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Mercado de Trabalho: a Ocupação Aumenta, a Taxa de Desocu-
pação Permanece Muito Alta

Vera Martins da Silva (*)

1  Taxa de Desocupação e Contin-
gente de Ocupados e Desocu-
pados

O mercado de trabalho continua 
apático e muito difícil para os jo-
vens. Os indicadores oficiais mais 
recentes, disponibilizados pela 
Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (FIBGE), 
de 29/03/2019, mostram que a 
Taxa de Desocupação no trimes-
tre móvel de dezembro/janeiro/
fevereiro foi estimada em 12,4%. 

Aumentou em 0,9% em relação ao 
trimestre móvel anterior (setem-
bro/outubro/dezembro) e f icou 
estável em relação ao mesmo tri-
mestre móvel do ano anterior. Ou 
seja, o tempo passa, mas o mercado 
de trabalho continua patinando 
em números muito elevados e, do 
ponto de vista do curto prazo,  com 
aumento do número absoluto de 
Desocupados. No trimestre móvel 
de dez/jan/fev de 2019, esse núme-
ro atingiu 13,1 milhões − estável 

em relação ao mesmo período do 
ano anterior, mas com acréscimo 
de 892 mil pessoas em relação 
ao trimestre anterior. O Gráfico 1 
mostra a Taxa de Desocupação, que 
se mantém em torno de 12% desde 
meados de 2017 e dá poucos sinais 
de melhora, mesmo com as medi-
das implementadas pela reforma 
trabalhista as quais eliminaram 
parte das distorções que operavam 
contrariamente à eficiência desse 
mercado.
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Gráfico 1 - Taxa de Desocupação das Pessoas de 14 Anos Ou Mais de Idade. Jan/Fev/Mar/2012 a Dez/Jan/Fev/2019

                                                  Fonte: PNADC/FIBGE.

No caso de jovens entre 18 e 24 anos, a Taxa de Deso-
cupação atingiu 25,2% no quarto trimestre de 2018, o 
que não é uma especificidade brasileira, já que a maior 
dificuldade dos jovens para entrar no mundo do traba-
lho é o padrão na maioria dos países. Essa situação é 
mais dramática quando se fala em adolescentes entre 
14 e 17 anos, cuja Taxa de Desocupação atingiu 40,3% 
nesse trimestre. Note-se que essa faixa etária é parti-
cularmente preocupante, dado o elevado abandono do 
Ensino Médio por parte dos adolescentes brasileiros, 
que passam a procurar trabalho e muitas vezes aca-
bam caindo no vazio produtivo.

Apesar da ainda elevada Taxa de Desocupação, há 
uma boa notícia. O número de Pessoas Ocupadas foi 
estimado em 92,1 milhões neste trimestre de dezem-
bro/janeiro/fevereiro de 2019, cerca de 1,1% acima do 
contingente estimado no trimestre semelhante do ano 
anterior, quando havia sido estimado um contingente 
de 91,1 milhões de Pessoal Ocupado. O acréscimo esti-
mado foi de cerca de 1,036 mil pessoas ocupadas.

O contingente da Força de Trabalho, conceito que in-
clui os Ocupados mais os Desocupados em procura de 

trabalho, foi estimado em 105,2 milhões de pessoas 
no trimestre finalizado em fevereiro de 2019, com 
expansão de 1,0% em relação ao mesmo período do 
ano anterior, o que significa aumento de 1 milhão de 
pessoas. A Taxa de Participação da Força de Trabalho 
em relação à População em Idade de Trabalhar foi esti-
mada em 61,6% nesse último trimestre móvel, estável 
em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

2  Subutilização da Força de Trabalho

O número de subutilizados entre dezembro/janeiro/
fevereiro de 2019 estimado pela PNADC/FIBGE foi de 
27,9 milhões de pessoas, um crescimento de 2,9% em 
relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o que sig-
nifica um aumento de 795 mil pessoas subutilizadas.

A Taxa Composta de Subutilização da Força de Traba-
lho passou de 24,2% entre  dezembro/janeiro/feverei-
ro de 2018 para 24,6% no mesmo trimestre de 2019, 
com  aumento de 0,4%. Esta taxa é uma relação entre 
a soma do número de Desocupados, Desocupados 
por Insuficiência de Horas (6,7 milhões) e pessoas na 
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Força de Trabalho Potencial1 (8,1 
milhões) sobre a Força de Trabalho 
Ampliada.

3  Como Está o Trabalho por Tipo 
de Ocupação, Comparação 
Anual

3.1 Estabilidade 

Em relação ao tipo de ocupação, as 
informações da PNADC mostram 
estabilidade no contingente de 
Trabalhadores do Setor Privado 
Com Carteira Assinada (exclusive 
empregados domésticos), em 33 
milhões de pessoas tanto na com-
paração com o trimestre anterior 
como no trimestre semelhante do 
ano anterior. 

O contingente dos Empregados no 
Serviço Público (civil ou militar), 
estimado em 11,3 milhões de pes-
soas, ficou estável em relação ao 
mesmo período do ano anterior. 
Outro grupo que também apresen-
tou estabilidade foi o de Emprega-
dos Domésticos, estimado em 6,2 
milhões de pessoas.

3.2 Crescimento

Um grupo que tem crescido na 
comparação do mesmo trimestre 
deste ano contra o ano anterior é 
o do Trabalhadores por Conta Pró-
pria, estimado em 23,8 milhões de 
pessoas, que apresentou aumento 
de 2,8%, ou seja,  644 mil pessoas a 
mais nesta categoria. 

O contingente dos Empregados do 
Setor Privado sem Carteira Assi-
nada (11,1 milhões de pessoas) 
apresentou um aumento de 367 
mil pessoas. Além disso, é entre os 
Sem Carteira Assinada que houve 
o maior aumento do valor do ren-
dimento real recebido, com alta de 
9,0%.

A categoria dos Empregadores 
apresentou crescimento de 4,2%, 
cujo aumento no ano, de 183 mil 
pessoas, fez com que esse grupo 
atingisse 4,5 milhões de pessoas 
no trimestre de dezembro/janeiro/
fevereiro de 2019.

3.3 E m  Q u e  S e t o r e s  a  o c u p a -
ção Aumentou

Na comparação do trimestre de-
zembro/janeiro/fevereiro de 2019 
cont ra o mesmo t r imest re do 
ano anterior, o maior aumento 
de ocupação ocorreu em serviços 
de Transporte, Armazenagem e 
Correio, 5,4% ou 245 mil pessoas. 
Também tiveram crescimento os 
serviços de Alojamento e Alimen-
tação, 3,9% ou 205 mil pessoas 
e um grupo variado chamado de 
Administração Pública, Defesa, Se-
guridade Social, Educação, Saúde 
Humana e Serviços Sociais, com 
aumento de 3,0% ou 466 mil pes-
soas. Os Serviços têm sido os maio-
res demandantes de mão de obra 
no período recente e a retomada 
do mercado de trabalho continua 
apontando nesse sentido.

3.4 Rendimento Médio

O Rendimento médio real habitu-
almente recebido mostrou estabili-
dade na comparação de trimestres 
semelhantes de dez/jan/fev de 
2019 contra o mesmo trimestre 
encerrado em 2018, no montante 
de R$ 2.285,00. A massa de ren-
dimentos reais mostrou também 
estabilidade, estimada em R$ 205,4 
bilhões.

3.5 Economia Formal – CAGED

As informações do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados, 
da atual Secretaria do Trabalho, 
ligada ao Ministério da Economia, 
mostram um panorama diverso da-
quele vislumbrado para o emprego 
formal pela PNADC/FIBGE. No 
acumulado de dezembro de 2018, 
janeiro e fevereiro de 2019, houve a 
geração líquida de 107.347 vínculos 
empregatícios contra a destruição 
de 8.945 vínculos no mesmo perí-
odo do ano anterior. Obviamente, 
é de se esperar que os resultados 
sejam distintos, pois o CAGED não 
é uma pesquisa, mas o resultado 
de registros administrativos que 
demonstram de forma mais precisa 
o que se passa no mundo formal 
da economia. No caso da PNADC, 
em se tratando de uma pesqui-
sa, o enfoque é o mercado tanto 
formal como informal e, dada a 
presença de relações de trabalho 
que não se traduzem em vínculos 
formais, o trabalho não formal 
acaba tendo um peso maior e mos-
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tra uma realidade com  tonalidade 
diversa dos dados do CAGED. O fato 
é que em ambas as fontes de infor-
mação, tanto pela PNADC como 
pelo CAGED/ST/ME, há indicações 
claras de aumento da ocupação, 
com ênfase nos Trabalhadores por 
Conta Própria e Sem Carteira do 
Setor Privado (PNADC) como de 
empregados formais, pelo CAGED. 

Segundo o CAGED, em fevereiro de 
2019, dos 173 mil novos postos de 
trabalho, a maior expansão ocorreu 
nos Serviços, que tiveram aumento 
de 112 mil novos vínculos, sendo 
43% deles no ensino (48 mil), em 
função do novo ano escolar. Apesar 

da Indústria de Transformação e 
da Construção estarem sofrendo 
de estagnação setorial já há algum 
tempo, esses dois setores tiveram 
aumento de empregos formais 
nesse mês de fevereiro de 2019 (33 
mil e 11 mil, respectivamente). O 
Gráfico 2 apresenta a evolução do 
saldo acumulado em 12 meses da 
geração líquida de vínculos for-
mais na economia brasileira entre 
janeiro de 2010 e fevereiro de 2019. 
Neste gráfico fica claro o cresci-
mento do emprego formal, que 
atingiu o fundo do poço no início de 
2016, mas bem longe da criação de 
empregos no início da década.

A questão, contudo, é que há ainda 
um contingente enorme, especial-
mente de jovens, procurando tra-
balho, e que a economia, tal como 
vem se recuperando muito lenta-
mente, não tem sido capaz de ofe-
recer novos postos de trabalho a 
essas pessoas. Apesar da mudança 
demográfica, que tem ocasionado 
dificuldade crescente para o equa-
cionamento das contas da Previ-
dência Social, há que se ressaltar 
também o fato de que a geração de 
empregos para a população ainda 
jovem e com potencialidade produ-
tiva tem sido muito baixa. 

Gráfico 2 - Saldo de Contratações Formais - Média Móvel de 12 Meses - Jan/2010 a Fev/2019

                                                 Fonte: CAGED/Secretaria do Trabalho/ME.
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1  Na Força de Trabalho potencial estão incluídos os desalentados, 
que não procuraram trabalho nos últimos 30 dias, mas que estariam 
dispostos a trabalhar e aqueles que por motivos diversos não pode-
riam iniciar um trabalho na semana de referência doa pesquisa. Os 
desalentados foram estimados em 4,9 milhões de pessoas.

(*) Economista e doutora em Teoria Econômica pela FEA-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Da Economia Institucional até a Gestão de Recursos Humanos: 
Uma Abordagem Mediada pela Teoria dos Custos de Transação 
– Parte 21

Wilson Aparecido Costa de Amorim (*)

1    Teoria Neoinstitucional e os 
Custos de Transação

A Teoria Neoinstitucional desen-
volveu-se quase concomitante-
mente à evolução da teoria de RI. 
Enquanto a área de RI envolveu-se 
com um conjunto diversificado de 
temas relacionados ao trabalho, a 
Teoria Neoinstitucional dedicou-se 
ao desenvolvimento de instrumen-
tal teórico voltado a um conjunto 
mais amplo de assuntos, como a or-
ganização industrial, a estratégia 
das organizações, as negociações 
em sentido geral, entre outros. 
Entre seus autores, havia uma pre-
ocupação crítica com o que aconte-
ce na “vida real” dos atores econô-
micos (COASE, 1937), em contraste 

aos modelos crescentemente abs-
tratos da Teoria Neoclássica. 

Entretanto, em vez de confron-
tar a Teoria Neoclássica, a Teoria 
Neoinstitucional intenta preen-
cher lacunas e/ou aprofundar o 
tratamento da microeconomia 
tradicional aos fatos econômicos 
(RAMOS, 2012; FUSFELD, 2001). A 
teoria aborda as instituições para 
verificar se estão bem associadas 
conceitualmente a elementos da 
Economia – como direitos de pro-
priedade, incerteza, assimetria de 
informações, custos de transação, 
conflitos distributivos – tomados 
como imperfeições de mercado 
na Teoria Neoclássica. Seus auto-
res assumem que as sociedades 

criam instituições para lidar com 
variáveis para as quais o mercado 
não oferece boas soluções. Essas 
instituições devem ser medidas 
no que se refere aos estímulos que 
produzem e seus efeitos sobre a 
evolução da economia em termos 
de crescimento e renda para se 
identificar se há arranjos institu-
cionais mais eficientes que outros 
(RAMOS, 2012).  

Um autor de destaque dessa linha 
é Ronald Coase (1910-2013). Este 
autor tem como um de seus propó-
sitos iniciais verificar por que as 
firmas existem. Para Coase, a razão 
primeira para a firma existir é o 
sistema de preços, considerado uma 
evidência de que existe demanda 
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para a sua produção. Se a firma 
é capaz de produzir com custos 
compatíveis, logo, com preços tam-
bém compatíveis ao que o mercado 
deseja, o empreendedor a organiza 
e a coloca em funcionamento. Se-
gundo o autor, a visão tradicional 
da Teoria Econômica Neoclássica 
é incompleta quando define que o 
sistema de preços  − um elemen-
to externo à firma − coordena as 
decisões de produção na firma. 
Para Coase, a coordenação ou ad-
ministração da produção também 
é definida internamente na firma 
quando ela é organizada e/ou ge-
rida (COASE, 1937). Assim, a firma 
é composta por uma relação entre 
agentes, que se concretiza por meio 
de transações internas, amparadas 
por contratos, explícitos ou não. A 
transação envolve coisas que são de 
propriedade ou controle das partes 
envolvidas. A realização de con-
tratos envolve custos − custos de 
transação − que, na visão de Coase, 
conformam as relações econômicas 
na sociedade (SAES, 2009). 

Os custos de transação (CT) podem 
ser definidos como os custos de 
negociar e realizar transações nas 
quais estão envolvidos direitos de 
propriedade dos atores econômi-
cos. Esses custos incluem os custos 
de coordenação (monitoramento 
do ambiente, planejamento e nego-
ciação para decidir o que deve ser 
feito) e custos de motivação (custos 
de medição de performance, oferta 
de incentivos, garantia de cumpri-
mento dos acordos pelas pessoas 
ao seguir instruções e manter com-

prometimento, por exemplo) ( MIL-
GROM; ROBERTS, 1992). 

Saes (2009) aponta que os CT na 
f irma tornam necessária algu-
ma estrutura de governança e, 
assim, a presença de gerentes para 
lidar com os problemas de coor-
denação e motivação. Conforme 
Williamson, a governança pode 
ser definida como a “organização 
das transações para economizar e 
salvaguardá-las simultaneamente 
contra a racionalidade limitada e 
contra os perigos do oportunismo 
(e não apenas os compromissos 
de maior credibilidade da firma)” 
(WILLIAMSON, 1993). 

Saes destaca como estruturas de 
governança o mercado, os contra-
tos e a hierarquia (SAES, 2009). A 
hierarquia se apresenta quando 
os gerentes avaliam os fatos e al-
ternativas de conduta e determi-
nam o que as partes devem fazer 
(MILGROM; ROBERTS, 1992). Aos 
gerentes cabe o papel de reduzir 
os custos de transação da firma 
pela elaboração de suas estrutu-
ras de governança e estratégia. 
Quem comanda a firma compara 
permanentemente os custos de 
suas transações internas com os 
recursos disponíveis no mercado. 
Se seus custos internos são mais 
baixos a f irma decide produzir 
internamente, e, se ocorre o con-
trário, ela busca os recursos no 
mercado. Neste processo, a firma 
busca sempre reduzir seus custos 
internos ao compará-los aos custos 
do mercado. Consequentemente, 

quando uma firma minimiza seus 
custos de transação, ela também 
estabelece os seus limites e/ou 
porte, já que a estes estão associa-
das suas estruturas de governança 
e estratégia (SAES, 2009). Em um 
enunciado mais desenvolvido, mas 
ainda simples, e que comportaria 
os três tipos indicados por Saes 
no âmbito de custos de transação 
(CT), governança seria a forma 
pela qual as organizações “...são 
dirigidas e monitoradas, em que, 
através de mecanismos específicos, 
gestores e proprietários procuram 
assegurar o bom desempenho [da 
organização] para aumento de sua 
riqueza” (SLOMSKI et al., 2008). 

Douglass North (1920-2015) as-
sinala que as transações aconte-
cem em um ambiente dentro do 
qual os contratos são garantidos 
por instituições econômicas e so-
ciais. North define as instituições 
como “... restrições concebidas por 
seres humanos que estruturam 
a interação política, econômica e 
social”. Essas restrições podem ser 
informais (sanções, tabus, costu-
mes, tradições e códigos de con-
duta) e regras formais (constitui-
ções, leis, direitos de propriedade) 
(NORTH, 1991). Ao longo da histó-
ria, os seres humanos criam as ins-
tituições para estabelecer ordem 
e reduzir a incerteza nas trocas 
(NORTH, 1990).

Nesta concepção, as instituições 
assumem o caráter de “regras do 
jogo”, segundo as quais as transa-
ções acontecem, estruturando os 
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incentivos que estejam presentes 
nas trocas, sejam elas políticas, 
sociais ou econômicas. Entre os 
atores econômicos, há um esforço 
permanente para obter ganhos a 
partir do funcionamento das insti-
tuições (NORTH, 1990). 

North destaca que as estruturas 
institucionais são relativamente 
estáveis, mas não imutáveis. Além 
disso, embora as instituições sir-
vam para reduzir as incertezas, 
não há garantias de que elas sejam 
eficientes nesse intuito. Para os 
indivíduos é relevante que, a par-
tir de sua capacidade cognitiva, 
processem, organizem e utilizem 
as informações para tentar com-
preender o ambiente, as regras e 
procedimentos e assim simplificar 
todo o processo (NORTH, 1990). 
Neste sentido, os pressupostos 
comportamentais dos indivídu-
os tornam-se importantes para a 
análise econômica da teoria de CT, 
dado que interferem na capacidade 
de compreensão dos indivíduos.

Na visão neoclássica, os indivíduos 
sempre operam racionalmente e 
em nível ótimo, não sendo racional 
um comportamento diferente. Con-
forme Herbert Simon (1991), crítico 
à visão neoclássica, há limites na 
habilidade humana para se adaptar 
otimamente, ou mesmo satisfato-
riamente, em ambientes complexos, 
daí o conceito de racionalidade limi-
tada. O acesso a todas as informa-
ções é impossível e, mesmo nesta 
condição, também não seria hu-
manamente possível processá-las 

otimamente. Os indivíduos operam 
com as informações disponíveis e 
com sua capacidade de compreen-
são circunstancial, por conseguinte, 
suas tomadas de decisões são ape-
nas as melhores possíveis para cada 
situação (SIMON, 1991).

Oliver Williamson agrega que é 
preciso atribuir aos atores econô-
micos características cognitivas e 
comportamentais mais próximas 
daquilo que acontece na realidade 
e acrescenta ao debate a raciona-
lidade limitada e o oportunismo 
(WILLIAMSON, 1993). A decisão 
econômica torna-se contextual, 
portanto, condicionada por fatores 
fora do total controle dos indivídu-
os. Williamson associa-se a Simon e 
interpreta que agentes econômicos 
são “intencionalmente racionais”, 
mas limitados no seu alcance em 
termos de apreensão e compre-
ensão de conteúdos e situações. 
Assim, os indivíduos enfrentam 
sempre situações de conhecimento 
incompleto, logo, com algum nível 
de incerteza (WILLIAMSON, 1991).

A teoria neoclássica também tem 
como pressuposto comportamen-
tal dos indivíduos o autointeresse. 
Para Williamson, a visão neoclás-
sica de autointeresse é simplista 
pois os agentes econômicos agem 
em proveito próprio, mas não estão 
procurando todas as informações 
o tempo todo e ao mesmo tempo, 
não necessariamente falam sem-
pre a verdade. Consequentemente, 
dentro da economia dos CT nem 
sempre o comportamento dos in-

divíduos é totalmente responsável, 
havendo riscos permanentes de 
oportunismo quanto ao cumpri-
mento dos contratos.

Para os indivíduos que conduzem 
as firmas, a consideração conjunta 
de racionalidade limitada e oportu-
nismo impõe tratar as transações 
de maneira organizada para obter 
melhores resultados econômicos e 
salvaguardá-las contra esses dois 
riscos. Uma forma de fazer isso 
é acumular conhecimento sobre 
essas transações e elaborar con-
tratos que contenham o máximo 
de informação sobre elas, de modo 
a obter lucro e evitar brechas para 
comportamentos oportunistas da 
outra parte (WILLIAMSON, 1993). 
A função de controle na firma tam-
bém se justifica aí. Os especialistas 
dentro da firma servem tanto para 
elaborar os contratos como para 
acompanhar sua execução. De todo 
modo, como os indivíduos traba-
lham sob racionalidade limitada, 
por desdobramento da própria 
teoria, os contratos que preparam 
para suas transações, por mais 
elaborados que sejam, são sempre 
incompletos.

Williamson afirma que adaptabili-
dade é o problema central da orga-
nização econômica. A adaptação da 
firma pode acontecer quando ela 
responde simplesmente às varia-
ções no sistema de preços e reage 
com o que ele qualifica de “adapta-
ção autônoma”. Em outra forma de 
adaptação, ao fazer frente à racio-
nalidade limitada e ao oportunis-
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mo, há necessidade de coordenação 
na firma, ou seja, de uma resposta 
interna, deliberada e consciente da 
organização. Assim, as adaptações 
da firma ocorrem segundo os con-
tratos que ela estabelece para suas 
transações. Em função de transa-
ções com diferentes atributos, as 
firmas constituem estruturas de 
governança, cujas diferenças em 
seus conteúdos e competências são 
discriminadas segundo seus cus-
tos de transação (WILLIAMSON, 
1991).

Na gestão de seus contratos, a firma 
teria custos ex-ante (delineamento, 

negociação, registro dos contratos) 
e custos ex-post (monitoramento do 
contrato, defesa de interesse das 
partes quando uma das partes não 
honra o contratado), e a estrutura 
de governança adequada para geri-
-los responderia a três atributos: a) 
frequência das transações (maior 
número de transações significa 
menor custo médio de captação 
de informação e de elaboração dos 
contratos); b) incerteza (maior 
incerteza, maior complexidade no 
desenvolvimento de parcerias de 
longo prazo e maior a possibilidade 
de desentendimentos entre as par-
tes); c) especificidade dos ativos 

transacionados (maior a especifi-
cidade, maior o custo de transação 
de governança). A especificidade 
do ativo para a firma fica entendida 
como a sua característica física, de 
localização, marca e/ou posiciona-
mento no tempo (WILLIAMSON, 
2002).

O Quadro 1 a seguir sintetiza um 
conjunto de opções de processos 
de contratação para a firma, com 
combinações de condições entre 
racionalidade limitada, oportunis-
mo e especificidade de ativo em 
suas transações.

Quadro 1 – Pressupostos Comportamentais do Processo de Contratação

Pressupostos comportamentais
Processo de contratação

Racionalidade limitada Oportunismo Especificidade do ativo
0 + + Planejamento
+ 0 + Promessa
+ + 0 Concorrência
+ + + Governança híbrida

Fonte: Williamson (1987) e Saes (2009).
“+”: presença do pressuposto; “0” ausência do pressuposto.

Conforme o quadro, sempre que 
há presença de especificidade no 
ativo transacionado é estabelecida 
alguma forma de governança. Ide-
almente, se há conhecimento com-
pleto entre as partes, mesmo na 
presença de oportunismo e espe-
cificidade do ativo o planejamento 
(prevendo todas as possibilidades 
e intercorrências) é suficiente para 
dar conta da transação. Da mesma 
maneira, se não há oportunismo, 
não há necessidade de contratos 

formais, bastando uma promessa 
entre as partes. E ainda, a estru-
tura de governança é o próprio 
mercado se o ativo em jogo não tem 
especificidade (sendo nesse sen-
tido uma commodity), e pode ser 
obtido concorrencialmente, sem 
influência direta de nenhum ator 
econômico (SAES, 2009).

