default, há apenas duas 
alternativas para que o governo 
continue a se financiar: ou renega 
seus compromissos com os bene-
fícios e transferências sociais, ou 
a autoridade monetária deve se 
tornar passiva a fim de estabili-
zar a dívida pública (BI e LEEPER, 
2012; LEEPER e WALKER, 2011; 
RICHTER, 2011).

Davig , Leeper e Walker (2010) 
afirmam que o estresse fiscal afeta 
a economia real de duas formas: 
compromete a capacidade de o 
banco central controlar a inflação 
e introduz incerteza a respeito 
dos desdobramentos futuros das 
políticas econômicas. A incerteza 
emerge da falta de informação a 
respeito de qual será o rumo futu-
ro das políticas monetária e fiscal. 
Os agentes econômicos não têm 
previsão perfeita e devem formar 
expectativas sobre todas as possí-
veis mudanças na política econô-
mica. Ademais, não sabem quando 
a política futura irá mudar e nem 
como isso irá acontecer. Mesmo 
que o governo indique quais são 
suas intenções, sempre há a possi-
bilidade de que o próximo governo 
eleito modifique as decisões pre-

cedentes de forma não antecipada 
pelos indivíduos (RICHTER, 2011).

Como a trajetória futura da política 
econômica é incerta, os agentes 
econômicos possuem pouca infor-
mação para basear suas expec-
tativas. Dada a importância das 
expectativas3 para os resultados 
das políticas correntes e futuras, é 
necessário entender de que modo 
essa incerteza irá inf luenciar as 
expectativas dos indivíduos e as 
consequências das mesmas sobre 
as variáveis econômicas agregadas. 

Se os agentes econômicos racionais 
atribuírem maior probabilidade de 
que ocorra a monetização da dívida 
pública, as expectativas de inflação 
subirão (LEEPER;WALKER, 2011). 
Por outro lado, se o governo optar 
pela reforma dos sistemas de direi-
tos e benefícios sociais, as conse-
quências principais recairão sobre 
a redistribuição de renda e as de-
cisões de oferta de trabalho (HUG-
GETT; VENTURA, 1999). Em ambos 
os casos, haverá efeitos sobre o 
desempenho e o desenvolvimento 
econômico, definido como as mu-
danças ocorridas no crescimento 
econômico, no nível de renda per 
capita, na distribuição de renda, na 
estabilidade macroeconômica e no 
nível de bem-estar dos indivíduos.

Outra possibilidade é o default da 
dívida. Embora não estivessem 
analisando especificamente a ele-
vação de gastos relacionada ao en-
velhecimento da população, Ghosh 
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et al. (2011) desenvolveram um 
modelo para determinar o limite 
da dívida, o ponto a partir do qual 
a solvência fiscal4 passa a ser ques-
tionada. Esses autores utilizam o 
conceito de “espaço fiscal”, definido 
como a distância entre o nível de 
dívida corrente e o limite da dívida. 
Quanto menor o espaço fiscal, mais 
próximo o país estará do limite 
fiscal, maior será a probabilidade 
de default e maior será o prêmio de 
risco da dívida, tornando-a impa-
gável. No ponto de limite da dívida, 
o país perde o acesso ao mercado 
de crédito e se torna incapaz de 
rolar sua dívida, sendo forçado ao 
default. A probabilidade de default 
também altera as expectativas e 
decisões dos agentes econômicos 
com reflexos nas variáveis agrega-
das da economia. 

Ghosh et al. (2011) utilizam uma 
função de reação que identifica a 
resposta do superávit primário às 
variações na dívida. Se o aumento 
no superávit primário for sufi-
ciente para compensar determina-
do aumento no prêmio de risco, a 
razão dívida/PIB convergirá para 
seu valor de longo prazo. No en-
tanto, Ghosh et al. (2011) afirmam 
que o superávit primário não irá 
aumentar sempre e na magnitude 
suficiente para compensar o prê-
mio de risco. Se o superávit pri-
mário não acompanhar o maior 
pagamento de juros conforme a 
dívida aumenta, haverá um nível de 
dívida acima do qual a dinâmica da 
dívida se torna explosiva (limite da 

dívida) e o default necessariamente 
ocorrerá. Na verdade, os autores 
afirmam que o default irá ocorrer 
antes que a dívida atinja seu limite, 
uma vez que, conforme a probabili-
dade de default aumenta, o prêmio 
de risco sobe, tornando menos 
provável que o superávit primário 
acompanhe o prêmio de risco e, 
portanto, elevando a probabilidade 
de default. 

