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Agricultura: a Mecanização no Agronegócio Brasileiro
ANTONIO CARLOS LIMA NOGUEIRA (*)

A mecanização agrícola está relacionada ao uso de veículos automotores, como tratores e colheitadeiras, para realizar as atividades de
preparo de solo, adubação, plantio,
aplicação de defensivos e colheita
da produção. Trata-se de um conjunto de tecnologias essencial para
favorecer a e iciência e a qualidade
nessas atividades, por permitir a
redução no uso de recursos humanos e a padronização das tarefas e
resultados. Além disso, a mecanização é uma plataforma necessária
para a adoção da chamada agricultura de precisão, que envolve sistemas de geolocalização por satélite,
direção de tratores por piloto automático e adubação adaptada para
cada tipo de solo da propriedade.
Neste artigo apresenta-se um panorama sobre a mecanização no
agronegócio brasileiro, envolvendo
a situação atual, os bene ícios es-

perados e as condições necessárias
para a expansão dessa tecnologia.
Para avaliar a situação atual, vejamos primeiro a evolução do mercado de máquinas agrícolas no Brasil.
Em novembro foi divulgada a Carta
da ANFAVEA (Associação Nacional
de Fabricantes de Veículos), na
qual se informa que as vendas de
máquinas agrícolas atingiram 7,5
mil unidades em outubro, com um
aumento de 18,9% sobre o mês anterior e de 17,6% sobre mesmo mês
do ano passado. O volume mensal é o maior desde 2010, quando
ocorreram vendas totais de 68,5
mil unidades, seguindo-se uma
redução para 65,3 mil unidades em
2011. De janeiro a outubro deste
ano as vendas atingiram 57,8 mil
unidades.

Nos últimos três anos, a venda
mensal de máquinas ag rícolas
apresentou um valor mínimo de
3,9 mil unidades em dezembro de
2010, mas não se observa uma expansão consistente até o presente.
O histórico parece revelar mais um
padrão de reposição de frota, tendo
em vista a pequena oscilação entre
as vendas mensais. Considerando-se que a agricultura brasileira tem
apresentado ganhos de produtividade a cada ano, aparentemente a
contribuição da mecanização tem
sido relativamente menor do que
os demais insumos tecnológicos.
Enquanto para a maioria dos grãos
a mecanização já se tornou um padrão tecnológico mínimo para que
o produtor possa sobreviver no
mercado, em outras culturas essa
tecnologia ainda pode ampliar sua
participação percentual, como nos
casos da cana-de-açúcar e do café.
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Para a cana-de-açúcar, a última estimativa é de 65% de mecanização
da área plantada utilizada para o
suprimento das usinas do Estado
de São Paulo associadas à ÚNICA
(União da Indústria de Cana-de-Açúcar). Este resultado foi obtido
a partir do Protocolo Agroambiental do Setor Sucroalcooleiro estabelecido com o Governo Estadual
em 2007, para a redução gradativa
das queimadas nos canaviais, uma
técnica tradicional associada ao
corte manual e que provoca grandes danos ambientais nas regiões
de cultivo. A mecanização nos canaviais encontra-se em situação
mais avançada no Mato Grosso do
Sul, onde a colheita por máquinas
atingiu 93% da área na última
safra. Segundo a BIOSUL (Associação dos Produtores de Bioenergia
do Mato Grosso do Sul), o índice é
maior do que no País, puxado principalmente pela abertura da fronteira de cana que trouxe empresas
novas totalmente mecanizadas.
No caso do café, a mecanização
também encontra um grande potencial de crescimento. Segundo
estudos do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), cerca
de 75% da produção de café no
Brasil ocorre em propriedades de
até 10 hectares, onde os gastos
com a colheita manual giram em
torno de 30% do custo total de
produção. Atualmente, os produtores encontram grande di iculdade
de contratação de mão de obra na
época da colheita, o que representa um incentivo para aumentar a

mecanização. Estima-se que essa
alternativa pode promover uma
redução de 50% nos custos da colheita. Para a variedade arábica,
que produz bebidas de maior qualidade, já existem colheitadeiras que
retiram os frutos por vibração, mas
só podem ser utilizadas em terrenos com baixa declividade. No caso
dos cafés conilon, de qualidade
inferior e características distintas
da planta, ainda são necessárias
pesquisas para a adaptação dos
equipamentos de colheita.
As condições necessárias para a
expansão da mecanização podem
ser classi icadas em dois aspectos:
tecnológicos e econômicos. Com
relação à tecnologia, o potencial de
aplicação refere-se às condições de
topogra ia, sendo uma regra geral
a di iculdade de operar em terrenos muito acidentados. Por outro
lado, as características da planta e
do produto a ser colhido também
in luenciam o desenvolvimento
de veículos e dos implementos
a serem utilizados no processo.
O Brasil já apresentou grandes
avanços na criação e adaptação de
máquinas e implementos agrícolas,
considerando-se as características
distintas da agricultura tropical
em relação àquela praticada nos
países de clima temperado, onde
foram desenvolvidos os equipamentos das corporações internacionais do setor.
Com relação aos aspectos econômicos da mecanização, uma das principais questões a serem resolvidas
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é a propriedade das máquinas. A
aquisição por parte dos produtores
representa uma imobilização de
capital e a contratação de dívidas
de longo prazo que reduzem o desempenho dos empreendimentos.
Essa condição reduz o acesso a essa
tecnologia para os produtores de
menor porte. Apesar disso, quando
os produtores apresentam capacidade inanceira, tendem a preferir
adquirir a máquina como forma de
garantir a utilização nos períodos
de preparo do solo, plantio e colheita, determinados principalmente
pelas condições climáticas na região. Aparentemente existe um
enorme potencial de expansão do
mercado de prestadores de serviços de mecanização, que seriam os
proprietários das máquinas agrícolas. Para que essa expansão ocorra,
pode-se esperar o surgimento de
novos arranjos contratuais mais
detalhados e seguros, como forma
de reduzir os riscos de que o produtor não seja atendido no momento em que precisar.
A expansão da mecanização pode
trazer alguns bene ícios ao agronegócio brasileiro. O primeiro seria a
redução dos custos de mão de obra
aos produtores, além de reduzir a
contratação temporária de trabalhadores, muitas vezes contratados
em outras regiões, o que envolve
custos de deslocamento e hospedagem. Por outro lado, a utilização
mais intensiva de máquinas agrícolas promove uma necessidade
de quali icação dos trabalhadores,
gerando empregos de melhor quali-
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dade em termos de remuneração e
segurança. Com relação ao impacto
ambiental, apesar da predominância do uso de combustíveis fósseis,
há também um enorme campo de
melhoria com o uso do biodiesel ou
gás metano produzido com resíduos da propriedade.
Outro aspecto relevante é a necessidade de desenvolver o segmento
de implementos agrícolas, que são
os equipamentos acoplados aos
tratores para a realização das atividades. Atualmente esse mercado
apresenta uma expressiva pulverização, com a existência de um
grande número de pequenas empresas. Observa-se a necessidade
de algumas iniciativas de política
industrial que induzam a algum
grau de consolidação entre essas
empresas, como forma de melhorar
o per il inanceiro e tecnológico em
que elas operam, em vista da necessidade de se desenvolver novos
equipamentos para as diversas culturas presentes no Brasil. O foco do
eventual suporte inanceiro deve
ser na área de inovação, utilizando
os programas já existentes no Ministério da Ciência e Tecnologia e
operados pela FINEP (Financiadora
de Estudos e Projetos).
Ainda no campo da inovação tecnológica, existe um mercado a ser explorado na aplicação das tecnologias de informação e comunicação
para a agricultura de precisão. A
existência de diversas plataformas
tecnológicas com base em georeferenciamento e internet móvel

