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Agricultura: Emissões Globais de Carbono e o Agronegócio Bra-
sileiro

A������ C����� L��� N������� (*)

Um	dos	principais	temas	da	agenda	

ambiental	global	é	o	hiato	de	emis-

sões	de	carbono.	Trata-se	da	dife-

rença	entre	o	volume	de	emissões	

que	precisa	ser	reduzido	para	evi-

tar	o	aquecimento	global	em	dois	

graus	Celsius	no	futuro	e	aquele	re-

duzido	pelos	países,	em	compara-

ção	com	os	níveis	pré-industriais.	

Em	novembro,	o	Programa	Am-

biental	das	Nações	Unidas	(UNEP	

–	United	Nations	Environment	Pro-

gramme)	publicou	o	relatório	The	

Emissions	Gap	Report	2014	sobre	

o	tema	(<http://www.unep.org/

emissionsgapreport2014/>).	Neste	

artigo,	apresenta-se	uma	breve	

análise	dos	resultados	do	estudo	

com	relação	às	metas	de	redução	

nas	emissões	das	principais	econo-

mias,	com	foco	na	posição	do	Brasil	

e	o	potencial	de	contribuição	do	

agronegócio	local.

As	metas	voluntárias	nacionais	

para	a	 redução	da	emissão	dos	

gases	de	efeito	estufa	oferecem	

uma	indicação	importante	sobre	

a	ambição	coletiva	global	em	re-

lação	ao	tema.	No	âmbito	do	UN-

FCCC	(Quadro	de	Referência	da	

Conferência	das	Nações	Unidas	de	

Mudança	Climática),	42	países	de-

senvolvidos	apresentaram	metas	

agregadas	e	quanti�icadas	para	

a	redução	de	emissões	até	2020.	

De	forma	similar,	55	países	em	

desenvolvimento	apresentaram	

ações	de	mitigação,	dos	quais	16	

são	formatadas	em	termos	de	redu-

ção	das	emissões	de	gases	de	efeito	

estufa.	Em	conjunto,	os	42	países	

desenvolvidos	e	os	16	países	em	

desenvolvimento	com	metas	são	

responsáveis	por	cerca	de	75%	das	

emissões	globais	em	2010,	confor-

me	dados	da	UNEP	de	2013.	

Desde	2010,	os	relatórios	de	hiato	

de	emissões	da	UNEP	avaliam	se	

essas	metas	são	su�icientes	para	

que	o	clima	se	mantenha	no	limi-

te	de	elevação	de	2	graus	ou	se	

existe	um	hiato	entre	o	limite	de	

temperatura	e	o	nível	de	ambição	

expresso	pela	meta.	O	relatório	

atual	apresenta	uma	atualização	

dos	hiatos	estimados	das	emissões	

para	2020,	e	novas	previsões	para	

2025	e	2030.	O	trabalho	contém	

uma	previsão	das	emissões	globais	

em	2020	considerando-se	o	cum-

primento	das	metas	e	em	seguida	

utiliza	esse	dado	para	estimar	os	

valores	para	2025	e	2030.

Em	relação	ao	relatório	de	2013,	

três	países	participantes	do	acordo	

revisaram	ou	esclareceram	suas	

metas.	O	primeiro	caso	é	o	Japão,	

que	revisou	a	meta	em	razão	do	
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desastre	na	usina	de	Fukushima	e	

a	incerteza	futura	quanto	ao	papel	

da	energia	nuclear.	O	novo	alvo	

tentativo	do	 Japão	para	2020	é	

a	redução	de	3,8%	com	base	em	

2005.	Isso	representa	um	aumento	

de	3,1%	em	relação	aos	níveis	de	

1990,	quando	comparado	à	meta	

condicional	anterior	de	reduzir	as	

emissões	em	25%	com	base	nos	

níveis	de	1990.	O	segundo	caso	de	

revisão	foi	a	Federação	da	Rússia,	

que	limitou	as	emissões	em	75%	

dos	níveis	de	1990,	enquanto	a	sua	

meta	inicial	era	uma	redução	entre	

15	a	25%	em	relação	aos	níveis	de	

1990.	Finalmente,	os	EUA	escla-

receram	que	sua	meta	de	redução	

de	emissões	de	17%	em	relação	a	

2005	será	incondicional.	

Para	o	cenário	de	cumprimento	

das	metas	atuais	e	manutenção	

dos	regulamentos	nacionais	atuais,	

o	nível	de	emissão	estimado	para	

2020	é	de	53	Gt	CO2e	(giga-tonela-

das	de	gás	carbônico	equivalente),	

com	tolerância	de	51–54	Gt	CO2e.	

Como	referência,	o	nível	esperado	

em	2020	se	não	forem	adotadas	

mudanças	(business	as	usual	case)	

é	59	Gt	CO2e	(variação	de	56–60	

Gt	CO2e).	Entretanto,	a	previsão	

apresentada	para	a	trajetória	atual	

de	comportamento	dos	países	par-

ticipantes	é	de	55	Gt	CO2e	em	2020,	

que	está	acima	do	limite	superior	

da	previsão	para	metas	e	regras	

atuais.	

No	relatório,	a	abordagem	bási-

ca	para	projetar	as	emissões	de	

2025	e	2030	é	extrapolar	a	partir	

dos	limites	inferior	e	superior	das	

previsões	para	2020.	Essas	extra-

polações	são	feitas	com	base	em	

tendências	relatadas	pelo	relatório	

World	Energy	Outlook,	da	Interna-

tional	Energy	Agency	(IEA).	Con-

forme	os	autores,	as	extrapolações	

do	limite	inferior	da	previsão	de	

2020	para	metas	e	regras	atuais	

resultam	em	uma	estimativa	de	54	

Gt	CO2e	para	2025	e	de	56	Gt	CO2e	

para	2030.	As	extrapolações	do	li-

mite	superior	da	previsão	de	2020	

resultam	em	uma	estimativa	de	57	

Gt	CO2e	para	2025	e	de	59	Gt	CO2e	

para	2030.

Para	o	cálculo	do	hiato	de	emis-

sões,	o	relatório	apresenta	os	ní-

veis	de	emissões	para	manter	a	va-

riação	de	temperatura	até	2	graus	

nos	anos	de	2020,	2025	e	2030.	

Considerando-se	que	o	volume	de	

emissão	que	garante	esse	equi-

líbrio	em	2020	é	de	44	Gt	CO2e	e	

que	os	valores	das	medianas	com	

diversos	cenários	para	as	metas	

�icam	entre	52	e	54	Gt	CO2e,	calcu-

la-se	que	o	hiato	�ica	entre	8	e	10	

Gt	CO2e.	Os	autores	informam	que	

em	2025,	a	emissão	de	equilíbrio	

é	47	Gt	CO2e	e	as	emissões	estima-

das	�icam	entre	54	e	57	Gt	CO2e,	

resultando	em	um	hiato	entre	7	e	

10	Gt	CO2e.	Para	2030,	a	emissão	

de	equilíbrio	será	de	42	Gt	CO2e	e	

as	emissões	esperadas	devem	�icar	

entre	56	e	59	Gt	CO2e,	o	que	resulta	

em	um	hiato	entre	14	e	17	Gt	CO2e.	

Em	seguida,	o	relatório	apresenta	

uma	análise	do	volume	de	emis-

sões	esperadas	em	2020	de	alguns	

países	e	da	União	Europeia	consoli-

dada	conforme	as	metas	de�inidas	

em	cada	caso.	Para	a	análise	são	

considerados	três	casos	para	ge-

ração	das	estimativas:	(1)	metas	

de�inidas:	valor	obtido	se	o	país	

cumprir	as	metas	sem	ajustes,	(2)	

trajetória	atual	o�icial:	valor	obtido	

com	dados	o�iciais	do	governo	e	

(3)	trajetória	atual	independente:	

valores	obtidos	por	estudos	inde-

pendentes	do	governo.	

Com	base	nessa	análise,	os	autores	

do	relatório	consideram	que	cinco	

das	partes	consideradas	–	Bra-

sil,	China,	UE,	Índia	e	a	Federação	

Russa	–	aparentemente	estão	no	

caminho	para	atingir	as	metas.	O	

relatório	informa	que	essas	partes	

adotaram	novas	políticas	desde	

que	estabeleceram	suas	metas	em	

2009.	Entretanto,	alguns	observa-

dores	têm	colocado	em	questão	a	

ambição	de	algumas	dessas	metas	

em	relação	a	tendências	históricas.	

A	meta	da	Rússia	estabelecida	em	

2013	de	limitar	as	emissões	em	

2020	a	75%	dos	níveis	de	1990	

está	em	linha	com	as	tendências	

atuais	e	cenários.	De	forma	similar,	

a	meta	da	Índia	seria	superior	a	

algumas	estimativas	de	tendências	

com	base	em	cenários	de	business-

-as-usual.	O	relatório	cita	que	a	

meta	do	Brasil	adota	um	valor	de	

referência	no	qual	as	emissões	

poderiam	crescer	com	as	taxas	ob-

servadas	entre	1995	e	2005,	quan-

do	na	realidade	essas	emissões	

já	haviam	se	reduzido	signi�icati-

vamente	quando	as	metas	foram	

de�inidas	em	2009.	
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O	relatório	menciona	que	o	Brasil	

deveria	emitir	2070	Mit	CO2e	(mi-

lhões	de	toneladas)	com	base	na	

meta	sem	ajustes,	não	apresenta	

estimativas	para	a	trajetória	atual	

o�icial	e	informa	o	valor	de	1640	

Mit	CO2e	com	base	na	trajetória	

atual	independente,	com	tolerân-

cia	entre	1440	e	1900	Mit	CO2e.	Os	

autores	a�irmam	que	a	amplitude	

das	projeções	independentes	para	

2020	tem	se	reduzido	considera-

velmente	desde	o	último	relatório.	

A	mudança	na	situação	estaria	re-

lacionada	mais	ao	aprimoramento	

das	previsões	do	que	à	implemen-

tação	de	novas	políticas.	Por	outro	

lado,	o	relatório	considera	que	o	

País	continua	a	fazer	progressos	

na	implementação	de	planos	seto-

riais,	e	que	aprovou	a	Lei	nº	12805	

em	2013,	que	estabelece	a	Política	

Nacional	de	Integração	Lavoura-

-Pecuária-Floresta.	

Dentre	outros,	essa	política	tem	os	

seguintes	objetivos:	(1)	melhorar,	

de	forma	sustentável,	a	produti-

vidade,	a	qualidade	dos	produtos	

e	a	renda	das	atividades	agrope-

cuárias,	por	meio	da	aplicação	de	

sistemas	integrados	de	exploração	

de	lavoura,	pecuária	e	�loresta	em	

áreas	já	desmatadas,	como	alterna-

tiva	aos	monocultivos	tradicionais;	

(2)	mitigar	o	desmatamento	pro-

vocado	pela	conversão	de	áreas	de	

vegetação	nativa	em	áreas	de	pas-

tagens	ou	de	lavouras,	contribuin-

do,	assim,	para	a	manutenção	das	

áreas	de	preservação	permanente	

e	de	reserva	legal;	(3)	difundir	e	

estimular	práticas	alternativas	ao	

uso	de	queimadas	na	agropecuária,	

com	vistas	a	mitigar	seus	impactos	

negativos	nas	propriedades	quí-

micas,	�ísicas	e	biológicas	do	solo	

e,	com	isso,	reduzir	seus	danos	

sobre	a	�lora	e	a	fauna	e	a	emissão	

de	gases	de	efeito	estufa.	A	política	

representa	um	apoio	signi�icativo	

para	reduzir	o	impacto	ambiental	

do	agronegócio.

Além	das	estratégias	de	integração	

citadas,	o	agronegócio	brasilei-

ro	também	tem	sido	estimulado	

a	colaborar	com	o	cumprimento	

das	metas	de	emissão	por	meio	do	

Programa	Agricultura	de	Baixo	

Carbono	(ABC).	Trata-se	de	um	

conjunto	de	linhas	de	crédito	com	

condições	favorecidas	para	pro-

cessos	produtivos	relacionados	à	

redução	da	emissão	de	carbono	na	

agricultura.	Inclui	a	implantação	

de	cultivos	orgânicos,	recuperação	

e	conversão	de	pastagens	degra-

dadas,	dentre	outras	atividades.	

Conforme	o	Ministério	da	Agricul-

tura,	Pecuária	e	Abastecimento,	os	

desembolsos	atingiram	R$	645,2	

milhões	em	2.704	contratos	de	

julho	a	setembro	de	2014,	indican-

do	um	crescimento	consistente	nos	

últimos	anos.	

Em	resumo,	a	análise	do	capítulo	

sobre	o	hiato	de	emissões	permite	

a	conclusão	de	que	as	emissões	

globais	em	2020	variam	de	52	Gt	

CO2e,	se	todos	os	países	atingirem	

suas	metas	condicionais	e	aplica-

rem	regras	estritas	de	controle,	

até	54	Gt	CO2e,	se	todos	os	países	

atingirem	apenas	as	metas	incon-

dicionais	e	aplicarem	regras	de	

controle	 lenientes.	Se	cada	país	

conseguir	atingir	a	meta	que	esta-

beleceu	–	condicional	para	uns	e	in-

condicional	para	outros	–	e	aplicar	

as	regras	atuais	de	controle,	que	

são	lenientes,	as	emissões	de	2020	

devem	atingir	53	Gt	CO2e.	Esse	

valor	é	8%	superior	às	emissões	

de	2010	e	10%	inferiores	àquelas	

que	seriam	obtidas	sem	a	adoção	

de	qualquer	política	de	controle	em	

2020.	Finalmente,	extrapolando-se	

as	tendências	a	partir	das	metas	

de	2020	até	2030,	chega-se	a	um	

hiato	de	emissões	entre	14	e	17	Gt	

CO2e	em	2030,	cerca	de	um	terço	

das	emissões	globais	atuais.	Essas	

estimativas	assumem	que	as	traje-

tórias	das	emissões	são	resultan-

tes	de	ações	atrasadas	até	2020	e	

ações	otimizadoras	de	custos	após	

essa	data.	

(*)	Pesquisador	do	PENSA	USP	-	Centro	de	
Conhecimento	em	Agronegócios	e	professor	
na	Faculdade	de	Tecnologia	de	São	Paulo.	

(E-mail:	aclimano@gmail.com).
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Gráfi co 1 – Taxa de Desocupação – PME – Março/2002 – Novembro/2014 – %

Mercado de Trabalho: Estabilidade Recente, Mas as Perspec-
tivas...

V��� M������ �� S���� (*)

O	mercado	de	trabalho	ainda	está	de	modo	geral	aper-

tado,	ou	seja,	baixo	nível	de	desemprego	e	salários	

reais	em	elevação.	Apesar	disso,	há	a	perspectiva	de	

uma	piora	nessas	condições	para	o	ano	de	2015	em	

função	do	ajuste	�iscal	esperado	para	este	ano,	assim	

como	devido	aos	aumentos	de	preços	de	diversos	seg-

mentos,	cujos	preços	foram	“administrados”,	ou	seja,	

contidos,	para	manter	a	in�lação	dentro	da	margem	de	

tolerância	do	regime	de	metas	de	in�lação.	Os	sinais	

desse	movimento	negativo	no	mercado	de	trabalho	já	

aparecem	pelas	demissões	e	greves	nas	montadoras	

paulistas	neste	início	de	ano.