Park (2012), por sua vez, utiliza o 
modelo de Trabandt e Uhlig (2011) 
para medir o espaço fiscal através 
do limite de arrecadação. O autor 
focaliza os efeitos do envelheci-
mento sobre a receita arrecadada 
pelo governo por considerar que a 
flexibilidade para ajustar os gastos 
relacionados à idade é limitada 
politicamente. Para medir o espaço 
fiscal, Park (2012) utiliza o concei-
to de Curva de Laffer que sugere a 
existência de uma carga tributária 
que maximiza a receita que pode 
ser alcançada. Isto é, o autor define 
o espaço fiscal como a distância 
entre o nível de receita corrente 
e o pico da Curva de Laffer. Cali-
bra dois conjuntos de equilíbrio 
de estado estável com o objetivo 
de quantificar o impacto fiscal do 
envelhecimento e compara a Curva 
de Laffer derivada do modelo de 
equilíbrio geral com a população 
corrente com a Curva de Laffer 
para a economia com população 
envelhecida. 

Diversas pesquisas têm sido re-
alizadas para entender as con-

sequências f iscais da mudança 
demográfica. Entre estas, estão 
os trabalhos de Davig, Leeper e 
Walker (2010, 2011), Huggett e 
Ventura (1999), Kotlikoff, Smetters 
e Walliser (2007), De Nardi, Imro-
horoglu e Sargent (1999), Davig e 
Leeper (2010), Bi, Leeper e Leith 
(2010) e Richter (2011). No entan-
to, conforme apontado por Leeper 
e Walker (2011), apesar das pes-
quisas já realizadas sobre o assun-
to, há importantes questões teóri-
cas e empíricas associadas a esse 
estresse fiscal que ainda não estão 
resolvidas pela ciência econômica.5 

Primeiramente, as mudanças nos 
padrões de gastos projetados suge-
rem que as medidas de curto prazo 
de equilíbrio fiscal, em especial o 
déficit orçamentário do governo, 
são inadequadas para caracterizar 
o verdadeiro estado da política 
fiscal, sendo que a resposta ótima 
dessa política deve considerar uma 
perspectiva de mais longo prazo 
(AUERBACH; LEE, 2001).

Apesar de toda a literatura existen-
te sobre default de dívida soberana, 
sobretudo voltada para economias 
emergentes, há pouco trabalho 
sobre a modelagem de limites fis-
cais. Leeper e Walker (2011) afir-
mam que, apesar de não haver dú-
vidas de que cada economia possui 
um limite fiscal, os economistas 
estão longe de entender esse limite. 
Isso ocorre porque o limite não é 
medido em bases quantificáveis, 
mas depende das expectativas dos 
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agentes sobre a situação futura das 
variáveis macroeconômicas e do 
comportamento futuro das políti-
cas econômicas. 

A categoria de limite fiscal mais 
frequente na literatura é o limite 
estabelecido pela curva de Laffer, 
que determina a receita máxima 
com impostos que o governo é 
capaz de extrair, impondo um li-
mite à elevação da dívida pública. 
Segundo Leeper e Walker (2011), a 
mensuração do limite fiscal através 
da curva de Laffer usualmente só 
considera os aspectos econômicos, 
ou seja, o limite fiscal é definido 
como o ponto no pico da curva de 
Laffer, a partir do qual a elevação 
da carga tributária tende a reduzir 
a arrecadação devido ao desin-
centivo que impostos mais altos 
geram sobre a oferta de trabalho e 
a produção. Porém, os autores afir-
mam que o limite fiscal deve ser 
mensurado considerando-se prin-
cipalmente os aspectos políticos 
que são, provavelmente, mais im-
portantes para determinar o limite 
fiscal em sociedades democráticas. 
A mensuração do limite fiscal deve 
considerar, por exemplo, fatores 
políticos como a intolerância dos 
eleitores à elevação dos impostos. 
(LEEPER; WALKER, 2011). Quando 
se consideram argumentos polí-
ticos, é possível que determinada 
economia atinja o pico da curva de 
Laffer em um ponto inferior ao pico 
que seria atingido exclusivamente 
com base em argumentos econô-
micos. 