abrem um c ampo de inovaç ão
ainda não dimensionado. Seguindo
a tendência dos mercados de smartphones e tablets para o usuário
inal, podem ser desenvolvidos
muitos aplicativos úteis para o produtor rural, direcionados às atividades de preparo de solo ou colheita. Não se pode esquecer também
de toda a área de computadores e
softwares embarcados em tratores
e colheitadeiras, já presente em diversos modelos. Abre-se nessa área
uma oportunidade para pequenas
empresas inovadoras lançarem
novos produtos, possivelmente
apoiadas por incubadoras com vocação para o agronegócio.
Cabe aos agentes públicos e privados ampliarem os canais de comunicação e parcerias no sentido de
promoverem a expansão do setor
de máquinas agrícolas, dos lados
da oferta e da demanda. No caso da
oferta, a parceria entre instituições
de pesquisa e empresas pode contribuir para o aumento do ritmo
de inovações incrementais a serem
adotadas pelos produtores. Para
empresas de grande porte, essa
associação poderá liberar recursos
nas áreas de pesquisa de materiais
e novos processos, que seriam desenvolvidos por universidades e
institutos de pesquisa em projetos
de grande impacto no agronegócio
brasileiro. Por outro lado, empresas inovadoras de pequeno porte
também podem ser parceiras em
contratos de licenciamento ou desenvolvimento conjunto, em um
esquema similar ao existente na

área de biotecnologia para saúde
humana, onde grandes laboratórios farmacêuticos estabelecem
parcerias com pequenas empresas
detentoras de patentes de novas
moléculas. A criação de redes de
compartilhamento de conhecimento parece um caminho promissor
para o setor de máquinas agrícolas,
como forma de acelerar a oferta
de novos produtos inovadores e
adaptados à realidade da produção
agropecuária no Brasil.
A expansão da demanda por mecanização depende também da
articulação entre os setores público e privado, especi icamente
entre os ministérios ligados ao
agronegócio e as associações de
interesse privado dos produtores.
A realização de pesquisas em cada
cadeia produtiva pode identi icar
os principais gargalos tecnológicos e econômicos para a expansão
da mecanização. Os resultados
dessas pesquisas podem orientar
a criação de novos instrumentos
inanceiros para viabilizar o acesso
a essa tecnologia, principalmente
por parte dos produtores de menor
porte.

(*) Doutor pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie, mestre pela USP em
Administração e professor na Faculdade
de Tecnologia de São Paulo.
(E-mail: aclimano@gmail.com).
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A Evolução da Contribuição para a Previdência
ROGÉRIO NAGAMINE COSTANZI (*)

1 Introdução
Após uma década de redução da cobertura previdenciária nos anos 90, em função da combinação de baixo
crescimento econômico com baixa elasticidade emprego produto, nos anos 2000 se observa um quadro mais
positivo, entre outros fatores, de melhor desempenho
da economia e maior/melhor sensibilidade do emprego formal em relação às variações do PIB. Embora o
crescimento econômico sustentado tenha sido um
fator fundamental para o incremento da cobertura, também houve ação de outros fatores como, por
exemplo, as políticas de inclusão previdenciária como
o Plano Simpli icado e o Microempreendedor Individual (MEI) que, em conjunto, atuaram para ampliar a
proteção entre os chamados trabalhadores por conta
própria, autônomos ou contribuintes individuais.
O presente artigo busca apresentar, de forma sintética,
os dados de registros administrativos, fazendo uma
análise inicial das causas ligadas a essa evolução. O
artigo está organizado da seguinte forma: a) na se-
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gunda seção serão apresentados os dados da evolução
dos contribuintes pessoas ísicas para a Previdência
Social que têm como fonte registros administrativos;
b) na terceira seção serão apresentados os dados de
contribuição da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) do IBGE; c) na quarta seção serão
apresentadas as considerações inais.

2 Evolução dos Contribuintes Pessoa Física para
Previdência Social com Dados de Registros Administrativos
Como pode ser visto pela Tabela 1, a quantidade de
pessoas ísicas que izeram pelo menos uma contribuição no ano para o Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) cresceu de cerca de 39,85 milhões, em
2003, para 64,3 milhões em 2011, ou seja, uma alta
de 61,3% ou de 24,4 milhões. Em termos de crescimento médio anual, a alta foi de 6,2% a.a., sendo que
em valores absolutos o incremento foi de cerca de 3,1
milhões a mais de contribuintes por ano entre 2003 e
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2011. Em quase todos os anos a alta foi superior a esta

Em 2011, o incremento foi de 6,8%, em um ano em que

média, exceto em 2004, 2006 e 2009. Em outros anos,

o crescimento econômico icou em 2,7%. Em termos

contudo, a taxa foi ainda mais elevada, tendo chegado

absolutos, houve um incremento de contribuintes pes-

a 8% ou próximo de 8% em anos como 2008 e 2010.

soas ísicas de cerca de 4,1 milhões em 2011.

Tabela 1 - Contribuintes Pessoas Físicas com pelo Menos uma Contribuição no
Ano para a Previdência Social (RGPS)
Ano

Contribuintes Pessoas

Variação Anual em %

Físicas

Variação Anual Ab-

Variação em % acumu-

Variação Absoluta em

soluta

lada em relação a 2003

relação a 2003

2003

39.850.452

---

---

---

---

2004

42.084.323

5,61

2.233.871

5,6

2.233.871

2005

45.035.035

7,01

2.950.712

13,0

5.184.583

2006

46.676.737

3,65

1.641.702

17,1

6.826.285

2007

49.936.338

6,98

3.259.601

25,3

10.085.886

2008

53.964.928

8,07

4.028.590

35,4

14.114.476

2009

55.877.835

3,54

1.912.907

40,2

16.027.383

2010

60.197.924

7,73

4.320.089

51,1

20.347.472

2011

64.292.255

6,80

4.094.331

61,3

24.441.803

Fonte: Ministério da Previdência Social.

Em 2011, as regiões Norte (+8,4%), Nordeste (+8,0%)
e Centro-Oeste (+7,8%) tiveram crescimento acima
da média, enquanto o Sul (+6,4%) e Sudeste (+6,1%)
tiveram incremento inferior à média nacional (6,8%).
As unidades da Federação que tiveram o maior
crescimento de contribuintes pessoas ísicas foram
Pernambuco (+10,7%), Rondônia (+10,2%), Alagoas
(+9,5%), Goiás (+9,2%) e Pará (+9,1%), enquanto aquelas que tiveram o menor incremento foram Distrito
Federal (+5,4%), Rio Grande do Norte (+5,5%), Paraíba
(+5,6%), Santa Catarina (+5,7%) e Rio Grande do Sul
(+5,9%). Apenas um Estado teve redução do número
de contribuintes: Acre, com queda de 1,2%. Portanto,
de modo geral, o crescimento foi generalizado, e as
Unidades com menor incremento de contribuintes
cresceram no patamar de 5%, sendo a única exceção o
Estado do Acre.

Outra possibilidade é fazer a análise do crescimento tendo em consideração o número médio mensal
de contribuintes, que certamente é um número até
mais relevante que o de pessoas com apenas uma
contribuição, pois denota a questão da regularidade.
Como pode ser visto pela Tabela 2, o número médio
mensal de contribuintes cresceu de cerca de 28,8 milhões, em 2003, para cerca de 47,5 milhões em 2011,
um incremento relativo de 64,8% (média anual de
6,4%a.a.) e absoluto de cerca de 18,7 milhões (média
anual de 2,3 milhões). No ano de 2011, o incremento do número médio mensal de contribuintes foi
de cerca de 6,9%, enquanto em termos absolutos o
aumento foi de cerca de 3,1 milhões a mais de contribuintes pessoas ísicas.
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Tabela 2 - Número Médio Mensal de Contribuintes Pessoas Físicas para a Previdência Social (RGPS)
Ano

Contribuintes Pessoas

Variação Anual em %

Físicas

Variação Anual

Variação em% acumu-

Variação Absoluta em

Absoluta

lada em relação a 2003

relação a 2003

---

---

---

2003

28.793.912

---

2004

30.875.569

7,2

2.081.657

7,2

2.081.657

2005

32.784.373

6,2

1.908.804

13,9

3.990.461

2006

33.604.161

2,5

819.788

16,7

4.810.249

2007

36.731.537

9,3

3.127.376

27,6

7.937.625

2008

39.943.052

8,7

3.211.515

38,7

11.149.140

2009

41.045.142

2,8

1.102.090

42,5

12.251.230

2010

44.406.673

8,2

3.361.531

54,2

15.612.761

2011

47.465.918

6,9

3.059.245

64,8

18.672.006

Fonte: Ministério da Previdência Social.