Entretanto, há situações mais pró-
ximas da realidade, com a presença 
de racionalidade limitada, opor-

tunismo e especificidade do ativo. 
Nesses casos, quando há algo que 
é só da firma, cria-se uma oportu-
nidade de ganho adicional (quase-
-renda) que poderá ser defendida 
pela firma em relação aos demais 
atores econômicos com mais go-
vernança. Williamson aponta que, 
nesta situação, ocorre uma “trans-
formação fundamental” na firma, 
pois é necessário que ela crie uma 
governança por meio de contra-
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tos ou hierarquia  (WILLIAMSON, 
2002). 

Essa governança enfrenta situa-
ções inerentes ao conhecimento 
incompleto. Por exemplo, quando 
uma das partes tem informações 
privilegiadas e age em benefício 
próprio sem medir totalmente as 
consequências, configura-se aí uma 
ação oportunista. A ação oportu-
nista encontra seu espaço pelo fato 
de os contratos serem incompletos. 
Nessa situação, quando uma das 
partes pressiona pela renegocia-
ção para capturar as quase-rendas 
decorrentes dos investimentos 
específicos realizados pela con-
traparte, isto recebe o nome de 
hold-up (SAES, 2009). A hierarquia, 
uma estrutura de governança, pro-
videnciará o controle e acompa-
nhamento dos contratos.

Em última análise, a exigência de 
adaptabilidade por parte das or-
ganizações envolve sempre uma 
decisão do tipo “make or buy” (de-
cidir entre produzir/contratar in-
ternamente ou comprar/contratar 
no mercado)(WILLIAMSON, 2002). 
Assim, os mecanismos de mercado 
são importantes nas decisões eco-
nômicas, mas também outros ele-
mentos, de ordem institucional − 
embora difíceis de mensurar − são 
igualmente essenciais para a firma.

Em uma síntese dos autores ob-
servados até aqui dentro de CT, 
pode-se afirmar que a organização 

e sua respectiva estrutura física e 
administrativa surgem por conta 
de ser mais vantajoso produzir 
internamente do que obter algo 
no mercado. Essa produção tem 
custos de coordenação que, por sua 
vez, são condicionados pela pre-
sença de racionalidade limitada e/
ou oportunismo entre indivíduos e 
também pela própria especificida-
de do ativo. 

O surgimento dos contratos tem 
por finalidade a proteção da pro-
priedade desses ativos. Em um am-
biente mais geral, as instituições 
econômicas e sociais, resultantes 
das ações coletivas dos indivíduos, 
abrigam essas transações para di-
minuir as incertezas inerentes ao 
cumprimento dos seus contratos. 
Na leitura conjunta desses autores, 
conectam-se os níveis de análise 
micro (organizacional) e macro, 
e percebe-se que as instituições 
determinam o nível dos custos de 
transação e também as estruturas 
organizacionais adotadas pelos 
agentes no nível microeconômico 
(AMABLE, 2009).

O trabalho acadêmico de Coase, 
Williamson e North é amplamente 
reconhecido pela comunidade aca-
dêmica, inclusive com a atribuição 
do Prêmio Nobel para cada um 
deles (Coase em 1991, North em 
1993 e Williamson em 2009, junta-
mente com Elinor Ostrom). A visão 
combinada dos três posiciona a 
transação no centro da análise eco-

nômica e permite a abordagem dos 
fenômenos econômicos no nível 
das firmas, considerando tanto os 
pressupostos dos comportamentos 
dos indivíduos econômicos quan-
to o ambiente institucional mais 
abrangente. 

Williamson defende seu trabalho e 
aponta para sua aceitação. A Teo-
ria de Custos de Transação: a) tem 
princípios-chave em número não 
excessivo (sendo, portanto, mais 
facilmente apreensível); b) permi-
te estudos econômicos compara-
dos entre organizações no nível 
micro; c) tem ampla aplicação no 
espectro dos assuntos econômicos 
(exemplo: estratégia, marketing, 
relações de trabalho); d) pode ser 
adaptada para estudo de falhas de 
mercado (fracos direitos de pro-
priedade, firmas “profissionais” 
etc.); e) pode ser comunicada e 
explicada facilmente aos profissio-
nais. Além disso, custos de transa-
ção são custos, em tese, evitáveis 
(desvantagens competitivas) e, 
portanto, alvo potencial da ação 
de gestão dos indivíduos (WIL-
LIAMSON, 1993). Em seu conjunto, 
essas qualidades podem garantir 
fundamento econômico para temas 
econômicos importantes com sim-
plicidade, acuidade e facilidade de 
comunicação. 

No próximo item, tópicos de CT 
serão retomados de maneira inte-
grada à análise de temas relativos 
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às relações de emprego e à gestão 
de RH nas organizações. 

2  Dos Custos de Transação à Ges-
tão de Recursos Humanos

Neste tópico, a intenção é veri-
ficar como a análise de CT pode 
ser aplicada à contratação do tra-
balho. Para tanto, é retomada a 
abordagem de Kaufman, na qual 
ele procura desenvolver novos 
elementos para RI, com extensão 
para GRH. Conforme o autor, dado 
que o trabalho é inseparável do 
trabalhador, empregados e empre-
gadores precisam ter uma relação, 
a relação de trabalho. O trabalho 
assim caracterizado não se cons-
titui uma commodity e, portanto, 
torna-se um ativo com alguma 
especificidade, ou seja, um ativo 
que, em alguma proporção, precisa 
de atenção da coordenação/gestão 
da firma e por isso tem seu custo 
de transação. O autor lembra que 
na negociação para a contrata-
ção do trabalho, há ainda atores 
potenciais, como o sindicato e o 
Estado e as regulações criadas no 
seu âmbito. Em outras palavras, no 
mercado de trabalho, quase sem-
pre existe algum gerenciamento de 
preços, portanto, custos de transa-
ção (KAUFMAN, 2010a).

Os custos de transação com relação 
à contratação do trabalho fazem 
com que as especificidades do ativo 
“trabalho” dentro das organizações 
venham a ser atendidas por uma 
coordenação, a Gestão de Recursos 

Humanos (GRH). No âmbito das 
RI, as interações entre o ambien-
te externo e a estrutura interna 
das organizações − com suas ca-
racterísticas, estratégias e metas 
− criam possibilidades para um 
determinado número de diferentes 
configurações de relações de em-
prego e, junto a elas, arquiteturas 
de GRH (KAUFMAN, 2010a). 

No acompanhamento histórico do 
significado da expressão “admi-
nistração de recursos humanos”, 
Kaufman retorna ao início de RI 
como campo de conhecimento no 
início dos anos 1920. Para o autor, 
o propósito de RI esteve sempre 
ligado à tentativa de solução do 
problema do trabalho por meio de 
modelos de gestão que se propu-
nham modernos ao dar alguma voz 
aos funcionários e também ao atri-
buir um caráter estratégico à ad-
ministração de pessoal (personnel 
management) (KAUFMAN, 2004). 

A diversificação temática de RI 
teve como consequência negati-
va uma dissipação da energia do 
campo, detendo ou dificultando 
seu desenvolvimento nos Estados 
Unidos. O declínio do poder de 
barganha e da ação sindical em 
países desenvolvidos e mesmo em 
desenvolvimento, assim como o 
concomitante fortalecimento da 
contratação individual do trabalho 
nas organizações, também diminu-
íram o vigor da agenda de pesqui-
sa de RI segundo alguns autores 
(TAPIA, M.; IBSEN, C. L.; KOCHAN, 
2015; VOSS, 2011). Após 1960, RI e 

GRH distanciaram-se. RI assumiu 
gradativamente foco na relação 
das organizações com sindicatos, 
enquanto os temas de administra-
ção de pessoal se encaminharam 
para o comportamento dos indiví-
duos. Após os anos 1980, a Gestão 
Estratégica de RH (GERH) − em 
seu desenvolvimento teórico mais 
avançado − ocupou gradativamen-
te o espaço da antiga abordagem de 
RI (KAUFMAN, 2001). 

Não há dúvida, todavia, em relação à 
necessidade e permanência de uma 
área ou estrutura de GRH dentro 
das organizações, e, a partir daí, à 
identificação de padrões de contra-
tação do trabalho ou emprego. 

Kaufman define o Sistema de Re-
lações de Emprego (SRE) como 
uma configuração de estruturas, 
políticas, programas e práticas 
que as firmas adotam para demitir, 
desenvolver, motivar, coordenar e 
governar o insumo trabalho (re-
cursos humanos) de modo a atingir 
as melhores metas da organização 
(KAUFMAN, 2012). Para Kaufman, 
a relação de emprego é o construto 
fundamental do campo de estudo 
das relações de trabalho (HORN; 
COTANDA; PICHLER, 2011). 

Para Marsden: 

...a relação de emprego é a institui-
ção social e econômica central nos 
mercados de trabalho e o alicerce 
da firma moderna como organiza-
ção empregadora... pois ... resolve 
um problema de coordenação 
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bastante difícil: como assegurar os 
ganhos que derivam da coopera-
ção entre partes autointeressadas, 
dado que cada uma delas sabe mais 
do que a outra a respeito de aspec-
tos importantes de seu trabalho 
comum e que a separação entre 
elas é custosa. (MARSDEN, 2004).

A possível classificação de tipos 
de SER já fora feita por Commons 
(1919), que identificou  o modelo 
“commodity” (que toma trabalho 
em um mercado concorrencial), o 
modelo “machine” (associado à ad-
ministração científica) e o modelo 
“goodwill” (demandante de alto 
comprometimento dos trabalhado-
res) (COMMONS, 1919).

Em anos mais recentes, um mode-
lo bastante discutido é o de alta 
performance (high performance 
system, HPWS). Este modelo tem 

como características processos 
abrangentes de seleção, sistemas 
de incentivo de compensação por 
performance e programas de en-
volvimento e treinamento (LENG-
NICK-HALL et al., 2009). O modelo 
tende a ser dependente de coopera-
ção entre os empregados e, por isso 
mesmo, demanda complexidade na 
gestão dos empregados. Por oposi-
ção, se há sistemas que objetivam a 
alta performance dos empregados, 
há outros de menor complexidade 
e, portanto, de menor exigência de 
cooperação. 

Nota-se que a coordenação da 
firma em GRH irá variar de acordo 
com a própria inserção da firma no 
mercado em termos de produto, 
processo produtivo e estratégia. 
Assim, a estrutura, qualidade e 
porte da área de GRH da organiza-
ção respondem aos custos de tran-

sação da contratação do trabalho, 
ou, de outra forma, da relação de 
emprego que ela banca. Em uma 
definição abrangente, GRH seria 
um conjunto de “.. . atividades e 
processos para adquirir, coordenar 
e efetivar o trabalho como insumo 
na produção [...], determinado pelo 
padrão de custos de produção e 
transação” (KAUFMAN, 2004).

Kaufman sistematiza três tipos de 
relações de emprego a partir de 
pesquisa realizada com trabalha-
dores de firmas nos Estados Uni-
dos (KAUFMAN, 2010c). Esses três 
tipos se delineiam pela distribuição 
de práticas e relações de emprego, 
mostrando tipicamente um padrão 
em que há firmas tanto com carac-
terísticas de HPWS, com muitas 
práticas de GRH, outras com pou-
cas práticas de GRH e, entre elas, 
um grupo intermediário.

Quadro 2 – Relações do Emprego, Gestão de Recursos Humanos (GRH) e Tipos de Firmas

Exemplos de tipos de firmas Relações de emprego e GRH

Best place to work

Segurança, ocupações desafiadoras e bem pagas
Mercado interno de trabalho: bem desenvolvido
Programas de GRH com práticas em busca de comprometimento
Relações de emprego individuais (negociações ganha-ganha)

Lugares decentes para trabalhar

Mercado interno de trabalho: parcialmente desenvolvido
Práticas de GRH formalizadas e profissionalizadas em algum grau
Relação de emprego: parte conflituosa, parte cooperativa (negociações ganha-ganha e também de soma 
zero)

Contratação de baixa qualidade

Empregos pouco atrativos
Pouca estrutura e práticas de GRH
Exploração e maus tratos com os trabalhadores de vários modos
Relação de emprego: lados são adversários (negociações de soma zero)

Fonte: Kaufman (2010a).
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O quadro aponta as necessidades 
de posicionamento da GRH da firma 
quanto ao seu mercado de trabalho 
interno. Nas firmas best place to 
work, o mercado de trabalho inter-
no é bem defendido em relação às 
interferências do mercado externo. 
Se a mão de obra for altamente 
especializada e produtiva, é impor-
tante que a área de RH seja capaz de 
retê-la e torná-la menos disposta a 
buscar ocupação em outras firmas. 
Neste caso, junto com a necessidade 
de melhor contratação da mão de 
obra, também é preciso uma gover-
nança mais desenvolvida de RH.

Nas firmas com baixo padrão de 
qualidade na contratação, o tra-
balho encontra-se próximo da 
condição de commodity e sua con-
tratação se dá em mercado de ca-
racterísticas concorrenciais. No 
mercado de trabalho em condi-
ções concorrenciais, os sindicatos 
têm menos condições de interferir 
na contratação do trabalho por 
meio da negociação coletiva junto à 
firma. Para o empregado, qualquer 
elemento de atração no mercado 
de trabalho externo neste quadro 
pode ser suficiente para levá-lo a 
buscar ocupação em outra firma. 
Para a firma, não chega a existir 
algum custo significativo, pois é 
fácil buscar outro trabalhador no 
mercado externo para substituir o 
que saiu. Ou seja, neste tipo de or-
ganização, há baixos CT em relação 
à contratação de mão de obra. Para 
a firma, não é necessário nem um 
padrão mais caro de contratação, 

nem uma governança sofisticada 
para GRH.

Em um caso e outro, também é 
preciso que se considere a interve-
niência de instituições do ambiente 
em que está a firma. A ação dos 
sindicatos, a legislação trabalhista 
e as próprias condições culturais 
dentro das quais funcionam o mer-
cado de trabalho e a economia em 
questão são exemplos da interfe-
rência institucional. De modo geral, 
a depender da conjuntura econô-
mica, esses elementos tendem a ser 
mais influentes na movimentação 
da firma que se encontra na situa-
ção intermediária de contratação. 
Isso porque a firma de contratação 
em nível superior tende a nego-
ciar seus contratos de trabalho 
de forma individualizada, mas em 
uma condição em que o poder de 
barganha do empregado é maior 
e ele não tem, a princípio, depen-
dência do sindicato ou mesmo ne-
cessidade de proteção do Estado 
por meio da legislação. No caso da 
firma de nível inferior de contrata-
ção, a rigor, a contratação também 
se dá de forma individualizada, 
mas sem que o empregado tenha 
poder de barganha diferenciado.

A organização na situação interme-
diária do Quadro 2 precisa encon-
trar sua solução tanto em termos 
de padrão de contratação quan-
to em termos de governança de 
GRH. Esta firma é potencialmente 
mais influenciável pelo ambiente 
externo do que a firma de nível 
superior, e mais preocupada com 

a movimentação de trabalhadores 
do que a firma de nível inferior. A 
sua governança de GRH tende a se 
adequar para isso.

Na prática, a dicotomia entre os 
lados de fora e de dentro das or-
ganizações para efeitos do mer-
cado de trabalho também envolve 
decisões do tipo make versus buy 
por parte das firmas. No caso da 
avaliação dos mercados interno e 
externo da firma, a transação en-
volvida é a contratação de mão de 
obra diretamente no mercado de 
trabalho (como no painel “i” da Fi-
gura 1)2 ou então a contratação no 
ambiente interno da firma (confor-
me o painel “ii” da Figura 1)3.

Kaufman afirma que a discussão 
em torno do que ocorre no merca-
do interno de trabalho das firmas é 
tipicamente um tema da Economia 
Institucional. Para a Teoria Econô-
mica Neoclássica, há os pressupos-
tos de que o mercado de trabalho 
opera em condições competitivas, 
e também não existem barreiras 
entre o mercado interno e o mer-
cado externo. Assim, o custo da 
mão de obra é formado no próprio 
mercado de trabalho e não faz 
sentido discutir o lado interno das 
organizações. 

Ao observar a interação entre mer-
cado de trabalho interno e exter-
no das firmas, Kaufman aponta 
a existência de competição e co-
operação entre os empregados. 
No mercado de trabalho externo, 
existe a competição envolvendo 
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indivíduos autônomos que tomam 
o sistema de mercado para definir 
seus termos de contratação em 
uma negociação individual com a 
firma. O que acontece no mercado 
de trabalho interno das firmas é o 
que justifica a existência de GRH. 
Isso porque existe na firma uma 
relação administrativa cuja gover-
nança é de responsabilidade de 
GRH. Esta governança encarrega-
-se da cooperação entre trabalha-
dores interdependentes por meio 
de estímulos proporcionados pelas 
práticas de RH. No limite, para uma 
GRH absolutamente bem-sucedida 
em suas estruturas, políticas e 
práticas, apenas o mercado interno 
de trabalho da firma importaria, 
não havendo mais oportunidades 
no mercado de trabalho externo  
(KAUFMAN, 2010b). 

3  GRH como Campo de Conheci-
mento e Seus Desdobramentos

Kaufman entende que GRH é um 
campo de conhecimento que tam-
bém compete teoricamente com 
RI, mas aponta algumas de suas 
limitações do ponto de vista expli-
cativo. Em um primeiro aspecto, 
Kaufman identifica a existência de 
um conjunto amplo e, por vezes, 
contraditório de definições sobre 
o que é o seu objeto de estudo. O 
autor indica existirem pelo menos 
três diferentes definições: rela-
ções de emprego, função desem-
penhada na organização (cuidar 
das relações de emprego) e abor-

dagem de capital humano/alto 
comprometimento dos empregados 
(KAUFMAN, 2004b). O crescimento 
de importância da GERH dentro do 
campo é também constatado por 
ele.

Há diversos trabalhos importantes 
analisando e/ou mapeando a evo-
lução do campo de GRH e, especial-
mente da GERH. Um traço comum 
nesses trabalhos é a identificação 
de uma fundamentação teórica 
como forma de justificar a força 
e aplicabilidade de cada um dos 
conceitos e abordagem em desen-
volvimento.

Delery e Doty (1996) indicam que 
a pesquisa então existente para 
GERH direcionava o campo para a 
definição de três teorias: univer-
salista, contingencial e configu-
racional. Na teoria universalista, 
pressupõe-se que exista um de-
terminado grupo de práticas que 
sempre serão as melhores a serem 
adotadas em qualquer organização. 
A essa teoria se associa a proposta 
de high performance work system 
(HPWS). Na teoria contingencial, 
a GRH deve ser estruturada de 
acordo com a estratégia estabele-
cida para o negócio da organização. 
Na teoria configuracional, a GRH 
deve proporcionar alinhamento 
horizontal (entre suas políticas e 
práticas) e também vertical (entre 
a área e o restante da organização). 
Os autores assinalam ainda que 
seis diferentes tipos de práticas 
de RH são comuns aos modelos 

estudados: a) gestão de carreiras 
internas; b) sistemas formais de 
treinamento; c) avaliação por com-
portamento; d) remuneração fixa; 
e) segurança no emprego; f ) voz 
do funcionário (participação) e g) 
definição ampla de cargos.

Lepak e Shaw (2008) t ambém 
fazem uma apreciação do estado 
da arte no campo de GERH e re-
afirmam a importância das três 
perspectivas − universalista, confi-
guracional e contingencial ou con-
textual − identificadas por Delery e 
Doty (1996). Além disso, os autores 
identificam três tipos de estudos 
na área de GERH: a) vinculados ao 
nível macro de análise; b) vincula-
dos ao alinhamento das práticas de 
GRH c) estudos que vinculam GRH 
e performance (LEPAK, D. P.; SHAW, 
2008). 

Lengnick-Hall et al. (2009) apon-
tam que, após um período pre-
dominantemente teórico e con-
ceitual no início dos anos 1980, o 
escopo de pesquisa é expandido 
com maior importância atribuída 
ao contexto, aos sistemas de GRH 
como configurações de práticas e 
à distinção entre estratégias pre-
tendidas e realizadas, ou seja, GRH 
torna-se GERH. Ao final dos anos 
1990, inicia-se a divulgação da ca-
tegorização da gestão estratégica 
de pessoas: universalista, contin-
gencial e configuracional, com suas 
ampliações de foco para a gestão 
internacional. Nos anos 2000, os 
autores identificam um avanço em 
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várias frentes, com destaque para 
a comprovação da relação entre 
sistemas de GRH e desempenho 
organizacional.

Há também autores que estipulam 
dimensões ou modelos teóricos 
de GRH com referência à maior 
ou menor ênfase na adoção de es-
tratégia pelas organizações. Mar-
tín-Alcázar, Romero-Fernández e 
Sánchez-Gardey (2008) descrevem 
GRH como um campo de pesquisa 
com três dimensões: subfuncional, 
estratégica e internacional, mas 
ainda com espaço para desenvol-
vimento de temáticas como es-
tratégias globais, uso estratégico 
de práticas e integração entre as 
atividades de RH. Wright e Mc-
Mahan (1992) definem GERH como 
“o padrão de implantação planejada 
de recursos humanos e atividades 
destinadas a permitir que a orga-
nização atinja seus objetivos”. Os 
autores identificam seis diferen-
tes modelos teóricos de GERH: a) 
baseado nos recursos da firma; b) 
perspectiva comportamental; c) 
cybernetic systems; d) teoria dos 
custos de transação/de agência; 
e) modelos não estratégicos e; f ) 
dependente de recursos/modelos 
de poder. A referência a essas duas 
classificações não tem a intenção de 
aprofundamento, mas, sim, de mos-
trar a diversidade de abordagens 
existentes.

Kaufman (2001; 2004) também 
avalia a produção de GRH tratando 
de forma mais específica a apro-
ximação ou distanciamento entre 

GRH e RI. Para ele, os estudos en-
volvendo a evolução histórica do 
campo enfrentam certa confusão 
conceitual e mesmo factual. Ao 
comparar os autores, ele destaca 
a ambiguidade e a pouca precisão 
da delimitação de campo consta-
tada a partir das várias definições 
existentes. De qualquer forma, fica 
claro que, ao longo do tempo, as 
demandas da organização quanto 
a como coordenar a contratação 
do trabalho também variaram. A 
partir destes autores, percebe-se 
que no campo de GRH há pouco 
consenso sobre quais seriam os 
caminhos mais centrais da teoria 
(FISCHER, 2015b). Fischer (2015a), 
entretanto, identifica em sua pró-
pria síntese sobre os autores do 
campo que: 

“O caráter estratégico [de GRH] 
é dado pela pretensão de alinha-
mento dessas atividades, e de seus 
resultados, com os objetivos de 
negócio das organizações, os quais 
evidentemente estão traduzidos 
em suas estratégias. [...] pode-se 
dizer que competências humanas 
e comportamento organizacional, 
quando alinhados à estratégia de 
negócio, tornam-se recursos raros, 
pouco imitáveis e que podem ser 
aplicados a diferentes processos e 
produtos. [...] eles se transformam 
em diferenciais competitivos das 
firmas, o que justificaria um esforço 
permanente de alinhamento entre 
estratégias e todos os componen-
tes da gestão de RH.” (FISCHER, 
2015a).

O fato de a discussão estratégica 
alcançar e envolver a GRH está rela-
cionado à própria ascensão do tema 
no campo organizacional. Mintz-
berg, Ahlstrand e Lampel reportam 
o grande número de abordagens que 
emergem para o planejamento es-
tratégico desde os anos 1960. Nesse 
relato, eles identificam entre as vá-
rias linhas de pensamento estraté-
gico algumas predominantemente 
prescritivas, outras vinculadas ao 
aprendizado, ao empreendedorismo, 
às relações de poder, entre outras 
(MINTZBERG, H.; AHLSTRAND, B.; 
LAMPEL, 2010). 

Na área de GRH, a chegada do pla-
nejamento estratégico se dá for-
temente amparada pela Teoria da 
Firma Baseada em Recursos (RBV, 
de resource-based view). Em rápido 
retrospecto, obras seminais como 
de Edith Penrose (1980), Teece e 
Pisano (1994) e Hamel e Prahalad 
(1995) abriram caminho conceitual 
para que a Gestão por Competên-
cias assumisse uma posição central 
em GRH (FLEURY; FLEURY, 2000;   
ZARIFIAN, 2001). 