Algumas pesquisas tentam mo-
delar a intolerância política à ele-
vação marginal dos impostos. É o 
caso de Davig e Leeper (2010) e 
Richter (2011). No entanto, esses 
modelos apresentam limitações 
como a ausência de racionalidade 
microeconômica para descrever 
como a probabilidade de atingir 
o limite fiscal evolui através do 
tempo. Além disso, não deixam 
claro qual a melhor maneira de co-
nectar os parâmetros da função de 
limite fiscal aos dados observados 
e tampouco consideram as atitudes 
sociais em relação à oferta de bens 
e serviços públicos. 

Saber o quão perto o país está do 
seu limite fiscal é uma questão 
central para articular as opções 
disponíveis e entender as ramifi-
cações econômicas desse limite fis-
cal. Portanto, é necessário avançar 
nessa direção, com a construção de 
modelos que permitam quantificar 
o limite fiscal das economias, tanto 
das avançadas quanto das emer-
gentes e que suplantem as limita-
ções dos modelos já existentes.  

Outro desafio imposto é capturar a 
heterogeneidade dos agentes eco-
nômicos e a incerteza em relação 
aos desdobramentos da política fis-
cal em modelos de equilíbrio geral. 
Há modelos que se concentram nas 
consequências intergeracionais e 
nos efeitos distributivos do estres-
se fiscal e do limite fiscal (AUER-
BACH; KOTLIKOFF, 1987; ALTIG et 
al., 2001). No entanto, esses mode-

los consideram apenas o equilíbrio 
com previsão perfeita, desconsi-
derando a incerteza em relação à 
futura execução da política fiscal. 

As pesquisas de Davig, Leeper e 
Walker (2010, 2011), por sua vez, 
inserem a incerteza na modelagem 
da política e na complexa intera-
ção entre as políticas monetária e 
fiscal. A desvantagem é que esses 
modelos consideram um agente 
representativo e, ao desconsiderar 
a heterogeneidade, não abordam os 
importantes efeitos distributivos 
intergeracionais da política fiscal 
(RICHTER, 2011). 

Uma síntese dessas duas aborda-
gens, qual seja, a junção de hete-
rogeneidade e incerteza na mode-
lagem do limite fiscal é realizada 
por Richter (2011). O autor segue o 
modelo de Juventude Perpétua de 
Yaari (1965) e Blanchard (1985) e 
introduz um processo não estacio-
nário de benefícios prometidos em 
um modelo de gerações sobrepos-
tas em que os indivíduos possuem 
vida finita, enquanto o governo 
vive infinitamente. O modelo ava-
lia como o equilíbrio agregado 
é alterado por transferências de 
riqueza intergerações e pela cres-
cente incerteza política dentro de 
um modelo dinâmico estocástico 
de equilíbrio geral (DSGE). Os re-
sultados preliminares sugerem que 
as consequências distributivas da 
incerteza política são substanciais. 
Não obstante a contribuição de 
Richter (2011), a compreensão das 
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consequências desse estresse fiscal 
sobre a economia ainda é limitada. 

Richer (2011) introduz incerteza a 
respeito das mudanças na política 
fiscal, no entanto, não considera de 
que modo a proximidade do limite 
fiscal pode mudar as expectativas 
e o comportamento dos indivídu-
os. Se o governo atingir seu limite 
f iscal, os tributos não poderão 
mais ser elevados. Nesse caso, uma 
das possibilidades para evitar o 
crescimento insustentável da dí-
vida é promover uma reforma nos 
programas de benefícios sociais e 
direitos prometidos. Essa reforma 
poderia ocorrer a qualquer tempo, 
antes mesmo de o limite fiscal ser 
alcançado. Diante dessa possibi-
lidade, cabe investigar como os 
indivíduos mudarão suas expecta-
tivas e suas decisões econômicas a 
respeito de consumo, investimento, 
taxa de juros e expectativas infla-
cionárias. Isso porque a redução de 
direitos poderia forçá-los a elevar a 
poupança permanentemente como 
forma de se financiar durante a 
aposentadoria. Além disso, con-
siderando a heterogeneidade dos 
indivíduos, a reforma de direitos 
poderia afetá-los de maneira de-
sigual, tendo um impacto maior 
sobre as decisões dos indivíduos 
mais novos, que estivessem come-
çando sua vida produtiva. 