Em 2011, como pode ser visto pelo grá ico e tabela do
anexo, os resultados pela média mensal foram muito
similares aos observados com pelo menos uma contribuição, e novamente os maiores incrementos foram os
registrados para o Nordeste (+7,9%), Norte (+7,8%) e
Centro-Oeste (+7,5%), que tiveram crescimento acima
da média nacional (+6,9%), enquanto o Sul (+6,4%) e
Sudeste (+6,6%) tiveram incremento inferior à média.

As unidades da Federação que tiveram o maior crescimento de contribuintes pessoas ísicas foram Amazonas (+11%), Pernambuco (+10,6%), Rondônia (+10,4%)
e Alagoas (+10,2%), enquanto aquelas que tiveram
o menor incremento foram Acre (+1,5%), Tocantins
(+2,4%), Amapá (+3,5%), Distrito Federal (+4,9%) e
Rio Grande do Norte (+4,9%). Portanto, de modo geral,
o crescimento foi generalizado.

Gráfico 1 – Evolução do Número Médio Mensal de Contribuintes RGPS 2011/2010 em %
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Fonte: Ministério da Previdência Social.
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Além disso, a análise por gênero mostrou um ritmo
maior de incremento de contribuintes entre as mulheres do que entre os homens: a) com pelo menos uma
contribuição o incremento entre as primeiras foi de
7,6% contra 5,3% dos últimos, na comparação de 2011
com 2010; b) com o número médio mensal de contribuintes, o incremento entre as mulheres, entre 2010 e
2011, foi de 8% vis-à-vis 6% dos homens.
Também, como pode ser visto pelo Grá ico 2, no tocante ao incremento de contribuintes por faixa etária, o

maior ritmo de incremento entre 2010 e 2011 se deu
nos dois extremos da distribuição etária, ou seja, entre
aqueles mais jovens (até 19 anos) e aqueles com idade
mais avançada, em especial com 55 anos ou mais de
idade.
Os resultados diferenciados do ponto de vista regional, por gênero e por faixa etária re letem o próprio
desempenho da geração de empregos formais em relação às variáveis citadas.

Gráfico 2 – Evolução do Número Médio Mensal de Contribuintes RGPS 2011/2010 em % por Faixa Etária
25,0
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Fonte: Ministério da Previdência Social.

O forte crescimento do número de contribuintes no
período entre 2003 e 2011 certamente está ligado ao
bom desempenho no mercado formal de trabalho. O
número de segurados empregados com pelo menos
uma contribuição aumentou de cerca de 31,5 milhões,
em 2003, para 51,85 milhões em 2011 alta de 20,4

milhões e +64,8%. Em termos de média anual, o incremento foi de 6,4% a.a.
Considerando o número médio mensal de segurados
empregados, o crescimento de contribuintes também é
expressivo: de 22,7 para 38,2 milhões, um incremento
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absoluto de cerca de 15,5 milhões e relativo de 68,1%
(média anual de + 6,7% a.a.).
Além do mercado formal do trabalho também pesou
a favor do incremento da contribuição previdenciária
o aumento do número de trabalhadores por conta
própria ou autônomos: os chamados contribuintes
individuais com pelo menos uma contribuição para a
Previdência no ano passaram de cerca de 7 milhões,
em 2003, para 11,3 milhões em 2011, ou seja, uma alta
absoluta de 4,3 milhões e relativa de 62,4% (média
anual de + 6,2% a.a.).
De 2010 para 2011, o número de contribuintes individuais com pelo menos uma contribuição no ano saltou
de cerca de 10,5 para 11,3 milhões de contribuintes
(alta de 8,1%). Do total de 11,3 milhões, cerca de 2 milhões estavam no Plano Simpli icado e 1 milhão eram
Microempreendedores Individuais (MEIs). Portanto,
as contribuições simpli icadas de 11% e 5% do salário
mínimo totalizaram, em 2011, cerca de 3 milhões de
contribuintes individuais. As diferenças entre Plano
Simpli icado e MEI, além da alíquota diferente, embora tenham os mesmos direitos previdenciários, o que

certamente é uma distorção, também se notam no
per il por gênero: enquanto as mulheres respondiam
por cerca de 48% dos MEIs com pelo menos uma contribuição, no plano simpli icado esse percentual cresce
para 66%.

3 Evolução da Contribuição para a Previdência com
Dados de Pesquisa Domiciliar (PNAD)
Entre 2009 e 2011, segundo dados da PNAD, o número
de trabalhadores ocupados que contribuía para a Previdência cresceu de cerca de 49,6 milhões para cerca
de 54,7 milhões (alta absoluta de 5,1 milhões e relativa
de +10,3%). O percentual de trabalhadores ocupados
com 10 anos ou mais de idade (critério utilizado pelo
IBGE) que contribuía para a Previdência cresceu de
53,5% do total, em 2009, para 58,5% em 2011.
A análise por gênero mostrou um incremento maior
de contribuintes entre as mulheres (+11,8) que entre
os homens (+9,3%) no período entre 2009 e 2011. Esse
aumento maior dos contribuintes entre o sexo feminino re lete o melhor desempenho da geração de empregos formais entre as mulheres vis-à-vis os homens.

Tabela 3 – Trabalhadores Ocupados com Contribuição para a Previdência
PNAD 2009 e 2011 (em Mil Trabalhadores)
ITEM
Trabalhadores Ocupados com Contribuição para a Previdência
Percentual de Trabalhadores Ocupados de 10 anos ou
mais de idade com Contribuição para a Previdência

2009

2011

Variação

Variação %

49 567

54 687

+ 5 120

+ 10,3 %

53,5 %

58,5 %

+ 5,0 %

Fonte: PNAD/IBGE.

Do ponto de vista de posição na ocupação, quase a totalidade do incremento do número de contribuintes se
explica pelo incremento dos empregados com carteira
de trabalho assinada (sem considerar trabalhadores
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domésticos) e trabalhadores por conta própria. Do
total de incremento de 5,120 milhões de contribuintes
entre 2009 e 2011, cerca de 3,9 milhões eram empregados com carteira de trabalho assinada (76,4% do
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total) e cerca de 1,2 milhões eram
trabalhadores por conta própria
(23,1% do total). Esse resultado
reforça que o bom desempenho
do número de contribuintes para
a Previdência está ligado, principalmente, ao bom desempenho do
mercado formal de trabalho, tendo
em vista o crescimento do estoque
de emprego com carteira em 12,1%
entre 2009 e 2011. No mesmo período, o número de trabalhadores
por conta própria cresceu 36,7%,
passando de 3,2 para 4,4 milhões.
Entre as razões deste crescimento
podem ser citadas as políticas de
inclusão previdenciária voltadas
para esse público, em especial, o
MicroEmpreendedor Individual
(MEI) e o Plano Simpli icado.
Do ponto de vista de setor de ativ idade econômica, o maior incremento da contribuição para a
Previdência se deu nos setores de
construção, comércio, alojamento
e alimentação e transporte, armazenagem e comunicação. Portanto,
de um modo geral, o incremento do
número de contribuintes ocorreu
principalmente no setor terciário,

sendo a única exceção o segmento
da construção civil. Tal resultado
re lete o próprio desempenho do
mercado de trabalho, com maior
expansão no setor de serviços e
comércio e um desempenho menos
favorável na indústria.