Na perspectiva da Gestão por Com-
petências em GRH, a busca do ativo 
específico, de difícil imitação para 
fortalecimento da organização fren-
te ao mercado, levou à identificação 
e localização desses ativos de forma 
intangível nas pessoas, ou seja, nas 
suas competências pessoais. De-
corre daí que, no âmbito da GERH, 
um aspecto fundamental que se 
depreende das publicações em GRH 
é que tanto sua teorização quanto a 
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Figura 2 - Evolução Histórico-Conceitual dos Temas do Estudo 

prescrição prática dela derivadas acentuam o caráter 
individualizado da contratação do trabalho por parte 
das organizações. Esta individualização se revela nas 
formas de avaliação de desempenho, metas de desen-
volvimento e gestão de carreiras, por exemplo.

Quanto ao envolvimento de GERH com os temas da 
estratégia em sentido geral da organização, constata-
-se que se integra às atividades da área estabelecendo 
os elementos típicos das questões estratégicas mais 
gerais. Entre esses elementos, a elaboração de visão e 
missão para a área, definição de metas e, decorrente 
destas, a prática sistemática de avaliação das pessoas 

e da própria área. Além disso, a articulação de pro-
cessos administrativos adequados à indispensável 
comunicação e disseminação do próprio conteúdo da 
estratégia da área. Todos esses elementos tornam-se 
idealmente articulados à gestão da organização como 
um todo (FISCHER, 2002). 

Pelo apresentado, torna-se claro que o campo de atua-
ção da GRH é bastante complexo e envolve um conjun-
to expressivo de variáveis. Na Figura 2 apresenta-se o 
percurso teórico, que, dentro da Economia, levou à sua 
conformação.
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Entende-se que o foco e a aplica-
ção de elementos da análise de CT 
às questões relacionadas à forma 
como as organizações privadas 
posicionam sua GRH são úteis para 
a compreensão das relações de em-
prego com seus funcionários. Para 
tanto, espera-se principalmente 
a existência de mais governança 
como algo simultâneo à presença 
ou percepção de influência dos sin-
dicatos na contratação do trabalho. 

O recurso aos CT é considerado 
aqui como interessante para análi-
se da contratação do trabalho nas 
firmas. Isso porque essa aborda-
gem está prevista e validada pela 
teorização de autores de Economia 
que se posicionaram na interface 
RI-GRH. A oportunidade de articu-
lar os conceitos de GRH, CT e RT/
RI para melhor compreensão das 
escolhas de governança para RH 
parece, portanto, ser promissora 
para o esforço de aumento de co-
nhecimento do campo por meio da 
pesquisa.
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Com Quem as Empresas Cooperam para Inovar no Brasil?

Milene Simone Tessarin (*)

Uma forma de incrementar os re-
sultados inovativos é através da co-
operação entre empresas e outros 
atores do sistema de inovação. A 
cooperação para inovar se verifica 
quando há esforços sistemáticos 
que persistem ao longo do tempo 
entre a empresa e um parceiro com 
o objetivo de promover um avanço 
tecnológico. Ela permite às partes 
envolvidas otimizar ganhos e ge-
renciar melhor seus ativos, acessar 
recursos produtivos e técnicos 
distantes ou indisponíveis, trocar 
conhecimentos e tecnologias com 
outros especialistas e capacitar-
-se para processos mais eficientes 
(KLEVORICK et al., 1995). Em ou-
tras palavras, a cooperação é uma 
forma de acelerar e aumentar a 
probabilidade de sucesso da inova-
ção (FARIA; LIMA; SANTOS, 2010).

As empresas possuem diversas op-
ções de parceiros para contatar e a 
opção escolhida relaciona-se com o 

tipo de inovação a ser desenvolvida 
e o conhecimento específico detido 
pela outra organização. Conhe-
cer todas essas opções nos leva a 
elucidar melhor como o processo 
inovativo ocorre e ainda encontrar 
pontos que podem ser melhorados 
no intuito de ampliar os esforços 
inovativos do país, assim como 
para adensar o sistema de inovação 
nacional.

Este artigo irá apresentar quais 
são os parceiros utilizados na coo-
peração para inovar por empresas 
no Brasil, segregando-as por in-
tensidade tecnológica e por origem 
do capital controlador. Busca-se 
também apontar algumas diferen-
ças de acordo com a cooperação 
realizada. Os dados utilizados ba-
seiam-se em tabulações especiais 
da Pesquisa de Inovação do IBGE, e 
compreendem os anos 2000 (consi-
derando o período de 2001 a 2003 
e a última edição, de 2012 a 2014).

1 Os Parceiros da Cooperação 
para Inovar 

As relações de cooperação apon-
tam por quais canais ocorre a troca 
de conhecimento entre os partici-
pantes e como a rede que compõe 
o sistema nacional de inovação 
está interligada. Através da Pintec 
pode-se identificar quais parceiros 
são mais utilizados para inovar e 
a sua importância. Para captar as 
parcerias mais importantes, neste 
estudo foram consideradas apenas 
as de alta importância. 

O eixo vertical do Gráfico 1 indica 
a proporção de empresas em cada 
categoria tecnológica que utili-
zou o parceiro citado, sendo que 
uma mesma empresa pode fazer 
parcerias com mais de um ator do 
sistema.
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Gráfico 1 - Parceiros Utilizados na Cooperação para Inovar na Manufatura Brasileira,  
em % do Total dos Grupos de Empresas, 2003 e 2014 

Nota: uma empresa pode cooperar com mais de uma opção.
Fonte: Tabulação especial da PINTEC – IBGE. Elaboração da autora. 

1.1 Clientes e Fornecedores

A cooperação foi realizada preponderantemente com 
dois parceiros: clientes e fornecedores, que estão em 
contato frequente para estabelecer parcerias estra-
tégicas, acompanhar o processo produtivo e verificar 
possíveis adaptações sobre propriedades e requisitos 
técnicos do produto adquirido (COHEN; LEVINTHAL, 
1990; TEECE, 1996). Como a funcionalidade do pro-
duto depende dos seus componentes, peças e subsis-
temas interligados, desse trabalho conjunto surgem 
soluções de problemas e/ou demandas que modificam 
os insumos e conferem novas características ao bem 
final. 

Tessarin (2018) identificou que esse tipo de coope-
ração está relacionado, por exemplo, à aquisição de 
máquinas e equipamentos: a relação entre usuários 
e produtores de bens de capital é crucial em alguns 
processos inovativos que precisam desenvolver ou 
adaptar máquinas e equipamentos para a produção de 
um produto novo. Neste ponto, os feedbacks apontados 
por Bell (1984) e Kline e Rosenberg (1986) entre uma 
área da empresa e clientes ou fornecedores são os 
principais insumos da parceria. 

Outro exemplo: no setor de produtos plásticos é 
comum que empresas contatem seus fornecedores de 
resinas petroquímicas para discutir adaptações no in-
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sumo que alteram o produto final. 
As demandas incluem a necessida-
de de produzir peças mais rígidas 
e resistentes a choques, no caso de 
peças automotivas, ou nova formu-
lação que permita moldar o produ-
to a temperaturas mais elevadas 
sem perder as características. 

Em geral, as empresas brasileiras 
que inovaram mais em produtos 
estabeleceram mais parcerias com 
clientes/consumidores, enquanto 
as empresas que focaram as ino-
vações em processos utilizaram os 
fornecedores mais assiduamente 
(ERBER, 2010). As empresas coo-
peram com seus consumidores ao 
divulgar ou oferecer produtos em 
fase de teste ou pré-lançamento, 
buscando aumentar as chances 
de os clientes aprovarem a inova-
ção. Consequentemente, conhecem 
as preferências dos seus consu-
midores, aumentam a confiança 
dos usuários em seus produtos e 
reduzem os riscos associados ao 
lançamento da inovação no mer-
cado (KLINE; ROSENBERG, 1986; 
TETHER, 2002). Por sua vez, a coo-
peração com fornecedores compar-
tilha muitas das razões da relação 
com consumidores. Mas no caso 
dos fornecedores, envolve também 
decisões estratégicas para obter 
maior eficiência na produção e 
maior foco em competências cen-
trais da empresa (TETHER, 2002; 
FARIA; LIMA; SANTOS, 2010)

Todas as empresas nacionais da 
indústria de transformação ex-
ploraram de modo mais relevante 

parcerias com clientes e com for-
necedores e, no período analisado, 
essas parcerias se tornaram ainda 
mais intensas (Gráfico 1). A impor-
tância dos clientes e consumidores 
cresceu de forma mais marcante 
para as empresas nacionais das ca-
tegorias de baixa e alta tecnologia, 
enquanto os fornecedores ganha-
ram relevância em 2014 frente a 
2003 para todas as categorias de 
intensidade tecnológica (TESSA-
RIN, 2018).

1.2 Universidades e Institutos 
de Pesquisas 

A interação com universidades 
e institutos de pesquisas não foi 
fortemente utilizada por empresas 
nacionais, exceto no caso de alta 
tecnologia (Gráfico 1). A capaci-
dade de absorção das empresas é 
particularmente importante para 
diferenciar os tipos de acordos de 
cooperação realizados, pois per-
mitirá com que elas se apropriem 
dos conhecimentos externos e in-
ternalizem de modo mais rápido 
as mudanças tecnológicas (CASSI-
MAN; VEUGELERS, 2002). Por isso, 
nem todos os setores produtivos ou 
empresas estão aptos a estabelecer 
parcerias de maior complexidade. 
A interação com a universidade 
ocorre quando são requeridos co-
nhecimentos específicos, os quais, 
por sua vez, também demandam 
outros conhecimentos científicos 
acumulados que ajudam princi-
palmente a confrontar problemas 
técnicos que demandam pesquisa 

científica (KLINE; ROSENBERG, 
1986). As empresas se engajam em 
interações com universidades por-
que entendem que elas podem ser 
uma extensão de seus conhecimen-
tos (EOM; LEE, 2010). Há diversas 
formas de a universidade auxiliar 
no desenvolvimento tecnológico 
das empresas, como por exemplo, 
por meio de novos instrumentos, 
técnicas e avanço no conhecimento 
científico (COLYVAS et al., 2002).

As principais razões que levaram 
empresas a cooperar com univer-
sidades e institutos de pesquisa 
foram para contratar pesquisa que 
não realizavam (para empresas 
de alta e média-alta tecnologia) e 
para utilizar recursos disponíveis 
na universidade ou instituto (as de 
baixa e média-baixa), como equipa-
mentos sofisticados e de precisão 
(TESSARIN, 2012). Segundo Fer-
nandes et al. (2010) as maneiras 
menos virtuosas para as univer-
sidades participarem de uma par-
ceria são realizando testes, treina-
mento e prestando consultorias; 
já as relações mais complexas, em 
que há desenvolvimento efetivo de 
pesquisas, são as mais virtuosas. 
Em parte, esse comportamento se 
deve às empresas brasileiras que 
não atuam na fronteira tecnológica 
na maioria dos setores e porque 
as universidades brasileiras são 
jovens. As universidades e institu-
tos de pesquisa, assim como ou-
tras estruturas científicas, foram 
instaladas tardiamente em com-
paração aos países desenvolvidos 
(SUZIGAN; ALBUQUERQUE, 2011). 
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A principal universidade do país, a 
Universidade de São Paulo (USP), 
tem menos de 100 anos de existên-
cia, enquanto várias universidades 
europeias – que têm um papel mais 
ativo na interação com empresas – 
atuam há mais de quatro séculos.

1.3  Outra Empresa do Grupo  

A principal cooperação entre as 
empresas estrangeiras ocorre 
com outra empresa do grupo, com 
maior relevância nas categorias 
de média-alta e média-baixa. Além 
disso, Tessarin (2018) observou 
que a localização da outra empresa 
do grupo é predominantemente no 
exterior. As parcerias feitas com 
fornecedores e clientes estão em 
segundo e terceiro lugares entre 
as mais relevantes, principalmente 
para a categoria de média-alta tec-
nologia.

Uma multinacional tem a vanta-
gem de ter acesso a novos conhe-
cimentos por meio da sua rede de 
subsidiárias (JIMÉNEZ-JIMÉNEZ; 
MARTÍNEZ-COSTA; SANZ-VALLE, 
2014). Grandes grupos empre-
sariais têm elevado estoque de 
recursos internos e podem coope-
rar mais efetivamente (EOM; LEE, 
2010). As próprias subsidiárias 
podem gerar novos conhecimentos, 
assim como podem absorver tecno-
logias desenvolvidas pela matriz. 
No entanto, em termos de trans-
bordamentos tecnológicos locais, o 
potencial desse tipo de cooperação 
pode ser limitado caso a estratégia 

da empresa seja apenas adaptar 
o projeto feito por outra firma do 
grupo sem desenvolver capacita-
ções científicas e tecnológicas lo-
cais. Nesse caso, a inovação ocorre 
apenas para copiar ou tropicalizar 
a tecnologia, ou seja, para dar um 
retoque ao projeto desenvolvido 
fora e adequá-lo ao contexto do 
país hospedeiro (CONSONI, 2004; 
ZUCOLOTO; CASSIOLATO, 2012). 

Alguns exemplos conhecidos são: a 
adaptação da resistência de pneus 
automotivos para que sejam efi-
cientes e suportem a elevada tem-
peratura do asfalto no Brasil; a 
adaptação de produtos elétricos 
para a voltagem das residências 
brasileiras, que ainda pode diferir 
entre as regiões do país; a adapta-
ção de produtos de higiene pessoal 
às características da população, 
principalmente em produtos para a 
pele e proteção solar. Como conse-
quência, a inovação feita no país se-
guiria uma estratégia de adaptação 
das inovações desenvolvidas em 
outras unidades da empresa pelo 
mundo (TESSARIN, 2018). Apesar 
do esforço tecnológico para adap-
tação desses produtos às caracte-
rísticas do mercado consumidor 
nacional, a essência da tecnologia 
foi desenvolvida no exterior.

Esse tipo de cooperação com outra 
empresa do grupo se fez muito 
pouco presente entre as empre-
sas nacionais de qualquer catego-
ria tecnológica no período (TES-
SARIN, 2018). Tal fato se deve ao 
papel pouco ativo na interação 

ou à pouca existência de grandes 
grupos empresariais de capital 
nacional. Kannebley Junior, Porto 
e Pazello (2004) já haviam esti-
mado que, na economia brasileira, 
a grande maioria das empresas 
inovadoras é independente, ou 
seja, não faz parte de um grupo de 
empresas. 

1.4  Outros: Consultorias, Cen-
tros de Capacitação Profis-
sional e Concorrentes

Outras instituições, como empre-
sas de consultoria, centros de ca-
pacitação profissional e concor-
rentes, são menos utilizadas pelas 
empresas, sejam elas nacionais ou 
estrangeiras. No caso dos concor-
rentes, por um lado, pode ser uma 
opção das empresas não dividir 
informações com seus competido-
res diretos, mas, por outro, mostra 
que é muito raro uma estratégia 
de compartilhamento de custos e 
riscos associados ao desenvolvi-
mento de um projeto estagnado 
que seria de interesse para ambos 
(KANNEBLEY JUNIOR; PORTO; PA-
ZELLO, 2004).

Concorrentes poderiam cooperar 
quando enfrentam problemas co-
muns, especialmente de cunho 
técnico ou regulatório. Também 
há evidências de novas empresas 
concorrentes entre si que decidem 
colaborar para fazer frente a um 
terceiro concorrente maior e es-
tabelecido há mais tempo no mer-
cado (TETHER, 2002). No entanto, 
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as parcerias com concorrentes 
são pouco frequentes. Zucoloto e 
Cassiolato (2012) também encon-
traram que a cooperação com con-
correntes é bastante frágil no Bra-
sil, principalmente entre empresas 
multinacionais, o que inviabiliza 
transbordamentos horizontais na 
cadeia produtiva.

Quanto aos centros de capacita-
ção profissional, são empresas de 
capital nacional e de menor porte 
(menos de 500 empregados) que 
utilizam mais esse tipo de coopera-
ção (BASTOS; BRITTO, 2017).

2 Considerações Finais

Em geral, no Brasil, a literatura 
sobre cooperação para inovar con-
centra-se na interação de univer-
sidades e empresas. No entanto, 
foi verificado que este tipo de co-
operação não é predominante no 
cenário nacional. Verificou-se que 
os parceiros mais empregados 
por empresas na cooperação para 
inovar são fornecedores e clientes. 
Essa interação é mais corriqueira 
porque faz parte da rotina opera-
cional das empresas que se apro-
veitam de feedbacks existentes 
na cadeia de produção, os quais 
fornecem ideias para melhoramen-
tos e adaptações que resultam em 
inovações no produto final.

É importante destacar que o grupo 
de empresas estrangeiras coopera 
para inovar essencialmente com 
outra empresa do grupo localizada 

no exterior. Isso significa que pre-
valece uma estratégica de adapta-
ção e tropicalização de tecnologias 
desenvolvidas pela matriz, que su-
pera o desenvolvimento doméstico 
de conhecimento e inovações. Isto 
é preocupante porque as empresas 
estrangeiras constituem grande 
parte dos setores mais tecnológi-
cos, exatamente aqueles que têm 
maior propensão a inovar e a pro-
mover mudanças tecnológicas.

A partir do tipo de parceria esta-
belecida, nota-se que a estratégia 
inovativa da maioria das empresas 
não prevê cooperações de longo 
prazo como tradicionalmente são 
as relações com universidades e 
institutos de pesquisa. Além disso, 
não está focada em gerar inova-
ções radicais ou em desenvolver 
novidades de âmbito mundial, con-
centrando-se mais na solução de 
problemas do dia a dia. Este tipo 
de parceria mais duradora poderia 
ser estimulado para  o sistema de 
inovação ganhar corpo e a tecnolo-
gia desenvolvida chegar a produzir 
efeitos positivos sobre o desenvol-
vimento industrial brasileiro.
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Industrialização e Desindustrialização Brasileira pela Ótica do 
Emprego

Paulo César Morceiro (*)

1  Introdução

As avaliações da desindustriali-
zação brasileira concentram-se 
no peso da indústria de transfor-
mação no Produto Interno Bruto 
(PIB), conforme amplo levanta-
mento bibliográfico realizado por 
Morceiro (2012). No entanto, a 
maioria dos diagnósticos inter-
nacionais de desindustrialização 
concentra sua análise na evolu-
ção do emprego manufatureiro no 
emprego total ao invés da parcela 
manufatureira no PIB (MORCEIRO, 
2012; TREGENNA, 2016). No Brasil, 
as avaliações pela ótica do empre-
go são escassas devido à ausência 
de dados com longa cobertura tem-
poral.

Este texto apresenta dados iné-
ditos que permitem avaliar tanto 
a industrialização quanto a de-
sindustrialização brasileira pela 
ótica do emprego; dessa forma, ele 
contribui com a literatura especia-
lizada. Adicionalmente, formula 
algumas hipóteses para a baixa 

absorção de mão de obra pela in-
dústria brasileira no período de 
industrialização e aponta outras 
formas – além da renda per capita 
– para qualificar a desindustriali-
zação brasileira como prematura.

2  Industrialização e Desindustria-
lização de Longo Prazo pelo 
Emprego Total

A parcela do emprego manufa-
tureiro no total tem diminuído 
bastante nos países desenvolvi-
dos, mas aumentado naqueles em 
desenvolvimento (HARAGUCHI; 
CHENG; SMEETS, 2017), de forma 
que o resultado agregado para a 
economia mundial é uma estabili-
dade da participação do emprego 
na indústria desde 1970 até 2010 
(FELIPE; MEHTA, 2016). 

No Brasil, os diagnósticos concen-
tram-se na parcela da indústria 
de transformação no PIB, princi-
palmente porque inexistem séries 
contínuas de emprego manufatu-
reiro no período da industriali-

zação brasileira. Para suprir essa 
carência, o Gráfico 1 reúne infor-
mações de emprego total – formal e 
informal – de distintas fontes. Para 
1940, 1950, 1960, 1970 e 1980 há 
informações dos Censos que foram 
padronizadas pelo IBGE (2006) na 
estrutura de divulgação da Pes-
quisa Nacional por Amostra de Do-
micílios (PNAD), por isso os dados 
dessas décadas são comparáveis 
com a série desta Pesquisa. A PNAD 
é a série mais longa, com dados 
para 1973 e 1976-2015, exceto para 
os anos de 1991, 1994, 2000 e 2010. 
Adicionalmente, empregaram-se as 
séries dos três sistemas de contas 
nacionais disponíveis a partir de 
1990, que têm elevada aderência 
com a série da PNAD, assim como 
os dados das matrizes de insumo-
-produto desde 1970. 

As análises a seguir concentram-
-se na série da PNAD e dos Censos 
compatibilizados com a estrutura 
da PNAD – doravante, série Censo-
-PNAD, destacada em cor mais 
forte no Gráfico 1.
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No período da industrialização 
brasileira, coberto no Gráfico 1, a 
parcela do emprego manufatureiro 
no emprego total elevou-se de 7,4% 
para 16,1%, entre 1940 e 1980. 
Em números absolutos, aumentou 
de 1,10 milhão para 6,94 milhões 
de ocupações no mesmo período. 
Entre 1981 e 1983, a parcela do 
emprego diminuiu devido à crise 
do início da década de 1980, mas 
recuperou o nível de 1980 já em 
1986. De 1987 até 1999, há uma 
tendência declinante, sendo o perí-
odo mais intenso da desindustria-
lização brasileira pelo emprego. 
Entre 2000 e 2008, a parcela do 
emprego manufatureiro aumentou 
um pouco, mas essa recuperação 

foi insuficiente para retornar ao 
pico da década de 1980 (ver Gráfico 
1). Desde 2009, a parcela do empre-
go manufatureiro vem caindo.

A série do emprego exibida no Grá-
f ico 1 teve pico num nível mais 
baixo que a parcela manufatureira 
no PIB. A parcela da indústria de 
transformação alcançou o máximo 
de 27,3% do PIB em 1986 (MOR-
CEIRO, 2019, p. 24) e a parcela do 
emprego atingiu o pico de 16,2% 
no mesmo ano (Gráfico 1). Esses 
dados mostram que a industriali-
zação brasileira teve baixa absor-
ção de mão de obra, assunto do 
próximo tópico.

3  Baixa Absorção de Mão de Obra 
pela Industrialização Brasileira

O pico da parcela do emprego ma-
nufatureiro brasileiro de apro-
ximadamente 16% em 1980 (e 
novamente em 1986), exibidos no 
Gráfico 1, foi muito inferior àquele 
verificado nos países de industria-
lização madura e atualmente de-
senvolvidos. A parcela do emprego 
manufatureiro no emprego total 
alcançou 35,8% na Alemanha em 
1970; 32,3% nos Estados Unidos 
em 1948; 32,2% no Reino Unido 
em 1971; 29,1% na Itália em 1980; 
28,7% na Coreia do Sul em 1989; 
26,3% no Japão em 1973; 25,8% 
na França em 1973. Nos outros 

Gráfico 1 – Parcela do Emprego da Indústria de Transformação no Total, 1940/ 1950/ 1960/ 1970/ 1973/ 1975-2016 

                        Nota: Dados do Censo padronizados na estrutura setorial da PNAD pelo IBGE (2006) para 1940, 1950, 1960, 1970 e 1980. 
                        Fonte: PNAD (várias edições), Matriz de Insumo-Produto (várias edições) e IBGE (2004, 2006, 2011, 2018). Elaborado pelo autor.



29temas de economia aplicada28 temas de economia aplicada

abril de  2019

dois maiores países da América 
Latina, a parcela do emprego alcan-
çou 27,7% na Argentina em 1958 
e 20,0% no México em 1990. Os 
dados mencionados provêm da U.S 
Bureau of Economic Analysis, OECD-
STAN Database (2018) e GGDC 
10-Sector Database de Timmer, De 
Vries e De Vries (2016). 