Outra questão relevante é consi-
derar a possibilidade de default 
que pode ocorrer a partir da situ-
ação de estresse fiscal esperada. 
Autores como Bi (2010), Juessen, 

Linnemann e Schabert (2009), Ce-
chetti, Mohanty e Zampolli (2010) 
e Ghosh et al. (2011) demonstram 
que a proximidade do limite fiscal 
tende a elevar o prêmio de risco 
da dívida soberana, conforme a 
probabilidade de default aumenta. 
É necessário, portanto, aprofundar 
o conhecimento sobre como o risco 
de default pode afetar o f luxo de 
capitais internacionais, o prêmio 
de risco soberano, a taxa de câmbio 
e as consequências desses efeitos 
na formação de expectativas dos 
indivíduos, bem como no desenvol-
vimento econômico e nas variáveis 
macroeconômicas. 

Em resumo, a literatura apresen-
tada neste artigo destaca que a 
mudança prevista na estrutura 
etária aponta para uma elevação 
da dívida pública sem precedentes 
na história de diversas economias. 
Soma-se a isso o fato de que há 
importantes questões teóricas e 
empíricas associadas ao estresse 
fiscal que ainda não estão resolvi-
das pela ciência econômica. 

No caso do Brasil, conforme Diop e 
Hansen (2011) afirmam, o envelhe-
cimento da população é uma das 
questões mais fundamentais para 
o desenvolvimento do país, po-
dendo definir se o Brasil irá entrar 
em um ciclo de desenvolvimento 
sustentável e inclusivo, ou se irá 
cair em uma armadilha fiscal com 
carência de oportunidades socioe-
conômicas para a juventude e para 
os grupos mais pobres e vulnerá-
veis.  Nesse sentido, o Brasil preci-

sará se preparar para as mudanças 
estruturais das próximas décadas. 
Portanto, é necessária uma agenda 
de pesquisas voltadas a investigar 
como a iminente era de estresse 
fiscal e a incerteza a respeito do 
comportamento futuro da política 
fiscal podem influenciar o desen-
volvimento brasileiro, o bem-estar 
dos indivíduos e as variáveis ma-
croeconômicas agregadas. 
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1  A rigidez ocorre porque as decisões fiscais 
são frequentemente tomadas de acordo com 
o processo político. Para não desagradar 
os eleitores, os governos não agem rapida-
mente para elevar impostos ou cortar gastos, 
além de não conseguirem apoio político para 
as reformas dos sistemas de benefícios e 
direitos sociais. No mesmo sentido, Alesina 
e Drazen (1989) caracterizam o processo de 
reforma fiscal como uma “guerra de atrito” 
entre diferentes grupos socioeconômicos 
com objetivos distributivos conflitantes, o 
que impede que uma reforma seja realizada 
antes que uma crise iminente se concretize.
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2  Na definição de Croce e Juan-Ramón (2003), sustentabilidade da 
dívida refere-se às implicações futuras da política fiscal atual e, em 
particular, à questão da capacidade do governo para manter seu 
conjunto de políticas orçamentárias sem colocar sua solvência em 
risco.  

3  A ideia de que as expectativas nas futuras mudanças de políticas são 
cruciais para a dinâmica macroeconômica corrente já foi bastante 
explorada na literatura. Exemplos são os trabalhos de Sargent e Wal-
lace (1975, 1976), Lucas (1972), além dos trabalhos mais recentes 
de Auerbach (2003), Giavazzi, Jappelli e Pagano (2000), Gordon e 
Leeper (2003) e Perotti (1999).

4  Solvência é um aspecto da sustentabilidade da dívida. A política fiscal 
é considerada solvente se o valor presente descontado dos gastos 
primários correntes e futuros não ultrapassar o valor presente des-
contado da arrecadação atual e futura de receitas (FMI, 2002).

5  Leeper e Walker (2011) fornecem uma agenda de pesquisa, 
indicando algumas das principais questões ainda não resolvi-
das em relação ao estresse fiscal. 
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1 Introdução

Trata-se do resumo executivo do 
quinto relatório de avaliação (as-
sessment report) do Painel Inter-
governamental sobre Mudança 
Climática (IPCC, na sigla em in-
glês). O objetivo é trazer ao público 
o estado atual do conhecimento 
científico acerca das causas e con-
sequências da mudança climática, 
bem como algumas projeções para 
o futuro.