A	informação	mais	detalhada	só	será	possível	em	

março	de	2015,	quando	a	FIBGE	(Fundação	Instituto	

Brasileiro	de	Geogra�ia	e	Estatística)	divulgar	a	PNAD	

Contínua	Mensal,	com	abrangência	nacional,	com	

dados	mensais	a	partir	de	janeiro	deste	ano.	Até	lá,	a	

Pesquisa	Mensal	do	Emprego,	que	abrange	apenas	seis	

Regiões	Metropolitanas	(São	Paulo,	Rio	de	Janeiro,	Re-

cife,	Salvador,	Belo	Horizonte	e	Porto	Alegre)	ainda	é	a	

pesquisa	mais	atualizada	sobre	mercado	de	trabalho,	

sendo	os	dados	mais	recentes	os	referentes	a	novem-

bro	de	2014.		Em	novembro	de	2014,	a	taxa	de	desocu-

pação	era	de	4,8%	(contra	4,7%	e	4,9%	em	outubro	e	

setembro	de	2014),	ou	seja,	no	�inal	de	2014,	há	de	fato	

estabilidade	na	taxa	de	desocupação	segundo	esta	

pesquisa,	e	uma	tendência	declinante	desde	março	de	

2003	(ver	Grá�ico	1).



7análise de conjuntura

janeiro de  2015

As	informações	mais	recentes	da	

PNAD	Contínua	trimestral	são	re-

lativas	ao	terceiro	trimestre	de	

2014	e	podem	ser	vistas	na	Tabela	

1.	Note-se	que	as	pesquisas	da	PME	

e	PNAD	contínua	Trimestral	não	

são	diretamente	comparáveis,	pois	

a	abrangência	territorial	e	as	faixas	

etárias	das	pessoas	pesquisadas	

também	são	diferentes.	A	PNAD	

tem	abrangência	de	aproximada-

mente	3.500	municípios	e	a	PME	

apenas	seis	Regiões	Metropolita-

nas;	a	PME	pesquisa	pessoas	com	

10	anos	ou	mais	e	a	PNAD	pesquisa	

pessoas	com	14	anos	ou	mais.	A	

PNAD	tende	a	mostrar	um	quadro	

mais	próximo	da	realidade	brasi-

leira,	ao	incluir	também	áreas	com	

mais	características	rurais	e	fora	

dos	grandes	centros	urbanos	do	

País.	Quando	efetivamente	essa	

pesquisa	est iver	disponível	em	

termos	mensais,	as	análises	sobre	

mercado	de	trabalho	serão	mais	

con�iáveis.	Segundo	a	FIBGE,	du-

rante	o	ano	de	2015,	a	PME	conti-

nuará	sendo	divulgada,	até	porque	

trata-se	de	uma	série	longa	e	até	

os	usuários	da	informação	terem	

incorporado	a	nova	metodologia.

Segundo	a	PNAD	Contínua,	há	de	

fato	uma	estabilidade	da	taxa	de	

desocupação	entre	o	segundo	e	o	

terceiro	trimestre	de	2014,	calcu-

lada	em	6,8%	por	essa	pesquisa,	

destacando-se	maior	taxa	de	deso-

cupação	entre	as	mulheres	(8,2%),	

contra	5,7%	da	desocupação	mas-

culina	no	terceiro	trimestre	de	

2014,	o	que	ocorre	em	todas	as	

Regiões	do	Brasil.	

Outra	forma	de	análise	do	merca-

do	de	trabalho	pode	ser	feita	por	

meio	dos	dados	do	Cadastro	Geral	

de	Empregados	e	Desempregados	

(CAGED)	do	Ministério	do	Trabalho	

e	Emprego	(MTE).	Na	verdade,	não	

se	trata	de	uma	pesquisa,	mas	sim	

de	informações	administrativas	

obrigatoriamente	fornecidas	pelas	

empresas	e	consolidadas	por	esse	

Ministério.	A	Tabela	2	mostra	o	

saldo	de	vínculos	empregatícios	

no	�inal	de	cada	ano,	desde	1995	

até	2013,	por	setor	de	atividade	

e	o	Grá�ico	2	mostra	a	evolução	

do	total	dos	vínculos.	Observe-se	

que	cada	vínculo	não	corresponde	

necessariamente	a	apenas	uma	

pessoa	trabalhando	formalmente,	

pois	há	casos	em	que	a	pessoa	pode	

ter	mais	de	um	vínculo	pro�issio-

nal,	como	é	o	caso	de	professores	e	

médicos.	As	informações	mostram	

um	crescimento	signi�icativo	dos	

vínculos,	especialmente	a	partir	

do	início	dos	anos	2000,	período	

da	adoção	do	tripé	macroeconô-

mico:	câmbio	�lutuante,	superávit	

primário	e	metas	de	in�lação.	Esse	

aumento	de	vínculos	se	acentuou	

a	partir	de	2005,	especialmente	

em	função	do	aumento	dos	termos	

de	troca	(aumento	dos	preços	das	

commodities	exportadas).	A	indús-

tria	de	transformação,	cujo	cresci-

mento	de	valor	adicionado	tem	sido	

fraco	no	período	recente,	também	

apresentou	um	aumento	expressi-

vo	nos	vínculos	empregatícios.	

Será	possível	continuar	crescendo	

em	termos	de	vínculos	como	no	

passado?	Tendo-se	em	vista	a	redu-

ção	da	taxa	de	desocupação,	a	res-

posta	mais	provável	é	‘não’,	mas	é	

ainda	possível	crescer,	mesmo	que	

em	um	ritmo	reduzido,	incorporan-

do	grupos	que	têm	tido	maior	di�i-

culdade	de	inserção	no	mercado	de	

trabalho:	as	mulheres	e	os	jovens,	

estes	últimos	apresentam	uma	

taxa	de	desocupação	que	é	prati-

camente	o	dobro	da	média	geral.	

É	possível	também	a	utilização	de	

imigrantes	(o	que	já	está	ocorren-

do).	Mas,	o	que	vai	acontecer	no	

mercado	de	trabalho	vai	depender	

essencialmente	do	que	ocorrer	na	

economia	como	um	todo.	Prova-

velmente,	depois	de	um	semestre	

de	ajuste	�iscal,	cambial	e	“crimi-

nal”,	a	economia	retomará	algum	

crescimento.	O	Grá�ico	3	mostra	o	

saldo	de	criação	de	novos	vínculos	

empregatícios,	através	de	médias	

móveis	mensais,	entre	março	de	

2000	e	novembro	de	2014.		Esta	é	

outra	maneira	de	contar	a	história	

do	mercado	de	trabalho.	A	geração	

de	postos	de	 trabalho	 formais,	

que	cresce	desde	2000,	despenca	

em	2009	com	a	crise	 �inanceira	

internacional,	sendo	o	ponto	mais	

baixo	em	setembro	de	2009,	com	

a	abertura	de	cerca	de	25.000	pos-

tos	de	trabalho.	Há	uma	retomada	
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em	2010,	mas	a	partir	de	então,	apesar	de	continuar	

havendo	uma	criação	de	postos	de	trabalho,	há	uma	

trajetória	de	queda	nessa	geração,	quando	se	toma	a	

média	móvel	de	12	meses.	Em	termos	absolutos,	em	

novembro	de	2014,	foram	gerados	apenas	8.381	novos	

postos,	o	que	é	pouco	para	a	economia	brasileira,	mas	

mesmo	assim,	foi	um	avanço	em	relação	a	outubro	

de	2014,	que	apresentou	uma	destruição	de	cerca	de	

30.000	postos	de	trabalho.	Terá	outubro	de	2014	sido	

o	fundo	do	poço	em	termos	de	geração	de	postos	de	

trabalho?	Di�ícil	prever,	mas	a	maioria	dos	analistas	

esperam	um	mercado	de	trabalho	menos	apertado	

neste	primeiro	semestre	de	2015.

Tabela 1 – Taxa de Desocupação das Pessoas de 14 Anos ou Mais de Idade, na Semana de Referência, Segundo as 
Grandes Regiões e o Sexo – 2º Trimestre de 2013 -–3º Trimestre de 2014

Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de referência (%)

2013 2014

2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Brasil   7,4   6,9   6,2   7,1   6,8   6,8 

Homens   6,0   5,6   5,1   5,9   5,8   5,7 

Mulheres   9,3   8,6   7,6   8,7   8,2   8,2 

Norte   8,3   7,5   6,5   7,7   7,2   6,9 

Homens   6,3   5,6   5,1   5,8   5,9   5,0 

Mulheres   11,2   10,4   8,5   10,5   9,2   9,8 

Nordeste   10,0   9,0   7,9   9,3   8,8   8,6 

Homens   8,3   7,4   6,6   7,9   7,7   7,5 

Mulheres   12,4   11,2   9,7   11,4   10,4   10,1 

Sudeste   7,2   7,0   6,2   7,0   6,9   6,9 

Homens   5,8   5,6   5,1   5,8   5,8   5,7 

Mulheres   9,0   8,6   7,7   8,4   8,2   8,3 

Sul   4,3   4,1   3,8   4,3   4,1   4,2 

Homens   3,4   3,3   3,2   3,5   3,3   3,4 

Mulheres   5,4   5,1   4,6   5,4   5,1   5,3 

Centro-Oeste   6,0   5,5   4,9   5,8   5,6   5,4 

Homens   4,7   4,4   3,8   4,6   4,4   4,2 

Mulheres   7,7   6,9   6,4   7,5   7,1   7,0 

Fonte:	IBGE,	Diretoria	de	Pesquisas,	Coordenação	de	Trabalho	e	Rendimento,	Pesquisa	Nacional	por	Amostra	de	Domicílios	Contínua	2013-2014.
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Tabela 2 – Evolução dos Vínculos Empregatícios, Brasil, 1995-2013

Ano 1 - Extrativa 
Mineral

2 - Indústria de 
Transformação

3 - Serviços 
Industriais 

de Utilidade 
Pública

4 - Construção 
Civil

5 - Comércio 6 - Serviços 7 - 
Administração 

Pública

8 - 
Agropecuária, 

Extração 
Vegetal, Caça e 

Pesca

Total

1995 109.095 4.897.517 378.208 1.077.735 3.340.398 7.230.086 5.458.022 1.007.480 23.755.736

1996 117.148 4.797.385 357.572 1.119.229 3.463.649 7.422.998 5.466.561 993.834 23.830.312

1997 105.830 4.703.756 332.051 1.162.045 3.668.782 7.662.212 5.441.855 997.892 24.104.428

1998 104.956 4.476.993 226.932 1.136.900 3.741.371 7.930.682 5.853.457 1.012.012 24.491.635

1999 100.506 4.603.893 309.968 1.047.891 3.937.911 7.986.034 5.969.659 1.035.374 24.993.265

2000 109.608 4.885.361 290.352 1.094.528 4.251.762 8.640.455 5.882.565 1.072.271 26.228.629

2001 117.659 4.976.462 296.811 1.132.955 4.487.004 8.773.810 6.319.189 1.085.724 27.189.614

2002 122.801 5.209.774 310.366 1.106.350 4.826.533 9.182.552 6.787.302 1.138.235 28.683.913

2003 122.806 5.356.159 319.068 1.048.251 5.119.479 9.378.566 6.991.973 1.207.672 29.544.927

2004 140.519 5.926.857 327.708 1.118.570 5.587.263 9.901.216 7.099.804 1.305.639 31.407.576

2005 147.560 6.133.461 341.991 1.245.395 6.005.189 10.510.762 7.543.939 1.310.320 33.238.617

2006 183.188 6.594.783 344.565 1.393.446 6.330.341 11.229.881 7.721.815 1.357.230 35.155.249

2007 185.444 7.082.167 364.667 1.617.989 6.840.915 11.935.782 8.198.396 1.382.070 37.607.430

2008 204.936 7.310.840 375.370 1.914.596 7.324.108 12.581.417 8.310.136 1.420.100 39.441.566

2009 208.836 7.361.084 385.379 2.132.288 7.692.951 13.235.389 8.763.970 1.427.649 41.207.546

2010 211.216 7.885.702 402.284 2.508.922 8.382.239 14.345.015 8.923.380 1.409.597 44.068.355

2011 231.389 8.113.805 412.741 2.750.173 8.842.677 15.372.455 9.103.601 1.483.790 46.310.631

2012 259.297 8.148.328 423.277 2.832.570 9.226.155 16.167.385 8.937.443 1.464.257 47.458.712

2013 261.383 8.292.739 444.674 2.892.557 9.511.094 16.726.013 9.340.409 1.479.564 48.948.433

Fonte: site do CAGED/MMTE. Acesso em: 08 jan 2014.
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Gráfi co 2 – Vínculos  Empregatícios Formais no Brasil – 1995/2013 – Saldo em 31/12 de Cada Ano

	 		 	 	Fonte:	CAGED/MTE.

Gráfi co 3 - Saldo Mensal de Admissões - Demissões, Brasil,  Março/2000-Novembro/2014             

	 		 	 	Fonte:	CAGED/MTE			(Média	móvel	de	12	meses).

(*)	Economista	e	doutora	pelo	IPE-USP.	
(E-mail:	veramartins2702@gmail.com).
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 As Peculiaridades e os Limites de uma Nova Classe Média no 
Brasil

V����� G������ M������ (*)

1 Nova Classe Média e Novos Pa-
drões de Consumo

Ao	longo	desta	série	de	artigos,	

foram	trabalhadas	questões	en-

volvendo	distribuição	de	renda	e	

�inanceirização	no	Brasil.	Uma	das	

conclusões	importantes	do	último	

artigo	se	pautou	nos	desa�ios	en-

volvendo	a	continuidade	dos	pro-

gressos	distributivos	recentemen-

te	alcançados	no	Brasil.	Para	que	a	

economia	brasileira	possa	escapar	

de	um	“�io	da	navalha”	que	ameaça	

os	ganhos	relativos	das	classes	mé-

dias	vis-à-vis	os	ganhos	�inanceiros	

de	classes	mais	abastadas	torna-se	

necessário	continuar	fortalecendo	

os	mecanismos	sociais	inclusivos,	

algo	que	também	perpassa	forte-

mente	pelo	crescimento	da	renda	

ou	produto	nacional.	Neste	último	

ensaio,	vamos	concluir	o	estudo	

procurando	esclarecer	mais	de-

talhadamente	quem	é	e	como	se	

comporta	a	chamada	“nova	classe	

média	brasileira”,	de	forma	a	facili-

tar	o	entendimento	de	políticas	que	

eventualmente	atinjam	este	grupo	

de	pessoas	e	se	orientem	cada	vez	

mais	na	promoção	de	uma	melhor	

distribuição	da	renda	nacional.

A	expansão	da	classe	média	no	

Brasil	vem	sendo	caracterizada	

como	um	fenômeno	bem	de�inido	

e	contrastante	com	o	movimento	

anterior	que	marcou	as	décadas	de	

80	e	90,	apontado	como	de	esvazia-

mento	da	classe	média.	À	nova	clas-

se	média	(doravante	NCM)	corres-

ponde	também	um	novo	padrão	de	

consumo,	cuja	descrição,	orientada	

aos	�ins	deste	trabalho,	cabe	fazer.	