A capacidade de absorver mão de 
obra foi o calcanhar de Aquiles da 
industrialização dos países em 
desenvolvimento, sobretudo do 
Brasil. Como atestam Baer e Hervé 
(1966, p. 89, tradução nossa),

Para toda a América Latina a taxa 
de crescimento anual da população 
urbana no período de 1945-60 foi 
de 4,3%, a taxa de crescimento da 
população economicamente ativa 
do setor não agrícola foi de 3,9% e a 
taxa de crescimento do emprego na 
manufatura foi de 2,8%. No Brasil, 
nos anos de 1950-1960, enquanto 
a população urbana cresceu 5,4% 
a taxa de crescimento do emprego 
na manufatura foi apenas 2,6%. Em 
outras partes do mundo, a situação 
foi semelhante. 

Baer, ao fazer uma avaliação da 
industrialização no Brasil, desta-
ca que “[o] desempenho do setor 
industrial como empregador tem 
sido decepcionante” (BAER, 1985, 
p. 310) e o “[...] o maior problema 
tem sido sua incapacidade de criar 
número suficiente de empregos 
que ajudasse a absorver uma popu-
lação urbana em rápida expansão, 

resultado de uma alta taxa geral 
de crescimento demográfico e um 
processo intenso de migração ru-
ral-urbana.” (BAER, 1985, p. 447). 
Também por isso, o autor afirmou 
que houve um semidesenvolvimen-
to e uma semi-industrialização no 
Brasil (BAER, 1985, cap. 19).

Neste estudo, são levantadas cinco 
hipóteses da baixa absorção de 
mão de obra pela industrialização 
brasileira. Primeira hipótese: o 
Brasil é um país de industriali-
zação tardia; industrializou-se 
numa época em que as tecnologias 
e os processos produtivos tiveram 
maior mecanização relativamen-
te aos países de industrialização 
pioneira (BAER; HERVÉ, 1966), 
embora a Coreia do Sul tenha se in-
dustrializado na mesma época que 
o Brasil e sua parcela de emprego 
manufatureiro tenha sido, no pico, 
12,5 p.p. superior à da brasileira. 
Segunda: o Brasil não completou a 
última etapa do seu processo de in-
dustrialização, que é puxado pelas 
exportações, sobretudo de bens 
de capital e produtos de elevada 
intensidade tecnológica, conforme 
os estágios da industrialização 
mencionados por Kaldor (1967). 
Nos países desenvolvidos, as ex-
portações foram fonte de demanda 
relevante para o setor industrial, 
mas no Brasil tiveram um papel 
marginal devido à fraca inserção 
deste país nos mercados interna-
cionais de produtos manufatura-
dos. A terceira refere-se à curta 
duração no pico da participação do 
emprego manufatureiro no Brasil.1 

Na verdade, o período de industria-
lização brasileiro – contabilizado 
em décadas – foi relativamente 
curto comparativamente ao dos 
países desenvolvidos que iniciaram 
a industrialização ainda no século 
XVIII ou no início do século XIX. 
Quarta hipótese: colaborando com 
as duas últimas, a industrialização 
brasileira foi parcial e não atingiu 
a maturidade verificada nos paí-
ses de industrialização avançada. 
A industrialização brasileira teve 
êxito na implantação do parque 
industrial do complexo metal-me-
cânico-químico e das indústrias 
de bens de consumo não duráveis, 
mas não nos setores da terceira 
revolução industrial relacionados 
à indústria de informática e de pro-
dutos eletrônicos que foram muito 
relevantes para a industrialização 
dos países asiáticos. Quinta hipó-
tese: grande parte do processo de 
industrialização brasileiro concen-
trou-se em 1950-1980, período de 
elevado crescimento populacional; 
dessa forma, as tecnologias deste 
período foram poupadoras de mão 
de obra (hipótese 1) e absorveram 
uma pequena parcela da expansão 
populacional.

4  A Demografia e a Composição 
Setorial na Desindustrialização 
Brasileira

A hipótese demográfica tem um 
papel relevante na desindustriali-
zação brasileira. O Brasil começou 
a se desindustrializar com uma 
elevada taxa de crescimento demo-
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gráfico comparativamente à fase 
de desindustrialização dos países 
desenvolvidos.  No início dos anos 
1980, a PIA e a PEA cresceram 
acima de 2,5% a.a.; e ainda no iní-
cio dos anos 2000, a PIA superava 
marginalmente a taxa de 2,0% 
a.a.2 Durante a desindustrialização 
ocorreu uma transição demográ-
fica significativa em que a taxa de 
atividade (razão entre a PIA e a po-
pulação residente) aumentou 11,3 
p.p., de 57,6% para 68,9%, entre 
1980 e 2015, no Brasil.

Como 34,4% da força de trabalho 
estava empregada na agropecu-
ária (Matriz de Insumo-Produto 
de 1980), ainda existia oferta ili-
mitada de mão de obra à la Lewis 
(1954) a ser transferida para os 
setores modernos, que na época 
correspondia basicamente à indús-
tria de transformação. Devido à 
mecanização da produção agrícola, 
o êxodo rural3 continuou intenso 
nas décadas de 1980 e 1990, con-
tribuindo para aumentar a PEA. 
Contudo, em 2016, ainda havia 
13,1% da força de trabalho ocupa-
da no setor agropecuário (IBGE, 
2018). A título de comparação, nos 
Estados Unidos apenas 1,8% da 
força de trabalho estava emprega-
da no setor agropecuário e 27,6% 

no setor manufatureiro em 1969, 
ano em que começaram a se desin-
dustrializar pela ótica do emprego; 
já em 2015, apenas 0,9% das ocu-
pações estavam na agropecuária, 
conforme dados da U.S Bureau of 
Economic Analysis. 

Dessa maneira, o Brasil começou a 
se desindustrializar também pre-
maturamente quanto ao estágio de-
mográfico e à composição setorial 
das ocupações, além do baixo nível 
da renda per capita frequentemen-
te mencionado pela literatura. Com 
isso, o país não seguiu a cartilha 
básica das teorias do desenvolvi-
mento: aumentar a produtividade e 
a renda per capita por meio da mu-
dança estrutural intersetorial, que 
basicamente consiste em transferir 
mão de obra dos setores de baixa 
produtividade (agropecuária) para 
os setores de elevada produtivida-
de (manufatura e alguns setores 
de serviços). Assim, nas décadas 
de 1980 e 1990, o Brasil desperdi-
çou uma excelente oportunidade 
de escapar da armadilha da renda 
média via mudança estrutural in-
tersetorial. Certamente, as raízes 
da desindustrialização prematura 
brasileira são deste período.

Ainda na década de 1990, houve 
retração de 16% do emprego ma-
nufatureiro – equivalente à dimi-
nuição de 1,5 milhão de postos de 
trabalho –, segundo as Contas Na-
cionais. Assim, o problema da mão 
de obra agravou-se à medida que 
a PEA aumentava e continuava o 
êxodo rural. A consequência disso 
foi o aumento do subemprego e em-
pregos precários (por ex., camelôs) 
e moradias irregulares nas áreas 
urbanas. Setorialmente, aumentou 
o emprego nos setores de servi-
ços com elevada informalidade e 
baixíssima produtividade (como 
serviços domésticos, serviços pes-
soais e prestados às famílias, e 
comércio).

5 Desindustrialização pelo Em-
prego Formalizado

A parcela do emprego industrial 
formal no total exibido no Gráfico 
2, disponível anualmente desde 
1985, confirma os períodos de de-
sindustrialização intensa (1987-
1999 e 2009-atual) observados 
na série PNAD do Gráfico 1. Os 
empregos formais da indústria de 
transformação devem espelhar 
bem os empregos totais (formais e 
informais), pois a maioria das ocu-
pações industriais é formalizada.
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Em números absolutos, houve 
queda dos empregos manufaturei-
ros formais a partir de 1989 até 
1998 e no quadriênio 2014-2017 
(eixo esquerdo do Gráfico 1). Note 
que só em 2005 o volume de em-
pregos formais da indústria de 
transformação atingiu o nível obti-
do em 1990. 

6  Considerações Finais

Este texto apresenta dados iné-
ditos do emprego manufatureiro 
para o período mais relevante da 
industrialização brasileira. As evi-
dências empíricas revelaram que a 
industrialização brasileira absor-
veu pouca mão de obra compara-

tivamente aos países de industria-
lização pioneira, como os Estados 
Unidos. A partir desse diagnóstico, 
cinco hipóteses da baixa absorção 
de mão de obra foram levantadas, 
sendo que três delas destacam que 
a industrialização brasileira foi 
interrompida e teve curta duração; 
dessa forma, não atingiu a matu-
ridade industrial verificada nos 
países desenvolvidos.

Além disso, argumenta-se que a 
desindustrialização brasileira foi 
prematura não apenas quanto ao 
nível de renda per capita. Verifi-
cou-se que o Brasil começou a se 
desindustrializar também prema-
turamente quanto ao estágio de-

mográfico e à composição setorial 
das ocupações. Em 1980, no início 
da desindustrialização, a taxa de 
crescimento da PEA era elevada e 
um terço da força de trabalho en-
contrava-se no setor agropecuário, 
evidências que revelam que ainda 
existia oferta ilimitada de mão de 
obra à la Lewis a ser transferida 
e absorvida pela industrialização. 
Portanto, o nível da renda per ca-
pita não pode ser o único critério 
utilizado para qualificar a desin-
dustrialização de um país. 

Também vale destacar que a de-
sindustrialização pelo emprego 
apresentou menor variabilidade 

Gráfico 2 – Empregos Formais na indústria de Transformação Brasileira, 1985 a 2018

Fonte: RAIS e CAGED, ambos do Ministério do Trabalho e Emprego. Elaborado pelo autor.
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e intensidade que a desindustrialização mensurada 
pelo PIB. 
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A despesa previdenciária vem cres-
cendo a um ritmo claramente in-
sustentável no médio e no longo 
prazo. O gasto, apenas com o Re-
gime Geral de Previdência Social 
(RGPS), passou de 6,2% para 8,6% 
do PIB entre 2003 e 2018. Com o 
fim do chamado bônus demográ-
fico e o rápido e intenso envelhe-
cimento populacional, a tendência 
é que o ritmo de incremento se 
acelere ainda mais nas próximas 
décadas. Em relação à sustentabi-
lidade fiscal, tal evolução deve ser 
analisada não apenas no médio e 
no longo prazo, como também no 
curto prazo em função da pressão 
fiscal crescente, em que o cresci-
mento da despesa previdenciária 
dificulta o equilíbrio fiscal, contri-
buindo para o incremento recente 
da dívida bruta do governo geral, a 
qual cresceu de 51,5% para 76,7% 
do PIB entre dezembro de 2013 e 
janeiro de 2019. Logo, o controle 
das contas previdenciárias faz-se 
fundamental em meio aos esforços 
de ajuste fiscal que permitam a 
retomada de superávits primários 
e, consequentemente, o retorno a 
uma trajetória de redução do pata-
mar da dívida pública. 

Nesse contexto, torna-se relevante 
a avaliação mais minuciosa da evo-
lução recente do comportamento 
da despesa previdenciária. Visan-
do contribuir para tal propósito, o 
presente artigo está organizado da 
seguinte forma:

a) na primeira seção, é realizada uma 
análise sintética da evolução da 
despesa do RGPS, inclusive por 
espécie de benefício;

b) na segunda parte, são apresenta-
das algumas considerações finais. 

1 Decomposição da Evolução do 
Comportamento da Despesa do 
RGPS 

O gasto previdenciário do RGPS, 
que inclui benefícios, sentenças 
judiciais e compensação com os 
regimes próprios, cresceu do pata-
mar de 6,2% do PIB, em 2003, para 
8,6% em 2018, ou seja, alta de cerca 
de 2,4% do PIB em um período de 
15 anos. Tal ritmo de incremento 
significa uma alta média anual de 
0,16 pontos percentuais do PIB ou, 
dito de outra forma, total de 1,6% 
do PIB a cada dez anos (Gráfico 1). 

No final da década de 1980 e come-
ço dos anos 1990, o patamar dessa 
despesa era próximo de 3% do PIB. 
Claramente, trata-se de um ritmo 
de crescimento absolutamente não 
sustentável no médio e no longo 
prazo, e ocorrida em meio a uma 
conjuntura em que o país ainda 
se encontrava no chamado bônus 
demográfico, que pode ter se en-
cerrado no ano de 2018. 

Em termos nominais, a despesa 
passou de R$ 107,1 bilhões para R$ 
586,4 bilhões entre 2003 e 2018, ou 
seja, foi multiplicada por cerca de 
5,5 vezes no referido período (alta 
nominal média anual de cerca de 
12% a.a.). Em valores reais, a pre-
ços de dezembro de 2018 corrigi-
dos pelo INPC/IBGE, o incremento 
foi de cerca de R$ 297 para R$ 594 
bilhões, que resultou em crescimen-
to real médio anual de 6% a. a.. Tal 
ritmo de incremento da despesa 
significa dobrar o gasto, em ter-
mos reais, a cada 12 anos. Trata-
-se, nitidamente, de um padrão de 
crescimento insustentável e bem 
superior ao aumento real do PIB 
que, no mesmo período de 2003 a 
2018, manteve uma média anual de 
2,4% a.a.
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 Uma análise desagregada mostra 
que os principais componentes da 
despesa do RGPS são as aposenta-
dorias e pensões por morte, bene-
fícios que representam, respecti-
vamente, algo em torno de 2/3 e 
1/4 do pagamento com benefícios 
do referido regime, ou seja, repre-
sentam um pouco mais de 90% do 
gasto total. Por essa razão, esses 
referidos itens acabaram sendo os 
mais importantes no incremento 
do gasto. 

Entre 2000 e 2018, o total da des-
pesa com todas as modalidades de 
aposentadorias previdenciárias e 
acidentárias do RGPS cresceu de 
R$ 44,9 para R$ 391,3 bilhões, ou 
seja, de 3,7% para 5,7% do PIB. 
Dentre as diferentes modalidades, 

observa-se que, nesse mesmo pe-
ríodo, a aposentadoria por tempo 
de contribuição passou de R$ 21,6 
para R$ 157,7 bilhões (de 1,8% 
para 2,3% do PIB), considerando 
apenas a espécie classificada como 
B42. Sem o fator previdenciário, o 
qual provoca redução dos valores 
de concessão de aposentadorias 
precoces, o crescimento teria sido 
maior; no entanto, com a regra 
85/95 progressiva, que acaba por 
permitir a flexibilização quanto ao 
uso do fator, é possível que o incre-
mento do gasto com essa espécie se 
acelere rapidamente nos próximos 
anos. Já a aposentadoria por idade 
cresceu de R$ 12,7 para R$ 150,2 
bilhões entre 2000 e 2018 (alta de 
1,1% para 2,2% do PIB). Por fim, 
o gasto com aposentadorias por 

invalidez previdenciárias e aciden-
tárias saltou de R$ 6,4 para R$ 64,8 
bilhões entre 2000 e 2018 (de 0,5% 
para 0,9% do PIB).

A despesa com pensões por morte 
previdenciárias e acidentárias 
também presenciou importante 
incremento no período de 2000 a 
2018, saltando de R$ 15,3 para R$ 
135,2 bilhões (de 1,3% para 2,0% 
do PIB). Ainda que não integre a 
despesa previdenciária, também 
chama atenção o incremento com 
o volume de recursos alocados 
para o pagamento do BPC/LOAS, 
benefício assistencial que teve sua 
despesa aumentada de R$ 2,0 para 
R$ 53,8 bilhões (de 0,2% para 0,8% 
do PIB) no mesmo período.

Gráfico 1 – Evolução da Despesa do RGPS em % do PIB
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                                     Fonte: Elaboração a partir de dados do Ministério da Economia, BCB e IBGE.
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Em meio à avaliação do comportamento da despesa, 
é interessante a tentativa de decompor o incremento 
entre efeitos associados à evolução das quantidades e 
dos preços (valores médios). Nesse sentido, a decom-

posição do incremento do crescimento da despesa 

com aposentadorias pode ser realizada, de maneira 

bastante simplificada, pela equação (1) a seguir:

Tabela 1 – Despesa do RGPS por Espécie de Benefício – 2000 e 2018  – em R$ Bilhões Nominais e em % do PIB

Espécie R$ bilhões % do PIB R$ bilhões % do PIB

I -Aposentadorias 44,9 3,7 391,3 5,7

I.1 - Aposentadoria por Idade 12,7 1,1 150,2 2,2

I.2 - Aposentadoria por Invalidez previdenciária e acidentária 6,4 0,5 64,8 0,9

I.3 - Aposentadoria por tempo de contribuição (B42, B46 e outros) 25,8 2,1 176,2 2,6

I.3.1 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (B42) 21,6 1,8 157,7 2,3

I.3.2 - Aposentadoria Especial (B46) 3,8 0,3 14,9 0,2
II - Pensão por Morte
(previdenciária e acidentária)

15,3 1,3 135,2 2,0

III - Auxílios 3,7 0,3 32,1 0,5

III.1 - Auxílio-doença 3,0 0,3 26,6 0,4

IV - Benefícios assistenciais 3,5 0,3 55,1 0,8

IV.1 - BPC/LOAS (sem RMV) 2,0 0,2 53,8 0,8

Fonte: Elaborados a partir de dados do Síntese-web; Elaboração: a partir de dados da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia SPREV/
ME * Tempo de contribuição inclui (B42), especial (B46) e professor (B57) entre outros.

 

        

Onde: 

 = Efeito preço, que representa 
a variação do valor real médio do benefício ponde-
rado pelo estoque em t=1;

 , que re-
presenta a variação do estoque com o preço fixado 
no período 0;

 e  são os estoques médios de aposentadorias 
nos períodos 0 e 1

 e  são os valores reais médios dos be-
nefícios nos períodos 0 e 1

Utilizando a fórmula acima, foi possível estimar que 
o incremento da despesa com aposentadorias entre 
2000 e 2018 pode ser atribuído em 46,2% ao efeito 
quantidade e em 53,8% ao efeito preço. Portanto, de 
modo geral e simplificado, tanto o efeito quantidade 
(incremento do estoque de benefícios) quanto o efeito 
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preço (aumento real dos valores 
médios dos benefícios) foram rele-
vantes para explicar o incremento 
da despesa no período. No caso do 
efeito quantidade, a demografia e 
dinâmica do mercado de trabalho 
provocam crescimento constan-
te da quantidade de concessões 
de benefícios, enquanto o cresci-
mento das cessações ocorre em 
ritmo menos acelerado visto que o 
aumento da expectativa de sobre-
vida em idades avançadas implica 
maior duração dos benefícios. Já 
em relação ao efeito preço, certa-
mente há impacto expressivo e da 
valorização real do salário mínimo 
no período, que obteve ganho real 
de 105% entre 2000 e 20181, uma 
vez que seu efeito ocorre direta-
mente em relação ao estoque da 
maioria dos benefícios. Ademais, é 
esperado que os valores médios de 
concessão de benefícios sejam su-
periores aos de cessação ao longo 
do tempo, efeito que, no entanto, 
possui importância significativa 
somente em períodos de tempo 
mais longos. 

2 Considerações Finais

Os dados apresentados no presente 
artigo mostram, com clareza, que o 
ritmo de crescimento da despesa 

do RGPS é insustentável no médio 
e no longo prazo, bem como, dada a 
grave situação fiscal do país, torna-
-se fundamental estancar o atual 
ritmo de incremento explosivo do 
gasto. Nesse contexto, são funda-
mentais estudos que analisem de 
forma mais desagregada os com-
ponentes do dispêndio no âmbito 
do RGPS.

Observou-se que, entre 2003 e 
2018, a despesa do RGPS passou 
de 6,2% para 8,6% do PIB, a um 
ritmo de crescimento médio anual 
de 0,16% pontos percentuais do 
PIB, ou seja, 1,6% do PIB a cada dez 
anos. 

Entre 2000 e 2018 o gasto desagre-
gado no RGPS cresceu da seguinte 
forma: a) aposentadorias passaram 
de 3,7% para 5,7% do PIB; b) pen-
sões por morte saltaram de 1,3% 
para 2,0% do PIB; c) aposentadoria 
por idade teve sua participação no 
PIB duplicada no período, passando 
de 1,1% para 2,2% do PIB; d) gasto 
com a aposentadoria por tempo de 
contribuição (espécie B42) cresceu 
de 2,1% para 2,6% do PIB, resulta-
do certamente muito influenciado 
pelo fator previdenciário, mas que 
em função da f lexibilização pela 
regra 85/95 progressiva deve ter 

seu ritmo significativamente acele-
rado nos próximos anos. 

Uma análise bastante simplificada 
do efeito preço e quantidade tam-
bém mostrou que ambos tiveram 
importante papel no crescimento 
da despesa pelo efeito da demogra-
fia e da política de valorização do 
salário mínimo, de tal sorte que a 
busca por sustentabilidade passa, 
necessariamente, pela tentativa de 
atenuação dos impactos de ambas 
as variáveis. Logo, é importante a 
proposição de medidas para dimi-
nuir a precocidade das aposenta-
dorias no Brasil, postergando as 
concessões, reduzindo-se, assim, 
o impacto do efeito quantidade, o 
que pode ocorrer, por exemplo, por 
meio do fim gradual da aposenta-
doria por tempo de contribuição 
com a introdução de uma idade 
mínima. Também há necessidade 
de que a evolução do efeito preço 
seja mais compatível com a sus-
tentabilidade no médio e no longo 
prazo, situação que inclui repensar 
tanto os ganhos reais do salário 
mínimo, bem como as regras de 
cálculo de benefícios que implicam 
taxas de reposição altas, mesmo 
para aposentadorias relativamente 
precoces. 



37temas de economia aplicada36 temas de economia aplicada

abril de  2019

A
ne

xo

Ta
be

la
 2

 - 
De

sp
es

a 
co

m
 B

en
ef

íc
io

s I
NS

S 
(R

GP
S 

e 
As

si
st

en
ci

ai
s)

 2
00

0 
a 

20
18

 e
m

 R
$ 

Bi
lh

õe
s N

om
in

ai
s

G
RU

PO
S 

DE
 E

SP
ÉC

IE
S

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

A
po

se
nt

ad
or

ia
s

44
,9

50
,9

58
,0

69
,6

80
,3

91
,8

10
4,

9
11

5,
3

12
8,

1
14

5,
8

16
5,

0
18

2,
8

20
7,

7
23

2,
1

25
6,

3
28

5,
4

33
1,

5
36

9,
8

39
1,

3

Id
ad

e
12

,7
15

,1
17

,5
21

,4
24

,9
29

,1
34

,8
39

,5
44

,6
52

,0
59

,6
66

,2
77

,8
88

,1
98

,1
11

0,
4

12
8,

0
14

2,
0

15
0,

2

In
va

lid
ez

6,
4

7,
6

8,
9

11
,2

13
,4

16
,3

19
,5

21
,2

23
,7

27
,0

30
,6

33
,7

38
,1

42
,5

46
,3

50
,9

57
,3

62
,4

64
,8

Te
m

po
 d

e 
Co

nt
rib

ui
çã

o 
**

25
,8

28
,2

31
,6

37
,0

42
,1

46
,4

50
,6

54
,6

59
,8

66
,8

74
,7

82
,8

91
,8

10
1,

5
11

1,
8

12
4,

1
14

6,
2

16
5,

3
17

6,
2

Te
m

po
 d

e 
Co

nt
rib

ui
çã

o 
(B

42
)

21
,6

23
,8

26
,9

31
,6

36
,2

40
,1

44
,0

47
,8

52
,6

59
,1

66
,4

73
,8

82
,1

90
,9

10
0,

2
11

1,
1

13
0,

8
14

8,
0

15
7,

7

Es
pe

cia
l (

B4
6)

3,
8

4,
0

4,
3

4,
8

5,
3

5,
6

5,
9

6,
0

6,
2

6,
6

7,
2

7,
6

8,
2

8,
9

9,
8

10
,8

12
,6

14
,0

14
,9

Pr
of

es
so

r (
B 

57
)

0,
2

0,
2

0,
3

0,
4

0,
4

0,
5

0,
6

0,
7

0,
8

0,
9

1,
0

1,
2

1,
4

1,
6

1,
8

2,
1

2,
6

3,
2

3,
6

Pe
ns

õe
s 

po
r M

or
te

15
,3

17
,9

21
,1

25
,5

29
,4

33
,7

39
,0

43
,3

48
,0

54
,7

62
,0

68
,3

77
,6

86
,5

94
,8

10
4,

3
11

9,
5

13
0,

3
13

5,
2

A
ux

íli
os

3,
7

4,
4

6,
5

9,
2

12
,7

15
,6

15
,7

16
,6

15
,8

16
,1

18
,1

20
,9

23
,5

26
,2

29
,3

30
,8

37
,7

34
,5

32
,1

Do
en

ça
3,

0
3,

7
5,

6
8,

1
11

,5
14

,3
14

,2
15

,0
14

,1
14

,1
15

,9
18

,4
20

,6
22

,9
25

,6
26

,7
33

,0
29

,3
26

,6

Ac
id

en
te

0,
6

0,
7

0,
8

1,
0

1,
1

1,
2

1,
4

1,
4

1,
6

1,
7

1,
9

2,
2

2,
5

2,
8

3,
1

3,
4

4,
0

4,
4

4,
7

Re
clu

sã
o

0,
0

0,
0

0,
1

0,
1

0,
1

0,
1

0,
1

0,
2

0,
2

0,
2

0,
3

0,
4

0,
4

0,
5

0,
6

0,
6

0,
7

0,
8

0,
8

Sa
lá

rio
-M

at
er

ni
da

de
*

* 
* 

* 
* 

0,
4

0,
5

0,
6

0,
7

0,
8

1,
1

1,
2

1,
3

1,
6

1,
4

1,
6

1,
5

1,
7

1,
7

1,
8

B
EN

EF
ÍC

IO
S 

A
SS

IS
TE

N
C

IA
IS

3,
5

4,
3

5,
2

6,
4

7,
7

9,
5

11
,8

13
,6

15
,9

19
,0

22
,3

24
,9

29
,6

33
,6

37
,3

41
,8

48
,1

52
,8

55
,1

A
m

pa
ro

s 
A

ss
is

te
nc

ia
is

 
(B

PC
/L

O
A

S)
2,

0
2,

7
3,

5
4,

6
6,

0
7,

7
9,

9
11

,7
14

,0
17

,1
20

,4
23

,1
27

,8
31

,8
35

,7
40

,2
46

,6
51

,3
53

,8

Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
do

s a
 p

ar
tir

 d
e 

da
do

s d
o 

Sí
nt

es
e-

w
eb

; E
la

bo
ra

çã
o:

 a
 p

ar
tir

 d
e 

da
do

s d
a 

Se
cr

et
ar

ia
 d

e 
Pr

ev
id

ên
ci

a 
do

 M
in

is
té

ri
o 

da
 E

co
no

m
ia

 S
PR

EV
/M

E 
* a

pe
na

s d
es

pe
sa

 
re

al
iz

ad
a 

di
re

ta
m

en
te

 a
 p

ar
tir

 d
e 

20
04

 e
m

 fu
nç

ão
 d

a 
m

ud
an

ça
 n

a 
si

st
em

át
ic

a 
de

 p
ag

am
en

to
.**

 T
em

po
 d

e 
co

nt
ri

bu
iç

ão
 in

cl
ui

 B
42

, e
sp

ec
ia

l B
46

 e
 p

ro
fe

ss
or

 B
57

 
en

tr
e 

ou
tr

os
. 