A estrutura do resumo executivo 
é idêntica à do relatório completo. 
De início, são apresentadas: (i) as 
evidências acerca do aquecimento 
global (seção “B”), observadas até 
a presente década; em seguida, (ii) 
evidências acerca dos principais 
fatores provocadores da mudança 

climática (seções C e D); e (iii) as 
previsões para o futuro (seção 
“E”). A primeira e a última parte 
do relatório se desdobram em de-
talhes referentes aos principais 
componentes do sistema climático 
global, sendo eles: (a) atmosfera, 
(b) oceanos, (c) criosfera (regiões 
da Terra que concentram água em 
estado sólido), (d) nível do mar e 
(e) ciclos biogeoquímicos (como o 
ciclo do Carbono, do Nitrogênio, do 
Potássio etc.).

O principal destaque do texto está 
no alto grau de certeza com base 
no qual é afirmada a preponde-
rância das atividades humanas 
enquanto causas do aquecimento 
global. Neste sentido, é particular-
mente preocupante a afirmação 
de que, mesmo que as emissões de 

CO2 forem reduzidas, seus efeitos 
cumulativos – os quais dizem res-
peito à formação de um estoque 
atmosférico de tal gás e de outros 
gases – continuarão a se abater 
sobre o sistema climático. 

As gerações futuras serão, pois, 
irreversivelmente prejudicadas, 
mesmo com o avanço das medidas 
mitigatórias (p.19).

Este relatório traz novas evidên-
cias em relação aos quatro rela-
tórios anteriores publicados pelo 
IPCC com fins de avaliar as cau-
sas e consequências da mudança 
do clima. As fontes de evidências 
tomadas por base pertencem a 
quatro categorias: (i) observações 
do sistema climático; (ii) dados 
paleoclimáticos (os quais capturam 
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o comportamento do sistema cli-
mático no período da pré-história); 
(iii) estudos teóricos; e (iv) simula-
ções como modelos climáticos.

Este resumo executivo foi publica-
do junto com o relatório completo; 
a diferença entre os dois é basica-
mente o detalhamento dos méto-
dos científicos empregados para 
levantar evidências pertencentes 
às quatro categorias referidas no 
parágrafo anterior e também os 
resultados que dão base às conclu-
sões.

O relatório adota uma terminologia 
que procura qualificar os resul-
tados e conclusões de acordo com 
o grau de certeza a eles atribuído 
pela comunidade de pesquisadores 
que participou da elaboração do 
relatório. Esta atribuição considera 
(i) “o tipo, quantidade, qualidade e 
consistência” das evidências dis-
poníveis (evidências estas que se 
enquadram em pelo menos uma 
das quatro classes mencionadas 
anteriormente, ao que assinalo que 
resultados gerados por modelos 
teóricos são também entendidos 
como evidências) e; (ii) o grau em 
que há consenso entre os autores 
acerca da validade do resultado. 
São utilizados termos que indicam 
o nível de certeza, de “muito baixo” 
a “muito alto”, e há uma segunda 
terminologia que procura indicar 
o grau probabilístico de verossimi-
lhança, de “excepcionalmente im-
provável” a “virtualmente certo”.

2 Algumas Evidências Referentes 
ao Passado

O aquecimento do sistema climáti-
co global é inequívoco e vem sendo 
observado desde 1950, ano a partir 
do qual os dados se tornaram mais 
abrangentes.

2.1 Atmosfera

O período de 1983-2012 foi prova-
velmente o mais quente período de 
30 anos dos últimos 1.400 anos.

De 1880-2012, a temperat ura 
média global, considerando-se 
tanto a superfície da Terra como 
do oceano, aumentou em 0,85°C. 
Comparando os períodos 1850-
2003 e 2003-2012, foi detectado 
um aumento de 0,78°C.

É altamente provável que o número 
de dias e noites frios tenha decaído 
e o número de dias e noites quentes 
tenha aumentado na escala global.

2.2 Oceano

Mais de 90% da energia acumula-
da entre 1971 e 2010 no sistema 
climático foi acumulada no oceano. 

O aquecimento do oceano foi maior 
perto da superfície, com os 75 m 
superiores do oceano tendo sofrido 
um aumento de temperatura de, 
em média, 0,11 °C por década de 
1971 a 2010.