4 Considerações Finais

De qualquer forma, o movimento
de ampliação de contribuintes é
positivo, tanto pelo fato de ampliar
a proteção social, como também,
no curto prazo, reforça a arrecadação previdenciária, embora tenda
a gerar a médio e longo prazos um
luxo maior de despesa com beneícios.

O bom desempenho do mercado
formal de trabalho desde meados
dos anos 2000 tem propiciado um
expressivo número de trabalhadores contribuintes para a Previdência Social, fato que é con irmado
tanto por dados de registros administrativos, quanto por informações advindas de pesquisas
domiciliares como a PNAD. Além
do bom desempenho do mercado
formal de trabalho, também se
nota um incremento relevante de
contribuintes entre os chamados
trabalhadores por conta própria ou
autônomos. Nesse último caso existe um impacto positivo de políticas
de inclusão previdenciária como os
citados MEI e o Plano Simpli icado.

Do ponto de vista das perspectivas,
cabe se questionar até quando o
mercado de trabalho vai continuar
gerando empregos em ritmo mais
acelerado que o crescimento econômico, pois certamente elasticidade maior que 1 (um) di icilmente
pode ser vista como algo permanente durante um longo período
de tempo. Na realidade, no setor
industrial, até mesmo pela valorização cambial já se nota uma resposta menos positiva do emprego
ao incremento da produção. Nesse
contexto, a continuidade do incremento do número de contribuintes
vai depender da aceleração do crescimento econômico nos próximos
anos.
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Anexo A
Tabela A1 – Contribuintes Pessoas Físicas com pelo Menos uma Contribuição RGPS 2010 e 2011 Brasil
REGIÃO / UF

2010

2011

2.807.684

3.044.201

236.517

8,4

Rondônia

398.131

438.933

40.802

10,2

Acre

139.802

138.127

-1.675

-1,2

Amazonas

655.303

713.531

58.228

8,9

86.790

93.089

6.299

7,3

1.122.314

1.224.756

102.442

9,1

110.615

119.818

9.203

8,3

NORTE

Roraima
Pará
Amapá
Tocantins
NORDESTE

Variação absoluta

Variação relativa em %

294.729

315.947

21.218

7,2

9.753.241

10.532.912

779.671

8,0

685.753

736.971

51.218

7,5

Maranhão
Piauí

448.180

479.180

31.000

6,9

1.620.541

1.763.094

142.553

8,8

Rio Grande do Norte

694.295

732.189

37.894

5,5

Paraíba

702.696

741.991

39.295

5,6

1.809.450

2.002.685

193.235

10,7

530.025

580.342

50.317

9,5

Ceará

Pernambuco
Alagoas
Sergipe

438.731

475.813

37.082

8,5

Bahia

2.823.570

3.020.647

197.077

7,0

SUDESTE

32.130.617

34.175.703

2.045.086

6,4

Minas Gerais

6.881.172

7.346.156

464.984

6,8

Espírito Santo

1.252.374

1.325.533

73.159

5,8

Rio de Janeiro

5.638.189

5.943.383

305.194

5,4

São Paulo

18.358.882

19.560.631

1.201.749

6,5

SUL

10.632.848

11.283.605

650.757

6,1

Paraná

3.857.212

4.114.745

257.533

6,7

Santa Catarina

2.830.533

2.990.725

160.192

5,7

Rio Grande do Sul

3.945.103

4.178.135

233.032

5,9

CENTRO-OESTE

4.789.310

5.164.176

374.866

7,8

739.669

805.003

65.334

8,8

Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Goiás

965.931

1.041.558

75.627

7,8

1.794.374

1.958.893

164.519

9,2

Distrito Federal

1.289.336

1.358.722

69.386

5,4

Brasil

60.197.924

64.292.255

4.094.331

6,8

Fonte: Ministério da Previdência Social.
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Tabela A2 - Número Médio Mensal de Contribuintes Pessoas Físicas RGPS 2010 e 2011 Brasil
REGIÃO / UF
NORTE

2010

2011

1.918.658

2.068.702

150.044

7,8

268.834

296.882

28.048

10,4

Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá

Variação relativa em %

88.233

89.517

1.284

1,5

449.541

498.888

49.347

11,0

61.418

64.592

3.174

5,2

769.121

829.642

60.521

7,9

73.890

76.486

2.596

3,5

207.621

212.695

5.074

2,4

7.003.502

7.557.639

554.137

7,9

468.467

504.176

35.709

7,6

Tocantins
NORDESTE

Variação absoluta

Maranhão
Piauí

330.349

352.952

22.603

6,8

Ceará

1.180.121

1.283.040

102.919

8,7

Rio Grande do Norte

508.263

533.261

24.998

4,9

Paraíba

504.230

538.078

33.848

6,7

1.279.504

1.415.600

136.096

10,6

Pernambuco
Alagoas

364.396

401.658

37.262

10,2

Sergipe

319.604

349.882

30.278

9,5

Bahia
SUDESTE
Minas Gerais

2.048.567

2.178.994

130.427

6,4

24.061.023

25.646.638

1.585.615

6,6

5.087.865

5.433.810

345.945

6,8

921.377

978.833

57.456

6,2

Espírito Santo
Rio de Janeiro

4.128.838

4.397.274

268.436

6,5

13.922.942

14.836.721

913.779

6,6

SUL

8.064.002

8.580.950

516.948

6,4

Paraná

2.898.042

3.094.107

196.065

6,8

Santa Catarina

2.164.602

2.294.791

130.189

6,0

São Paulo

Rio Grande do Sul

3.001.358

3.192.052

190.694

6,4

CENTRO-OESTE

3.298.554

3.546.939

248.385

7,5

Mato Grosso do Sul

526.410

572.979

46.569

8,8

Mato Grosso

667.679

717.990

50.311

7,5

1.263.711

1.373.981

110.270

8,7

840.754

881.989

41.235

4,9

44.406.673

47.465.918

3.059.245

6,9

Goiás
Distrito Federal
Brasil

Fonte: Ministério da Previdência Social.
(*) Mestre em Economia pelo IPE/USP e Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo Federal desde janeiro de 2000. O autor teve passagens pelo Ministério da Previdência Social (ex-Assessor Especial do Ministro, Coordenador-Geral de Estudos
Previdenciários e atualmente Diretor do Departamento do Regime Geral de Previdência
Social), Ministério do Trabalho e Emprego (ex-Assessor Especial do Ministro e ex-Coordenador-Geral de Emprego e Renda), Ministério do Desenvolvimento Social (ex-CoordenadorGeral de Acompanhamento e Qualiϔicação do Cadastro Único), Organização Internacional
do Trabalho (OIT) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
(E-mail: rogerio.costanzi@previdencia.gov.br).
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Política Fiscal e o Orçamento do Governo Federal em Perspectiva
Histórica – Parte 2
ANA CAROLINA GIUBERTI (*)

No primeiro artigo da série foram
abordadas as mudanças observadas na política iscal ao longo
das últimas cinco décadas, tanto
do ponto de vista teórico quanto
em termos de sua utilização como
instrumento de política econômica
pelo governo federal brasileiro.
Em linhas gerais, observou-se uma
mudança no objetivo da política
econômica implementada pelas
autoridades brasileiras – de industrialização da economia para
a estabilidade do nível de preços
– e, com isso, uma alteração na
condução da política iscal: o seu
uso como instrumento de estímulo à industrialização deu lugar à
política de geração de superávits
primários em suporte à política de
estabilização da economia. Estas
mudanças re letiram-se nos padrões das receitas iscais arrecadadas e das despesas realizadas
pela União, objetos de análise deste
segundo e último artigo da série.
Antes, porém, de abordar estes
pontos é importante mencionar a
metodologia utilizada na construção das séries aqui apresentadas.
Isto porque dados desagregados
e compatíveis para as receitas e
despesas do governo federal não

estavam disponíveis para todo o
período de análise, de 1965 a 2010.
A solução adotada foi construir as
séries de receitas e despesas utilizando como fonte primária para
os dados os Balanços Gerais da
União (BGU). Contudo, devido às
mudanças no orçamento federal,
mencionadas no artigo anterior,
ocorreram alterações no conteúdo
dos BGU, o que gerou a necessidade
de se realizar ajustes nos dados,
de modo a obter séries com um
razoável grau de comparabilidade.
Estes ajustes incluíram a complementação dos dados do BGU com
informações de outras fontes e a
compatibilização da classi icação
da receita e da classi icação funcional da despesa1, como detalhado
em Giuberti (2012, cap. 3).