Segundo	a	Fecomércio-SP	(2012),	

o	mercado	consumidor	brasilei-

ro	tem	se	expandido	fortemente	

através	da	NCM	que	passou	a	ter	

acesso	aos	mais	variados	produtos	

e	serviços	até	pouco	tempo	atrás	

completamente	descartados	de	

sua	cesta	de	consumo.	A	expansão	

do	emprego,	da	renda	e	do	crédito	

estão	entre	os	principais	fatores	

apontados	para	a	abertura	deste	

novo	mercado	consumidor.	Pode-se	

dizer	que	se	trata,	em	termos,	de	

um	fenômeno	de	relativa	inserção	

social	via	consumo.	O	estudo	mos-

tra	que,	somente	na	última	déca-

da,	o	volume	total	de	crédito	com	

recursos	livres	cresceu	212%	em	

termos	reais,	o	que	signi�ica	uma	

média	de	crescimento	real	de	12%	

ao	ano;	já	o	rendimento	médio	real	

cresceu	4,9%	entre	2002	e	2010,	



12 temas de economia aplicada

janeiro de  2015

e	a	taxa	de	desemprego	caiu	de	11,7%	para	6,7%	no	

mesmo	período	com	aumento	da	massa	real	de	salá-

rios	em	torno	de	30%.	Ainda	de	acordo	com	o	mesmo	

estudo,	em	2003,	a	classe	média
1	
era	representada	por	

19	milhões	de	famílias	no	Brasil	e	em	apenas	6	anos	

passou	a	sê-lo	por	30	milhões	de	famílias.	Finalmente,	

é	mostrado	que	em	10	anos	o	consumo	das	famílias	no	

Brasil	cresceu	45%	e	de	forma	coerente	com	as	mu-

danças	no	mercado	de	crédito:	

Produtos	antes	desejados,	mas	distantes	da	realidade,	

passam	agora	a	integrar	o	dia	a	dia	dessas	pessoas.	Bens	

duráveis,	tais	como	eletroeletrônicos,	eletrodomésticos	

e	veículos,	são	alguns	dos	produtos	que	foram	adquiri-

dos	por	estes	novos	consumidores,	principalmente	via	

crédito.	Da	mesma	forma,	alguns	gastos	com	serviços	

também	passaram	a	existir,	tais	como	acesso	a	internet,	

TV	por	assinatura,	telefone	celular,	saúde	e	cuidados	

pessoais	e	educação.	Com	um	patamar	de	renda	mais	

elevado,	a	classe	média	brasileira	também	passou	a	

viajar	mais	e	o	grande	diferencial	está	no	fato	de	que	

agora	as	viagens	ocorrem	de	avião	ou,	ainda,	por	meio	

da	realização	de	cruzeiros	marítimos.	Tais	consumidores	

também	passaram	a	adquirir	pacotes	de	viagens	nacio-

nais	e	internacionais	e	isso	decorre	do	barateamento	do	

custo	das	viagens	e	das	oportunidades	de	parcelamento.	

(FECOMÉRCIO-SP,	2012,	p.27)

A	Tabela	1		mostra,	com	base	na	POF	(Pesquisa	de	Or-

çamento	Familiar),	os	bens	que	apresentaram	maiores	

variações	positivas	no	consumo	da	classe	média	e	

o	que	se	constata	é	tipicamente	a	aproximação,	por	

parte	desses	novos	consumidores,	para	um	padrão	de	

consumo	já	sedimentado	tradicionalmente	na	classe	

média	“convencional”,	tanto	de	bens	como	de	serviços.	

 Tabela 1 -  Maiores Variações de Despesas da Classe Média Entre as Edições de 2003 e 2009 da POF, em Valores de 
Dezembro de 2010 Infl acionados pelo INPC

ITENS Participação nas despesas mensais Variação 

2003-2009

2003 2009

Imóvel(aquisição) 1,34% 2,98% 122,07%

Telefone celular 0,57% 1,03% 82,17%

Almoço e jantar 1,75% 3,15% 79,97%

Celular e acessórios 0,25% 0,35% 39,18%

Serviços de cirurgia 0,10% 0,14% 38,40%

Remédios 2,34% 3,08% 31,83%

Empréstimos e carnê 1,11% 1,41% 26,80%

Manicuro e pedicuro 0,17% 0,20% 21,44%

Perfume 0,74% 0,90% 20,88%

Cabelereiro 0,57% 0,68% 18,44%

Fonte:	IBGE	/	Fecomércio-SP.
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É	importante	separar	de	que	forma	

a	NCM	vem	gerenciando	seu	per�il	

de	consumo.	Os	bens	listados	na	

tabela acima	(exceto	aquisição	de	

imóveis)	referem-se	predominan-

temente	a	consumo	cotidiano	ou	

diário	e	perfazem	uma	cesta	de	

bens	com	caráter	menor	de	“sub-

sistência”	e	mais	compatíveis	com	

indivíduos	conectados	à	dinâmica	

globalizada	com	forte	ênfase	na	

prestação	de	serviços	que	atendem	

às	necessidades	dos	novos	cargos	

formais.	De	outro	lado,	a	dinâmica	

de	endividamento	das	pessoas	�ísi-

cas	envolve,	predominantemente,	

�inanciamento	de	veículos,	habita-

ção	e	crédito	pessoal,	sendo	este	

destinado	grandemente	à	aquisi-

ção	de	bens	duráveis.	Com	isso,	é	

possível	dizer	que	os	proventos	

diretamente	oriundos	da	elevação	

do	salário	real	e	da	formalização	

do	trabalho	parecem	se	direcionar	

à	manutenção	dos	bens	e	serviços	

compatíveis	com	o		padrão	de	vida	

rotineiro	da	NCM;	já	os	recursos	

originados	pelo	endividamento	

�inanciam,	na	sua	maior	parte,		a	

aquisição	de	estoque	de	bens	du-

ráveis	(incluindo	imóveis)	capazes	

de	atender	à	ruptura	do	patamar	

ou	padrão	de	vida	anterior,	empo-

brecido,	para	a	constituição	de	um	

novo	padrão	de	vida,	classe	média.

Pochmann	(2012),	mostra	que,	

antes	de	qualquer	outra	coisa,	tra-

ta-se	de	um	processo	de	mobili-

dade	na	base	da	pirâmide	social	

brasileira	(o	que	não	difere	muito	

da	ideia	de	especí�ica	redução	da	

pobreza).	Em	segundo	lugar,	apon-

ta	que	isso	não	signi�ica	a	emer-

gência	de	uma	nova	classe	média,	

tampouco	de	uma	nova	classe	so-

cial.	Trata-se	de	uma	mobilização	

no	interior	da	classe	trabalhadora	

e	nada	muito	além	disso.	O	preen-

chimento	de	vagas	formais	nos	

segmentos	de	predominante	baixa	

quali�icação,	geralmente	no	setor	

de	serviços,	tem	absorvido	grande	

parte	da	população	pobre,	ampara-

da	ainda	pelo	aumento	do	salário	

mínimo	e	pelas	políticas	de	trans-

ferência	de	renda.	Circunscrita	a	

este	espaço,	a	classe	trabalhadora	

apresenta	melhoria	nos	níveis	de	

renda	e	consumo,	mas	de	forma	al-

guma	determina	uma	nova	classe.	

Interessante	sublinhar	um	dado	

que	apresenta,	concomitantemente	

ao	maior	número	de	ocupações	na	

faixa	de	1,5	salários	mínimos,	uma	

queda	nas	ocupações	remuneradas	

em	torno	de	5	salários	mínimos	

(de	aproximadamente	4,3	milhões	

de	pessoas).	Ademais,	o	autor	tam-

bém	corrobora	a	visão	tratada	no	

artigo	anterior	desta	série	de	que,	

de	um	lado	a	base,	de	outro	o	topo	

da	pirâmide,	ambos	vêm	se	forta-

lecendo	recentemente.	Apresenta,	

assim,	os	rendimentos	de	rendas	

de	propriedade	paralelamente	for-

talecidos	neste	século.	Destaca	a	

concentração	da	riqueza	que,	con-

forme	mostrado	no	artigo	anterior,	

não	é	nada	simples	de	ser	mostrada	

nas	estatísticas	mais	comuns	como	

PNAD,	Censo	ou	PIB.	E,	�inalmen-

te,	mostra	como	os	segmentos	de	

trabalho	vinculados	à	prestação	

de	serviços	às	classes	mais	ricas	

acabam	por	“incorporar	valores	e	

ideologias	desses	segmentos	mais	

favorecidos	descartando	assim	a	

democratização	e	modernização	

das	relações	de	trabalho	que	pas-

sam	pela	ampliação	da	proteção	so-

cial	e	trabalhista...	terminando	por	

reproduzir	de	maneira	simbólica,	

muito	mais	o	meio	em	que	traba-

lham	do	que	aquele	em	que	vivem	

fora	do	 trabalho.”(POCHMANN,	

2012,	p.25-26).

Bartelt	(2013)	traz	uma	coletânea	

de	artigos	sobre	o	tema,	na	qual	

destacam-se	alguns	 elementos	

reiterados.	O	principal	deles	 se	

constitui	na	ideia	de	que	a	variá-

vel	renda	não	pode,	sob	nenhuma	

análise	teórica,	ser	exclusivamente	

su�iciente	para	a	de�inição	de	uma	

classe.	E	além	disso,	a	renda	sob	a	

qual	se	abriga	a	suposta	nova	clas-

se	média	varia	entre	pouco	menos	

de	R$	2	mil	e	pouco	mais	de	R$5	

mil,	o	que	está	longe	de	prover	a	

uma	família	as	condições	de	vida	

satisfatórias	de	uma	tradicional	

classe	média.	Os	autores	apon-

tam	com	frequência	a	di�iculdade	

para	acessar	um	amplo	conjunto	

de	bens	e	serviços	incluindo	saúde,	

educação,	previdência	social,	mo-

radia,	transporte	etc.,	bem	como	as	

grandes	carências	ainda	presentes	

na	satisfação	dessas	necessida-

des.		Por	outro	lado,	muito	além	da	

renda,	importam	o	acesso	e	ampla	

utilização	de	capital	social	e	cultu-

ral	por	esse	grupo	de	trabalhado-

res,	algo	que	passa	bem	longe	de	

sua	rotina.	Bem	clara,	a	contradi-

ção	entre	nível	de	renda	e	mudança	

de	classe	aparece	na	introdução	do	
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livro,	reforçando,	por	sua	vez,	um	

argumento	de	que	“	a	nova	classe	

média	aspira	igualar-se	ao	ideal	

‘estilo	de	vida’	construído	pela	

narrativa	que	confunde	cidadania	

e	consumo”	(BARTELT,	2013,	p.	8).

2  Dois Clássicos e Algumas Notas 
Sobre a Determinação de um 
Padrão de Consumo

Segundo	uma	pesquisa	realizada	

entre	dezembro	de	2011	e	janeiro	

de	2012	pela	Associação	Nacional	

das	Instituições	de	Crédito,	Finan-

ciamento	e	Investimento	(ACREFI),	

em	conjunto	com	o	Instituto	Data	

Popular,	os	três	produtos	mais	de-

sejados	pelos	brasileiros	em	2012	

foram	o	smartphone	(37	milhões	de	

pessoas),	notebook	(32,4milhões)	e	

tablet	(25,6	milhões).	São	bens	que	

superam	as	necessidades	básicas,	

da	mesma	forma	que	os	bens	 lis-

tados	na	Tabela	1	.	A	mesma	pes-

quisa	mostra	ainda	que	a	demanda	

de	crédito	de	consumo	continua	

alta	no	Brasil	−	cerca	de	61%	dos	

brasileiros	desejaram	comprar	a	

prazo	em	2012,	enquanto	39%	de-

clararam	preferir	fazer	compras	à	

vista.	A	preferência	por	compras	a	

prazo	se	destaca	exatamente	entre	

as	classes	C,	D	e	E.	E,	apesar	do	au-

mento	do	poder	de	compra	dessas	

classes,	ainda	é	peculiar	o	estabe-

lecimento	de	preferências	por	bens	

não	essenciais	como	esses,	prin-

cipalmente	para	as	classes	mais	

pobres,	as	quais,	muitas	vezes,	

possuem	lacunas	importantes	de	

consumo	mais	básico.	

Dois	autores	clássicos,	relativa-

mente	pouco	evocados,	 podem	

lançar	 luzes	sobre	preferências	

de	consumo	assim	estabelecidas:	

Thorstein	Veblen	e	James	Dusen-

berry.	

Veblen,	em	Teoria	da	Classe	Ociosa,	

realiza	um	brilhante	trabalho	que	

perpassa	a	sociologia	e	a	antro-

pologia	econômica	com	bastante	

propriedade.	E,	apesar	de	muito	

antiga,	esta	obra	traz	notável	atu-

alidade	para	a	sociedade	brasi-

leira,	o	que	não	é	de	se	estranhar	

em	estudos	aprofundados	sobre	

comportamento	humano	em	di-

versas	sociedades.	O	conceito	de	

consumo	conspícuo	ou	consumo	

ostentatório	aplica-se	como	uma	

forma	de	a�irmação	de	status.	Este	

símbolo	de	uma	classe,	cuja	posição	

social	se	destaca,	a	classe	ociosa	de	

Veblen,	sinaliza	um	objetivo,	um	

alvo	para	as	classes	em	posições	

socialmente	“inferiores”.	A	�im	de	

atingir	este	alvo,	essas	últimas	

tentam	imitar	ou	emular	o	padrão	

de	consumo	da	classe	ociosa	para	

adquirir	prestígio	social.	E	o	mais	

interessante	é	que	este	t ipo	de	

consumo,	algumas	vezes,	predo-

mina	sobre	a	própria	satisfação	de	

necessidades	básicas,	ou	menos	os-

tentatórias.	Dessa	forma,	a	própria	

estrati�icação	social	em	classes	

torna-se	mais	sutil:

In	modern	civilized	communities	

the	lines	of	demarcation	between	

social	classes	have	grown	vague	

and	transient,	and	wherever	this	

happens	the	norm	of	reputability	

imposed	by	the	upper	class	exten-

ds	its	coercive	in�luence	with	but	

slight	hindrance	down	through	the	

social	structure	to	the	lowest	strata.	

The	result	is	that	the	members	of	

each	stratum	accept	as	their	ideal	

of	decency	the	scheme	of	life	in	

vogue	in	the	next	higher	stratum,	

and	bend	their	energies	to	live	up	to	

that	ideal.	(VEBLEN,	1970	[1899],	

p.	57)

Trata-se	de	uma	norma	de	reputa-

ção	emanada	das	classes	altas,	cujo	

consumo	conspícuo,	bem	como	

os	critérios	e	valores	aparentes,	

orientam	os	esforços	das	classes	

mais	abaixo	nos	estratos	sociais.	

Duesenberry	(1949)	apostou	num	

padrão	de	certa	forma	também	

imitativo	entre	classes	que	origi-

nou	a	hipótese	da	renda	relativa.	

Numa	obra	bem	mais	circunscrita	

ao	âmbito	da	teoria	econômica,	

este	autor	mostra	que	os	indivídu-

os	mais	ricos	não	apenas	possuem	

maior	nível	de	consumo,	como	tam-

bém	lançam	um	critério	de	dese-

jabilidade	para	os	indivíduos	mais	

pobres.	Com	base	na	comparação	

entre	os	níveis	relativos	de	renda,	

gera-se	um	parâmetro	para	os	ní-

veis	desejados	de	consumo.	Assim,	

a	propensão	marginal	a	consumir	
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de	um	indivíduo	se	mantém	cons-

tante	sempre	que	sua	renda	relati-

va	frente	ao	indivíduo	cujo	padrão	

almeja	atingir	se	mantiver	cons-

tante.	Mas,	independentemente	de	

sua	renda	e	necessidades	correntes	

sofrerem	alteração,	ou	mesmo	sua	

eventual	riqueza,	caso	a	renda	do	

outro	se	altere,	alterando	assim	a	

renda	relativa	entre	os	dois,	haverá	

mudança	na	propensão	marginal	a	

consumir	do	primeiro	indivíduo.