39temas de economia aplicada38 temas de economia aplicada

abril de  2019

Ta
be

la
 3

 - 
De

sp
es

a 
co

m
 B

en
ef

íc
io

s I
NS

S 
(R

GP
S 

e 
As

si
st

en
ci

ai
s)

 2
00

0 
a 

20
18

 e
m

 %
 d

o 
PI

B

G
RU

PO
S 

DE
 E

SP
ÉC

IE
S

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

A
po

se
nt

ad
or

ia
s

3,
7

3,
9

3,
9

4,
1

4,
1

4,
2

4,
4

4,
2

4,
1

4,
4

4,
2

4,
2

4,
3

4,
4

4,
4

4,
8

5,
3

5,
6

5,
7

Id
ad

e
1,

1
1,

1
1,

2
1,

2
1,

3
1,

3
1,

4
1,

5
1,

4
1,

6
1,

5
1,

5
1,

6
1,

7
1,

7
1,

8
2,

0
2,

2
2,

2

In
va

lid
ez

0,
5

0,
6

0,
6

0,
7

0,
7

0,
7

0,
8

0,
8

0,
8

0,
8

0,
8

0,
8

0,
8

0,
8

0,
8

0,
8

0,
9

1,
0

0,
9

Te
m

po
 d

e 
Co

nt
rib

ui
çã

o
2,

1
2,

1
2,

1
2,

2
2,

2
2,

1
2,

1
2,

0
1,

9
2,

0
1,

9
1,

9
1,

9
1,

9
1,

9
2,

1
2,

3
2,

5
2,

6

Te
m

po
 d

e 
Co

nt
rib

ui
çã

o 
(B

42
)

1,
8

1,
8

1,
8

1,
8

1,
8

1,
8

1,
8

1,
8

1,
7

1,
8

1,
7

1,
7

1,
7

1,
7

1,
7

1,
9

2,
1

2,
3

2,
3

Es
pe

cia
l (

B4
6)

0,
3

0,
3

0,
3

0,
3

0,
3

0,
3

0,
2

0,
2

0,
2

0,
2

0,
2

0,
2

0,
2

0,
2

0,
2

0,
2

0,
2

0,
2

0,
2

Pe
ns

õe
s 

po
r M

or
te

1,
3

1,
4

1,
4

1,
5

1,
5

1,
6

1,
6

1,
6

1,
5

1,
6

1,
6

1,
6

1,
6

1,
6

1,
6

1,
7

1,
9

2,
0

2,
0

A
ux

íli
os

0,
3

0,
3

0,
4

0,
5

0,
7

0,
7

0,
7

0,
6

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
6

0,
5

0,
5

Do
en

ça
0,

3
0,

3
0,

4
0,

5
0,

6
0,

7
0,

6
0,

6
0,

5
0,

4
0,

4
0,

4
0,

4
0,

4
0,

4
0,

4
0,

5
0,

4
0,

4

B
EN

EF
ÍC

IO
S 

A
SS

IS
TE

N
C

IA
IS

0,
3

0,
3

0,
3

0,
4

0,
4

0,
4

0,
5

0,
5

0,
5

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
7

0,
8

0,
8

0,
8

A
m

pa
ro

s 
A

ss
is

te
nc

ia
is

 
(L

O
A

S)
0,

2
0,

2
0,

2
0,

3
0,

3
0,

4
0,

4
0,

4
0,

5
0,

5
0,

5
0,

5
0,

6
0,

6
0,

6
0,

7
0,

7
0,

8
0,

8

Fo
nt

e:
 E

la
bo

ra
do

s a
 p

ar
tir

 d
e 

da
do

s d
o 

Sí
nt

es
e-

w
eb

; E
la

bo
ra

çã
o:

 a
 p

ar
tir

 d
e 

da
do

s d
a 

Se
cr

et
ar

ia
 d

e 
Pr

ev
id

ên
ci

a 
do

 M
in

is
té

ri
o 

da
 E

co
no

m
ia

 S
PR

EV
/M

E 
* a

pe
na

s d
es

pe
sa

 
re

al
iz

ad
a 

di
re

ta
m

en
te

 a
 p

ar
tir

 d
e 

20
04

 e
m

 fu
nç

ão
 d

a 
m

ud
an

ça
 n

a 
si

st
em

át
ic

a 
de

 p
ag

am
en

to
.**

 T
em

po
 d

e 
co

nt
ri

bu
iç

ão
 in

cl
ui

 B
42

, e
sp

ec
ia

l B
46

 e
 p

ro
fe

ss
or

 B
57

 
en

tr
e 

ou
tr

os
. 



39temas de economia aplicada38 temas de economia aplicada

abril de  2019

1  Fonte: Ipeadata - Salário mínimo real. Comparação da média de 2018 
com a do ano 2000.
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Fecundidade e Desigualdade: Teoria

Michael Tulio Ramos de França (*)

1 Introdução

Existe um significativo consenso 
na literatura de que há uma trans-
missão intergeracional do sucesso 
econômico das famílias (BOWLES; 
GINTIS, 2002). Um possível canal 
pelo qual isso ocorre em certos pa-
íses pode ser derivado diretamente 
da diferença entre os padrões re-
produtivos das classes sociais. No 
Brasil, as mulheres desfavorecidas 
acabam experimentando a mater-
nidade relativamente mais jovens 
e possuem maior probabilidade 
de ter mais filhos que as mulheres 
ricas (BERQUÓ; CAVENAGHI, 2006; 
CAVENAGHI; ALVES, 2011). Por 
sua vez, este diferencial de fecun-
didade entre os subgrupos popu-
lacionais tem o potencial de gerar 
diversos desafios no desenvolvi-
mento de longo prazo de um indi-
víduo e de uma determinada região 
(FRANÇA; HADDAD, 2017). Assim, 
com o intuito de apresentar esses 
possíveis efeitos, o presente texto 
procurar esboçar os argumentos 
teóricos de alguns trabalhos que 
foram endereçados para discutir 
tal questão.1

A relação entre crescimento popu-
lacional e desigualdade tem sido 
estudada há anos por demógrafos 

e economistas. Os estudos nessa 
área têm chamado a atenção para 
o fato de a fecundidade ter o po-
tencial de gerar uma espécie de 
armadilha da pobreza e, conse-
quentemente, ter efeitos na distri-
buição de renda tanto contemporâ-
nea quanto de longo prazo (DE LA 
CROIX; DOEPKE, 2003; KREMER; 
CHEN, 2002; MOAV, 2005). Existem 
diversas formas pelas quais pode-
-se fazer essas ligações. Um desses 
canais é via educação e mercado de 
trabalho. As mulheres mais desfa-
vorecidas tornam-se mães mais jo-
vens, apresentam uma quantidade 
maior de filhos e acabam investin-
do pouco na educação2 (BECKER; 
LEWIS, 1973). Na geração seguinte, 
há um aumento na proporção de 
pessoas que vieram dos estratos 
mais pobres da sociedade. Visto 
que esses indivíduos tendem a 
apresentar um nível de escolarida-
de inferior, verifica-se um impacto 
negativo direto na escolaridade 
média da sociedade (DE LA CROIX; 
DOEPKE, 2003; MOAV, 2005). Em 
relação ao mercado de trabalho, 
observa-se aumento da quantidade 
de pessoas com baixa qualifica-
ção e tal fato pode ter um efeito 
negativo no salário desse tipo de 
trabalhadores. Desta forma, esses 
indivíduos apresentam um baixo 

custo de oportunidade de ter filhos 
e, consequentemente, vão continu-
ar tendo uma quantidade maior de 
filhos e retroalimentar o ciclo de 
pobreza (KREMER; CHEN, 2002).

No Brasil, nota-se um significativo 
espaço para a implementação de 
políticas públicas voltadas para 
auxiliar as famílias no seu plane-
jamento reprodutivo. Em 2006, 
segundo a Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde da Criança e 
da Mulher, 46% das gestações não 
foram planejadas. Este número foi 
mais acentuado entre as mulheres 
menos escolarizadas, as negras e 
as que residem nas regiões Norte e 
Nordeste (PNDS, 2009). 

Considerando que os mais pobres 
em cada geração possuam o desejo 
e meios de planejar sua reprodu-
ção, uma diminuição na quantidade 
de filhos implica maior investimen-
to na educação das crianças, e isso 
pode permitir que essas crianças 
tenham mais chances de escapar 
do ciclo da pobreza. Nessa perspec-
tiva, a decisão dos pais de ter mais 
filhos impacta diretamente nas 
oportunidades da vida do filho. Na 
ótica das crianças, elas poderiam 
preferir ter menos irmãos e mais 
recursos para seu desenvolvimen-
to. Assim, tal fato implica um con-
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flito de interesses inerente entre os 
filhos e os pais. (MOAV, 2005)

2  Literatura

A. Teoria

A dinâmica demográfica da segun-
da metade do século XX motivou 
uma série de estudos com o obje-
tivo de investigar a relação entre 
o crescimento populacional e o 
desenvolvimento socioeconômico. 
Nesse contexto, a queda da taxa de 
mortalidade fez com que a popu-
lação de vários países do mundo 
apresentasse um período de forte 
crescimento. Tal fato levou pesqui-
sadores a fazer previsões catastró-
ficas sobre a sustentabilidade do 
planeta no futuro, e termos como 
“Bomba Populacional” e “Explosão 
Demográf ica” foram cunhados 
(EHRLICH, 1968). Com a queda da 
taxa de fecundidade mundial e, 
consequentemente, do crescimento 
populacional, a atenção para a po-
lítica populacional tornou-se mais 
sutil (MILLER; BABIARZ, 2016).

Apesar de considerável esforço 
ter sido despendido no estudo da 
relação entre crescimento popu-
lacional e desenvolvimento socio-
econômico, a literatura ainda é 
ativa nesse campo de pesquisa e 

existem diversos tópicos que care-
cem de um melhor entendimento. 
Pesquisadores já apresentaram 
evidências de que o crescimento da 
população leva a um aumento da 
desigualdade (ADELMAN; MORRIS, 
1973; RAM, 1984; WINEGARDEN, 
1978). Entretanto, resultados no 
sentido oposto também foram do-
cumentados (KELLEY; SCHMIDT, 
1999; RODGERS, 1983) 3.

Lam (1986) contestou os resulta-
dos empíricos prévios alegando 
que eram muito sensíveis a especi-
ficação dos modelos e a seleção dos 
países da amostra. Adicionalmente, 
outra fonte de dificuldade dos estu-
dos empíricos nessa área refere-se 
à mobilidade intergeracional de 
renda que, por sua vez, pode afetar 
a distribuição de renda ao longo 
do tempo (CHU; KOO, 1990). No 
entanto,  Lam (1986) e Chu e Koo 
(1990) avançaram na literatura e 
forneceram argumentos teóricos 
no sentido de que o tamanho do 
crescimento populacional entre os 
diferentes grupos socioeconômicos 
é significativamente mais impor-
tante que o crescimento popula-
cional agregado. 4 Desta forma, o 
efeito final na desigualdade depen-
derá da composição do crescimen-
to de cada grupo e tal fato torna a 
análise dos efeitos do crescimento 
populacional na desigualdade sig-

nificativamente mais complexa. 
Isso porque, dependendo da forma 
como a população cresce entre os 
níveis de renda, o efeito resultan-
te nas medidas de desigualdade 
pode mover em direções opostas 
ao longo do tempo e isto poderia 
explicar o fato de que uma série de 
estudos estava encontrando resul-
tados diferentes.

Kremer e Chen (2002) desenvol-
veram um modelo teórico com o 
intuito de analisar a relação entre 
a desigualdade, o diferencial de fe-
cundidade entre mulheres com alta 
e baixa escolaridade e a dinâmica 
do mercado de trabalho. A distri-
buição de renda afeta a quantidade 
de filhos em cada estrato social e, 
visto que o custo de oportunidade 
de ter filhos aumenta com a renda, 
regiões com alta desigualdade ten-
dem a ter um alto diferencial de 
fecundidade. Por sua vez, famílias 
pobres tendem a ter mais filhos e 
acabam investindo pouco em edu-
cação. Isto leva ao aumento na pro-
porção de trabalhadores com baixa 
qualificação nos períodos seguin-
tes e, consequentemente, à redução 
de seus salários e do custo de opor-
tunidade de ter filhos. Desta forma, 
pode-se criar um ciclo vicioso (ver 
Figura 1). 
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Figura 1 - Modelo Kremer e Chen (2002)

                                 Fonte: Elaboração própria.

No modelo De La Croix e  Doepke (2003) temos uma 
formalização da ligação teórica entre desigualdade e 
crescimento econômico levando em consideração o di-
ferencial de fecundidade. Em tal modelo, a quantidade 
de filhos entre pobres e ricos importa porque afeta a 
acumulação de capital humano. Dada a relação inversa 
entre número de filhos e investimento na educação, 
espera-se que se tenha nas gerações seguintes uma 

ampliação de pessoas com baixo nível educacional na 
composição da população e um menor nível educacio-
nal agregado. Visto que o estoque de capital humano 
é uma importante variável para o crescimento eco-
nômico, regiões com alto diferencial de fecundidade 
tenderiam a ter um lento crescimento econômico (ver 
Figura 2).

Figura 2 - Modelo De La Croix e  Doepke (2003)

                                Fonte: Elaboração própria

A primeira parte do modelo acima é examinada em-
piricamente por Kremer e Chen (2002). Para isso, os 
autores usam uma amostra de países e encontram que 
maior desigualdade tende a ser associada com gran-
des diferenciais de fecundidade. Em relação à segun-
da ligação teórica do modelo, De La Croix e  Doepke 
(2003) usam uma regressão de crescimento padrão 
e adicionam a variável de diferencial de fecundidade. 
Como resultado, eles encontraram um efeito significa-
tivo desta variável no crescimento econômico. Além 
disso, o efeito do GINI no crescimento, uma vez que o 
diferencial de fecundidade também esteja incluído na 
regressão, torna-se não significante. O resultado deste 

artigo vai na direção contrária daqueles que encon-
traram pouca associação entre o crescimento econô-
mico e o da população. Portanto, a mensagem deixada 
por  De La Croix e  Doepke (2003) é a mesma de Lam 
(1986), Chu e Koo (1990) e Kremer e Chen (2002), ou 
seja, deve-se olhar com mais cuidado para quem está 
tendo filhos e não para o crescimento agregado da 
população.

Assim, a fecundidade pode afetar negativamente o 
crescimento econômico por meio da interação com a 
desigualdade (DE LA CROIX; DOEPKE, 2003; MOAV, 
2005; PEROTTI, 1996). Moav (2005) estabelece uma 
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ligação teórica semelhante à do 
modelo de De La Croix e  Doepke 
(2003) com o intuito de entender 
a relação entre fecundidade, edu-
cação e seus respectivos desdo-
bramentos na evolução da econo-
mia de longo prazo. Entretanto, o 
autor supõe que o nível do capital 
humano dos pais tem um impacto 
positivo na educação das crian-
ças. Desse modo, pais com mais 
escolaridade seriam mais eficazes 
na educação dos filhos. Com esta 
suposição, a razão entre o preço 
da quantidade e o da qualidade das 
crianças aumenta com o salário, 
gerando, assim, uma vantagem 
comparativa para os ricos investi-
rem na qualidade e os mais pobres 
na quantidade das crianças. Adi-
cionalmente, o autor destaca que a 
alta fecundidade dos pobres afeta 
positivamente o retorno do capital 
físico. Consequentemente, os ricos 
têm menos filhos e se especializam 
em acumular riqueza, enquanto os 
pobres acabam tendo muitos filhos 
e investindo pouco na educação, o 
que afetaria negativamente o nível 
médio de capital humano e a evolu-
ção da economia.

Desta forma, Moav (2005) argu-
menta que um aumento no custo 
de uma criança induz à realocação 
de recursos para um maior investi-
mento na sua qualidade e, portanto, 
impactaria positivamente o cresci-
mento econômico de longo prazo 
e poderia tirar uma economia da 
armadilha da pobreza. Nesse senti-
do, de acordo com o modelo teórico 
desenvolvido pelo autor, políticas 

que diminuam o custo da criança – 
como por exemplo: auxílio infantil, 
creches, descontos de impostos 
para grandes famílias e trabalho 
infantil não regulamentado – in-
duzem a aumento na fecundidade 
dos mais pobres e teriam impacto 
negativo na renda de longo prazo. 
Seguindo uma perspectiva seme-
lhante, a escola pública torna-se 
um poderoso instrumento para 
liberar a economia da armadilha da 
pobreza. Dado o efeito do diferen-
cial de fecundidade, uma melhora 
nas oportunidades educacionais 
pode resultar num expressivo im-
pacto na distribuição educacional 
ao longo do tempo (DE LA CROIX; 
DOEPKE, 2003, 2004; MOAV, 2005).
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Innis, Keynes e Bloomsbury: em Busca de uma Macroeconomia 
Civilizatória (Parte 2)

Julio Lucchesi Moraes (*)

O presente texto dá continuidade 
à proposta de aproximar o pensa-
mento do economista e teórico da 
Comunicação canadense Harold 
Innis à Macroeconomia Keynesia-
na. No primeiro artigo da série, 
realizamos uma confrontação nu-
ançada entre os dois autores, co-
tejando a programática innisiana 
com discussões empreendidas por 
intelectuais do chamado grupo de 
Bloomsbury. Vimos a maneira pela 
qual o pensamento de Innis (sobre-
tudo em suas reflexões a respeito 
da formação e sedimentação de 
macropadrões sociocognitivos, 
moldados pela ação dos chamados 
vieses da comunicação) em muito 
se aproximava do debate realizado 
por figuras como Clive Bell ou Leo-
nard Woolf.

Finda essa primeira aproximação 
– essencialmente mediada pelo 
conceito de Civilização – podemos 
agora avançar rumo a um con-
fronto direto entre Innis e Keynes, 
centrando atenções nas semelhan-
ças epistemológicas de suas obras. 
Como veremos, o principal ponto 
de convergência ocorrerá na dis-
cussão keynesiana a respeito do 
peso do argumento, trabalhado com 
especial atenção em Um tratado 
sobre a Probabilidade, de 1921, e 

aqui entendido como o locus privi-
legiado de diálogo com Innis e sua 
teoria da Comunicação.

1   A Estocástica e Determinística 
da Razão

  Partimos de uma afirmação 
lançada em nossa última reflexão: a 
prosa de Innis opera num ambien-
te epistemológico relativamente 
comum ao dos autores do chamado 
grupo de Bloomsbury. Reconhece-
mos, outrossim, que ambas as esco-
las de pensamento compartilham 
um espaço político e intelectual 
comum, orientado por uma preocu-
pação diante da crise civilizacional 
do período entreguerras e do pau-
latino esfacelamento do imaginário 
de progresso e de estabilidade her-
dado do período vitoriano. 

Há, portanto, inegáveis aproxi-
mações entre o projeto macroe-
conômico keynesiano com a pro-
blemática civilizacional proposta 
por Clive Bell, Leonard Woolf e 
– aceita nossa própria extrapolação 
– também Harold Innis. Embora 
igualmente elitista em sua defesa 
axiológica da “vida imaginativa” 
em detrimento do [mero] “proble-
ma econômico”, podemos dizer que 

a visão de Keynes é mais sombria 
do que a de seus contemporâneos.

Enquanto Woolf (e Innis) dão conta 
de vislumbrar contextos político-
-institucionais permissivos (ao 
menos no plano teórico) ao sur-
gimento de arranjos cognitivos 
moralmente superiores, a opção de 
Keynes é de trabalhar a premissa 
pessimista até seu paroxismo. Em 
seu arcabouço valorativo, a ocor-
rência de arranjos moralmente 
mais elevados estaria sumaria-
mente vetada à imensa maioria da 
Humanidade (WINSLOW, 1986, p. 
551). A ocorrência dessa afirma-
ção é evidente em ao menos dois 
momentos de sua obra: em Um 
tratado sobre Probabilidade e na 
Teoria Geral do Emprego, do Juro e 
da Moeda. 

Acompanhamos aqui a argumen-
tação proposta por Ted Winslow. 
À origem subjetiva do irracional – 
isto é, à supracitada incapacidade 
de ativação, em escala global, de 
categorias operativas racionais, 
calculatórias, probabilísticas etc. 
quando da tomada de decisões 
da imensa maioria dos agentes 
–, adiciona-se outra, de natureza 
objetiva: o mundo social é, de fato, 
estruturalmente insondável. Sua 
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complexidade é tamanha que ra-
ramente encontram-se as decisões 
passíveis de subordinação à ava-
liação de efeitos ou mesmo passí-
veis de ponderabilidade (isto é, de 
concepção, entendida aqui no plano 
cognitivo, da natureza probabilís-
tica de certos fatores ou eventos).