1 Receitas Fiscais do Governo Federal – 1965 a 2010
As receitas iscais do governo federal compreendem a receita tributária, composta por impostos e taxas,
e a receita de contribuições que,
por sua vez, inclui as contribuições
previdenciárias, as contribuições
sociais e as contribuições para a
intervenção no domínio econômi2
co. Entre 1965 e 2010, as receitas
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iscais como proporção do PIB, i.e.,
a carga tributária federal, passou
de cerca de 10% do PIB na segunda
metade da década de 1960, para
cerca de 20% na década de 2000,
com o crescimento mais acentuado
sendo observado justamente entre
1998 e 2002, no processo de consolidação das metas de superávits
primários. Além deste aumento,
outro aspecto marcante observado
no comportamento da receita foi
a mudança em sua composição: a
partir de 1989 a receita de contribuições tornou-se a principal fonte
de recursos iscais e, em paralelo
ao aumento desta receita como
percentual do PIB, observa-se uma
queda na proporção da receita tributária arrecadada (Grá ico 1).
Como mostra o Grá ico 2, até 1970
a receita de contribuições era composta exclusivamente de contribuições previdenciárias arrecadadas
fora do orçamento iscal. A partir
de 1970, algumas contribuições
sociais, como o salário educação e
a cota-parte da contribuição sindical, passaram a constar do OGU.
Mas ao longo da década de 1970 e
até meados da década de 1980, são
as contribuições econômicas, como
os programas PIN e PROTERRA e

15

temas de economia aplicada
as contribuições sobre petróleo, combustíveis, entre
outras, que predominam no orçamento iscal. Ainda
assim, a arrecadação destas receitas era pequena frente à arrecadação das contribuições previdenciárias.
Enquanto as contribuições econômicas apresentaram
uma arrecadação média de 0,5% do PIB na década de
1970, e 1,1% do PIB na primeira metade da década de
1980, as contribuições previdenciárias representaram
4,7% e 5,2% do PIB, respectivamente. Estas últimas,
por sua vez, eram inferiores ao montante arrecadado
com impostos, em média 9,3% do PIB e 7,9% do PIB
nos referidos períodos. Deste modo, os tributos, particularmente os impostos, foram a principal fonte de
inanciamento iscal do Governo Militar.
A base deste padrão de inanciamento foi a reforma
tributária realizada no período do PAEG, cujos resultados podem ser vistos no Grá ico 3. A reformulação
do imposto de renda (IR), os impostos únicos sobre
combustíveis, energia e minerais e a criação do imposto sobre produtos industrializados (IPI) lograram
uma considerável elevação da arrecadação tributária,
que já em 1970 alcançou o patamar de 10% do PIB. E

desde sua criação até o im dos anos 1970, o IPI foi o
principal imposto arrecadado pela União. Contudo,
seu uso intensivo como instrumento para estimular
a acumulação de capital e o crescimento econômico
re letiu-se em uma queda na arrecadação, como proporção do PIB, que a partir de 1971 entrou em uma
trajetória de declínio, passando de 4,1% para 2,3% em
1979, patamar mantido na primeira metade da década
de 1980. Com isso, o IR passou a ser a principal fonte
de tributos da União em 1979, posição mantida até os
dias atuais. A receita tributária total, por sua vez, caiu
de 10,4% do PIB, em 1971, para 7,9% do PIB, em 1979.
Observa-se, deste modo, que a utilização intensiva dos
incentivos iscais levou ao enfraquecimento da capacidade de arrecadação do sistema tributário e ao seu
esgotamento como instrumento para novas políticas,
já em meados da década de 1970. A manutenção do
patamar de arrecadação ao longo da década de 1980
foi obtida com frequentes alterações na legislação
tributária, com destaque para o IR, cuja arrecadação
passou de 2,6% do PIB, em 1980, para 4,4% do PIB,
em 1985.

Gráfico 1 – Carga Tributária e Componentes – % PIB –
1965-2010

Gráfico 2 – Receita de Contribuições e Componentes - %
PIB – 1965-2010
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Fonte: Giuberti (2012).
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Fonte: Giuberti (2012).
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Gráfico 3 – Receita Tributária e Principais Impostos - %
PIB – 1965-2010

inanciamento da saúde. A vigência inicial de 13 meses
desta contribuição foi sucessivamente prorrogada até
a sua extinção em 31 de dezembro de 2007.
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Fonte: Giuberti (2012).

O predomínio das contribuições sobre as receitas
tributárias, após 1989, está ligado ao crescimento da
arrecadação de contribuições sociais, movimento iniciado em 1983 com a instituição do Finsocial, mas que
se tornou expressivo com as mudanças introduzidas
pela Constituição de 1988 (Grá ico 2). A nova Constituição concentrou a atuação do Estado na área social
ao estabelecer a universalização do ensino básico e do
acesso à saúde, bem como a prestação de assistência a
todos os que necessitem, independentemente de contribuição à seguridade social. Para o inanciamento
das ações nas áreas da saúde, previdência e assistência
foram destinadas as contribuições sociais, incluídas as
contribuições previdenciárias.
Esta nova forma de atuação re letiu-se nas despesas
da União, e a reação do governo para garantir as receitas necessárias em face das recentes atribuições foi
rápida: entre 1988 e 1991, as alíquotas do Finsocial
foram sucessivamente elevadas, passando de 0,5%
para 2%, a Co ins foi instituída, também com alíquota de 2%, em substituição ao Finsocial, bem como
criada a CSLL. Em 1996, o imposto provisório sobre
movimentações inanceiras, que havia vigorado entre
1993 e 1996, foi reeditado sob a forma de contribuição
social, cujos recursos arrecadados eram destinados ao
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Outra mudança importante estabelecida pela Constituição de 1988 e que favoreceu as contribuições em
relação aos impostos foi o novo sistema de partilha
de recursos entre a União e os demais entes da federação. O sistema tributário implantado na década de
1960 tinha como característica a centralização da arrecadação de recursos na esfera federal. Para mitigar
desequilíbrios nas contas de Estados e Municípios, resultantes dessa centralização, a Constituição de 1967
instituiu a partilha de impostos por meio dos recém-criados Fundo de Participação dos Estados (FPE) e
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), cuja
participação no produto da arrecadação do IR e do IPI
era de 10% cada, bem como a transferência de parcela
dos impostos únicos. No ano seguinte este percentual
foi reduzido para 5%, sendo gradativamente elevado
em meados da década de 1970 e 1980.
Contudo, a consolidação do processo de descentralização dos recursos iscais ocorreu com a Constituição de
1988. Os percentuais do FPE e do FPM foram elevados
gradativamente até 1993, atingindo, respectivamente,
os valores de 21,5% e 22,5% da arrecadação do IR e do
IPI. O Fundo Especial, criado em 1968, foi extinto, mas
os recursos do IR e do IPI destinados a ele, agora no
montante de 3%, passaram a ser aplicados em programas de inanciamento ao setor produtivo das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O IPI foi submetido a
uma segunda partilha, sendo destinado 10% de sua
arrecadação aos Estados de acordo com sua participação na exportação de produtos manufaturados. Os impostos únicos sobre minerais, energia e lubri icantes e
combustíveis, bem com os impostos sobre serviços de
transporte e serviços de comunicação foram extintos
e sua base de cálculo incorporada ao ICMS. Ademais, a
Constituição determinou que 20% da arrecadação de
impostos que venham a ser criados pela União sejam
entregues aos Estados.
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Assim, a ampliação das despesas
a partir da Constituição de 1988,
particularmente o aumento dos
gastos sociais, e a perda de receita
tributária permitem compreender
o movimento de expansão das contribuições sociais após 1989.
No im da década de 1990, a política de ajuste iscal promovida
pelo governo, com a introdução
das metas de superávits primários
em paralelo ao sistema de metas
de in lação, foi outro fator que
contribuiu para o crescimento da
receita de contribuições. Além do
contingenciamento da despesa,
o ajuste iscal pautou-se no aumento da arrecadação e, diante da
partilha do IR, do IPI e de novos
impostos com Estados e Municípios, a elevação da receita iscal
foi obtida com o aumento da arrecadação de contribuições sociais.
Para contornar a vinculação destas
contribuições ao inanciamento da
seguridade social, o governo utilizou o mecanismo de desvinculação
de 20% das receitas de impostos
e contribuições. O crescimento da
arrecadação de contribuições sociais, em ins da década de 1990 e
início da década de 2000, observado anteriormente no Grá ico 2, foi
obtido com o aumento da alíquota
da Co ins e da CSLL e o novo regime não cumulativo. Entre 2003 e
2007, a arrecadação de contribuições sociais, em média 8,1% do PIB,
chegou a superar a arrecadação da
receita tributária, cuja média no
período foi 6,9% do PIB.