2.3 Criosfera

Ao longo das últimas duas décadas, 
houve redução da massa de gelo 
acumulada na Groenlândia e na 
Antártica, e as geleiras sofreram 
derretimento parcial em pratica-
mente todo o mundo.

2.4 Nível do Mar

O taxa de aumento do nível do mar 
referente ao século XIX se mostrou 
superior à observada para os dois 
milênios anteriores. A média para a 
taxa de aumento para o período de 
1971 a 2010 é superior à referente 
aos períodos de 1901 a 2010 e de 
1971 a 2010.

A partir de 1970, a perda de massa 
glacial e o acúmulo de energia nos 
oceanos explicam, juntos, 75% do 
aumento observado do nível do 
mar no âmbito global.

2.5 Ciclos Biogeoquímicos 

Nesta seção é afirmado que o au-
mento na concentração de gases de 
efeito estufa resulta da ação huma-
na, o que, desde pelo menos a cons-
tituição do IPCC (1988) é objeto de 
acalorado debate. São destacados 
três gases: dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4) e óxido nitroso 
(N2O).

As taxas médias de aumento das 
concentrações atmosféricas, obser-
vadas ao longo dos últimos séculos, 
não têm precedentes, tomando-se 



38 ecorresenhas & cia

outubro de  2013

como referência os últimos 22.000 
anos.

As principais fontes de emissões de 
GEE são: (i) queima de combustí-
veis fósseis e produção de cimento, 
com um total de 365 gigatoneladas 
de carbono equivalente (GtCe), 
67% do total emitido, e (ii) desma-
tamento e outras mudanças de uso 
da terra, vetor responsável por 180 
GtCe, 33% do total emitido.

Os oceanos absorveram “em torno 
de 30% do GEE de origem antropo-
gênica”, o que levou à acidi icação 
(queda do pH, ou aumento da con-
centração de íons de nitrogênio) 
destes corpos d’água.

3 Fatores (Drivers) da Mudança 
Climática

3.1 Fatores e Forçantes Radioativas

“Substâncias naturais e antropo-
gênicas e processos que alteram 
o balanço energético da Terra são 
fatores da mudança climática.”

A contribuição de um fator é me-
dida com base no conceito de for-
çante radioativa, i.e., a mudança no 
luxo de energia causado por um 

driver, ou, segundo Oliveira (2008, 
nota de rodapé 5, página 20), trata-
-se de “uma medida da in luência 
de um fator na alteração do ba-
lanço radioativo do sistema Terra-
-atmosfera.” A unidade de medida é 
watts por metro quadrado (W/m2). 
Uma forçante radioativa positiva 

representa uma contribuição para 
o aumento da temperatura global, e 
uma forçante negativa, uma contri-
buição para o resfriamento.

A forçante radioativa antropogêni-
ca total, considerando todos os GEE 
emitidos por atividades humanas, 
foi 43% maior em 2011 do que em 
2005, o que indica um aumento 
importante entre estas duas datas 
das emissões de GEE.

3.2 Entendendo o Sistema Climáti-
co e Suas Mudanças Recentes

A compreensão do comportamento 
do sistema climático é buscada a 
partir de (i) observações (medi-
ções) e, (ii) simulações de modelos 
que representam o sistema climáti-
co. A acurácia com a qual os mode-
los reproduzem o comportamento 
do sistema climático tem de ser 
julgada a partir (i) das condições 
iniciais das simulações e (ii) das hi-
póteses acerca dos fatores naturais 
e antropogênicos que contribuem 
para o aquecimento global.

O modelo climático de longo prazo 
comete erros de previsão (para a 
temperatura) relevantes nas esca-
las regional e decenal ou subde-
cenal. A precisão do modelo varia 
positivamente com a abrangência 
das escalas (ou nível de agregação) 
temporal e geográ ica.

Aponta-se que os modelos climáti-
cos tiveram sua capacidade prediti-
va aumentada, especi icamente no 

que tange a (i) eventos extremos; 
(ii) precipitações (na escala conti-
nental); e (iii) luxo de carbono.