Impõe-se, assim, para Keynes, a 
necessidade de distinção entre 
as ações informadas pela crença 
racional [rational belif ] em oposi-
ção àquelas informadas por sua 
contrapartida não racional, a qual 
podemos chamar, com algum grau 
de imprecisão, de crença ‘prosai-
ca’ [em inglês, mere belief ] (idem, 
ibidem). A correta dicotomia dessa 
teoria do conhecimento, portanto, 
não opera pela díade racional-ir-
racional, mas sim por meio de uma 
espécie de média ponderada, onde, 
inconscientemente, atribuem-se 
ponderações [weights] a concor-
rentes linhas de raciocínio. A real 
problemática keynesiana ocorre, 
portanto, em um momento analí-
tico anterior ao da probabilística 
usual: antes de compreender a 
distribuição de uma dada variável 
ou função, trata-se de compreen-
der o nível de (des)confiança que 
um agente tem de seus próprios 
instrumentos de cálculo quando 
das contínuas tomadas de decisão 
(WINSLOW, idem, p.572). Nas pala-
vras de Ferrari Filho e Terra:

O grau de crença racional sustenta-
-se no peso do argumento, ou seja, no 
conjunto de evidências disponíveis 
aos indivíduos no momento de for-

mulação do conhecimento indireto. 
Quanto maior o conjunto de evidên-
cias disponíveis, maior confiança 
terá o sujeito nos argumentos que 
ele propõe. A probabilidade, então, 
tem uma relação significativa com 
a confiança nos dados disponíveis e 
não necessariamente com a frequên-
cia de disponibilidade dos dados, de 
forma que as ações dos indivíduos 
não podem ser baseadas em uma 
distribuição de probabilidade asso-
ciada a todos os possíveis eventos 
futuros (FERRARI FILHO; TERRA, 
2016, s/p).

Em um contexto de elevada sensi-
bilidade informacional, seria ten-
tador pressupor a existência de um 
estágio último, ideal, de completa 
informação e, consequentemente, 
de plena racionalidade. Infelizmen-
te, Keynes descarta essa hipótese. 
Mesmo num hipotético cenário de 
irrestrita compilabilidade de infor-
mações, encontrar-se-ia o sistema 
econômico ainda incapacitado, por 
definição, de formulações pura-
mente racionais, sobretudo no que 
se refere ao trato de problemas 
do longo prazo (WINSLOW, 1986, 
p. 553). A razão disso reside no já 
mencionado axioma keynesiano da 
incapacidade estrutural de massi-
ficação do primado civilizacional/
racional.

Diante de tal quadro, é necessá-
rio encontrar uma solução que 
maximize as potencialidades ci-
vilizatórias mesmo em cenários 
assombrados pelos ocultos efeitos 
da “dúvida, da precariedade, da 

esperança e do temor”.1 Sob o risco 
de imersão em inação (e, conse-
quentemente, de derrocada de seu 
projeto progressista), a modelagem 
explicativa de Keynes precisa dar 
conta de acomodar (positivamen-
te) as motivações de “naturezas 
outras”, isto é, “não racionais” [not-
-rational]”.2 É necessário encontrar, 
portanto, a correta – aqui entendi-
da como menos nociva – destinação 
para as pulsões do não racional, 
isto é, um destino para os anseios 
do “hábito, do instinto, da prefe-
rência, do desejo e da vontade”.3

2  O Obscuro Objeto do Desejo: 
Teoria Monetária e Psicanálise 
em Keynes

A despeito do cenário pessimista 
anteriormente descrito, não se 
pode dizer que inexista um espaço 
de positividade na teoria keyne-
siana. A Humanidade – tanto no 
plano individual quanto no coletivo 
– não pode eliminar o componente 
não racional de sua psiquê. É pos-
sível, contudo, circunscrever tais 
determinantes a uma área espe-
cífica da vida social, justamente o 
mundo da Economia. Os espíritos 
animais (animal spirits) de Keynes 
devem ser entendidos, assim, em 
sua acepção mais degradada, per-
vertida e patológica.4 Trata-se de 
um resíduo, um substrato insolúvel 
da psiquê humana inassimilável ao 
processo civilizatório, mas, curio-
samente, passível de canalização 
(conquanto impostas as corretas 
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medidas macroeconômicas) ao 
bem comum.

Dada a desconfiança de Keynes nas 
potencialidades emancipatórias do 
Socialismo, restaria ao Capitalismo 
– sobretudo por ação do dinheiro e 
de sua capacidade de encapsula-
mento – o papel agregativo dessas 
tendências impulsivas, sádicas ou 
explicitamente perversas. Sobre o 
tema, afirma Winslow que o pen-
sador britânico viu “certas dispo-
sições convencionais em questões 
monetárias […] como necessárias 
para a preservação da possibili-
dade civilizacional. As convenções 
trabalharam para engolir paixões 
que, se liberadas, destruiriam a ci-
vilização” (WINSLOW, 1990, p. 816, 
tradução própria). 

As ingerências governamentais 
nas searas monetárias ou fiscais 
seriam vistas, assim, como medi-
das necessárias não apenas para 
a indução de setores estratégicos 
ou por simples estímulo produ-
tivista: em jogo está nada menos 
do que a própria “preservação da 
Civilização” (idem, ibidem). Há aqui, 
portanto, uma clara aproximação 
entre Keynes e as preocupações 
de conservação de Innis, sobre-
tudo no que se refere a seu temor 
– hermenêutico, axiológico e, aqui 
podemos dizer, civilizacional  – dos 
efeitos potencialmente nefastos de 
mudanças abruptas no regime de 
preços decorrentes de flutuações 
no mercado das staples nas econo-
mias periféricas.

Existe, nesse sentido, uma interes-
santíssima dimensão psicanalítica 
nas propostas de Keynes. No que 
concerne a sua teoria do dinheiro, 
a conexão ocorre sob particular 
inf luência da chamada teoria da 
transformação – o estudo da supos-
ta passagem de desejos psíquicos 
inconscientes (primários) ao plano 
dos desejos conscientes (secun-
dários) – conforme proposta pelo 
psicanalista britânico Ernest Jones.

Explicar a assimilação da teoria de 
Jones por Keynes é relativamente 
simples. Ainda orientados pela 
leitura de Winslow, entendemos 
que o referido processo ocorre em 
dois estágios: o primeiro é o de for-
mação simbólica pura [true symbol 
formation] e o segundo, o de subli-
mação (idem, p.557). Uma criança 
em estágio de desenvolvimento 
busca a satisfação de seus desejos 
primários de maneira inconsciente. 
Diante da barreira da autoridade 
que lhe tolhe a possibilidade de sa-
tisfação imediata e incondicional, 
a criança passa então a reprimir 
estes interesses, substituindo-os, 
no plano consciente, por objetos 
e atividades que preservam “uma 
conexão simbólica com os objetos e 
atividades do interesse primário” 
evitando, com isso, a hostilidade 
ou a oposição da figura autoritá-
ria (idem, ibidem, destaque nosso). 
O símbolo puro, para Jones, não 
apenas representa um interesse 
primário reprimido. Ele é, adicio-
nalmente, um objeto ou atividade 
capaz de “extrair seu próprio signi-

ficado desse interesse reprimido” 
(idem, ibidem). 

Abrem-se as portas aqui para a 
segunda fase do processo de trans-
formação, a sublimação, particu-
larmente relevante dentro de uma 
perspectiva focada na salvaguarda 
do projeto civilizacional. No plano 
intelectual (mas também afetivo), 
estes objetos e atividades substi-
tutos (isto é, simbólicos) passam a 
despertar interesse neles próprios. 
Quando a sublimação é efetiva, 
olvida-se a inicial conexão desses 
símbolos com o interesse primário. 
Surge, assim, em lugar deste, um 
interesse direto, racional (posto 
que desconexo do repositário in-
consciente original) por tais ati-
vidades ou objetos secundários, 
sublimados/elevados. 

Jones indica, contudo, que este 
processo não é nem mecânico nem 
garantido. Ele ocorre de maneira 
progressiva e não estaria imune de 
incompletudes ou de regressões. 
Em outras palavras: mesmo finda 
a fase infantil, as decisões (tanto 
no plano individual quanto no his-
tórico-social) transcorrem sempre 
sob o efeito de um sistema híbrido, 
de uma gradação ou do que po-
demos chamar de um regime de 
decisões composto, ora regido pelo 
primado de seu núcleo racional 
(depositante de valor nos objetos e 
atividades sublimados, postos que 
plenamente transferidos ao plano 
simbólico) ora de seu núcleo irra-
cional (depositante de valor nos 
objetos e atividades parcialmente 
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transferidos ao plano simbólico e, 
portanto, residualmente atrelados 
aos interesses primários). 

Parece ser aqui o ponto onde as te-
orias de Jones (Psicanálise), Keynes 
(Macroeconômica) e Innis (Comu-
nicação) convergem. A preferência 
pela liquidez de Keynes deve ser 
entendida, assim, como uma evi-
dência indicativa de mudança dos 
parâmetros de ponderação dos 
argumentos e de diminuição do 
grau de confiança dos agentes na 
capacidade de avaliação do futuro 
por intermédio das próprias ferra-
mentas de estudo disponíveis. Em 
outras palavras: um enfraqueci-
mento do polo racional quando da 
tomada de decisões. Por sua vez, a 
preferência pela liquidez pode ser 
lida, no plano psicanalítico, como 
uma falha na transformação sim-
bólica, mediante a escolha de um 
objeto-símbolo com menor grau 
de sublimação, isto é, mais próxi-
mo ao núcleo (inconsciente) dos 
interesses primários. Por fim, na 
terminologia innisiana, podemos 
enxergar tal padrão como uma 
acentuação (deletéria) de um dado 
viés cognitivo-midiático.

A completa transformação sim-
bólica (Jones), a superação da ar-
madilha da liquidez (Keynes) ou 
a restauração do equilíbrio nos 
vieses cognitivo-midiáticos (Innis) 
são condições fundamentais para 
a continuidade do processo civi-
lizacional – esta convenção social 
elevada, porém precária, fugaz e 
em constante via de colapso.5 A re-

gressão ao monetário é, portanto, 
uma incapacidade (sistêmica e co-
letiva) de sublimação, uma descon-
fiança generalizada no poder dos 
instrumentos correntes de prever 
o futuro. A predileção ao símbolo-
-parcial dinheiro seria, assim, uma 
espécie de dúvida quanto à capaci-
dade de avanço do próprio projeto 
civilizatório, já que o dinheiro es-
taria imbuído de menor autonomia 
simbólica e se localizaria, portanto, 
mais próximo ao polo motivacional 
irracional (inconsciente) vis-à-vis 
sua contrapartida racional (simbo-
lizada, consciente).

Não é por outra razão que a pre-
ferência pela liquidez é vista, nas 
palavras do próprio Keynes, como 
um barômetro da desconfiança 
dos agentes no poder de suas pró-
prias regras e convenções na salva-
guarda da estabilidade do sistema 
político-econômico. O dinheiro é 
racional apenas enquanto figura 
como objeto-meio “para a fruição 
e o enfrentamento da realidade da 
vida”.6 Em oposição a esta acepção, 
o apego ao dinheiro em si merece 
ser encarado pelo que de fato é, ou 
seja: “uma morbidez degradante, 
uma daquelas propensões semi-
-patológicas e semi-criminais dig-
nas de estudo de especialistas de 
doenças mentais”.7 

3   Considerações sobre a Pragmá-
tica de Innis e de Keynes 

Podemos empreender aqui um 
cotejamento adicional das episte-

mologias innisiana e keynesiana. 
Ambas respondem às ansiedades 
surgidas do esfacelamento do sis-
tema político, econômico e moral 
herdados do século XIX e fragili-
zados pelos eventos das primei-
ras décadas do século XX. Como 
Keynes, Innis se depara com um 
sistema no qual a Moral (Ocidental) 
encontra-se desidratada. Nenhum 
dos dois, contudo, cogita abando-
nar o projeto civilizatório – por 
mais fragilizado ou desacreditado 
que ele se encontre. 

Tanto a pergunta formulada por 
Innis (“por que assistimos o que 
assistimos?”) quanto a proposta 
por Keynes, em seu Ensaio sobre a 
Persuasão (“de onde tirar as forças 
para transformar as leis, costumes, 
regras e instituições do mundo?”) 
ocorrem (e decorrem) de/em um 
mundo em profunda mutação. O 
ocaso do Império Britânico, o co-
lapso do Padrão Ouro-Libra, a Re-
volução Russa e o surgimento da 
“ameaça bolchevique” ao longo de 
praticamente todos os países do 
Ocidente são alguns dos impac-
tantes eventos desse admirável – 
porém instável – mundo novo.8

Claro está que um retorno a pac-
tuações sociais anteriores (leia-se 
pré-modernas) não se encontra 
no cardápio de políticas dos dois 
pensadores. Nesse sentido, pode-
mos dizer que as discussões eco-
nômicas tanto de Keynes quanto 
de Innis respondem, no fundo, a 
ansiedades políticas, sobretudo no 
que se refere a um questionamento 
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do próprio desdobramento civili-
zatório. Voltaremos a discutir esse 
tópico em artigo posterior desta 
série, cabendo, por ora, a proposi-
ção de outra conexão entre Keynes 
e Innis: seu impacto pragmático. 

Descentralização, estímulos se-
toriais, combates à ossif icação 
institucional e, obviamente, a re-
vigoração do sistema capitalista 
(financeiro, no caso de Keynes, e 
fronteiriço, no caso de Innis) são 
algumas das armas lançadas pelos 
autores em suas proposições de 
uma teoria (dinâmica) da conser-
vação, entendida novamente nos 
moldes de uma teoria da complexi-
dade (Cf. LIMA; CARDOSO, 2008). 
Membros de uma influente inte-
lectualidade em seus respectivos 
países, Keynes e Innis precisam ser 
vistos como agentes ativos de uma 
ideologia reformista. Ambos ambi-
cionaram um projeto político capaz 
de manter vivo o vigor do intelecto 
criativo humano. Em ambos os 
casos, vemos a maneira pela qual 
os autores esboçam ações capazes 
de firmar uma espécie de baliza-
mento de tais capacidades, a elas 
atribuindo o caráter de insumo 
fundamental da Civilização diante 
do permanente risco de regressão 
à barbárie.

Parece-nos lícito indicar que o 
projeto político dos dois pensa-
dores foi parcialmente exitoso. 
Já mencionamos anteriormente a 
participação de Innis em uma série 
de comissões federais canadenses 
e veremos em artigo posterior 

seu legado no âmbito das políticas 
públicas nas searas da Cultura e 
da Ciência. Pode-se dizer, contudo, 
que seu grande projeto intelectual, 
seu apelo ao tempo, materializou-
-se indiretamente, por ação de 
seu principal seguidor, Marshall 
McLuhan e, por ação deste, no sur-
gimento da Teoria da Comunicação 
e dos estudos midiáticos. A pres-
critiva keynesiana, por sua vez, foi 
muito mais impactante; tenha-se 
em conta que seu nome e suas teo-
rias figuram, ainda hoje, nos prin-
cipais manuais de Macroeconomia. 
Ainda assim, algumas de suas mais 
ousadas ambições (a criação de 
uma unidade monetária de reserva 
internacional, por exemplo) não se 
concretizaram.

4  Os Frágeis Arcos de um Consen-
so: a Civilização e seus (Des)
contentamentos

Para além do estudo da produção, 
da distribuição e do consumo, a 
Macroeconomia keynesiana e a 
Stapples Theory de Innis versam 
sobre a vida, seus valores e seu 
sentido. Não se trata, portanto, de 
reflexões sectárias, mas, efetiva-
mente, de projetos intelectuais pre-
ocupados com a boa vida, isto é, o 
correto, ético e racional caminho a 
ser percorrido por indivíduos e so-
ciedades rumo à felicidade supre-
ma, a dita Eudaimonia dos gregos. 
Julgamos que, no atual momento 
de nossa reflexão sobre a Economia 
Política canadense, já esteja clara 

a centralidade dessa temática na 
tradição intelectual local.

Filhos do século XIX e da ideolo-
gia do progresso, Innis e Keynes 
não conseguem abandonar uma 
epistemologia essencialmente hu-
manista. A adoção apriorística 
dessa categoria não está isenta 
de riscos. A manutenção de certo 
ranço elitista é, de certo modo, o 
mais perigoso destes. O estado de 
bem-estar social – filho primogê-
nito do keynesianismo aplicado 
– e o multiculturalismo canaden-
se – subproduto do protecionismo 
cultural inspirado na teoria da co-
municação de Innis – trazem inegá-
veis ganhos (civilizatórios) quando 
opostos a variações mais selvagens 
do Capitalismo ou dos Totalitaris-
mos do Século XX. Os dois modelos, 
contudo, permitem apenas incre-
mentos reformistas, fechando as 
portas para a inscrição de novos 
consensos – desestabilizadores, 
mas, potencialmente articulado-
res de níveis sem precedentes de 
emancipação humana.

O acesso a estas inimagináveis 
(posto que incalculáveis) potencia-
lidades não parece estar garantido 
nem na epistemologia innisiana 
nem na keynesiana. Gradualismo, 
busca por equilíbrios (fiscais, mo-
netários, midiáticos etc.) ou encap-
sulamento de tendências deletérias 
são algumas soluções que denotam 
uma tomada de posição ética por 
parte dos dois autores. Diante da 
instabilidade do imanente, a certeza 
do transcendente (ainda que restri-
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to). Tanto Innis quanto Keynes es-
canteiam as proposições radicalis-
tas de seu tempo (em seus riscos e 
em suas potencialidades) em prol da 
salvaguarda de um projeto elitista. 

O medo de novos e potencialmente 
desestruturantes níveis de Uni-
versalismo os coloca na defesa de 
um velho Universalismo que, hoje 
sabemos bem, está, também ele, 
impregnado da barbárie etnocên-
trica. Tanto a hecatombe nuclear 
de 1945 quanto as novas teorias do 
desenvolvimento que começam a 
surgir em diferentes variações na-
cionais ou regionais no Pós-Guerra 
colocam em xeque a primazia moral 
desse triunfalismo universalista do 
Ocidente. 

A Civilização, a antiga categoria 
europeia garantidora das promes-
sas do progresso e da boa vida, vai 
dando lugar ao Desenvolvimento. 
No mundo que surge da Segunda 
Guerra Mundial, ela é insuficiente, 
imparcial e arbitrária, quando não 
retrógrada ou sumamente violenta 
(vide, por exemplo, os regimes neo-
coloniais na África). Não é em outro 
contexto que as décadas que se se-
guirão (dos anos 1950 a meados dos 
anos 1970) registrarão o paulatino 
questionamento do primado keyne-
siano. Sob a égide da metodologia 
da Economia Positiva de Friedman 
e de seus colegas de Chicago, pouco 
importarão as facetas culturais 
mantidas ou expurgadas do mundo 
econômico, conquanto mantenham-
-se funcionais os parâmetros eco-
nômicos.

Enquanto Innis se recolhe ao mundo 
das mídias, anuncia-se um novo 
tempo nas Ciências Econômicas – 
tanto no Canadá quanto no restante 
do mundo. Novos nomes começam 
a ganhar destaque. John Kenneth 
Galbraith, Robert Mundell e Harry 
Johnson: três figuras de um período 
de transição e três releituras do 
legado da geração de Bloomsbury. 
Para estes autores, refletir sobre a 
boa vida exige agora pensar sob o 
manto da Pax Americana, dos arran-
jos de Bretton-Woods e sob os temo-
res da Guerra Fria, sob um mundo 
regido pelo padrão dólar-ouro e 
marcado pelos crescentes anseios 
de integração europeia. Estamos 
aqui, claramente, operando sob a 
chave de um novo consenso global. 
A tais temas voltaremos nos próxi-
mos artigos desta série.
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Perspectivas Para o Teto de Gastos no Contexto da Reforma da 
Previdência

Guilherme Tinoco (*) 
 Gilberto Borça Jr. (**)

Os resultados fiscais de 2018 mos-
traram um novo déficit primário nas 
contas do governo federal, o quinto 
consecutivo, desta vez no valor de 
R$ 120,3 bilhões (ou 1,6% do PIB). 
A dívida bruta como proporção do 
PIB avançou de 74,1% para 76,7%, 
mesmo com a devolução antecipada 
de R$ 130 bilhões do BNDES para 
o Tesouro Nacional (que contribuiu 
para reduzir a dívida bruta em, apro-
ximadamente, 2,0 p.p. do PIB). As 
contas públicas, portanto, seguem 
demandando um ajuste adicional, 
para o qual o teto de gastos segue 
como a âncora principal.

Apesar de a situação ser desafiado-
ra, as despesas do governo federal 
ficaram dentro do limite do teto de 
gastos em 2018 com uma margem 
maior do que a esperada. As despe-
sas sujeitas ao teto ficaram em R$ 
1.288 bilhões, enquanto o teto era 
R$ 1.348 bilhões. Segundo infor-
mações do Tesouro Nacional, essa 
margem de R$ 60 bilhões foi, em 
grande parte, alcançada por uma 
mudança no sistema de pagamentos 
do governo, que teve impacto de R$ 

34 bilhões.1 Dessa maneira, a sobra 
efetiva do teto de gastos em 2018 foi 
de R$ 26 bilhões, quase metade da 
folga registrada em 2017, que foi de 
R$ 50 bilhões.

Em 2019, o teto de gastos avançará 
4,4% em relação ao limite de 2018, 
seguindo a inflação acumulada em 
12 meses até junho de 2018, e ficará 
em R$ 1.407 bilhões. As despesas 
sujeitas ao teto, portanto, poderão 
crescer R$ 119 bilhões em relação a 
2018, embora parte desse aumento 
apenas reflita a mudança no sistema 
de pagamentos ressaltado anterior-
mente.

O teto de gastos tem algumas nuan-
ces que podem passar despercebidas 
do grande público. A primeira é que 
o critério utilizado para sua apura-
ção é o critério “despesa paga” (e 
não o critério “pagamento efetivo”, 
utilizado nos números divulgados 
mensalmente pelo Tesouro Nacio-
nal).2 Na realidade, os valores são 
bem similares e se aproximarão 
ainda mais com a mencionada mu-
dança no sistema de pagamentos 
do governo, mas para o acompanha-

mento dos números na “ponta do 
lápis” trata-se de uma característica 
não negligenciável. 

A segunda nuance é que a regra do 
teto de gastos exclui algumas despe-
sas primárias do Tesouro Nacional 
de sua apuração, embora na prática 
isso tenha pouca inf luência, uma 
vez que a apuração das despesas 
sujeitas ao teto ficou próxima a 98% 
da despesa total média de 2017 e 
2018. Os itens mais relevantes de 
exclusão, além das transferências a 
Estados e Municípios, são o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica (Fundeb), o Fundo 
Constitucional do Distrito Federal 
(FCDF), créditos extraordinários e 
aumento de capital em estatais, que 
somaram pouco menos de R$ 40 bi-
lhões em 2018.3

Com a margem mais folgada em 
2019, portanto, é pouco provável que 
o teto de gastos seja ultrapassado 
neste ano. Apesar disso, a situação 
pode envolver uma menor margem 
para os anos subsequentes, como 
veremos a seguir.
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Na Tabela 1 apresentam-se nossas próprias estima-
tivas para o resultado primário, de 2019 até 2026. 
Logicamente, os resultados são sensíveis às premissas 
macroeconômicas e premissas fiscais (que são apresen-

tadas no apêndice). Nessa primeira abordagem, não se 
considera nenhum limite de despesa. Sem esse limite, 
portanto, os déficits primários só seriam revertidos em 
2026.

Tabela 1A - Balanço Primário do Governo Central (Projeções 2019-2026) –  
Sem Teto de Gasto (R$ Bilhões Correntes)

Fonte: Elaboração própria. Em outras obrigatórias, incluem-se abono e seguro desemprego, LOAS/BPC, Desoneração da folha, Fundeb, Subsídios 
e demais, todas detalhadas no apêndice.

Tabela 1B - Balanço Primário do Governo Central (Projeções 2019-2026) – Sem Teto de Gasto (% do PIB)

Fonte: Elaboração própria. Em Outras Obrigatórias, incluem-se abono e seguro desemprego, LOAS/BPC, Desoneração da folha, Fundeb, Subsídios 
e demais, todas detalhadas no apêndice.
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Um dos fatores a justificar o resul-
tado primário melhor do que a meta 
proposta no PLOA de 2019 (que é de 
R$ 139 bilhões) é a possível receita 
com o leilão dos barris de petróleo 
excedentes da cessão onerosa, esti-
madas em R$ 50 bilhões. Caso não 
ocorra o leilão, o déficit primário 
esperado ficaria em R$ 128 bilhões. 
Apesar da piora, esse resultado 
ainda assim seguiria melhor do que 

a meta prevista, sobretudo devido 
ao menor crescimento das despesas 
em relação ao orçamento.4

Nessas estimativas, o teto de gastos, 
em tese, poderia ser rompido já em 
2020.5 Apesar disso, um eventual 
rompimento seria por uma diferen-
ça pequena (R$ 7 bilhões em 2021) 
ou contornável (R$ 27 bilhões em 
2021), o que nos leva a crer que 

2022 seria o primeiro ano mais crí-
tico para o teto de gastos. Em outras 
palavras, em 2020 e 2021 poderia 
haver espaço para cortes de algumas 
despesas a fim de atender os limites 
do teto de gastos, uma vez que os va-
lores não são tão elevados. Contudo, 
esse expediente já seria mais difícil 
a partir de 2022, quando o teto de 
gastos seria rompido por um valor 
superior a R$ 50 bilhões (Tabela 2). 