Com	base	neste	padrão	de	consu-

mo	de	um	lado,	e	num	padrão	de	

endividamento	de	outro,	ambos	

para	a	NCM,	é	possível	veri�icar	

que	as	duas	coisas	estão	relaciona-

das,	sendo	a	segunda	grandemente	

justi�icada	pela	primeira.	Outros	

dados	da	Fecomércio-SP	(2012b)	

mostram	que	“no	�im	de	2011,	o	

número	de	cartões	(entre	débito	

e	crédito)	em	circulação	chegou	

a	687	milhões,	ou	seja,	um	pouco	

mais	de	três	cartões	por	habitante,	

considerando-se	uma	população	

brasileira	estimada	de	192	milhões	

de	pessoas.”	Um	insight	essencial	a	

partir	de	informações	desta	natu-

reza	se	constitui	na	re�lexão	sobre	

o	percentual	de	comprometimento	

da	renda	do	brasileiro,	em	média,	

com	dívidas,	assim	como	sobre	as	

condições	e	prazos	da	mesma.	

3  Limites e Peculiaridades do 
Novo Cenário Distributivo Bra-
sileiro

Existe	uma	correlação	positiva	

entre	ampliação	do	mercado	de	

crédito	e	crescimento	econômico,	

tanto	teórica	quanto	empiricamen-

te.	Entretanto,	o	questionamento	

que	se	segue	a	partir	daí	e	do	caso	

brasileiro	é:	a	ampliação	do	crédito	

nos	moldes	apresentados	no	Brasil	

(e	abordados	em	outros	artigos	

desta	série)	é	condição	su�iciente	

para	alavancar	o	crescimento	eco-

nômico	no	Brasil?	Se	não,	do	que	

mais	se	necessita?	Além	disso,	os	

custos	envolvidos	nesta	estratégia	

tornam-na	uma	boa	opção?

O	primeiro	aspecto	sobre	o	qual	

se	deve	 indagar	numa	questão	

como	essa	diz	respeito	ao	compas-

so	entre	o	crescimento	da	demanda	

e	da	oferta	e/ou,	analogamente,	

entre	a	liberação	de	crédito	para	

o	consumo	vis-à-vis	para	a	pro-

dução.	Sob	a	última	abordagem	o	

cenário	não	é	muito	otimista.	De	

acordo	com	Barone	e	Sader	(2008), 

o	crédito	ao	consumidor	cresceu	

após	os	anos	Lula	não	apenas	

desacompanhado	do	 crédito	

produtivo,	mas,	eventualmente,	o	

privilégio	ao	primeiro	negligenciou	

a	importância	do	último:

Passa-se	de	uma	lógica	pautada	

em	privilegiar	o	crédito	produtivo	

como	mecanismo	de	geração	de	

emprego	e	renda	para	os	empre-

endedores	de	baixa	renda	(governo	

FHC),	para	outra,	de	crédito	po-

pular,	incentivando	maciçamente	

o	consumo	e,	por	conseqüência,	

gerando	demanda	na	economia	

para	crescimento	do	emprego	e	da	

renda,	mas	não	necessariamente	

focada	no	desenvolvimento	de	mi-

cro	e	pequenas	empresas	(governo	

Lula).	(BARONE;	SADER,	2008	p.	

1255).	

Sem	negar	a	importância	da	banca-

rização	e	do	acesso	ao	crédito	pelas	

famílias,	 tanto	pelo	 impacto	na	

redução	da	desigualdade	de	acesso	

aos	bens	e	serviços,	quanto	pelo	

impacto	na	demanda	agregada,	

fator	essencial	para	o	crescimento	

econômico,	é	preciso	estar	atento	

ao	descompasso	que	pode	estar	

se	desenhando	com	relação	à	es-

trutura	produtiva.	Muito	embora	

o	crescimento	médio	real	do	PIB	

nesses	últimos	anos	não	tenha	sido	

pior	do	que	o	dos	anos	imediata-

mente	anteriores,	também	não	foi	

nada	expressivo	e	tampouco	vem	

mostrando	algum	sinal	de	alavan-

cagem.	Mais	que	isso,	basta	obser-

var	poucos	dados	para	constatar	

que	o	crescimento	do	número	de	

trabalhadores	empregados	esteve	

percentualmente	sempre	acima	do	

crescimento	do	PIB	real	em	todos	

esses	últimos	anos	considerados.	

Soma-se	a	esses	novos	empregos	

o	volume	de	crédito	ao	consumi-

dor	e	chega-se	a	um	formato	de	

crescimento	em	que	a	oferta	não	

coevolui,	na	mesma	magnitude,	

com	a	demanda.	Mesmo	que,	no	

caso	dos	empregos,	considere-se	

apenas	uma	mudança	na	compo-

sição	da	mão	de	obra,	ainda	resta,	

pelo	menos	no	curto	prazo,	a	de-

manda	derivada	do	crédito.	Se	com	

o	incentivo	nada	desprezível	da	

demanda	a	produção	ainda	não	

cresce	a	taxas	robustas,	o	que	re-
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sultaria	então	de	uma	demanda	es-

tagnada?	E	isso	conduz	ao	segundo	

aspecto	essencial	a	considerar	no	

modelo	brasileiro	atual:	até	que	

ponto	famílias	endividadas	conse-

guirão	sustentar	um	elevado	nível	

de	demanda?	A	(in)sustentabilida-

de	da	continuidade	deste	padrão	de	

consumo	é,	portanto,	um	elemento-

chave	para	a	análise	das	possibili-

dades	de	crescimento	econômico	

no	Brasil	dos	próximos	anos.	

Sobre	este	último	aspecto,	as	pers-

pectivas	também	não	são	animado-

ras.	A	continuidade	de	um	modelo	

com	as	bases	atuais	exigiria	es-

forço	em	níveis	progressivamente	

maiores	na	quali�icação	de	mão	de	

obra.	Isso	quer	dizer	que	as	possibi-

lidades	de	saturação	deste	proces-

so	são	crescentes	caso	não	se	crie	

impulsos	adicionais	e	bem	orienta-

dos	na	estrutura	e	quali�icação	da	

oferta	e	na	solidez	do	conteúdo	da	

demanda.	A	possibilidade	concre-

ta	de	uma	espécie	de	“armadilha	

do	endividamento”,	ou	aquilo	que	

Keynes	denominou	“eutanásia	do	

rentismo”, não	pode	ser	afastada.	

Os	riscos	e	a	vulnerabilidade	de	

ter	o	setor	�inanceiro	como	um	

elo	muito	fundamental	sobre	os	

arcabouços	da	economia	podem	

manifestar-se	inesperadamente.				

Ainda,	é	importante	não	caracte-

rizar	como	causa	da	ascensão	da	

nova	classe	média	e	seu	poder	de	

compra	o	aumento	da	bancariza-

ção	e	do	crédito.	Estes	últimos	são,	

na	verdade,	consequência	daquela	

primeira.	O	que	de	fato	faz	emergir	

este	novo	contingente	de	brasilei-

ros	é	resultado	conjunto	de	políti-

cas	de	inserção	social,	diretas	ou	

indiretas.	

Tais	re�lexões	nos	remetem	a	con-

siderar	se	estaríamos	nos	apro-

ximando	do	limite	de	um	modelo	

de	inclusão	social	via	Previdência	

e	Bolsa	Família	e	de	crescimento	

com	incorporação	de	mão	de	obra	

ainda	pouco	quali�icada.	A�inal,	os	

clamores	por	toda	parte	para	um	

corte	nos	“gastos”	previdenciários	

e	a	percepção	de	que	políticas	as-

sistenciais	nos	moldes	do	Bolsa	

Família	não	são	geradores	de	im-

pulsos	de	crescimento	em	grande	

escala,	criam	natural	descon�iança	

na	trajetória	da	economia	brasi-

leira.	Ademais,	 independente	de	

eventuais	cortes	na	Previdência,	a	

própria	manutenção	da	mesma,	da	

forma	como	está,	após	surtir	tan-

tos	efeitos	positivos	como	os	retra-

tados	em	Paulani	(2012)	também	

encontra-se	próxima	de	esgotar-se,	

uma	vez	que	o	público	coberto	já	

foi	quase	todo	incorporado	e	não	

cresce	rapidamente.	Portanto,	os	

próximos	passos	para	manter	os	

avanços	na	distribuição	de	renda	

avançam	em	grau	de	di�iculdade.

Uma	curiosidade	sobre	as	mudan-

ças	recentes	no	Brasil	aparece	na	

comparação	com	experiências	ex-

ternas.	Panico	et	al.	(2012)	mostra	

com	base	em	outros	autores	como		

Till	van	Treeck,	Gerald	Epstein	e	e	

Arjun	Jaydev2	que,	durante	o	pe-

ríodo	de	�inanceirização	em	uma	

série	de	países,	incluindo	a	União	

Europeia	e	os	EUA,	é	notável	o	

crescimento	dos	débitos	da	classe	

trabalhadora	,	mas,	ao	contrário	do	

caso	brasileiro,	o	último	ocorreu	

como	resposta	compensatória	à	

redução	da	parcela	dos	salários	na	

renda	ou	elevação	do	rentismo.	O	

que	é	coerente	e	até	mais	previsí-

vel	já	que	a	elevação	da	�inancei-

rização	teria	relação	direta	com	

o	aumento	dos	ganhos	rentistas,	

logo,	redução	proporcional	dos	ga-

nhos	trabalhistas,	cuja	reposição	

encontra	no	endividamento	uma	

saída.	O	caso	brasileiro,	e	somente	

no	que	tange	no	máximo	à	última	

década,	é	muito	peculiar.	A	inicial	

redistribuição	de	renda	a	favor	dos	

salários	(ou	do	poder	de	compra,	

considerando	o	crédito)		desper-

ta,	na	NCM,	a	visibilidade	de	um	

padrão	de	consumo	tipicamente	

de	classe	média.	Motivada	a	atin-

gir	uma	espécie	de	novo	patamar	

mínimo,	a	NCM	vê	a	factibilidade	

do	endividamento	como	veículo	de	

ascensão	(e	também	status)	social.	

Vale	salientar	que,	para	um	nível	de	

renda	abaixo	de	tal	mínimo,	qual-

quer	possibilidade	de	endivida-

mento	parece	inexequível,	uma	vez	

que	não	cria	condições	solvência.	

Mais	que	isso,	os	que	se	encontram	

aquém	deste	patamar	mínimo	da	

NCM,	não	compondo	o	mercado	

formal	de	trabalho,	também	não	

adquirem	aval	institucional	sequer	

para	participar	do	mercado	de	

crédito.		En�im,	não	existem	argu-

mentos	sólidos	que	endossem,	para	

a	realidade	brasileira,	a	 ideia	de	

que	eventuais	redistribuições	de	

renda	a	favor	dos	lucros	ou	juros,	
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causando	redução	da	parcela	de	salários,	gerariam	

um	mecanismo	de	endividamento,	como	nos	modelos	

para	países	desenvolvidos,	analisados	pelos	autores	

mencionados	acima.		

É	muito	importante	deixar	claro	que	toda	essa	dinâ-

mica	vincula-se	ao	momento	histórico	particular	que	

gerou	essa	nova,	e	talvez	temporária,	con�iguração	de	

classes	sociais.	Se	houvesse,	por	exemplo,	uma	redis-

tribuição	de	renda	diretamente	dos	capitalistas	para	

a	classe	média	tradicional,	previamente	estabelecida,	

seria	perfeitamente	pensável	uma	dinâmica	de	redu-

ção	dos	débitos	da	mesma,	a	exemplo	do	que	sugere	a	

experiência	internacional.	Assim	como,	ao	sofrer	re-

dução	de	sua	renda,	a	classe	média	tradicional	poderia	

vir	a	aumentar	seu	endividamento	para	não	perder	

status	social,	simetricamente,	a	nova	classe	média	au-

menta	seu	endividamento	para	adquirir	o	status	que	

antes	lhe	era	inalcançável,	quando	observa	aumento	

relativo	de	sua	renda!	São	peculiaridades	brasileiras	

neste	cenário,	tão	novo	quanto	desa�iador,	rumo	à	

condições	econômicas	mais	igualitárias	porém	ainda	

muito	frágeis.
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Por uma Economia Política do Audiovisual: da APEC à “Gamifi -
cação”

J���� L������� M����� (*)
 G����� S������� (**)

No	início	de	novembro	de	2014,	

houve	mais	uma	rodada	de	nego-

ciações	multilaterais	do	Fórum	

de	Cooperação	Econômica	Ásia-

-Pací�ico	(APEC).	Criada	em	1989,	a	

entidade	se	con�igura	como	um	dos	

mais	acabados	exemplos	da	reali-

dade	geopolítica	posterior	à	Guerra	

Fria,	relativizando	o	multilateralis-

mo	e	consagrando	conceitos	como	

o	de	“regionalismo	aberto”.	Em	sua	

reunião	de	novembro,	a	APEC	co-

locou	em	evidência	outra	caracte-

rística	típica	do	mundo	posterior	à	

corrida	armamentista:	a	importân-

cia	crescente	do	“soft	power”,	da	

economia	política	das	tecnologias	

da	inteligência	e	da	comunicação,	

com	ênfase	crescente	na	competi-

tividade	das	indústrias	criativas	e	

do	entretenimento	digital.

A	atenção	dos	observadores	con-

centrou-se	nas	duas	maiores	eco-

nomias	globais,	protagonistas	do	

evento:	os	EUA	e	a	China.	Entre	

ações,	convênios	e	deliberações	

anunciadas,	ganhou	destaque	a	

suspensão	de	taxas	alfandegárias	

entre	os	dois	países	para	uma	ex-

tensa	 lista	de	produtos	de	base	

digital	–	de	sistemas	de	GPS	a	vide-

ogames.

A	convergência	de	interesses	entre	

as	duas	maiores	potências	indica	a	

centralidade	que	os	setores	líderes	

na	criação	de	produtos,	serviços	

e	infraestruturas	digitais	e	novas	

mídias	audiovisuais	vem	ganhando	

no	contexto	econômico	e	geopo-

lítico	global.	Consolida-se	uma	

agenda	centrada	na	complexidade	

crescente	da	economia	criativa	

cujo	substrato	central	é	o	audio-

visual	digital.	 Já	não	se	trata	da	

referência	horizontal	ao	universo	

da	economia	criativa	tal	como	de-

�inida	nas	décadas	�inais	do	século	

XX,	mas	de	uma	fronteira	de	desen-

volvimento	tecnológico.	Desponta	

aqui	o	universo	das	tecnologias	de	

informação	e	comunicação	(TICs),	

das	novas	mídias	e	interfaces,	da	

fronteira	móvel	entre	produção,	

consumo,	distribuição	e	�inancia-

mento	e	especialmente	de	novas	

funções	para	governos,	agências	

reguladoras	e	coalizões	empresa-

riais.	A	economia	do	audiovisual	

digital	desenha	exigências	e	impõe	

pressões	competitivas	com	impli-

cações	políticas	e	sociais	cada	vez	

mais	relevantes.

1  A Economia Criativa Expandida: 
Rumo à Convergência Digital 
Audiovisual

Tendo	sido	formulada	em	meados	

dos	anos	de	1990,	a	abordagem	co-

nhecida	como	“Economia	Criativa”	

vem	expandindo	consideravelmen-

te	sua	área	de	abrangência.	Com	o	

recente	advento	de	ambientes	co-

laborativos,	não	apenas	interativos	

mas	imersivos,	ubíquos	e	móveis,	

sobretudo	com	a	emergência	da	

chamada	“internet	das	coisas”	(“in-

ternet	of	things”	ou	“IoT”),	regis-

tra-se	uma	expansão	na	escala	e	na	

diversidade	dos	temas	que	pautam	

o	desenvolvimento	econômico	e	a	

inovação	em	todas	as	áreas.	
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Não	seria	descabido	pensar	aqui	

na	existência	de	uma	ruptura	com-

parável	às	grandes	revoluções	tec-

nológicas	do	século	XVIII	e	XIX.	A	

matriz	tecnológica	eletroeletrô-

nica	derivada	principalmente	dos	

esforços	de	guerra	no	século	XX	

torna-se	social	e	polit icamente	

mais	entranhada,	com	a	inclusão	

de	setores	como	videogames,	te-

lemedicina,	cidades	inteligentes	e	

cultura	digital	no	modelo	global	de	

desenvolvimento	econômico	atra-

vés	das	TICs.