Assim, ao longo do período de 1965
a 2010, o padrão dos recursos iscais arrecadados pelo governo
federal acompanhou as mudanças
na forma de atuação do Estado na
economia. No Estado indutor do
crescimento econômico, por meio
da industrialização do país, o governo federal tinha como principal
fonte iscal a receita de tributos.
Além de fonte de recursos, os impostos integravam o conjunto de
instrumentos utilizados pelo Governo Militar para estimular a acumulação de capital e o crescimento.
A crise da dívida externa e o im
da capacidade de o Estado promover o crescimento da economia
iniciaram, no Brasil, o processo de
transformação da atuação estatal
e, com o novo padrão estabelecido
pela Constituição de 1988, as contribuições se consolidaram como a
principal fonte de recursos iscais
do governo federal.

2 O Padrão de Despesa do Governo Federal – 1965 a 2010
Em relação ao padrão das despesas
federais, o impacto do modelo estabelecido pela Constituição de 1988
é claro. As despesas com previdência e assistência social, que já exibiam uma trajetória de crescimento no Governo Militar, condizente
com o aumento da cobertura previdenciária ocorrido no período, passaram a apresentar uma trajetória
ainda mais forte de crescimento: os
gastos com previdência e assistên-

cia social elevaram-se de 6,1% do
PIB, em 1991, para 11%, em 2010
(Grá ico 4), tanto pelo crescimento
vegetativo da massa previdenciária e pela expansão dos bene ícios
assistenciais quanto pelo aumento
do salário mínimo, que tem impacto direto nos valores dos bene ícios
pagos. Entre dezembro de 1994 e
dezembro de 2010, o reajuste real
do salário mínimo foi de 127,4%.3
Por outro lado, as despesas com
saúde não apresent aram uma
tendência de crescimento, como
poder ia ser esperado a par t ir
da instituição do acesso universal à saúde pela Constituição de
1988. Ao contrário, entre 1993 e
2010 apresentaram uma pequena
queda, passando de 2,4% para
1,8% do PIB (Grá ico 4). Dois fatores permitem compreender este
resultado: as di iculdades de inanciamento na esfera federal ao
longo da década de 1990, quando
o inanciamento sofreu limitações
de recursos e instabilidade de fontes, com o ajuste macroeconômico
promovido pelo governo e com a
redução dos repasses da previdência para o SUS; e a descentralização do inanciamento da saúde
estabelecido na Constituição, processo iniciado na década de 1990,
mas que se intensi icou com a
Emenda Constitucional n° 29 de
2000, que determinou percentuais mínimos de recursos a serem
destinados à saúde pela União,
Estados e municípios.
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Gráfico 4 – Despesas com Educação, Saúde e
Previdência e Assistência - % PIB – 1965-2010

Gráfico 5 – Despesas em Infraestrutura
– % PIB – 1965-2010
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Despesa com educação

Fonte: Giuberti (2012).

Fonte: Giuberti (2012).

Do mesmo modo, a baixa participação das despesas
federais em educação, observada no Grá ico 4, pode
ser compreendida pela descentralização estabelecida
na Constituição de 1988, que delegou prioritariamente
aos Municípios a atuação na educação fundamental
e infantil e à União a organização e o inanciamento sistema federal de ensino, bem como assistência
técnica e inanceira aos demais. O inanciamento foi
assegurado pela vinculação de 18% dos impostos da
União e 25% dos impostos e transferências de Estados e Municípios. Além disso, partir de 1996, com
o FUNDEF, o ensino fundamental foi priorizado e o
montante de recursos disponíveis para os Municípios
ampliado, o que resultou no aumento da participação
municipal nos gastos públicos educacionais: este passou de 27,9% dos gastos totais em 1995, para 39,1%
em 2005. A participação da União decresceu de 23,8%
para 19,7% no mesmo período, e os Estados, que eram
antes responsáveis por 48,3% dos gastos, passaram a
responder por 41,2%.4

dados é possível concluir que a mudança no padrão de
atuação do Estado, ao longo do período 1965-2010, foi
acompanhada pela queda dos gastos neste setor. Como
mostra o Grá ico 5, as despesas no período de 1965 a
1978, quando as políticas do governo eram voltadas
para a industrialização, foram mais elevadas do que
as realizadas após 1994, quando o objetivo principal
da política econômica passou a ser manutenção da
estabilidade de preços. Entre 1965 e 1978, o dispêndio médio foi de 4,1% do PIB, contra 1,5% a partir de
1995. E entre 1979 e 1985, em meio à crise econômica,
os gastos também foram mais elevados em comparação aos anos posteriores a 1994, em média 3,1% do
PIB. Se as despesas realizadas por meio do orçamento
monetário e pela administração indireta fossem incluídas na série da despesa em infraestrutura, o resultado seriam percentuais ainda mais elevados do que os
registrados no período anterior a 1986.