Tabela 2 - Teto Formal e Despesas Sujeitas ao Teto (Projeções 2019-2026) – (R$ bilhões correntes)6

                Fonte: Elaboração própria.

Na Tabela 3, realiza-se um exer-
cício de projeção alternativo do 
resultado primário para o período 
de 2019 a 2026, no qual o teto de 

gastos seja respeitado. Para aten-
der a essa restrição, ajustamos 
compensatoriamente as despesas 
discricionárias. O primeiro ponto a 

notar é que o déficit primário seria 

revertido em 2023 (e não mais em 

2026, como reportado na Tabela 1).

Tabela 3A - Balanço Primário do Governo Central (Projeções 2019-2026) – Com Teto de Gasto  
(R$ bilhões correntes)

                          Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 3B - Balanço Primário do Governo Central (Projeções 2019-2026) – Com Teto de Gasto (% do PIB)

                    Fonte: Elaboração própria.

O segundo ponto a notar é que, com a reversão do dé-
ficit primário em 2023, a dívida bruta também se esta-
bilizaria em proporção do PIB, iniciando trajetória de 
queda a partir deste momento, ao contrário do que seria 
observado no cenário sem teto. Na realidade, o pico da 
relação dívida bruta/PIB seria 2022, no patamar pouco 

abaixo de 80,0% do PIB, como mostra o Gráfico 1. A par-

tir de então, entraria em trajetória cadente e, ao final 

do horizonte de projeção, que é 2026, estaria em 76,6%, 

beneficiando-se, também, do fluxo de pagamentos do 

BNDES para o Tesouro Nacional.7

Gráfico 1 - Dívida Bruta 2019 a 2026 (Com Teto de Gasto)

Fonte: Elaboração própria. Observação: projeções realizadas antes da divulgação da Nota para Imprensa do BC (Fiscal) de março de 2019, quando 
o PIB de 2018 utilizado pelo BC foi atualizado para o dado oficial do IBGE, com ligeiro impacto nessas estimativas.
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O terceiro ponto a notar é que para acomodar o cresci-
mento das despesas obrigatórias e, simultaneamente 
respeitar o limite do teto de gasto, seria necessária 
uma redução drástica nas despesas discricionárias. 

Em 2026, as despesas discricionárias cairiam a 1,3% 
do PIB (ante um valor de 3,2% do PIB no cenário sem 
teto, ou ante um valor de 4,1% do PIB em 2018), como 
mostra o Gráfico 2.

Gráfico 2 - Evolução do Gasto Com Despesas Discricionárias (% do PIB)

                                          Fonte: Elaboração própria.

Um ajuste dessa magnitude nas 
despesas discricionárias é prati-
camente impossível de ser feito, 
como mostram alguns trabalhos 
que debatem o patamar mínimo 
de despesas discricionárias para 
manter a máquina pública em 
funcionamento, isto é, evitando 
um shutdown do governo (PIRES, 
2018; IFI, 2017). Por essa razão é 
que apontamos que o ano de 2022 
deveria ser o primeiro ano crítico 
para o teto, na ausência de novas 
reformas. 

1   Impactos Preliminares da Pro-
posta de Reforma da Previdência

Até agora, apresentou-se o cenário 
base, com e sem o teto de gastos, 
sem considerar uma reforma da 
previdência. Foi possível observar 
que na teoria o teto de gastos po-
deria ser rompido em 2020, mas na 
prática o governo teria espaço para 
algum ajuste que adiasse o proble-
ma para 2022. Apesar disso, o go-
verno apresentou, em 20/02/2019, 
sua proposta de reforma da pre-
vidência. Assim sendo, cabe a per-

gunta: qual o efeito dessa reforma 
na evolução das despesas do gover-
no federal e no teto de gastos? 

A proposta foi apresentada pro-
jetando uma economia de R$ 1,1 
trilhão em 10 anos, sem contar 
os militares (valores de 2019). 
Nos primeiros anos, o efeito é de 
R$ 161 bilhões, o que mostra que 
os ganhos da reforma se tornam 
maiores no longo prazo. A Tabela 
4 apresenta os principais números 
da proposta.
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Para incorporar os efeitos da re-
forma nas projeções de despesa do 
governo central, de maneira que se 
possa apurar o cumprimento (ou 
não) do teto de gastos, adotou-se 
a estratégia de modificar apenas 
as despesas com o RGPS e com o 
abono salarial. No caso do RGPS, a 
economia em 10 anos é de R$ 715 
bilhões (sendo apenas R$ 82,5 bi-
lhões nos quatro primeiros anos). 
No caso da mudança no abono sa-
larial, o ganho é próximo a R$ 15 
bilhões por ano.8

Nas projeções sem a reforma da 
previdência, assumia-se um cres-
cimento real da despesa com os 

benefícios previdenciários do RGPS 
e com Benefício de Prestação Con-
t inuada (BPC) em 3,5% ao ano 
(com base em trabalhos diversos, 
como IFI [2017] e Giambiagi, Pinto 
e Rothmuller [2018]). Nessa pre-
missa já estaria sendo levado em 
conta que o salário mínimo seria 
indexado somente à inf lação. A 
estratégia utilizada para projetar 
a evolução de gastos com o RGPS 
no cenário com a reforma da previ-
dência passa por compatibilizar a 
trajetória anterior do cenário base 
com duas premissas dadas pela 
proposta de reforma: economia de 
R$ 715 bilhões em 10 anos e eco-

nomia em torno de R$ 82,5 bilhões 
em 4 anos.9

Na Tabela 5, volta-se a apresentar 
as estimativas para o balanço pri-
mário, de 2019 até 2026, levando 
em conta a aprovação da reforma 
da previdência (no RGPS) nos mol-
des da proposta anunciada pelo go-
verno, a incorporação das mudan-
ças projetadas no abono salarial 
(que faz parte das outras despesas 
obrigatórias) e, por fim, mantendo 
o cumprimento do teto de gas-
tos. Os ganhos com a redução dos 
gastos previdenciários e outras 
obrigatórias são apropriados pelas 
despesas discricionárias.

Tabela 4 - Proposta de Reforma da Previdência – Economia Estimada  (em R$ Bilhões de 2019)

Economia (R$ bilhões de 2019) 4 anos 10 anos Proporção 4 
anos

Reforma do RGPS 82,5 715,0 12%

Reforma do RPPS da União 33,6 173,5 19%

Alteração nas alíquotas do RGPS -10,3 -27,6 37%

Mudanças das alíquotas do RPPS da União 13,8 29,3 47%

Assistência fásica e focalização do abono 41,4 182,2 23%

TOTAL DA PEC DA NOVA PREVIDÊNCIA 161,0 1.072,4 15%
Inatividade de pensões das Forças Armadas 28,0 92,3 30%

TOTAL 189,0 1.164,7 16%

                         Fonte: Ministério da Economia, conforme apresentação realizada no dia 20/02.



57temas de economia aplicada56 temas de economia aplicada

abril de  2019

Tabela 5 - Balanço primário do Governo Central (Projeções 2019-2026) - Com Reforma da Previdência e  
Modificações no Abono Salarial (R$ Bilhões Correntes)

                               Fonte: Elaboração própria.

Tabela 5A - Balanço Primário do Governo Central (Projeções 2019-2026) - Com Reforma da Previdência e  
Modificações no Abono Salarial (% PIB)

                                 Fonte: Elaboração própria.

Comparando os cenários com e sem reforma da previ-
dência, ambos respeitando o teto de gastos, a grande 
diferença observada reside na evolução das despesas 
discricionárias. Até 2026, o gasto discricionário com 

a reforma ficaria em 2,5% do PIB, bem acima daquele 

que seria observado no cenário sem a reforma (que é 

de 1,3%), como mostra o Gráfico 3.
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Desta maneira, conclui-se que a 
reforma da previdência, com uma 
economia próxima à proposta pelo 
governo (considerando somente a 
parcela do RGPS e do abono salarial), 
permite aliviar por alguns anos a 
restrição imposta pelo teto de gas-
tos. No exercício proposto, o volume 
de gasto discricionário no cenário 
com reforma atingiria 2,5% do PIB 
em 2026, valor que seria atingido 
três anos antes, isto é, em 2023, no 
cenário sem considerar os impactos 
da reforma. 

Neste cenário, verifica-se que a apro-
vação da reforma da previdência 
tem uma importância muito gran-
de para o cumprimento do teto no 
curto prazo. Ainda assim, ela não 
impede que a despesa discricionária, 
na ausência de ajustes adicionais 
em outras rubricas, se reduza ao 
longo da década em percentual do 
PIB. Assim, podem-se vislumbrar 
duas conclusões: (i) a reforma da 
previdência é fundamental para que 
o teto de gastos seja respeitado ao 

longo do período de projeção, isto 
é, até 2026, e (ii) outros ajustes se 
mantêm necessários para o objetivo 
de preservação e recuperação do 
investimento público. Complemen-
tarmente, o exercício permite inferir 
que a discussão acerca do teto de 
gastos entre em pauta como um 
tema relevante do debate na próxi-
ma gestão de governo, entre 2023 e 
2026.

Por fim, é importante ressaltar as li-
mitações do exercício realizado. Por 
um lado, as hipóteses assumidas em 
relação à evolução das despesas do 
governo são conservadoras. Os gas-
tos obrigatórios – como subsídios e 
os classificados como “demais” – são 
indexados ao IPCA. Desta maneira, 
em caso de elevações reais dessas 
rubricas, a restrição colocada pelo 
teto de gastos, mesmo com a refor-
ma da previdência, pode se manifes-
tar mais forte alguns anos antes. 

Por outro lado, manteve-se o mesmo 
cenário macroeconômico para todos 

os casos simulados. Contudo, é pro-
vável que a reforma da previdência 
esteja associada com um cenário 
macroeconômico melhor ao longo 
do tempo, impactando as receitas do 
governo, as taxas de juros de mer-
cado e o risco-país. Esse fato tende 
a possibilitar melhores resultados 
primários e trajetória mais benigna 
da dívida pública.

Dessa forma, os exercícios de simu-
lação apontam para a importância 
da reforma da previdência, no con-
texto do teto de gastos, a qual impe-
de que o gasto discricionário se re-
duza ainda mais nos próximos anos. 
Apesar das limitações quantitativas 
do exercício, a situação fiscal, na au-
sência da reforma, seguirá delicada.
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Gráfico 3 - Evolução do Gasto com despesas Discricionárias Respeitando o Teto de Gastos (% do PIB)

                                    Fonte: Elaboração própria.
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Apêndice

Apresentamos aqui as hipóteses adotadas no exercício.

1) Premissas Macro

2) Premissas receitas e despesas

2.1 Receita do governo federal:

Receita Bruta Álgebra
Administrada 2019: Elasticidade 1,5. depois: 1
RGPS PIB Nominal
Não administrada Álgebra
    Concessões e Permissões (*) PIB Nominal + extraordinárias
    Dividendos e Participações PIB Nominal
    Cota-parte f (Petróleo, Câmbio, crescimento)
    Demais PIB Nominal
Transferências a E&M PIB Nominal
Receita Líquida Álgebra

(*)   Concessões em 2019 levam em conta o valor na LOA reduzido do número relativo à Eletrobras (R$ 12,2 bilhões). Em relação 
às extraordinárias, assumimos R$ 50 bilhões em 2019 relativos ao leilão dos barris excedentes da cessão onerosa. A partir de 
2020, mantivemos o valor em proporção do valor do PIB de 2018.
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2.2 Despesas do governo federal

Despesa Total Álgebra
Benefícios Previdenciários 3,5% a.a.
Pessoal IPCA (2019: IPCA + 3%)
Outras obrigatórias Álgebra
    Abono e Seguro Desemprego PIB Nominal
    LOAS/RMV A mesma dos benefícios
    Desoneração Acaba em 2020
    Fundeb PIB Nominal
    Subsídios IPCA
    Demais IPCA
Discricionárias Álgebra
    PAC IPCA
    Saúde IPCA
    Des. Social IPCA
    Educação IPCA
    Demais IPCA
    LEJU/MPU IPCA

(*) Para as rubricas Fundeb e Demais, em outras obrigatórias, assume-se para 2019 o valor constante na LOA, passando a seguir 
a indexação proposta na tabela a partir de 2020.

1  Para entender melhor a mudança no sistema de pagamentos e o 
impacto na apuração do teto de gastos em 2018, ver o Relatório de 
Acompanhamento Fiscal da IFI, de fevereiro de 2019. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/553568/
RAF25_FEV2019.pdf >

2  O Tesouro Nacional passou a divulgar seus resultados fiscais também 
pelo critério “despesa paga”, que são apresentados nas abas 1.7 e 4.5 
da planilha oficial (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/resultado-do-
tesouro-nacional)

3  As rubricas e valores detalhados podem ser acessados na planilha 
4.5 mencionada acima.

4  Motivos para que a despesa em 2019 seja menor que a programada 
na LOA 2019 incluem a economia estimada em R$ 10 bilhões com a 
MP 871 (que atua sobre fraude nos benefícios previdenciários) e o 
empoçamento de recursos nos ministérios, como vem ocorrendo nos 
últimos anos.

5  A cautela se justifica porque mesmo que as projeções indiquem 
um rompimento em 2020, sabemos que há incerteza em relação às 
premissas (macro e fiscais) e o governo sempre pode adotar alguma 
medida extra de corte de gastos à medida que o rompimento do teto 
de gastos ficar mais eminente.

6  As estimativas foram feitas utilizando-se o percentual de despesas 
sujeitas ao teto sobre as despesas primárias totais (média de 2017 
e 2018). Também utilizamos um método alternativo, projetando 
individualmente todas as despesas que são excluídas da apuração 
do teto, e os resultados foram bastante similares.

7  Para esse fluxo de pagamentos, utilizaram-se os valores da última 
renegociação de dívida, descritos em Tinoco et al. (2018). 

8  A economia com abono salarial baseou-se nas estimativas feitas 
pela Instituição Fiscal Independente (IFI), na Nota Técnica nº 29, 
disponível em: <https://static.poder360.com.br/2019/03/mu-
danca_abono_PEC_Previdencia.pdf>.

9  Adotamos o crescimento das despesas com o RGPS em 2,3% nos 
primeiros 4 anos e de 0,8% a seguir no cenário com reforma. Assim, 
obtivemos uma economia de R$ 80 bilhões nos primeiros 4 anos e 
de R$ 715 bilhões em 10 anos, em linha com a proposta. Uma taxa 
média de 1,7% ao ano era compatível com a economia nos 10 anos, 
mas não com a economia prevista para os 4 primeiros anos.

 
(*) Mestre em Economia pela FEA/USP. (E-mail: gtinoco@gmail.com). 

(**) Mestre em Economia pelo IE/UFRJ.
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Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 - 12/04/2019)

Tabela 1

 
Tamanho Valor Momento Mercado

 
Semana -0,02% -0,29% -0,38% -4,35%

Mês atual -0,28% -0,30% -1,08% -2,85%

Ano atual -0,63% 4,25% -0,33% 4,29%

2010-2019 -45,10% -7,75% 366,82% -22,64%

Relatório de Indicadores Financeiros1

Núcleo de Economia Financeira da USP – nefin-FEA-USP (*)

Em 02/jan/2012 foram (teoricamente) investidos R$ 
100 em quatro carteiras long-short tradicionais da 
literatura de Economia Financeira. O Gráfico 1 apre-
senta a evolução dos valores das carteiras. (1) Carteira 
de Mercado: comprada em ações e vendida na taxa de 
juros livre de risco; (2) Carteira Tamanho: comprada 
em ações de empresas pequenas e vendida em ações 
em empresas grandes; (3) Carteira Valor: comprada 

em ações de empresas com alta razão “valor contábil-
-valor de mercado” e vendida em ações de empresas 
com baixa razão; (4) Carteira Momento: comprada em 
ações de empresas vencedoras e vendida em ações de 
empresas perdedoras. Para detalhes, visite o site do 
NEFIN, seção “Fatores de Risco”: <http://nefin.com.br/
risk_factors.html>.
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Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 12/04/2019)

Tabela 2 

 Dez Maiores Dez Menores
 
 Papel Preço-Dividendo Papel Preço-Dividendo 

1.   CESP6 667,67 TRPL4 6,42

2.   LINX3 395,98 DIRR3 8,69

3.   JBSS3 360,07 QGEP3 9,69

4.   NATU3 346,72 TUPY3 9,78

5.   BBDC4 282,40 BBSE3 9,80

6.   TOTS3 209,93 VIVT4 11,24

7.   EMBR3 168,60 ECOR4 13,15

8.   ALSC3 165,65 DTEX3 13,38

9.   PETR4 140,72 PSSA3 13,69

10.   RADL3 137,89 CYRE3 14,40

O Gráfico 2 apresenta a evolução histórica do dividend 
yield do mercado acionário brasileiro: razão entre o 
total pago de dividendos nos últimos 12 meses pelas 
empresas e o valor total das empresas hoje. Essa é 
tradicionalmente uma variável estacionária (rever-
te à média) e é positivamente correlacionada com o 
retorno futuro esperado dos investidores. Ou seja, é 
alta em momentos ruins (de alto risco ou alta aver-

são ao risco), quando os investidores exigem retorno 
esperado alto para investir no mercado, e baixa em 
momentos bons. A Tabela 2 apresenta o inverso do di-
vidend yield, conhecido como Razão Preço-Dividendo, 
de algumas empresas. Ordenam-se os papéis da última 
semana de acordo com essa medida e reportam-se 
os papéis com as dez maiores e dez menores Razões 
Preço-Dividendo.
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O Gráfico 3 apresenta a evolução histórica do short 
interest do mercado acionário brasileiro e a taxa média 
de aluguel de ações. O short interest de uma empresa é 
dado pela razão entre a quantidade de ações em aluguel 
e a quantidade de ações outstanding da empresa. Mede 
assim o estoque de vendas a descoberto realizadas 
com as ações da empresa, tendendo a ser maior 
em momentos de expectativa de queda no valor da 

empresa. O short interest do mercado, apresentado 
no gráfico, é a média (ponderada por valor) dos short 
interest individuais. A Tabela 3 reporta os cinco maiores 
short interest individuais e taxas de aluguel da semana 
passada, tanto em nível como primeira diferença (no 
caso deste último, são excluídos os papéis que tiveram 
variação negativa).

Gráfico 3 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 12/04/2019)

Tabela 3 

 Cinco Maiores da Semana
 

 Short interest Taxa de Aluguel
 

1.   TEND3 12,20% CPFE3 20,27%

2.   USIM5 11,02% PSSA3 12,78%

3.   ESTC3 6,64% GOLL4 11,18%

4.   GOAU4 6,61% CIEL3 10,62%

5.   FLRY3 6,48% GFSA3 8,84%

 Variação no short interest Variação na taxa de aluguel
 

1.   ENEV3 1,96% CPFE3 14,75%

2.   TRPL4 1,70% INEP4 2,93%

3.   SMLS3 1,33% COCE5 2,30%

4.   CPLE6 0,89% PDGR3 2,06%

5.   BRKM5 0,89% BMEB4 2,00%
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A

B

O IVol-BR é um índice de volatilidade futura esperada 
para o mercado acionário brasileiro. É derivado do 
comportamento dos preços de opções sobre o IBOVESPA. 
Já o VIX® é o índice de volatilidade futura esperada para 
o mercado americano calculado pela CBOE®. O Gráfico 

4A apresenta ambas as séries. O Gráfico 4B apresenta 
a diferença entre o índices, apurando assim a evolução 
da incerteza especificamente local. Para detalhes, visite 
o site do NEFIN, seção “IVol-Br”: <http://nefin.com.br/
volatility_index.html>.

Gráfico 4 – Volatilidade Forward-Looking (01/08/2011 - 29/03/2019)

1 O NEFIN não se responsabiliza por qualquer dano ou perda ocasionada 
pela utilização das informações aqui contidas. Se desejar reproduzir 
total ou parcialmente o conteúdo deste relatório, está autorizado 
desde que cite este documento como fonte.

 O Nefin agradece à FIPE pelo apoio financeiro e material na elaboração 
deste relatório.

2 VIX® e CBOE® são marcas registradas da Chicago Board Options 
Exchange.    (*) <http://nefin.com.br/>.
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Dinâmicas de preços no Brasil de 1989 a 2007 

Julia Passabom Araujo

Tese de doutorado
Orientador: Mauro Rodrigues Junior
Banca: Marco Antonio Cesar Bonomo, Bernardo de Vasconcellos Guimarães, Márcio Issao Nakane.
Link: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-12042019-155451/pt-br.php.

Resumo

Esta tese de doutorado documenta comportamentos de fixação de preços no Brasil através de uma base de 
dados única de cotações ao nível da loja coletadas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) para 
a construção do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-FIPE) de 1989 a 2007. Minha base de dados é extensa em 
tempo (222 meses), variabilidade da inflação (de hiperinflação à deflação mensal) e cesta de bens e serviços 
(quase 11 milhões de cotações sobre 8.294 marcas). O primeiro capítulo documenta novas evidências sobre a 
frequência e o tamanho absoluto das mudanças de preços durante o período da amostra. Encontro diferenças 
marcantes entre os períodos de hiperinflação (1989-1993) e baixa inflação (1995-2007). Durante a hiperin-
flação, a frequência e a magnitude dos movimentos de preços são notavelmente maiores. Após o Plano Real, 
ambas as estatísticas imediatamente mudam para um nível significativamente mais baixo e estável, seguindo o 
movimento da inflação. Aumentos de preços são mais frequentes durante a hiperinflação, embora uma pequena 
parcela de preços (principalmente de alimentos) ainda se reduza a cada mês. Sob inflação baixa, reduções de 
preços são quase tão prováveis quanto aumentos de preços. Rambém documento heterogeneidades presentes 
em diferentes classificações de produtos. O segundo capítulo investiga a relação entre inflação e variabilida-
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de de preços relativos (VPR). A VPR intramercado aumenta significativamente com a taxa de inflação, mas 
eu encontro diferenças marcantes entre os dois cenários inflacionários. Durante a hiperinflação, a relação é 
aproximadamente 70% menor do que a estimada sob inflação mais baixa. Níveis mais altos de inflação estão 
associados à maior variabilidade desta, mas a ligação é um pouco mais fraca durante o período de hiperinflação. 
O impacto de uma deflação (em termos absolutos) é menor do que o impacto de um aumento de preço durante 
a hiperinflação, porém mais forte durante níveis mais baixos de inflação. Finalmente, o terceiro capítulo do-
cumenta a importância do Plano Real sobre os custos de busca (search costs}) dos consumidores. Estimo um 
modelo de busca não sequencial por bens homogêneos para recuperar estruturalmente os custos de busca dos 
consumidores utilizando dados de preços sobre 15 marcas diferentes de bens e serviços. A estratégia empírica 
consiste em usar o Plano Real como um ponto de quebra estrutural nos dados. Estimo o modelo dividindo os 
dados entre antes (de janeiro de 1993 a junho de 1994) e depois (de agosto de 1994 a dezembro de 1995) do 
plano e encontro evidências de dominância estocástica de primeira ordem da distribuição do custo de busca 
do primeiro sobre o segundo período, ou seja, os custos de busca são maiores durante a hiperinflação. Também 
encontro evidências do efeito do plano na redução da margem de preço (markup) das empresas. Quando buscar 
preços é menos custoso, firmas perdem poder de mercado.
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Ensaios em crescimento econômico endógeno e desigualdade 

Graziella Magalhães Candido de Castro

Tese de doutorado
Orientador: David Daniel Turchick Rubin
Banca: Luciano Nakabashi, Mauro Rodrigues Junior, Octavio Augusto Fontes Tourinho.
Link: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03042019-165558/pt-br.php.