3.3 Infl uência Humana

A irma-se que é “extremamente 
provável” que a in luência huma-
na tenha sido a causa dominante 
do aquecimento global observado 
desde a metade do século XX. O que 
é recolocado, com as devidas quali-
icações, abaixo: “é extremamente 

provável que mais da metade do 
aumento observado na temperatu-
ra média global, medida na super í-
cie, entre 1951 e 2010, foi causado 
pelo aumento antropogênico na 
concentração de gases de efeito 
estufa e outros fatores antropogê-
nicos” (p. 12).

A in luência humana foi detectada 
no que tange a diversos componen-
tes do sistema climático: 

1.  Desde 1961, a emissão de GEE e a 
degradação da camada de ozônio 
têm conduzido ao aquecimento 
da troposfera e ao resfriamento 
da baixa estratosfera;

2.  Desde 1970, a temperatura da 
super ície do oceano tem sido 
“substancialmente” elevada por 
conta de fatores antropogênicos; 

3. É provável que o ciclo global da 
água tenha sido alterado a partir 
de 1960, do que são evidências 
mudanças na precipitação e na 
umidade atmosférica; 



39ecorresenhas & cia38 ecorresenhas & cia

outubro de  2013

4.  É altamente provável que as ati-
vidades humanas contribuíram 
para (iv.a) mudanças globais na 
frequência e intensidade dos 
valores extremos atingidos pela 
temperatura ao longo dos dias 
e (iv.b) a formação de ondas de 
calor; 

5.  O degelo do Ártico e da Groen-
lândia também tem como de-
terminante muito provável as 
atividades humanas;

6.  O aumento do nível médio global 
do mar desde 1970 tem raízes 
antropogênicas.

4 Futuras Mudanças Climáticas 
Regionais e Globais 

As projeções de mudanças no siste-
ma climático são feitas a partir de 
um conjunto de modelos que vão 
desde os mais simples até os mais 
ricos e abrangentes. O objeto da 
simulação, i.e., as variáveis cujos 
impactos se quer prever, são as in-
fluências antropogênicas. Conjun-
tos de hipóteses para a trajetória 
destas variáveis de origem humana 
estabelecem os cenários. Os quatro 
cenários que foram acrescentados 
a este quinto relatório são denomi-
nados “trajetórias representativas 
de concentração” (de GEE).

Os cenários diferem pelo volume de 
emissões de GEE assumido. O ce-
nário com o menor nível, o qual re-
presenta uma trajetória de sucesso 
em termos da mitigação de GEE, 

é denominado RCP 2.6. Há dois 
cenários em que as emissões se 
estabilizam em um nível de longo 
prazo, indicados por RCP 4.5 e RCP 
6.0, e um cenário com nível “muito 
alto” de emissões, RCP 8.5 (o qual 
representa, portanto, um nível des-
prezível de mitigação).

Todos os cenários, com exceção 
apenas do RCP 2.6 (mitigação bem-
-sucedida), dão base a simulações 
que resultam em um aumento ab-
soluto na temperatura global supe-
rior a 1,5°C, comparando-se o final 
do século XXI com o período de 
1850 a 1900. Os dois cenários com 
maior nível de emissões de GEE, 
RCP 6.0 e RCP 8.5, apontam para 
um aumento superior a 2°C, resul-
tado este classificado como “prová-
vel com alto grau de confiança”. O 
valor máximo do aumento absoluto 
indicado pelos modelos é de 4°C.

Além do aumento do valor médio 
da temperatura, a variabilidade 
(extremos de frio e calor e varia-
ções diárias) também tende a au-
mentar. O que também é apontado 
quanto à frequência e a duração 
das ondas de calor.

Quanto à precipitação (chuvas), 
prevê-se um aumento da discre-
pância entre regiões secas e úmi-
das. Além disso, eventos extremos 
de precipitação (como aqueles que 
geram enchentes, por exemplo) se 
tornarão mais frequentes.

É especialmente interessante o 
resultado de que a qualidade do ar 

tende a sofrer impacto negativo em 
regiões em que a concentração de 
poluentes (são mencionados ozônio 
e PM2.5) é relevante atualmente.

A temperatura do oceano vai au-
mentar e o derretimento das gelei-
ras tende a se intensificar. Já o nível 
do mar vai aumentar, de acordo 
com todos os quatro cenários, a 
uma taxa superior à média para o 
período de 1971-2010.

Observa-se que o controle da mu-
dança climática exigirá reduções 
substanciais e sustentadas das 
emissões de GEE.
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