Nesse	contexto,	já	não	basta	falar	

em	“economia	criativa”.	Há	rup-

turas	expressivas	ainda	em	curso	

que	afetam	tanto	os	setores	tra-

dicionalmente	afeitos	à	de�inição	

tradicional	de	economia	criativa	

(cultura,	design,	moda	etc.),	quanto	

as	barreiras	à	entrada	e	incentivos	

ao	investimento	em	setores	usual-

mente	alheios	ao	prisma	criativo	

(saúde,	desenvolvimento	urbano,	

agricultura	etc.).	De	fato,	o	per�il	

tecnológico	e	a	demanda	de	co-

nhecimentos	técnicos	especí�icos	

tornam	di�ícil	o	emprego	de	esca-

ninhos	conceituais	usuais.

O	próprio	conceito	de	“jogo”	e	do	

setor	de	videogames	 torna-se	o	

pivô	vanguardista	dessa	mutação.	

É	uma	mudança	de	perspectiva	

vagarosa.	Já	é	sabido,	por	exemplo,	

que	o	mercado	de	games	superou	o	

mercado	de	cinema	convencional.	

Paralelamente,	novos	métodos	de	

fruição	de	produtos	como	o	vídeo	

doméstico	(agora	disponível	“on	

demand”	via	serviços	de	streaming)	

indicam	que	já	é	possível	pensar	

numa	“Economia	Criativa	3.0”,	si-

tuada	num	paradigma	econômico	

e	tecnológico	descontínuo	em	rela-

ção	à	segmentação	observada	nas	

últimas	décadas.	

Nesse	contexto,	ganha	importância	

a	“gami�icação”,	ou	seja,	a	percepção	

de	que	a	interação	ao	mesmo	tempo	

competitiva	e	colaborativa	nesses	

ambientes	virtuais	tem	impactos	

reais	sobre	o	comportamento	de	

indivíduos,	empresas	e	mercados	

atravessados	diuturnamente,	em	

modo	online	contínuo,	pelas	interfa-

ces	audiovisuais	e	formas	inovado-

ras	de	monetização	e	conexão	com	a	

economia	tangível	que	se	transfor-

ma	sob	o	impacto	econômico	dessas	

novas	plataformas.

É	sintomática	desse	movimento	a	

publicação	encomendada	em	2014	

pelo	BNDES	à	USP	sobre	o	futuro	

da	indústria	de	games	no	Brasil	

e	no	mundo.	Evidenciam-se	aqui	

essas	tendências	econômicas	ge-

rais,	assim	como	o	agenciamento	

de	novos	 interesses	e	políticas	

públicas	nos	principais	polos	de	de-

senvolvimento	dessa	nova	econo-

mia	criativa	e	audiovisual.		 	

2  Pressupostos da Economia Polí-
tica da Criatividade Audiovisual

É	interessante	destacar	em	que	

medida	as	re�lexões	sobre	os	novos	

processos	já	caminham	para	além	

de	uma	simples	enumeração	acrí-

tica	de	cifras	econômicas	sobre	os	

novos	atores	na	produção,	consu-

mo,	distribuição	e	�inanciamento	

de	produtos	e	serviços	digitais	de	

base	audiovisual.	Com	as	novas	

possibilidades	tecnológicas,	torna-

-se	fundamental	empreender	uma	

etapa	analítica	adicional,	compre-

endendo	os	 impactos	dessa	nova	

ordem	global	e	digital	sobre	temas	

tão	variados	como	a	violação	da	

privacidade	dos	usuários	(ou	até	

mesmo	de	governos),	implicações	

sobre	marcos	regulatórios,	surgi-

mento	de	novos	modelos	de	negó-

cios,	in�lexões	de	segurança	públi-

ca	ou	monitoramento	ambiental.

Essa	nova	economia	política	do	

audiovisual	digital	exige	também	

um	alargamento	de	horizontes	

no	debate	sobre	as	relações	entre	

desenvolvimento	econômico	e	cria-
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tividade,	inovação	chegando	até	a	debates	sobre	ques-

tões	de	ordem	moral,	com	possibilidades	de	ampliação	

ou	retração	de	cidadania.	

De	fato,	algumas	das	características	das	novas	mídias	

–	grande	permissividade,	ubiquidade	e	mobilidade,	re-

valorização	e	monetização	de	ambientes	interativos	e,	

por	vezes,	colaborativos,	muitos	deles	marcados	pelo	

esfacelamento	dos	limites	tradicionais	entre	usuários,	

produtores,	distribuidores,	�inanciadores	e	investido-

res	–	colocam	desa�ios	de	primeira	grandeza.	Tem-se	

aqui	uma	inexplorada	seara	de	possibilidades	a	ser	

enfrentada	pelos	diversos	atores	sociais,	aí	incluindo	o	

universo	das	re�lexões	acadêmicas.

(*)	Graduado	em	Ciências	Econômicas	e	Doutor	em	História	Econômi-

ca	pela	USP.	Trabalha	com	temas	ligados	à	economia	da	cultura,	eco-

nomia	criativa	e	economia	da	tecnologia,	informação	e	comunicação	

5(TICs).	(E-mail:	julio.moraes@usp.br).

(*)	Graduado	em	Ciências	Econômicas	pela	FEA-USP	e	Doutor	em	Teo-

ria	Econômica	pela	Unicamp;	professor	do	Departamento	de	Cinema,	

Rádio	e	TV	da	Escola	de	Comunicações	e	Artes	da	USP.	Coordena	os	

grupos	de	pesquisa	“Iconomia”	e	“Cidade	do	Conhecimento”.	Diretor	

para	a	América	Latina	da	“Games	for	Change”	

(www.gamesforchange.org.br).	(E-mail:	schwartz@usp.br).



21temas de economia aplicada

janeiro de  2015

Número de Legisladores e Representatividade Política das Mu-
lheres: Efeitos na Política Municipal Brasileira

1

G������ C�����  (*)

1  Introdução

A	série	de	artigos	a	que	esse	estu-

do	pertence	visa	analisar	como	o	

número	de	legisladores	pode,	em	

uma	democracia	representativa,	

afetar	a	 representatividade	do	

eleitorado	e,	consequentemente,	

impactar	políticas	públicas.	O	foco	

da	análise	é	na	representatividade	

das	mulheres	na	política	munici-

pal	brasileira.

No	primeiro	artigo,	buscou-se	mo-

tivar	o	tema	com	uma	breve	revi-

são	de	literatura.	Apresentaram-se	

estudos	que	mostram	a	 impor-

tância	de	instituições	polít icas	

na	representatividade	de	grupos	

minoritários	e	que	encontram	evi-

dências	de	como	tais	impactos	na	

representatividade	também	se	tra-

duzem	em	mudanças	nas	decisões	

tomadas	pelos	governantes	eleitos.	

Ainda	no	primeiro	artigo,	motivou-

-se	o	foco	na	representatividade	

política	das	mulheres,	um	grupo	

bastante	sub-representado	no	Bra-

sil	e	no	mundo.

Já	o	segundo	artigo	da	série	discu-

tiu	as	di�iculdades	em	se	estimar	o	

efeito	causal	do	número	de	legis-

ladores	na	representatividade	do	

eleitorado.	Além	disso,	apresentou-

-se	o	contexto	municipal	brasileiro	

e	foi	exposto	o	motivo	pelo	qual	ele	

permite	superar	os	principais	de-

sa�ios	metodológicos	para	a	análise	

de	interesse.	Conforme	foi	aborda-

do,	o	número	de	vereadores	das	

cidades	brasileiras	nas	eleições	de	

2004	e	2008	foi	completamente	de-

terminado	pela	população	de	cada	

cidade,	de	acordo	com	uma	regra	

imposta	pelo	Supremo	Tribunal	

Federal.	Tal	situação	permite	o	uso	

do	método	de	Regressões	Descon-

tínuas	para	estimar	o	efeito	causal	

de	interesse.
1

Com	toda	a	contextualização	do	

tema	e	explicação	da	metodolo-

gia	econométrica	feitas	nos	dois	

primeiros	artigos	da	série,	esse	

terceiro	estudo	visa	a	apresentar	

o	resultado	do	exercício	empírico	

que	est imou	o	 efeito	 do	núme-

ro	de	vereadores	dos	municípios	

brasileiros	em	algumas	variáveis	

políticas	de	interesse	(com	foco	em	

representatividade	feminina).	Isso	

será	feito	na	próxima	seção.	Pri-

meiramente,	serão	apresentados	os	

efeitos	que	uma	vaga	a	mais	na	Câ-

mara	Municipal	possui	na	decisão	

de	entrada	política	e	competição	

eleitoral	dos	municípios.	Posterior-

mente,	serão	discutidos	os	efeitos	

nos	resultados	das	eleições	e	no	

grupo	de	vereadores	eleitos.

2  Efeitos na Entrada Política

Os	efeitos	estimados	de	uma	vaga	

a	mais	nas	Câmaras	Municipais	na	

entrada	de	cidadãos	na	política	são	

apresentados	na	Tabela	1.	Cada	co-

luna	desta	tabela	é	uma	regressão	

com	uma	variável	dependente	dife-

rente.	Além	do	efeito	causal	de	um	

maior	número	de	vereadores	na	

primeira	descontinuidade	da	lei	(de	

47,619	habitantes),2	apresentamos	

também	uma	média	da	variável	de-

pendente	em	municípios	próximos	

ao	corte	e	à	esquerda	dele.	Essa	

informação	permite	avaliarmos	a	

magnitude	dos	efeitos	encontrados.
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Tabela  1 – Efeito do Número de Vereadores na Entrada Política

 (1) (2) (3) (4) (5)

Núm. de Núm. Núm. Núm. Núm.

cidadãos de de de de

afi liados a partidos coalizões candidatos candidatas

partidos competindo competindo homens mulheres

Efeito Tratamento -24.29 -0.614 0.633 9.650* 1.644

(0.637) (0.455) (0.260) (0.056) (0.462)

Média no cutoff 579.2 16,6 9,9 77,8 25,2

Observações 5,282 5,282 5,282 5,282 5,282

	*A	’média	no	cutoff	point’	é	calculada	com	municípios	cuja	população	vai	de	46.620	até	o	threshold	(20	observações).

p-valor	entre	parênteses.

***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1.

A	primeira	investigação	busca	entender	se	um	maior	

número	de	vagas	no	legislativo	local	afeta	o	número	

de	cidadãos	a�iliados	a	partidos	políticos	e	a	formação	

de	partidos	e	coalizões	nos	municípios.	É	importante	

ressaltar,	no	entanto,	que	como	a	regra	eleitoral	que	

determinou	o	número	de	vereadores	de	cada	cidade	

só	foi	decidida	a	poucos	meses	das	eleições	de	2004	e	

2008,	já	havia	passado	o	prazo	para	novas	�iliações	e	

formação	de	partidos/coalizões.	Essas	variáveis,	por-

tanto,	não	deveriam	ser	afetadas.	O	resultado	dessas	

estimações	está	nas	colunas	1	a	3	da	Tabela	1	e	con�ir-

ma	que	não	há	salto	descontínuo	dessas	variáveis	no	

cutoff	analisado.

Por	outro	lado,	os	partidos	no	Brasil	devem	apresen-

tar	suas	listas	de	candidatos	para	as	eleições	apenas	

quatro	meses	antes	do	pleito,	de	forma	que	puderam	

adaptá-las	em	resposta	à	mudança	da	regra	que	es-

tabeleceu	o	número	de	vereadores	de	cada	cidade.	A	

investigação	se	isso	de	fato	ocorreu	é	apresentada	nas	

colunas	4	e	5	da	Tabela	1.	Os	resultados	sugerem	que	

o	salto	descontíno	no	número	de	vagas	de	9	para	10	

vereadores	afetou	o	número	de	candidatos	de	forma	

assimétrica	entre	os	gêneros:	houve	elevação	no	nú-

mero	de	homens	competindo,	enquanto	não	há	regis-

tro	de	aumento	no	número	de	candidatas	mulheres.	

Essa	evidência	está	em	linha	com	modelos	teóricos	

e	evidências	empíricas	que	mostram	que	mulheres	

possuem	uma	barreira	política	na	decisão	de	entrada	

(BHALOTRA	et	al.,	2013;	CASAS-ARCE;	SAIZ,	2011).

Portanto,	a	principal	conclusão	dessa	primeira	investi-

gação	empírica	é	que,	no	contexto	analisado,	um	maior	

número	de	vagas	está	associado	a	uma	quantidade	

maior	de	homens	competindo,	enquanto	o	número	de	

candidatas	do	sexo	feminino	não	é	alterado.

3  Efeitos nos Resultados das Eleições

Depois	de	mostrar	como	o	número	de	vagas	no	legis-

lativo	local	afeta	a	entrada	dos	cidadãos	na	política,	o	

foco	passa	a	ser	no	resultado	das	eleições.	Essas	evi-

dências	são	apresentadas	na	Tabela	2.
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A	primeira	análise	(coluna	1,	painel	

A)	mostra	que	o	maior	número	de	

candidatos	a	vereador	(candidatos	

homens)	afeta	a	participação	dos	

cidadãos	nas	eleições.	O	resultado	

apresentado	é	de	uma	queda	signi-

�icativa	na	abstenção	eleitoral	nos	

municípios	à	direita	do	cutoff.	Com	

maior	leque	de	opções	para	votar,	

mais	pessoas	se	sentem	motivadas	

a	participar	do	pleito.

A	próxima	investigação	busca	en-

tender	se	o	número	de	vagas	na	

Câmara	Municipal	afeta	de	forma	

assimétrica	os	resultados	eleito-

rais	para	homens	e	mulherees.	

Vale	lembrar	que	a	seção	anterior	

mostrou	que	o	efeito	de	uma	vaga	

a	mais	na	competição	política	foi	

de	entrada	de	candidatos	do	sexo	

masculino,	enquanto	não	há	efeito	

na	entrada	de	candidatas	mulhe-

res.	Tendo	isso	em	mente,	come-

çamos	a	análise	veri�icando	se	o	

percentutal	total	de	votos	válidos	

recebidos	por	homens	e	mulheres	

sofre	alguma	mudança	descontí-

nua	no	cutoff.	É	apresentado	nas	

colunas	2	e	3	(painel	A,	Tabela	2)	

que	não	há	alterações	nessa	vari-

ável.	Apesar	de	o	maior	número	

de	vagas	nas	Câmaras	levar	a	um	

maior	número	de	candidatos	ho-

Tabela  2 – Efeito do Número de Vereadores nos Resultados Eleitorais

 Painel A (1) (2) (3) (4) (5)

Taxa de % votos % votos Núm. Médio Núm. Médio

abstenção recebidos recebidos de votos de votos

eleitoral por candidatos por candidatas para candidatos para candidatas

(%) homens mulheres homens mulheres

Efeito Tratamento -1.739** -0.559 0.570 -47.96** -11.38

(0.025) (0.615) (0.608) (0.056) (0.577)

Média no cutoff 16,4 84,8 15,2 306,9 177,1

Observações 5,281 5,274 5,274 5,282 5,278

 Painel B (1) (2) (3) (4) (5)

HHI HHI Número % da Chance de

dos votos dos votos de Câmara eleger

para candidatos para candidatas mulheres preenchido ao menos 1

homens mulheres eleitas por mulheres mulher

Efeito Tratamento -0.004* 0.005 0.431** 3.329* 0.203**

(0.095) (0.758) (0.024) (0.092) (0.016)

Média no cutoff 0,03 0,13 0,9 10.0 0,45

Observações 5,274 5,268 5,282 5,282 5,282

	*A	’média	no	cutoff	point’	é	calculada	com	municípios	cuja	população	vai	de	46.620	até	o	threshold	(20	observações).

p-valor	entre	parênteses.