Resumo

Esta tese é composta por dois ensaios em crescimento econômico endógeno com acumulação de capital 
humano e agentes heterogêneos. Nos dois ensaios, estudamos a relação entre o crescimento econômico e a 
dinâmica da desigualdade. No primeiro ensaio, intitulado “Private versus public education in a two-stage 
human capital model “, estudamos os impactos de longo prazo de diferentes regimes educacionais sobre 
o crescimento e desigualdade, usando um modelo com acumulação de capital humano em dois estágios. 
A importância de considerar os estágios educacionais está em reconhecer a natureza hierárquica da edu-
cação e suas implicações dinâmicas no longo prazo. Em cada estágio educacional, básico ou avançado, o 
financiamento da educação pode ser privado ou público. O segundo artigo, intitulado “The Lucas model 
under heterogeneous agents”, estuda o padrão das dinâmicas distribucionais em um modelo de crescimento 
econômico com acumulação de capital humano. Nesse artigo, estudamos as propriedades da dinâmica da 
desigualdade implícitas em uma versão simplificada do modelo de Lucas (1988). Para isso, consideramos 
que os agentes diferem em suas dotações iniciais de capital humano.
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economia & história: difusão de ideias econômicas

eh

O Pensamento Econômico Brasileiro no Cinema: Livre Pensar

Rômulo Manzatto (*)

Nas primeiras cenas, a inconfundí-
vel voz rouca de Maria da Concei-
ção Tavares narra o espírito com 
que desembarcou no Brasil dos 
anos de 1950, então com 23 anos 
de idade.

Um país em período de afirmação 
nacional, em que a ideia de ocupar 
o território e construir uma nação 
vinha embalada pela bossa nova 
e pela efervescência cultural da 
época, como rememora Tavares.

Em cada esquina, um amigo. Em 
cada rosto, igualdade. Grândola, Vila 
Morena. Terra da fraternidade.

Já os versos de Grândola, Vila Mo-
rena, também presentes nas cenas 
iniciais, talvez sintetizem o espírito 
com que a portuguesa recém-che-
gada viu o país da época. A música 

que se tornaria o hino da retomada 
da democracia em Portugal nos 
anos de 1970 dá o ânimo com que 
Tavares parece encarar seus pri-
meiros anos no Brasil, então visto 
por ela como uma democracia vi-
brante e uma verdadeira civiliza-
ção original surgindo nos trópicos. 

Os relatos contundentes, o tom 
apaixonado e o conteúdo político 
das falas são marcas da econo-
mista e estão bem representados 
nas cenas do documentário Livre 
Pensar – Cinebiografia de Maria da 
Conceição Tavares, lançado no ano 
de 2018, com direção do cineasta e 
documentarista José Mariani.

Livre Pensar é o mais recente dos 
documentários de José Mariani 
sobre o pensamento econômico 
brasileiro. Nessa temática, Mariani 

já havia realizado os filmes O longo 
amanhecer – Cinebiografia de Celso 
Furtado, de 2007, e Um sonho inten-
so, lançado em 2014.

Antes disso, o diretor já havia conta-
do os bastidores da história da pro-
dução científica brasileira em 2002, 
ao narrar os percursos dos físicos 
brasileiros César Lattes e José Leite 
Lopes, mas foi na produção de obras 
sobre a trajetória de economistas 
e cientistas sociais brasileiros que 
Mariani parece ter encontrado seu 
veio mais duradouro.

O primeiro filme da série, O longo 
amanhecer, acompanha a trajetória 
intelectual do economista Celso 
Furtado. A partir de depoimentos 
do próprio Furtado e de outras im-
portantes figuras do pensamento 
crítico em economia, o documen-
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tário reconstitui uma trajetória 
intelectual e política que atravessa 
boa parte do século XX.

O seg undo document ár io,  Um 
sonho intenso, enfrenta um tema 
mais amplo, ao construir um pano-
rama cinematográfico da história 
econômica brasileira no século XX, 
tomando como base os depoimen-
tos de diferentes vozes do pensa-
mento econômico brasileiro.

O terceiro filme, Livre Pensar, volta 
a enfocar uma trajetória intelectu-
al específica, a de Maria da Concei-
ção Tavares, uma das mais impor-
tantes figuras da economia política 
brasileira nas últimas décadas.

O rico painel composto pelos três 
documentários constitui uma im-
portante contribuição do diretor 
José Mariani à divulgação do pen-
samento econômico e social aqui 
realizado. 

Os documentários do diretor são 
importantes para a difusão dessa 
produção intelectual para maiores 
públicos, traduzindo para a lingua-
gem cinematográfica o conteúdo 
pensado em uma área do conheci-
mento quase sempre voltada para 
si mesma.1

O filme mais recente de Mariani 
tem início com o depoimento de 
Maria da Conceição Tavares, cuja 
trajetória profissional no Brasil co-
meça com um período de trabalho 
no INCRA, até posteriormente in-
gressar por concurso nos quadros 

do BNDE, o então Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico. 
No banco, fez parte do primeiro 
Grupo Executivo de Máquinas de 
base do país.

Matemática de formação, tomou 
contato com a desigualdade social 
do país que escolheu para viver 
quando incumbida do cálculo de 
um adicional de imposto de renda. 
Ao traçar a curva de distribuição 
de renda no Brasil, diz ter exclama-
do para os colegas: “Que ruim é a 
distribuição de renda desse país!”, 
situação que considera ter piorado 
desde então.

Em 1963, Tavares passa a integrar 
a Comissão Econômica para a Amé-
rica Latina, a CEPAL, quando se 
torna também professora da Escola 
Latina, um programa de pós-gra-
duação ligado à Universidade do 
Chile. No mesmo ano, escreve Auge 
e declínio do processo de substitui-
ção de importações no Brasil, um de 
seus mais importantes trabalhos. 2 
Esse texto, segundo depoimento de 
Luiz Gonzaga Belluzo, mostra como 
a economia brasileira respondia 
aos desafios da industrialização em 
diferentes épocas, especialmente 
nos períodos de estrangulamento 
externo.

Já na década seguinte, em 1972, 
Tavares publica Além da estag-
nação, realizado em colaboração 
com José Serra. Nesse trabalho, 
como conta a economista, procura 
contrapor-se a Celso Furtado, que 
então anunciava um período de 

estagnação econômica durante a 
ditadura militar.3

A economista acreditava que não. 
E enfrentou a tese de Furtado, a 
quem considerava como sua prin-
cipal referência intelectual, para 
defender que ocorreria uma in-
tensa retomada do crescimento 
econômico, com base na expansão 
do crédito e no consumo de bens 
duráveis. Processo que daria início 
a um ciclo de desenvolvimento eco-
nômico vigoroso, mas socialmente 
excludente, como acreditava.

Em 1974, como professora univer-
sitária, Tavares defende sua tese de 
livre-docência na UFRJ, intitulada 
Acumulação de Capital e industria-
lização no Brasil, e posteriormente 
publica Ciclo e crise: o movimento 
recente da economia brasileira.4

Como figura pública, o documen-
tário de Mariani mostra como Ta-
vares também se engajaria na ten-
tativa de combate à inflação, feita 
pela equipe responsável pelo Plano 
Cruzado.

A rica trajetória narrada pelo docu-
mentário de Mariani ainda inclui as 
obras posteriores de Tavares sobre 
política econômica internacional, 
bem como sua rápida passagem 
pela política como deputada fede-
ral nos anos de 1990.

Nas diferentes épocas, é notável 
como a economista mantém a coe-
rência entre suas convicções e suas 
ideias, que defende com intensidade 
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e paixão. Nesse sentido, o filme de Mariani nos traz um 
relato igualmente intenso do itinerário intelectual e 
pessoal da economista. 

É como ver transcorrer décadas de história do pensa-
mento econômico brasileiro pela perspectiva sempre 
engajada de Maria da Conceição Tavares, uma de suas 
intérpretes mais importantes.
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A Pauta Feminista na Década de 1930: A Federação Brasileira 
pelo Progresso Feminino e o II Congresso Internacional Femi-
nista de 1931

Luciana Suarez Lopes  (*)

Não podemos ser hoje o que fomos ontem, como não seremos amanhã o que 
somos agora. 

(Julia Lopes de Almeida. Fala de abertura do “II Congresso Internacional Feminista,” 1931)

Em agosto de 1922, Bertha Lutz 
cria, juntamente com outras mu-
lheres interessadas em defender 
a causa feminista no Brasil, a Fe-
deração Brasileira pelo Progresso 
Feminino. Em dezembro desse 
mesmo ano, a recém-criada agre-
miação organiza seu primeiro con-
gresso feminista. 

Bertha aprendera com sua men-
tora, Carrie Chapman Catt, que o 
feminismo podia avançar se fosse 
possível persuadir os homens de 
que as demandas femininas não 
constituíam ameaça à ordem social, 
e, acima de tudo, representavam 
uma inescapável evolução da civi-
lização. (MARQUES, 2016, p. 22)

No início de seus trabalhos, uma 
das principais causas defendidas 
pela Federação era a conquista do 
voto feminino no Brasil. Durante 
toda a década de 1920, com maior 
ou menor intensidade dependendo 
do período, a questão do voto fe-
minino foi discutida no país, sendo 
inclusive uma parte da plataforma 

eleitoral defendida pelo então can-
didato à presidência Washington 
Luís.1 (MARQUES, 2016, p. 23-26) 

As atividades da Federação conti-
nuaram, não se limitando à ques-
tão do sufrágio. Os estatutos da 
associação destacavam sete áreas 
consideradas importantes para a 
evolução das mulheres no Brasil, 
que discutiam desde o acesso femi-
nino à educação formal até a ques-
tão dos direitos civis e políticos 
da mulher. A diretoria da Federa-
ção costumava se reunir semanal-
mente na cidade do Rio de Janeiro, 
sendo seu cotidiano divulgado 
pela imprensa local. Pelos relatos, 
percebemos que as reuniões com-
binavam a discussão de temas do 
movimento feminista com apresen-
tações artísticas e musicais, quase 
sempre acompanhadas por um 
chá. Outros eventos também eram 
organizados por ela, tais como as 
Quinzenas Feministas.2 

Depois da Revolução de 30, em 
meio à efervescência dos primeiros 

anos do Primeiro Governo Vargas, 
a Federação organizou seu segun-
do congresso feminista. Realizado 
em junho de 1931 na cidade do 
Rio de Janeiro, o II Congresso In-
ternacional Feminista dava ainda 
mais visibilidade às atividades da 
Federação iniciadas quase dez anos 
antes. A ideia de um segundo con-
gresso havia partido de Alzira Reis 
Vieira Ferreira, médica mineira 
pertencente à Federação. 

Organizado por Bertha Lutz, Car-
mem Portinho e Orminda Bastos3, 
o Congresso propunha a discussão 
dos diversos temas discutidos pela 
Federação, sendo as condições do 
trabalho feminino “objeto de estudo 
especial”. (Cf. “Próximo Congresso 
Feminino a realizar-se nesta Capi-
tal”, 1931)

A abertura do Congresso ocorreu 
no dia 20 de junho daquele mesmo 
ano, e para ela vieram represen-
tantes do movimento feminista 
de vários estados brasileiros. Di-
versas organizações feministas 
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internacionais, tais como a Aliança Internacional pelo 
Sufrágio Feminino, a Associação Internacional de Polícia 
Feminina, os Serviços de Polícia Feminina de Londres, a 
União Francesa pelo Sufrágio Feminino e a Federação 
de Associações Femininas da Finlândia, também esti-

veram presentes.  (Cf. “Segundo Congresso Interna-
cional Feminista”, 1931) O então presidente Getúlio 
Vargas recebeu, no palácio do Catete, vinte delegadas 
do Congresso. A foto desse encontro é famosa, sendo 
reproduzida a seguir. 

Figura 1 – Visita das delegadas ao Palácio do Catete. Jornal “Correio da Manhã”,  
edição 11199, de 20 de junho de 1931

O programa do evento foi dividido em sete sessões, 
correspondentes aos sete “fins da Federação, constan-
tes dos seus Estatutos”, sendo cada uma das sessões 
coordenada por uma comissão de especialistas. As 
sessões eram as seguintes:
• Educação feminina;
• Proteção às mães e à infância;

• Garantias legislativas e práticas para o trabalho fe-
minino; 

• Auxílio às obras e iniciativas da mulher;
• Serviços sociais e cooperação feminina;
• Direitos civis e políticos da mulher;
• Paz e estreitamento das relações pan-americanas e 

internacionais



73economia & história: relatos de pesquisa72 economia & história: relatos de pesquisa

abril de  2019

As discussões ocorriam por meio de plenária. As 
mesas eram compostas por mulheres consideradas es-
pecialistas em cada um dos assuntos discutidos, e nas 
sessões as congressistas apresentavam seus trabalhos 
ou teses sobre os temas em questão. As reuniões tive-
ram início no dia 21 de junho, às 9 horas. 

Ao considerarmos as várias teses apresentadas, perce-
bemos que, apesar de quase noventa anos separando o 
II Congresso Internacional Feminista do momento em 
que redigimos o presente relato de pesquisa, alguns 
dos trabalhos discutidos podem ser considerados 
muito atuais. Dentre esses, destacamos os seguintes: 
• de Alzira Reis Vieira Ferreira, médica: “A Educação 

Sexual como medida de proteção à infância”; 
• de Orlando Góes, vice-diretor do Instituto de Proteção 

e Assistência à Infância do Rio de Janeiro: “O papel 
social do serviço de higiene infantil na primeira idade”;

• de Herculano Pinheiro, diretor da Maternidade Su-
burbana: “Proteção à mulher gestante pobre”;

• de Bertha Lutz: “Admissão de menores ao trabalho”; 
“Direito de voto aos dois sexos”; “Da nacionalidade da 
mulher casada”; e por fim,

• de Orminda Bastos: “Da necessidade da defesa da 
mulher contra os crimes ditos passionais”.

Ao estudar as origens do movimento feminista bra-
sileiro, percebi que apesar de termos ainda um longo 
caminho pela frente e de às vezes desanimarmos ao 

ver que em determinadas áreas o avanço vem a passos 
lentos, não podemos esquecer do caminho já percorri-
do, e de mulheres como Bertha, Alzira e Orminda. Se 
hoje ainda é difícil falarmos de igualdade de gêneros, 
imaginem vocês no Brasil da década de 1920. Não obs-
tante, elas falaram. 

Termino aqui esse breve relato de pesquisa com uma 
bonita imagem de algumas dessas congressistas e um 
trecho da fala de abertura do Congresso, proferida por 
Julia Lopes de Almeida,

Senhoras! Mandaram que fosse a minha voz que vos ex-
primisse, em nome das organizadoras deste Congresso 
e em nome da nossa Terra, as saudações de Boas-vindas, 
que vos transmito com jubilo. A razão da ordem a que 
obedeço, é que a minha voz vem de outro século, traz na 
sua vibração desarmoniosa, o contraste das épocas, mas 
evoca também alguma coisa dos caminhos andados... 
Venho de outro século, tenha a alma antiga a que se 
prendem ainda, não nego, um ou outro preconceito, como 
farrapos de nuvens em penedias calvas, mas compreendo 
o presente a aplaudo com ambas as mãos todas as inicia-
tivas que tendam a amparar, e a melhorar as sociedades 
futuras. Quem soube envelhecer, sabe como as expressões 
das coisas e dos seres mudam com o correr dos dias. Não 
podemos ser hoje o que fomos ontem, como não seremos 
amanhã o que somos agora. (Julia Lopes de Almeida In 
“II Congresso Internacional Feminista,” 1931).
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Figura 2 - Excursão das Participantes do II Congresso Internacional Feminista ao Recreio dos  
Bandeirantes no Rio de Janeiro, junho de 1931. Rio de Janeiro, RJ 

                                       Fonte: Acervo Arquivo Nacional. Disponível em: <http://brasilianafotografica.bn.br/?p=9787>. Acesso em: 18 abr. 2019.
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As Finanças Públicas Paulistas Saúdam o Café

Camila Scacchetti (*) 
Luciana Suarez Lopes (**)

1  Introdução

Por meio do estudo das leis orça-
mentárias paulistas este trabalho 
procura demonstrar a influência 
do café nos cofres provinciais, em 
especial na expectativa arreca-
datória do imposto denominado 
direitos de saída. Os resultados ora 
apresentados neste boletim fazem 
parte de uma pesquisa ainda em 
andamento, desenvolvida no âm-
bito do HERMES & CLIO – Grupo 
de Estudos e Pesquisa em História 
Econômica da FEA/USP e do Pro-
grama de Pós-Graduação em Histó-
ria Econômica da FFLCH/USP.

O conjunto das leis orçamentárias 
paulistas, no período que vai de 
1835 a 1889, constitui rica fonte 
de dados para a compreensão das 
transformações ocorridas nas 
bases tributárias da província, 
bem como na identif icação dos 
impostos mais importantes para 
as receitas públicas no período. 
Com base nas análises efetuadas 
é possível constatar a importância 
crescente dos dízimos – e depois di-
reitos de saída – para a arrecadação 
do período, constituindo, a partir 
da década de 1840, a principal 
fonte de arrecadação da província 
de São Paulo. 

Ao tributar mercadorias, agrícolas 
e/ou manufaturadas, que fossem 

exportadas para fora da província, 
a evolução dos dízimos não pode 
ser entendida sem que se conside-
re a evolução da própria economia 
paulista do período. Sendo assim, 
a cultura cafeeira representa para 
a antiga província um marco em 
sua história, e tal feito não podia 
deixar de ser sentido nas finanças 
públicas. 

2   Autonomia Financeira e Leis 
Orçamentárias 

Com o advento da lei orçamentária 
de 1832 tornou-se possível o início 
da inserção de certa autonomia às 
províncias, pois, nesse ano, ocorreu 
a separação das rendas e despesas 
em geral e provincial. Diante desta 
nova realidade, coube às provín-
cias a elaboração e administração 
de seus orçamentos e balanços. 

O ano de 1832 assistiu a um novo 
momento de grande importância 
para a área fiscal. A lei de orça-
mento, de 24 de outubro de 1832, 
a primeira em que foram elencados 
os tributos do Império, separou a 
receita em geral e provincial, dan-
do início à formação dos sistemas 
tributários locais. [...] A receita 
provincial passou a ser fixada e 
distribuída pelo Conselho Geral 
da Presidência da Província, sobre 
o orçamento do Presidente. [...] 

1832 foi, portanto, o ponto inicial 
da estruturação de um sistema 
tributário provincial, embora não 
houvesse a infraestrutura neces-
sária para efetivar a separação das 
receitas em sua plenitude. [...] A 
legislação tributária provincial só 
surgiu dois anos mais tarde, após 
a promulgação do Ato Adicional 
de 1834 e a instalação das Assem-
bleias Legislativas Provinciais. 
(TESSITORE, 1995, p. 63-64). 

A documentação histórica dispo-
nibilizada no sítio da Assembleia 
Legislativa de São Paulo (ALESP) 
constitui a principal fonte de dados 
para a análise, compreensão e dis-
cussão de como se dava no período 
imperial a elaboração do orçamen-
to da província paulista. Através 
do estudo das leis orçamentárias é 
possível observar a representativi-
dade que os dízimos, posteriormen-
te denominados direitos de saída, 
passaram a adquirir no decorrer 
das décadas.

Desta forma, a Tabela 1 traz uma 
síntese do valor total das recei-
tas orçadas, cuja observação nos 
permite verificar que houve uma 
significativa elevação em termos 
do total orçado pela província. Os 
valores são apresentados também 
em libras esterlinas.1
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Tabela 1 – Evolução da receita provincial orçada. São Paulo, 1835-1889

Ano
Receita Orçada Receita Orçada Variação % em relação ao período anterior

(valores nominais) (valores em libras esterlinas) (em libras esterlinas)

1835 243:700$000 39.846 -
1840 365:648$000 47.241 18,56%
1850 486:450$000 58.278 23,36%
1861 1.116:513$590 118.905 104,03%
1870 2.430:000$000 224.356 88,69%
1880 3.732:371$176 346.553 54,47%
1889 5.061:120$000 557.699 60,93%

Fonte: Leis orçamentárias paulistas.

Em boa medida, essa evolução constitui consequência 
natural do desenvolvimento econômico da província 
paulista nesse momento. A produção açucareira e de-
pois a cultura cafeeira desenvolveram-se rapidamente, 

em especial o chamado complexo cafeeiro, caracterís-
tico da segunda metade do século. A Tabela 2 reflete 
as expectativas arrecadatórias com os direitos de saída 
no período.

Tabela 2 – Evolução dos Direitos de Saída. São Paulo, 1835-1889

Lei
Dízimos - Direitos de Saída

               Receita Orçada
Dízimos - Direitos de Saída

Receita Orçada
Variação % em relação ao período 

anterior
              (valores nominais)     (valores em libras esterlinas) (em libras esterlinas)

Nº 17, de 11/04/1835 25:000$000          4.088 -
Nº 17, de 26/03/1840 100:000$000 12.920 216%
Nº 24, de 02/07/1850 150:000$000 17.971 39%
Nº 16, de 03/08/1861 400:000$000 42.599 137%
Nº 93, de 21/04/1870 1.720:000$000  158.803 273%
Nº 156, de 29/04/1880 1.700:000$000 157.846 - 0,6%
Nº 107, de 09/04/1889 2.300:000$000 253.444 61%

Fonte: Leis orçamentárias paulistas.

De acordo com o demonstrado na Tabela 3, na primei-
ra lei orçamentária considerada, os direitos de saída 
respondiam por 14% do total orçado. Essa porcenta-
gem apresenta uma clara tendência de crescimento, 
chegando a responder por 83% do total orçado no 

ano de 1870. Contudo, saliente-se que este percentual 

representa uma exceção em todo o período observado. 

Na média, a expectativa de arrecadação com os direi-

tos de saída permeou 45%.

Tabela 3 – Participação dos Direitos de Saída na Receita Orçada. São Paulo, 1835-1889

Ano Participação na receita orçada 
1835 14%
1840 35%
1850 41%
1861 48%
1870 83%
1880 46%
1889 45%

                                                               Fonte: Leis orçamentárias paulistas.
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Conforme o café adentrava na eco-
nomia paulista seus benefícios 
faziam-se sentir também nas finan-
ças públicas. Na segunda metade 
do oitocentos, por meio da ascen-
são da cultura cafeeira, a represen-
tatividade dos direitos de saída no 
orçamento tornou-se cada vez mais 
presente e crescente.

As finanças provinciais passaram 
por uma progressiva melhoria en-
tre 1870 e 1880, com um aumento 
de receita proveniente, sobretudo, 
do café. Foram o café e os tributos a 
ele vinculados as notas dominantes 
na legislação, nos relatórios, na vida 
econômica e fazendária paulista 
das duas últimas décadas do Im-
pério. De sua boa ou má situação, 
dependeram a prosperidade ou as 
dificuldades da Administração Pro-
vincial. (TESSITORE, 1995. p. 78)

Dessa forma, analisamos a evolu-
ção das leis orçamentárias provin-
ciais paulistas ao longo do período 
1835-1889. A expectativa arreca-
datória sofreu elevação de 1.300% 
(em libras esterlinas) quando com-
parados os valores orçados em 
1835 e 1889. Entretanto, ao efetu-
armos tal comparação no tocante 
aos direitos de saída, chegamos a 
uma elevação pouco superior a 
6.000%. 

3  Considerações Finais

Através dos estudos das leis or-
çamentárias o presente trabalho 
buscou traçar, e quantificar, a tra-

jetória ascendente que o imposto 
dízimo, posteriormente denomina-
do direitos de saída, representou 
para os cofres públicos paulistas. 
Inúmeras são as pesquisas que de-
monstram a influência e importân-
cia do café para as transformações 
econômicas e sociais na Província 
de São Paulo. Concomitantemente, 
é conhecido o fato de ser a expor-
tação, principalmente do café, a 
responsável pela elevação da im-
portância dos direitos de saída para 
os cofres provinciais. No entanto, 
havia lacunas quanto aos esclareci-
mentos sobre a proporção que tais 
rubricas adquiriram no decorrer 
dos anos. Este ensaio procurou 
mensurar tais anseios arrecadató-
rios e traduzir em números conjun-
turas já conhecidas e amplamente 
debatidas.
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