De forma distinta das séries de despesa em previdência e assistência, saúde e educação, a complementação
dos dados do BGU, mencionada na introdução, não
logrou uma série contínua para as despesas em infraestrutura. Contudo, apesar da quebra existente nos
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Esta tendência de queda nas despesas em infraestrutura é con irmada pelo comportamento do investimento público. Embora as despesas com infraestrutura e as despesas em investimento sejam conceitos
distintos, pois o primeiro inclui despesas correntes e o
segundo investimentos em áreas como educação, aqui
não incluídos, eles são próximos o su iciente para que
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os resultados do segundo deem suporte para a análise
referente ao Grá ico 5. Entre 1981 e 2004, o investimento da União declinou de 1,5% do PIB para 0,4%.
O investimento das estatais federais, principal motor
do crescimento no II PND, declinou de 6,5% do PIB
5
em 1976, para o patamar de 1% na década de 2000.
Ressalta-se que este movimento, que começou com a
crise da dívida externa na década de 1980, e se aprofundou com as mudanças nas formas de intervenção
estatal nas décadas de 1980 e 1990, é um fenômeno
observado na América Latina de forma geral.
Assim, do mesmo modo que as alterações no padrão
dos recursos iscais arrecadados pelo governo federal
acompanharam as mudanças na forma de atuação do
Estado na economia, observa-se uma mudança no padrão da despesa federal, ao longo do período de 1965 a
2010: de um lado, as crises enfrentadas pela economia
brasileira ao longo das últimas décadas e os ajustes
iscais reduziram as despesas em infraestrutura e
investimento; de outro, as novas atribuições estabelecidas pela Constituição de 1988 ampliaram sobremaneira as despesas com previdência e assistência, de tal
modo que a transferência de renda passou a caracterizar a atual forma de atuação do Estado.

as despesas administrativas não serão aqui discutidas e podem ser
obtidas em Giuberti (2012).
2 As contribuições se distinguem dos tributos por sua vinculação às
ações para as quais foram criadas. As contribuições previdenciárias
são compostas pelas contribuições de empregados e empregadores e
destinadas ao custeio da previdência social, enquanto as contribuições
sociais são destinadas ao custeio da seguridade social, o que inclui
saúde, assistência e previdência.
3 Fonte: IPEA. Série salário mínimo real. Disponível em: www.ipeadata.
gov.br.
4 Fonte: IPEA. Financiamento da educação: necessidades e possibilidades. Comunicados do IPEA, n°. 124, 14 dez. 2011. Disponível em:
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/111214_comunicadoipea124.pdf>. Acesso: 27 mai.2012.
5 Fontes: IBGE e IPEA. Brasil em Desenvolvimento: Estado, planejamento
e políticas públicas. Brasília: Ipea, 2010. 210 p. 3 v., capítulo 4.
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despesa, esta foi reclassi icada em cinco grupos – saúde, educação,
previdência e assistência, administração, infraestrutura. Destes, apenas
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Ensaios em História do Pensamento Econômico: A “Macroeconomia” Anterior a Keynes e as Causas do Sucesso d’A Teoria
Geral
ALEXANDRE F. S. ANDRADA (*)

Ao analisarmos o discurso doutrinário de Robert Lucas nos deparamos com o seguinte argumento
recorrente em seus trabalhos: a
Macroeconomia fundada por Keynes, entendida como um campo
especí ico e particular da análise
econômica caracterizou-se como
um desvio na história das análises de lutuação. Para Lucas, os
autores do século 20 anteriores a
Keynes buscavam explicar aqueles fenômenos do então chamado
trade ou business cycle a partir de
um esquema equilibrista, isto é,
respeitando os dois postulados
impostos pela teoria clássica: (a)
that markets are assumed to clear,
e; (b) that agents be assumed to act
in their own self-interest (LUCAS;
SARGENT, 1979, p. 58). Ocorre que
a crise de 1929 teria sido um daqueles eventos capazes de alterar
os rumos da teoria econômica. A
severidade e a longa duração da
subutilização dos fatores produtivos teriam tornado os economistas
algo céticos em relação à capacidade explicativa dessas teorias tradicionais, abrindo espaço, assim,
para o sucesso de Keynes. Dizem
Lucas e Sargent (1979, p. 58) sobre
o método de Keynes:

After freeing himself from the straightjacket (or discipline) imposed
by the classical postulates, Keynes
described a model in which rules
of thumb, such as the consumption
function and liquidity preference
schedule, took the place of decisions functions that a classical
economist would insist be derived
from the theory of choice.

Nesta e em outras passagens Lucas
sugere a inferioridade do método
e da teoria de Keynes em relação
aos rivais “clássicos”. Mas há um
fato: a revolução keynesiana saiu-se vitoriosa. A Teoria Geral (TG,
daqui em diante) tornou-se referência seja na busca de veri icação,
rejeição ou re inamento de suas
premissas e conclusões pelas três
décadas seguintes. Como, então,
Lucas explica esse fenômeno? Além
da especi icidade do momento
histórico, o qual teria forjado uma
plateia particularmente receptiva,
o sucesso deveu-se a uma série
de eventos alheios às vontades e
simpatias de Keynes. Eventos estes
que permitiram a transformação
do aparato verbal da TG em uma
“economia arti icial” com um maior
grau de falseabilidade quando com-
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parada aos esquemas rivais. É o
que Lucas chama de “ feliz acidente
histórico” (LUCAS, 1980, p. 701),
cuja causa estaria associada: (1) à
transformação do aparato verbal
da TG em um sistema de grá icos
e equações simultâneas, realizada
pioneiramente por John Hicks e
Franco Modigliani; (2) ao desenvolvimento da econometria e sua aplicabilidade a essa economia, graças
aos trabalhos de autores como Jan
Tinbergen e Ragnar Frisch. Ambos
os eventos são apresentados como
opostos à metodologia de Keynes.
Sobre (1) utiliza-se a famosa passagem de Keynes sobre o “labirinto
de símbolos pretensiosos e inúteis”,
e em relação a (2), suas críticas à
“alquimia”, na polêmica Keynes-Tinbergen.
Contrapomos a interpretação de
Lucas com aquela defendida por
Olivier Blanchard (2000), autor
associado ao Novo Keynesianismo
e simpático ao trabalho de Keynes.
Sobre a “macroeconomia” anterior
a Keynes, diz:
A period [...] where confusion reigned, because of the lack of an integrated framework […]. Business
Cycle Theory was not a theory
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at all, but rather a collection of
explanations, each with its own
rich dynamics. Most explanations
focused on one factor at a time: real

cesso da TG? A verdade está mais
próxima de Lucas (fatores alheios
a Keynes) ou de Blanchard (superação positiva)?

factors[…], or expectations […], or
money […]. When favorable, these
factors led irms to invest more,

1 As Abordagens Pré-Keynesianas de Business Cycle

banks to lend more, until things
turned around, typically for endogenous reasons, and the boom
turned into a slump. (BLANCHARD,
2000, p. 1376-1377).

Assim, ao contrário de Lucas, o que
Blanchard a irma é que não se pode
falar em “economistas anteriores a
1930” e “economistas clássicos”
como sinônimos. O que havia àquela época era uma grande diversidade de interpretações e métodos.
E no que diz respeito às causas do
sucesso da TG, Blanchard (2000, p.
1378-1379) é claro ao apresentar
um argumento do tipo superação
positiva, e diz que “Keynes explicitly
thought in terms of three markets
(the goods, the ϔinancial, and the
labor market), and the implications
of equilibrium in each”. Ou seja, não
foram os fatores exógenos os determinantes do sucesso de Keynes,
mas sim a intrínseca superioridade
de seu aparato.
A s consideráveis divergências
entre as leituras de Lucas e Blanchard nos levam às seguintes questões: (1) Qual era o estado da arte
em relação às investigações sobre
os ciclos econômicos no período
anterior a publicação da TG? (2)
Quais as causas que explicam o su-