***	p<0.01,	**	p<0.05,	*	p<0.1.
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mens,	a	parcela	de	votos	destina-

dos	a	homens	e	mulheres	não	sofre	

impacto	algum.	Portanto,	a	evidên-

cia	apresentada	signi�ica	que	nos	

municípios	à	direita	do	threshold	

analisado	há	um	maior	número	de	

candidatos	homens	competindo	

pelo	mesmo	percentual	de	votos	

válidos.

Para	corroborar	essa	ideia	de	que	

os	homens	de	fato	se	defrontam	

com	uma	maior	competição	elei-

toral	quando	há	maior	número	

de	vagas	no	legislativo	 local,	as	

colunas	4	e	5	do	Painel	A	(Tabela	

2)	mostram	que	o	número	médio	

de	votos	recebido	por	cada	can-

didato	homem	sofre	redução	de	

aproximadamente	16%3	no	cutoff,	

enquanto	não	há	efeito	signi�icante	

no	número	de	votos	recebidos	indi-

vidualmente	pelas	mulheres.	Para	

reforçar	o	ponto,	calculamos	ainda	

o	Índice	de	Her�indahl-Hirschman	

para	os	votos	recebidos	por	ho-

mens	e	mulheres,	a	�im	de	avaliar	

se	a	concentração	de	votos	desti-

nados	a	candidatos	de	cada	gênero	

sofre	alteração	causada	pelo	nú-

mero	de	vagas	para	a	Câmara.	As	

colunas	1	e	2	do	Painel	B	(Tabela	2)	

mostram	que	há	uma	elevação	na	

dispersão	de	votos	para	candidatos	

do	sexo	masculino	e	nenhum	efeito	

aparente	na	distribuição	dos	votos	

para	as	mulheres.

A	conclusão	das	análises	apresen-

tadas	nessa	seção	é	que	a	maior	

entrada	de	cidadãos	homens	na	po-

lítica	fez	com	que	esses	passassem	

a	competir	pelo	mesmo	percentual	

de	votos	destinado	a	candidatos	

do	sexo	masculino.	Assim,	houve	

uma	“canibalização”	entre	candi-

datos	homens,	reduzindo	o	número	

médio	de	votos	recebidos	por	cada	

um	deles.

Por	�im,	é	dado	um	passo	adicional	

na	análise,	para	veri�icar	as	prin-

cipais	consequências	dos	efeitos	

mostrados	até	aqui.	Os	exercícios	

econométricos	 realizados	para	

tal	são	apresentados	nas	colunas	

3,	4	e	5	do	Painel	B	 (Tabela	2).	

Primeiramente,	é	apontado	que	

um	maior	número	de	vagas	nas	

Câmaras	 leva	a	um	aumento	no	

número	de	mulheres	eleitas	para	o	

legislativo	local.	A	coluna	4	reforça	

essa	evidência,	mostrando	que	o	

percentual	de	mulheres	nas	Câ-

maras	de	Vereadores	é	maior	nos	

municípios	logo	à	direita	do	cuto-

ff.	Por	�im,	a	coluna	5	mostra	um	

efeito	positivo	muito	signi�icante	

na	probabilidade	de	ao	menos	uma	

mulher	ser	eleita	vereadora.	Assim,	

a	investigação	conduzida	mostra	

que	os	efeitos	que	uma	vaga	a	mais	

no	legislativo	local	dos	municípios	

brasileiros	 teve	na	competição	

eleitoral	in�luenciam	diretamente	

o	pool	de	políticos	eleitos,	aumen-

tando	a	participação	das	mulheres	

no	ambiente	de	tomada	de	decisão.

4 Conclusão

O	presente	artigo	deu	continuidade	

à	série	de	estudos	que	pretende	

avaliar	como	o	número	de	verea-

dores	das	cidades	brasileiras	afeta	

a	representatividade	feminina	na	

política,	e	como	isso	impacta	as	po-

líticas	públicas	municipais.	Nessa	

análise,	foram	apresentados	os	re-

sultados	econométricos	que	mos-

tram	que,	no	contexto	das	eleições	

municipais	brasileiras	de	2004	e	

2008,	uma	vaga	a	mais	nas	Câma-

ras	Municipais	causou	alterações	

na	competição	política	que	levaram	

a	um	aumento	na	eleição	de	mulhe-

res	para	o	legislativo	local.

Essa	evidência	é	de	extrema	im-

portância	em	um	contexto	como	

o	brasileiro,	de	baixa	participação	

feminina	na	política.	Além	disso,	

adiciona	valor	à	literatura	ao	en-

contrar	mais	um	mecanismo	que	

in�luencia	diretamente	a	represen-

tatividade	das	mulheres.

O	próximo	e	último	artigo	da	série	

mostrará,	por	�im,	como	o	efeito	de	

elevar	a	participação	das	mulheres	

no	processo	de	tomada	de	decisão	

afetou	as	políticas	públicas	empre-

gadas	pelos	governantes	locais.
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O Grau Inovativo das Aglomerações Industriais Relevantes do 
Brasil – Parte III1

E������ M����� G��� S������� (*)

Nessa	terceira	e	última	parte	do	

trabalho,	os	resultados	do	Índice	

de	Inovação	para	as	aglomerações	

industriais	brasileiras	e	regiões	em	

2012	serão	analisados	e	compara-

dos	com	os	resultados	para	2003,	

assim	como	os	clusters	de	inovação.

1 Resultados

Espera-se	que	a	inovação	indus-

trial	seja	tão	ou	mais	concentrada	

que	a	própria	indústria,	dado	que	

as	�irmas	mais	inovadoras,	os	tra-

balhadores	mais	quali�icados	e	o	

próprio	processo	inovativo	reque-

rem	uma	infraestrutura	local	mais	

desenvolvida	que	muitos	setores	

industriais,	além	de	um	sistema	

social	mais	integrado	para	troca,	

criação	e	incentivos	à	inovação	e	

um	corpo	de	instituições	de	pes-

quisa,	universitárias	e	de	ensi-

no	mais	robustas	e	coordenadas.	

Todos	esses	fatores	separadamente	

e	principalmente	em	conjunto	são	

mais	di�íceis	de	serem	reproduzi-

dos	no	espaço.	Logo,	ela	tende	a	ser	

mais	limitada,	especialmente	com	

relação	às	atividades	intensivas	

em	informação	e	conhecimento,	

que	requerem	escalas	 urbanas	

elevadas	e	diversidade	produtiva	

(LEMOS	et	al.,	2005).

Inicia-se	a	análise	dos	resultados	

pela	Tabela	1,	que	mostra	o	grau	

inovativo	do	País,	das	regiões,	dos	

Estados	e	das	aglomerações	in-

dustriais	relevantes	(AIR)	a	partir	

do	Índice	de	Inovação,	separando	

também	o	índice	para	apenas	as	

dimensões	de	potencial	inovativo	

e	de	spillover	de	conhecimento.	Os	

Índices	de	Inovação	para	o	Brasil,	

regiões	e	Estados	foram	calculados	

da	mesma	forma	que	para	as	AIRs,	

considerando-se	o	 total	de	tra-

balhadores	industriais	dentro	de	

cada	um	desses	níveis	geográ�icos.

Usando	os	 índices	do	Brasil,	que	

teve	um	Índice	de	 Inovação	de	

0,455,	para	comparar	os	resulta-

dos	dos	outros	níveis	geográ�icos,	

observa-se	que	as	regiões	Sul	e	

Sudeste	�icaram	acima	do	nível	na-

cional	em	2012,	enquanto	o	Norte,	

Nordeste	e	o	Centro-Oeste	�icaram	

abaixo.	Com	suas	infraestruturas	e	

sistemas	acadêmico-universitários	

mais	desenvolvidos	nas	princi-

pais	regiões	metropolitanas	e	nas	

médias	cidades,	o	Sudeste	� icou	

em	primeiro,	com	0,520,	e	o	Sul	

em	segundo,	com	0,459,	possuin-

do	um	mercado	de	trabalho	mais	

quali�icado	e	setores	mais	inova-

tivos	que	as	outras	três	regiões.	O	

Centro-Oeste,	além	de	ser	a	região	

com	apenas	uma	AIR,	também	foi	

a	menos	 inovativa,	 com	apenas	

0,282,	sugerindo,	sem	se	esquecer	

das	outras	características	econô-

micas	da	região,	que	a	inovação	é	

facilitada	em	regiões	com	indústria	

mais	aglomerada	devido	aos	feitos	

de	transbordamento	de	conheci-

mento.

Ainda	assim,	como	pode	ser	visto	

para	as	regiões	e	todos	os	outros	

níveis	geográ�icos,	o	potencial	ino-

vativo	explica	mais	o	Índice	de	Ino-

vação	que	as	dimensões	de	spillo-

ver	de	conhecimento:	o	índice	do	

potencial	inovativo	é	maior	que	o	

do	spillover	de	conhecimento.	Um	

fator	para	isso	é	que	as	ocupações	

com	maior	nota	nas	dimensões	de	

spillover	de	conhecimento	estão	

em	sua	maioria	 nos	 setores	de	

serviços	e	não	industriais.	 Já	as	
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ocupações	com	maior	potencial	

inovativo,	como	engenheiros	de	vá-

rias	especialidades,	químico,	técni-

co	químico	de	petróleo,	técnico	de	

laboratório	de	análises	�ísico-quí-

micas	(materiais	de	construção),	

desenhista	industrial	de	produto	

(designer	de	produto),	pesquisa-

dores,	mecânico	de	voo,	diretor	de	

operações	de	serviços	de	trans-

porte,	técnico	de	comunicação	de	

dados,	técnico	de	rede	(telecomu-

nicações),	técnico	de	transmissão	

(telecomunicações),	tecnólogo	em	

telecomunicações	e	em	mecatrô-

nica,	analista	de	suporte	computa-

cional,	administrador	de	sistemas	

operacionais,	entre	outros,	 têm	

maior	presença	na	indústria.

Vale	ressaltar	que	o	Norte,	mesmo	

sendo	uma	região	pouco	industria-

lizada	e	com	indústrias	de	menor	

intensidade	tecnológica,	aparece	

em	terceiro	 lugar	entre	as	regi-

ões,	com	0,448,	próxima	do	Sul	e	

bem	acima	do	Nordeste,	que	vem	

em	quarto	lugar,	com	0,308.	Logo,	

deve-se	ter	cautela	ao	analisar	esse	

resultado.	Ele	deve-se	a	um	outlier:	

a	ZFM,	uma	zona	franca	em	que	

as	�irmas	residentes	em	Manaus	

possuem	redução	nos	impostos	de	

importação	e	outros	bene�ícios	nos	

impostos	estaduais	e	municipais	

(SUFRAMA,	2014).	Além	disso,	

alguns	desses	incentivos	são	es-

tendidos	para	outros	municípios	

na	região	Norte,	mesmo	que	pou-

cas	�irmas	usufruam	deles	fora	

da	RM	de	Manaus.	O	efeito	disso	é	

uma	concentração	da	indústria	de	

eletrônicos,	de	equipamentos	de	

transporte,	químicos,	entre	outros,	

restritos	principalmente	ao	mu-

nicípio	de	Manaus.	Muitos	desses	

setores	são	classi�icados	como	de	

alta	e	média	alta	intensidade	tec-

nológica,	concentrados	numa	re-

gião	que,	fora	da	ZFM,	é	geralmente	

desindustrializada	e	com	setores	

de	baixa	ou	média	baixa	intensida-

de	tecnológica,	gerando	um	índice	

relativo	elevado,	como	é	o	Índice	de	

Inovação.	Porém,	nesse	caso,	devi-

do	a	essa	exogeneidade	da	política	

�iscal,	esse	elevado	Índice	de	Ino-

vação	não	indica	uma	região	ino-

vadora,	pois	a	maioria	das	�irmas	

são	montadoras,	apenas	impor-

tando	componentes	e	partes	para	

depois	montar	um	produto.	Dados	

das	PINTEC	(Pesquisa	Industrial	

de	Inovação	Tecnológica)	do	IBGE	

mostram	como	os	indicadores	de	

Pesquisa	e	Desenvolvimento	(P&D)	

e	inovação	dessa	região	e	do	Esta-

do	do	Amazonas	são	baixos.
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Tabela 1 – Índice de Inovação para Diferentes Níveis Geográfi cos, 2012

 Índice de Inovação Potencial Inovativo Spillover de Conhecimento
Brasil 0,455 0,461 0,438
Regiões
Sudeste 0,520 0,527 0,503
Sul 0,459 0,467 0,440
Norte 0,448 0,453 0,436
Nordeste 0,308 0,313 0,295
Centro-Oeste 0,282 0,287 0,270
Estados
Amazonas 0,810 0,816 0,796
Rio de Janeiro 0,599 0,605 0,582
São Paulo 0,562 0,569 0,544
Rio Grande do Sul 0,495 0,503 0,473
Paraná 0,443 0,450 0,427
Santa Catarina 0,435 0,442 0,418
Distrito Federal 0,415 0,418 0,406
Minas Gerais 0,398 0,404 0,382
Bahia 0,367 0,373 0,354
Espírito Santo 0,347 0,353 0,332
Amapá 0,342 0,346 0,333
Pernambuco 0,342 0,347 0,329
Maranhão 0,331 0,337 0,318
Goiás 0,304 0,309 0,291
Ceará 0,293 0,298 0,280
Sergipe 0,282 0,288 0,268
Roraima 0,279 0,283 0,271
Piauí 0,277 0,281 0,266
Tocantins 0,273 0,279 0,260
Pará 0,268 0,272 0,256
Mato Grosso do Sul 0,262 0,267 0,248
Rondônia 0,254 0,258 0,243
Rio Grande do Norte 0,252 0,256 0,241
Paraíba 0,238 0,242 0,227
Mato Grosso 0,237 0,241 0,226
Acre 0,236 0,239 0,227
Alagoas 0,200 0,205 0,188
AIRs
Curitiba 0,706 0,714 0,685
Rio de Janeiro 0,651 0,658 0,635
São Paulo 0,636 0,643 0,618
Caxias do Sul 0,626 0,637 0,600
Belo Horizonte 0,614 0,622 0,595
Salvador 0,606 0,612 0,591
Porto Alegre 0,577 0,586 0,556
Joinville 0,530 0,538 0,510
Recife 0,465 0,471 0,451
Vitória 0,392 0,397 0,379
Londrina 0,383 0,388 0,369
Goiânia 0,357 0,361 0,346
Campos dos Goytacazes 0,354 0,358 0,344
Uberlândia 0,350 0,356 0,335
Belém 0,328 0,332 0,317
Fortaleza 0,314 0,318 0,303
Parauapebas 0,242 0,246 0,231

Fonte:	Dados	da	ONET	(MACIENTE,	2013)	e	da	RAIS	(MTE).
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O	impacto	da	ZFM	é	ainda	maior	

no	Índice	de	Inovação	do	Estado	do	

Amazonas,	que	está	muito	acima	

do	segundo	lugar.	Porém,	excluin-

do-se	esse	resultado,	os	Estados	

re�letem	em	parte	os	resultados	

para	as	regiões.	Os	Estados	do	Sul	

e	Sudeste	aparecem	nas	primeiras	

posições,	com	o	Rio	de	Janeiro	em	

primeiro,	seguido	de	São	Paulo,	Rio	

Grande	do	Sul,	Paraná	e	Santa	Ca-

tarina,	dados	seus	polos	industriais	

e	de	inovação	mais	desenvolvidos	e	

que	não	se	restringem	às	principais	

regiões	metropolitanas.	Importan-

te	citar	que	esse	quadro	teve	uma	

diferença	para	os	resultados	de	

2003:	nesse	ano,	São	Paulo	esta-

va	acima	do	Rio	de	Janeiro,	com	

0,554	contra	0,497.	Logo,	ambas	

aumentaram	seu	índice	entre	2003	

e	2012,	porém	o	Rio	de	 Janeiro	

cresceu	mais	nesse	período.	

Olhando	de	modo	mais	detalhado	

os	resultados	para	as	17	AIRs	iden-

ti�icadas	na	seção	anterior,	obser-

va-se	que	nove	delas	estão	acima	

do	nível	nacional	e	apenas	quatro	−	

Londrina,	Campos	dos	Goytacazes,	

Uberlândia	e	Parauapebas	−	estão	

abaixo	do	nível	do	seu	respectivo	

Estado.	Além	disso,	a	média	das	17	

AIRs	está	bem	acima	da	média	dos	

26	Estados,	sem	contar	o	Amazo-

nas.	Isso	mostra	a	maior	capacida-

de	inovativa	das	AIRs	frente	às	ou-

tras	áreas	industriais	dos	Estados	

e	do	País.	Logo,	isso	aponta	para	o	

fato	de	a	capacidade	inovativa	tam-

bém	ser	concentrada	e	para	possí-

veis	efeitos	de	transbordamento	

para	além	da	produção	industrial:	

para	transbordamentos	de	conhe-

cimentos,	o	que	será	mais	bem	ana-

lisado	a	seguir	com	os	resultados	

dos	clusters	de	inovação.

Com	esse	olhar	em	uma	menor	es-

cala	geográ�ica,	observa-se	que	a	

AIR	mais	inovativa	não	está	em	São	

Paulo	ou	no	Rio	de	Janeiro,	mas	sim	

no	Paraná,	com	a	AIR	de	Curitiba,	

com	um	impressionante	índice	de	

0,706.	Novamente,	São	Paulo	vem	

perdendo	espaço	para	outras	regi-

ões	dinâmicas	no	Sul	e	Sudeste.	Em	

2003,	a	AIR	de	São	Paulo	era	a	mais	

inovativa,	seguida	por	Curitiba,	e	

a	AIR	do	Rio	de	Janeiro	estava	em	

quinto	lugar.	Em	2012,	a	AIR	do	Rio	

de	Janeiro	também	ultrapassou	a	

de	São	Paulo,	�icando	em	segundo	

lugar.	Ainda	assim,	o	índice	de	São	

Paulo	cresceu	no	período	e	é	um	

importantíssimo	polo	industrial	e	

sistema	de	inovação	nacional.

Em	sexto	lugar	aparece	a	primeira	

AIR	fora	do	Sul	e	Sudeste,	e	que	su-

pera	as	AIRs	de	Porto	Alegre,	Join-

ville,	Vitória	e	Londrina.	É	a	AIR	de	

Salvador,	que	alcançou	essa	posi-

ção	principalmente	pela	importan-

te	indústria	química	do	município	

de	Camaçari,	que	possui	uma	pro-

dução	industrial	maior	que	a	de	

Salvador.	No	trabalho	de	Lemos	

et	al.	(2005),	Salvador	também	foi	

a	aglomeração	mais	 inovativa	do	

Nordeste.

As	quatro	AIRs	que	possuem	um	

Índice	de	Inovação	abaixo	do	índice	

de	seu	respectivo	Estado	possuem	

uma	indústria	mais	concentrada	

em	setores	de	baixa	e	média	baixa	

intensidade	tecnológica.	Paraua-

pebas	e	Campos	de	Goytacazes	

são	AIRs	de	indústrias	extrativas:	

a	primeira,	especialmente	em	mi-

nerais	metálicos	e	a	segunda	em	

petróleo	e	gás	natural,	e	os	outros	

setores	com	maior	participação	

também	são	de	baixa	tecnologia.	

Uberlândia,	por	sua	vez,	possui	

uma	grande	concentração	no	setor	

alimentício,	ligada	principalmen-

te	ao	grande	agronegócio	da	re-

gião	e	do	Centro-Oeste.	Londrina	

também	tem	uma	forte	indústria	

alimentícia,	porém	mais	diversi�i-

cada,	com	indústrias	de	vestuário	

e	acessórios	e	de	móveis,	todas	de	

baixa	intensidade	tecnológica.	Adi-

cionalmente,	todas	as	quatro	estão	

no	mesmo	Estado	que	outras	AIRs	

com	alto	índice,	colaborando	para	

que	seus	próprios	índices	�iquem	

abaixo	dos	índices	de	seus	respec-

tivos	Estados.

De	forma	geral,	as	nove	últimas	

AIRs	 no	 Índice	 de	 Inovação	 −	

mesmo	Recife	com	seu	crescimento	

expressivo	nos	últimos	anos	−	re-

velaram	possuir	uma	concentra-

ção	industrial	em	setores	menos	

inovativos	e	com	um	mercado	de	

trabalho	composto	por	ocupações	

com	menor	potencial	inovativo	e	

de	spillover	de	conhecimento,	indi-

cando	menor	capacidade	inovativa	

dessas	AIRs.

Já	o	crescimento	do	Índice	de	Ino-

vação	no	Brasil	foi	pequeno	no	pe-

ríodo	2003-2012,	porém,	bem	desi-

gual	entre	as	regiões	e	os	Estados.	
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Enquanto	o	índice	nacional	cresceu	

apenas	4,10%,	a	região	Sul	teve	o	

maior	crescimento,	com	15,83%.	

Muito	desse	crescimento	deve-

-se	às	AIRs	de	Londrina,	Curitiba,	

Porto	Alegre,	Joinville	e	Caxias	do	

Sul,	que	obtiveram	crescimentos	

acima	da	região.	Destacam-se	aqui	

principalmente	Curitiba	e	Caxias	

do	Sul,	que	já	ocupavam	a	segunda	

e	terceira	posições	entre	as	AIRs	

em	2003	e	conseguiram	manter	

um	dinamismo	na	sua	indústria	

no	período	de	2003	a	2012,	com	

crescimentos	de	23,78%	e	16,22%,	

respectivamente,	 � icando	Curi-

tiba	em	primeiro	e	Caxias	do	Sul	

em	quarto	no	ano	de	2012.	Em	

seguida,	vieram	o	Nordeste	e	o	

Centro-Oeste,	com	9,39%	e	9,35%,	

respectivamente.	Além	de	terem	

obtido	um	crescimento	da	produ-

ção	industrial	maior	que	o	Sudeste,	

essas	duas	regiões	obtiveram	um	

crescimento	maior	no	grau	inovati-

vo	da	sua	indústria,	demonstrando	

que	esse	lento	processo	de	descon-

centração	industrial	inter-regional	

não	ocorreu	apenas	em	setores	

de	menor	tecnologia	e	indústrias	

menos	inovativas.	Porém,	esse	pro-

cesso	de	aperfeiçoamento	tecnoló-

gico	do	parque	industrial	do	Nor-

deste	e	Centro-Oeste	é	igualmente	

lento,	pois	tanto	em	2003	como	em	

2012	�icaram	na	penúltima	e	na	úl-

tima	posição	do	Índice	de	Inovação,	

respectivamente.	O	Sudeste	vem	

perdendo	o	seu	dinamismo,	tanto	

no	crescimento	industrial	como	

no	grau	inovativo,	principalmente	

para	o	Sul	nesse	último	caso,	mas	

ainda	permanece	como	o	principal	

parque	industrial	do	País.	Menor	

que	o	crescimento	de	2,47%	do	

Sudeste	foi	a	queda	de	4,74%	do	ín-

dice	do	Norte:	mesmo	com	o	maior	

crescimento	da	produção	indus-

trial	entre	2000	e	2010,	esse	cres-

cimento	ainda	está	muito	baseado	

em	indústrias	extrativas	e	de	bens	

de	consumo	não	duráveis,	mos-

trando	ainda	o	enorme	atraso	do	

parque	industrial	do	Norte.	Mesmo	

a	ZFM	não	possui	dinamismo	para	

elevar	o	crescimento	da	região	ou	

do	próprio	Amazonas,	que	foi	o	Es-

tado	com	o	menor	crescimento	no	

Índice	de	Inovação.

O	crescimento	de	20,32%	do	Esta-

do	do	Rio	de	Janeiro	permitiu-lhe	

superar	São	Paulo	entre	2003	e	

2012.	Outros	Estados	que	já	ocu-

pavam	boa	posição	em	2003	e	con-

seguiram	manter	o	dinamismo	de	

crescimento	da	base	tecnológica	da	

sua	indústria	e	da	quali�icação	dos	

seus	trabalhadores	foram	Distrito	

Federal,	Santa	Catarina,	Paraná,	

Rio	Grande	do	Sul	e	Espírito	Santo.	

Observa-se	que	o	crescimento	da	

região	Sul	ocorreu	em	todos	os	

seus	Estados,	porém,	aparentemen-

te	concentrado	ainda	em	alguns	

centros	dinâmicos	mais	inovativos,	

já	que	o	crescimento	do	índice	de	

todas	as	AIRs	foi	maior	do	que	de	

seus	respectivos	Estados.

Já	São	Paulo	e	Minas	Gerais	per-

deram	 força	 relat ivamente	aos	

outros	Estados,	com	crescimentos	

de	1,42%	e	4,20%,	respectivamen-

te.	No	entanto,	ainda	permanecem	

como	Estados	inovativos	no	padrão	

brasileiro.	Observa-se	que	parte	

desse	baixo	crescimento	no	índice	

de	Minas	Gerais	se	deve	à	AIR	de	

Uberlândia,	que	apresentou	queda	

de	3,01%	no	índice,	enquanto	a	AIR	

de	Belo	Horizonte	colaborou	para	

que	o	índice	do	Estado	ainda	obti-

vesse	um	crescimento,	já	que	ela	

apresentou	um	expressivo	cresci-

mento	de	23,02%.	

Outros	Estados	 vêm	ganhando	

espaço:	Pernambuco,	com	o	quar-

to	maior	crescimento	(19,59%),	e	

Maranhão,	com	11,74%,	�icando	

ambos	na	metade	superior	da	lista.	

A	AIR	de	Recife	obteve	o	maior	

crescimento	do	período,	expressi-

vos	39,12%,	bem	acima	do	segun-

do	lugar,	fazendo	com	que	Recife	

se	destacasse	entre	as	AIRs	fora	

do	Sul	e	Sudeste.	Por	outro	lado,	

a	Bahia	teve	uma	grande	perda,	

caindo	6,03%,	indo	do	quarto	lugar	

em	2003	para	o	oitavo	em	2012	

entre	os	Estados.	A	sua	única	AIR,	

Salvador,	teve	apenas	o	14º	maior	

crescimento	entre	as	AIRs.

Tanto	a	AIR	do	Rio	de	Janeiro	como	

o	Estado	obtiveram	bons	cresci-

mentos,	 fazendo	com	que	a	AIR	

saísse	do	quinto	para	o	segundo	

lugar	entre	2003	e	2012.	Campos	

dos	Goytacazes	também	obteve	

bom	crescimento,	mas	ainda	insu-

�iciente	para	destacá-lo	em	2012.	

Assim,	o	Estado	do	Rio	de	Janeiro	

foi	o	mais	dinâmico	entre	os	Esta-

dos	da	região	Sudeste.	

A	�im	de	se	analisar	espacialmen-

te	e	inovação	da	indústria	e	detec-
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tar	efeitos	de	transbordamento	
entre	os	municípios,	principal-

mente	de	conhecimento,	parte-se	
para	a	análise	dos	resultados	do	

ESDA	a	partir	do	Índice	de	Inova-
ção	municipal.

O	mapa	da	Figura	1	 revela	os	
clusters	de	inovação	identi�icados	

pelo	I	de	Moran	Local	do	Índice	
de	Inovação	municipal	de	2012,	

conforme	o	modelo	padrão,	consi-
derando	um	nível	de	signi�icância	

de	10%,	uma	matriz	Rainha	e	
uma	média	do	Índice	de	Inovação	

dos	municípios	que	o	compõem	de	
no	mínimo	0,35.

Desse	modo,	foram	identi�icados	
19	clusters	de	inovação	relevan-

tes.	Vale	salientar	que	o	corte	de	
0,35	na	média	dos	 índices	mu-

nicipais	dos	clusters	é	um	valor	
alto,	comparado	à	média	de	todos	

os	municípios	brasileiros,	que	foi	
de	0,25.	Assim,	não	se	identi�icou	

nenhum	cluster	de	inovação	na	
região	Norte	e	apenas	um	no	Cen-

tro-Oeste,	con�irmando	o	baixo	
teor	tecnológico	e	inovativo	das	

suas	indústrias.	Já	nas	regiões	Sul	

e	Sudeste	foram	identi�icados	sete	
clusters	em	ambas,	enquanto	no	

Nordeste	apareceram	cinco.

Observam-se	algumas	semelhan-

ças	e	diferenças	entre	as	AIRs	
identi�icadas	no	outro	trabalho	

e	os	clusters	de	 inovação.	Pri-
meiramente,	as	AIRs	de	Belém,	

Parauapebas,	Fortaleza,	Goiânia,	
Uberlândia,	Campos	de	Goytaca-

zes	e	Londrina	não	con�iguraram	
como	clusters	de	inovação,	suge-

rindo	que,	no	tocante	à	inovação,	
essas	concentrações	industriais	

ainda	não	possuem	um	relevante	
transbordamento,	mesmo	sendo	

importantes	aglomerações	indus-
triais.	Diferentemente	ocorreu	

para	as	AIRs	de	Recife,	Salvador,	
Belo	Horizonte,	Vitória,	Rio	de	

Janeiro,	São	Paulo,	Curitiba,	Join-
ville,	Caxias	do	Sul	e	Porto	Alegre,	

que	aparecem	tanto	como	aglo-
merações	industriais	e	clusters	de	

inovação,	revelando	capacidade	
de	transbordamento	em	inovação.	

Portanto,	essas	10	aglomerações	
mostram-se	como	as	com	maior	

capacidade	de	desenvolvimento	
econômico,	dado	que	são	relevan-

tes	aglomerações	industriais	na-
cionais,	com	importantes	efeitos	

de	transbordamento	na	indústria	
e	com	alto	grau	inovativo.

Ressalta-se	que	a	con�iguração	
dos	clusters	de	inovação	possuem	

diferenças	em	relação	às	suas	
respect ivas	AIRs.	Como	pode	

ser	mais	bem	analisado	a	partir	
dos	dados	dos	clusters	 identi�i-

cados	contidos	Tabela	2,	esses	
clusters	possuem	uma	extensão	

em	número	de	municípios	maior	
que	suas	respectivas	AIRs,	e,	no	

total,	todos	os	clusters	de	inova-
ção	englobaram	879	municípios,	

enquanto	todas	as	AIRs	per�ize-
ram	municípios.	Essa	diferença	é	

maior	nas	regiões	Sul	e	Sudeste,	
onde	dois	clusters	de	 inovação	

tiveram	con�igurações	bem	dis-
tintas.	A	AIR	de	São	Paulo	divide-

-se	em	dois	diferentes	clusters	de	
inovação:	o	centrado	na	RM	de	

São	Paulo	e	o	outro	centrado	na	
região	de	Ribeirão	Preto.	Já	as	

AIRs	de	Curitiba	e	Joinville	for-
mam	um	único	cluster	de	inova-

ção,	que	ainda	é	maior	que	a	soma	
das	duas.
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Figura 1 – Clusters de Inovação pelo Índice de Inovação Municipal, 2012

Fonte:	Dados	da	ONET	(MACIENTE,	2013)	e	da	RAIS	(MTE).

Quando	comparadas	as	médias	do	Índice	de	Inovação	

municipal	dos	clusters,	contidas	na	Tabela	2,	com	o	

índice	da	região	a	que	pertencem,	é	interessante	notar	

que	todos	os	clusters	do	Nordeste	e	do	Centro-Oeste	

apresentaram	médias	maiores	do	que	os	índices	de	

suas	respectivas	regiões,	enquanto	todos	os	clusters	

do	Sul	e	Sudeste	apresentam	uma	média	menor.	Atri-

bui-se	isso,	o	maior	número	de	clusters	no	Sul	e	Sudes-

te	e	a	maior	diferença	entre	as	extensões	dos	clusters	e	

de	suas	respectivas	AIRs	dessas	duas	regiões,	à	maior	

disseminação	tecnológica,	de	infraestrutura	e	de	siste-

ma	acadêmico-universitário	das	regiões	Sul	e	Sudeste,	

não	concentrando	as	empresas	mais	tecnológicas	e	os	

trabalhadores	mais	quali�icados	apenas	nos	antigos	

centros	industriais,	formando	assim	outros	polos	di-

nâmicos,	como	os	clusters	de	Marília	e	Ribeirão	Preto	

no	Sudeste	e	os	de	Chapecó,	Otacílio	Costa,	Santa	Rosa	

e	Passo	Fundo	no	Sul.	Assim,	o	Índice	de	Inovação	

parece	mostrar	que	o	processo	de	desconcentração	

industrial	intrarregional	do	Sul	e	Sudeste	não	está	

acontecendo	apenas	nas	indústrias	mais	básicas	e	de	

menor	nível	tecnológico.	Diferentemente	ocorre	nas	

regiões	Nordeste	e	Centro-Oeste,	onde	a	indústria	e,	

principalmente,	as	de	maior	nível	tecnológico	ainda	

estão	muito	concentradas	nos	antigos	polos.		
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Contudo,	como	vários	resultados	

têm	mostrado,	o	Nordeste	é	a	prin-

cipal	região	fora	do	Sul	e	Sudeste	

que	vem	mudando	esse	quadro.	

Dos	19	clusters	de	inovação	iden-

t i� icados	em	2012,	apenas	 três	

ainda	não	existiam	em	2003:	Gua-

maré	e	Parnamirim,	no	Rio	Grande	

do	Norte,	e	Camocim,	no	Ceará.	

Mesmo	não	sendo	relevantes	con-

centrações	industriais,	Guamaré	

e	Camocim	despontaram	 como	

os	clusters	com	a	maior	média	do	

Índice	de	Inovação:	0,532	e	0,496,	

respectivamente.	Porém,	os	três	

ainda	são	clusters	pequenos,	forma-

dos	por	menos	que	dez	municípios.	

Já	o	cluster	de	Salvador	�icou	com	a	

quarta	maior	média,	pouco	abaixo	

do	cluster	do	Rio	de	Janeiro.	Assim,	

a	média	dos	clusters	do	Nordeste	

foi	a	maior	entre	as	regiões,	com	

0,450,	seguida	pelo	Sudeste,	com	

0,394,	e	pelo	Sul,	com	0,380.	Porém,	

esse	alto	grau	inovativo	está	limi-

tado	a	pouquíssimos	municípios	e	

que	possuíam	uma	pequena	parti-

cipação	no	VAB	industrial	nacional	

de	2010.	Logo,	o	desenvolvimento	

industrial	do	Sul	e	Sudeste	ainda	é	

bem	maior	que	o	do	Nordeste.	

No	Sudeste,	o	cluster	do	Rio	de	Ja-

neiro	�icou	em	primeiro	com	a	sua	

média,	seguido	por	Belo	Horizonte,	

São	Paulo,	Ribeirão	Preto,	Marília	

e	Vitória,	novamente	evidenciando	

o	desenvolvimento	industrial	das	

regiões	do	Rio	de	Janeiro,	São	Paulo	

e	Belo	Horizonte,	enquanto	Vitória	

demonstra	um	dos	piores	desem-

penhos	dentro	do	Sul	e	Sudeste	e	

mediano	no	nível	nacional.	 Já	no	

Sul,	destacam-se	novamente	Porto	

Alegre,	Curitiba-	Joinville	e	Caxias	

do	Sul.	Esta	foi	a	região	onde	mais	

se	identi�icaram	clusters	de	inova-

ção	fora	das	áreas	das	AIRs:	Passo	

Fundo,	Santa	Rosa,	Chapecó	e	Ota-

cílio	Costa.	

O	 lento	processo	de	desconcen-

tração	industrial	 intrarregional	

aliado	a	certa	desconcentração	

também	dos	clusters	de	inovação	

pode	ser	analisado	com	as	taxas	

de	crescimento	da	média	do	Índice	

de	Inovação	municipal	dos	clusters.	

Enquanto	os	clusters	do	Sudeste	

obtiveram	o	menor	crescimento	

(3,88%),	o	Nordeste	obteve	o	maior	

(50,13%).	Muito	desse	crescimento	

do	Nordeste	deveu-se	ao	surgi-

mento	dos	clusters	de	Camocim,	

Guamaré	e	Parnamirim	entre	2003	

e	2012.	Recife	também	teve	um	

importante	crescimento	(21,73%),	

enquanto	Salvador	teve	um	dos	

menores	(3,97%).	Porém,	essa	des-

concentração	do	Sul	e	Sudeste	para	

fora	dessas	regiões	limitou-se	ao	

Nordeste,	já	que	o	Norte,	mesmo	

em	2012,	ainda	não	possuía	ne-

nhum	cluster	de	inovação	e	o	único	

cluster	do	Centro-Oeste,	Catalão,	

teve	crescimento	menor	do	que	a	

média	dos	clusters	do	Sul,	no	valor	

de	13,25%.	O	Sul	 foi	a	segunda	

região	com	maior	crescimento	da	

média	do	Índice	de	Inovação,	no	

valor	de	15,21%,	 impulsionado	

pelo	dinamismo	dos	seus	princi-

pais	clusters,	Curit iba-Joinville,	

Caxias	do	Sul	e	Porto	Alegre,	e	

também	pelo	pequeno	cluster	de	

Chapecó	em	Santa	Catarina,	que	

obteve	o	segundo	maior	crescimen-

to	da	região	(23,85%)	e	o	quinto	

maior	de	todos	os	clusters,	�icando	

abaixo	apenas	de	Curitiba-Joinville	

(em	quarto,	com	28,52%)	e	dos	três	

clusters	que	surgiram	no	Nordeste	

entre	2003	e	2012.
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No	entanto,	dado	o	alto	Índice	de	

Inovação	do	Sudeste	 em	2012,	

esses	resultados	podem	apenas	

re�letir	um	deslocamento	do	dina-

mismo	desses	clusters	para	outras	

localidades,	como	é	apontado	na	li-

teratura	(DOMINGUES;	RUIZ,	2008;	

CRUZ;	SANTOS,	2009;	CAMPOLINA	

et	al.,	2012).

Reunindo	todos	os	resultados	mos-

trados	até	aqui,	parece	haver	uma	

importância	na	combinação	das	

economias	de	aglomeração	mar-

shallianas	de	especialização	e	das	

economias	jacobianas	de	urbaniza-

ção,	diversi�icação,	para	a	inovação	

e	o	spillover	tecnológico.	As	regiões	

muito	especializadas,	principal-

mente	em	setores	de	baixa	tecno-

logia,	como	Parauapebas,	Campos	

dos	Goytacazes	e	Uberlândia,	não	

apresentaram	altos	níveis	de	ino-

vação,	mesmo	com	uma	grande	es-

cala	de	produção	e	especialização	

industrial.	Já	as	regiões	mais	diver-

si�icadas,	porém	de	menor	escala	

produtiva,	também	não	apresenta-

ram	altos	níveis	de	inovação,	como	

Belém,	Londrina	e	Fortaleza.

Tabela 2 – Características e os Subtotais Regionais dos Clusters de Inovação, 2012

Regiões/Clusters de Inovação UF Municípios Média do Índice de 
Inovação municipal

Média do 
Potencial 
Inovativo

Média do Spillover 
de Conhecimento

Cluster de 
Inovação em 

2003

Participação no VAB 
Industrial Nacional de 

2010

Nordeste - Subtotal 74 0,450 0,455 0,438 - 4,51%

Guamaré RN 7 0,532 0,537 0,518 Não 0,02%

Camocim CE 6 0,496 0,500 0,486 Não 0,01%

Salvador BA 30 0,433 0,438 0,420 Sim 2,95%

Parnamirim RN 9 0,410 0,415 0,398 Não 0,06%

Recife PE 22 0,379 0,383 0,368 Sim 1,47%

Centro-Oeste - Subtotal 7 0,364 0,369 0,350 - 0,20%

Catalão GO 7 0,364 0,369 0,350 Sim 0,20%

Sudeste - Subtotal 472 0,394 0,400 0,377 - 43,31%

Rio de Janeiro RJ 51 0,434 0,441 0,419 Sim 6,05%

Belo Horizonte MG 38 0,425 0,431 0,409 Sim 4,24%

São Paulo SP 283 0,424 0,431 0,407 Sim 28,62%

Ribeirão Preto SP 60 0,371 0,378 0,351 Sim 2,02%

Marília SP 18 0,356 0,362 0,340 Sim 0,20%

Vitória ES 22 0,354 0,360 0,338 Sim 2,18%

Sul - Subtotal 326 0,380 0,387 0,361 - 11,98%

Porto Alegre RS 80 0,408 0,416 0,387 Sim 3,92%

Passo Fundo RS 43 0,398 0,406 0,379 Sim 0,34%

Santa Rosa RS 35 0,395 0,403 0,376 Sim 0,20%

Curitiba-Joinville PR/SC 91 0,390 0,397 0,373 Sim 5,67%

Caxias do Sul RS 31 0,362 0,370 0,343 Sim 1,15%

Chapecó SC 36 0,354 0,361 0,338 Sim 0,62%

Otacílio Costa SC 10 0,351 0,359 0,333 Sim 0,06%

Média/Total  879 0,402 0,408 0,386 - 60,00%

Fonte: Dados da ONET (MACIENTE, 2013) e da RAIS (MTE).
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Finalmente,	as	regiões	que	tiveram	

maiores	participações	na	produção	

industrial,	que	foram	mais	diver-

si� icadas	e	ainda	concentraram	

setores	de	maior	nível	tecnológico,	

combinando	assim	economias	mar-

shallianas	e	jacobianas,	resultaram	

em	grandes	clusters	de	inovação,	

muitas	vezes	maiores	em	exten-

são	até	que	as	respectivas	AIRs,	

como	São	Paulo,	Rio	de	 Janeiro,	

Curitiba-Joinville	e	Porto	Alegre.	Já	

as	AIRs	intermediárias	em	nível	de	

produção,	diversidade	produtiva	e	

setores	tecnológicos,	mostraram	

também	ser	um	cluster	industrial	

inovativo,	mas	com	os	contornos	

bem	parecidos	com	o	da	própria	

AIR,	como	Recife,	Salvador	e	Belo	

Horizonte.

2 Considerações Finais

A	indústria	continua	bastante	con-

centrada	no	�inal	da	década	pas-

sada,	persistindo	a	con�iguração	

onde	o	Sul	e	o	Sudeste	concen-

tram	a	maior	parte	da	indústria,	

ao	mesmo	tempo	em	que	possuem	

mão	de	obra	mais	quali�icada,	in-

dústrias	de	maior	base	tecnológica	

e	maior	capacidade	para	inovar,	

elementos	essenciais	para	que	con-

tinuem	sendo	as	regiões	mais	dinâ-

micas	do	Brasil	e	concentrando	a	

atividade	econômica.

Em	compensação,	aparentemente	

o	processo	de	desconcentração	in-

dustrial	iniciado	no	�im	da	década	

de	60	e	início	da	de	70	continuou	

na	década	de	2000	e	ainda	com	

certa	transferência	tecnológica	

entre	2003	e	2012,	contudo,	lenta	

e	gradualmente.	Houve	descon-

centração	inter-regional,	fazendo	

surgir,	por	exemplo,	os	clusters	de	

inovação	de	Guamaré	(RN),	Parna-

mirim	(RN)	e	Camocim	(CE)	entre	

2003	e	2012.	Trata-se,	porém,	de	

uma	desconcentração	ainda	fraca,	

onde	Parauapebas	teve	baixíssimo	

grau	inovativo	e	os	três	clusters	de	

inovação	ainda	são	pequenos	e	in-

dustrialmente	pouco	representati-

vos.	Essa	desconcentração	inter-re-

gional	ocorreu	principalmente	pelo	

baixo	crescimento	médio	do	Índice	

de	Inovação	do	Sudeste	e	o	maior	

dinamismo	da	região	Sul.	Fora	

desse	eixo,	destacou-se	a	região	de	

Recife,	uma	aglomeração	industrial	

relevante	fora	do	Sul	e	Sudeste	que	

obteve	grande	crescimento	do	grau	

inovativo	no	período.	

O	movimento	que	pareceu	mais	

relevante	foi	a	desconcentração	in-

trarregional,	que,	no	entanto,	ocor-

reu	mais	no	Sul	e	Sudeste.	Essas	

regiões	foram	capazes	de	expandir	

a	infraestrutura	e	as	condições	téc-

nico-produtivas	para	as	pequenas	

e	médias	cidades,	criando	polos	di-

nâmicos	fora	das	RM	de	São	Paulo	e	

do	Rio	de	Janeiro	desde	a	década	de	

80	e	90	e	continuaram	a	crescer	na	

última	década.	Os	importantes	par-

ques	industriais	do	Rio	de	Janeiro	

e	Curitiba,	 já	com	um	alto	grau	

inovativo	em	2003,	conseguiram	

alcançar	um	crescimento	vigoroso	

nesse	sentido,	enquanto	São	Paulo	

permaneceu	estável.	Isso	parece	

não	ter	ocorrido	com	a	mesma	in-

tensidade	no	Norte	e	Nordeste.

Os	novos	polos	industriais,	princi-

palmente	no	Sul	e	Sudeste,	conse-

guiram	adquirir	uma	estrutura	que	

permitiu	às	�irmas	se	aproveitarem	

das	vantagens	da	localização	pró-

xima.	Após	isto,	as	próprias	econo-

mias	de	aglomeração	geradas	pelas	

�irmas	sustentam	e	desenvolvem	

os	polos.	Porém,	para	o	processo	

inovativo,	os	resultados	sugeriram	

que	a	aglomeração	industrial	deve	

exibir	uma	combinação	de	econo-

mias	marshallianas	e	jacobianas	

para	também	exibir	um	relevante	

transbordamento,	além	de	terem	

uma	escala	produtiva	signi�icativa,	

um	mercado	de	trabalho	com	ca-

pacidade	inovativa	e	a	presença	de	

setores	tecnológicos.	
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