Vários autores – Lucas, inclusive
– associam o início dos estudos
sobre business cycle ao início do
século 20, de forma que os economistas anteriores a esse período preocupavam-se como que
exclusivamente com os problemas
de longo prazo da “riqueza das
nações”, desconsiderando as questões “menores” de lutuações de
curto prazo. Essa interpretação
nos parece equivocada. Thomas
Sowell, por exemplo, caracteriza a
macroeconomia clássica (no sentido da HPE) como fundada em duas
teorias fundamentais: a Lei de Say
e a teoria quantitativa da moeda. A
primeira é uma ideia equilibrista,
postulando que os desajustes entre
oferta e demanda são endógena e
rapidamente superáveis. Podemos,
pois, voltar ao debate ocorrido nas
primeiras décadas do século 19
entre Ricardo-Say-Mill e Malthus-Sismondi sobre a possibilidade
de ocorrência do chamado general
glut, polêmica esta que envolve a
rejeição total ou parcial dos princípios da Lei de Say como um ponto
de origem para a Macroeconomia.
E mais, crises de grande magnitude
são eventos recorrentes na história
do capitalismo e seria bastante
improvável que os estudiosos não

voltassem sua atenção ao menos
para essa face mais desagradável
das lutuações. E será exatamente
a partir da investigação desses
eventos que a teoria econômica
irá começar a estruturar de forma
mais sistemática uma análise sobre
os ciclos em sua completude. Mas
para que as investigações sobre
commercial crisis dessem origem
ao que se conhece por business
cycles – isto é, a sucessão periódica de movimentos de expansão e
contração na atividade econômica
– era preciso que os investigadores
se livrassem de três empecilhos
metodológicos: as explicações
exógenas (isto é, aquelas que apelavam para fatores para além do
escopo da teoria econômica), as teorias dos ciclos de periodicidade
determinística (geralmente associadas às teorias exógenas) e as
abordagens “particularistas” (de
tal forma que cada crise se devia a
fatores únicos e especí icos). Essa
superação não seguiu um processo
linear.
Autores como Joseph Schumpeter,
Arthur Spiethoff e Wesley Mitchell
associam o nascimento do business
cycle como campo independente de
estudo ao lançamento do trabalho
de Joseph Clèment Juglar – Des Crises Commercialies et de leur Retour
Périodique em France, em Angleterre et aux États-Unis – de 1862. A
partir do uso de análise histórica,
teoria econômica e dados estatísticos, Juglar pôde enxergar para
além das crises econômicas, percebendo-as como parte de um mo-
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vimento ondulatório nas variáveis
econômicas, que ocorria de forma
similar nas economias avançadas.
Essa interpretação, ainda que mais
parcimoniosa, coloca a origem da
disciplina algo distante do início
do século 20. Da metade inal do
século 19 outros três autores se
destacam: John Stuart Mill, John
Mills e William Stanley Jevons. As
teorias de Julgar, Mills e Mill são
bastante próximas, assentadas
sobre o papel do crédito em uma
economia monetária (ou de trocas
indiretas) e seus impactos secundários sobre o nível de especulação
e a “psicologia” da comunidade em
cada uma das fases do ciclo. Essas
teorias já percebem as crises como
endógenas, periódicas, recorrentes
e não determinísticas. O mesmo
não ocorrerá com Jevons. O fato de
as crises se repetirem a aproximadamente cada dez anos (entre 1701
e 1878) e dessas coincidirem com
os ciclos solares (sunspots) como
calculado por William Herschel,
pareceu-lhe evidência demasiadamente forte para ser tomada
apenas como coincidência. Jevons
irá determinar a causalidade do
último para o primeiro, mas incapaz de veri icar ciclos tão perfeitamente sincronizados na produção
agrícola europeia, irá associar as
crises no Velho Continente aos ciclos agrícolas registrados na Índia
e outros países (sub e) tropicais.
Essa teoria signi icou um passo
atrás no desenvolvimento do estudo dos business cycle, “obrigando”
os autores dali em diante a se posicionarem em relação à existência

ou não de ciclos determinísticos
nas variáveis econômicas.
Será apenas no século 20 que as explicações exógenas e/ou determinísticas e/ou particularistas deixarão de ser (gradualmente) levadas
em conta, e daí a associação entre o
novo século e o nascimento do business cycle. É a partir da 1ª Guerra
Mundial (1914-1918), porém, que
se perceberá um claro salto qualitativo e quantitativo na disciplina,
com as teorias exógenas tornando-se meras curiosidades históricas.
Os fatores operacionais determinantes nesse processo parecem
ter sido o aumento e a so isticação
dos dados estatísticos disponíveis
nos países desenvolvidos, e o início da revolução da contabilidade
nacional. Ambos os eventos são
derivados do esforço de guerra e
permitiram a veri icação de teorias
e hipóteses de forma cada vez mais
sólida, e a consequente seleção de
abordagens mais relevantes (ou
mais operacionais) e/ou a exclusão
das menos robustas (ou menos
operacionais), como também sentarão as bases para o futuro desenvolvimento da Econometria. Já
no campo da teoria o destaque ica
por conta do trabalho de 1913 de
Wesley Mitchell, Business Cycles.
Será também de Wesley Mitchell
uma das resenhas de época utilizadas como forma de veri icar o estado da arte da “Macroeconomia”
anterior a Keynes. Além de Mitchell
(1949[1927]), usaremos Warren
M. Persons (1926) e Gottfried Ha-
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berler (1946[1937]). Esses três
autores foram iguras de primeira
grandeza na história da disciplina.
Persons foi professor da Universidade de Harvard, presidente da
American Statistical Association em
1923, primeiro editor da Review
of Economic Statistics em 1919, e
diretor do Harvard Committee on
Economic Research, sendo o responsável pelo desenvolvimento
do modelo de previsão econômica
utilizado pela Harvard Economic
Service, além de ter dado contribuições seminais para a estatística econômica. Wesley Mitchell é
ainda hoje amplamente reverenciado pelos economistas americanos. Seus trabalhos como Business
Cycles, de 1913, Business Cycles the
Problems and its Setting, de 1927,
Measuring Business Cycle, de 1946
(em parceria com Arthur Burns)
e What Happens During Business
Cycle: A Progress Report, de 1951
são todos marcos na história da
disciplina. Além disso, Mitchell foi
presidente da American Statistical
Association em 1918, um dos fundadores do National Bureau of Economic Research (NBER) em 1920 e
presidente da American Economic
Association em 1924. E Gottfried
Haberler, além de ter sido professor
na Universidade de Viena e na Universidade de Harvard, é o autor da
mais famosa resenha sobre a macroeconomia desse período: Prosperity and Depression: A Theoretical
Analysis of Cyclical Movements, de
1937, escrita a pedido da Liga das
Nações e com patrocínio da Rockfeller Foundation.
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Os trabalhos de Mitchell e Persons
são bastante parecidos, como o
primeiro autor vê-se forçado a
constantar. Persons divide as teorias dos ciclos em duas grandes
vertentes: (i) aquelas teorias que
enfatizam alguma característica
ou instituição do capitalismo; e
(ii) aquelas que enfatizam outros
fatores (teorias agrícolas, teorias
particularistas etc.). Mitchell inicia sua exposição distinguindo as
teorias em dez blocos, da seguinte
forma denominados: (1) the weather; (2) uncertainty; (3) the emotional factor in business decision;
(4) innovations, promotion, progress; (5) the process of saving and
investing; (6) construction work;
(7) generalized overproduction; (8)
banking operation; (9) production
and the ϔlow of money income, e;
(10) the role played by proϔit making. Adiante, buscando simpli icação, essas “escolas” são agrupadas
em três ramos e com os seguintes
autores a eles associados: (i) as
teorias ϐísicas (Werner Sombart,
Henry L. Moore e E. Huntigton);
(ii) as teorias psicológicas (Charles O. Hardy e A. C. Pigou); (iii) as
teorias institucionais (Joseph
Schumpeter, Thorstein Veblen, W.
H. Beveridge, Alvin Hansen e R. G.
Hawtrey); e (iv) os autores multidisciplinares (D. H. Robertsob,
Gustav Cassel e J. M. Clark).
Haberler, por seu turno, separa
as teorias em quatro grupos que
se desmembram em abordagens
alternativas, a saber: (1) teorias
do sobreinvestimento (que se

subdivide em três ramos: Neo-Wicksellianos, Teorias Reais (não
monetárias) de Sobreinvestimento
e o Princípio do Acelerador); (2) teorias de subconsumo (que se subdivide em dois ramos: teoria de sobrepoupança e a chamada “rigidez
de salários”); (3) teorias agrícolas
(que se dividem em dois blocos: de
um lado aquelas teorias de ciclos
determinísticos como de Jevons,
e de outro aquelas que postulam
que choques agrícolas de natureza
estocástica afetam o estado geral
da economia); (4) “outras” teorias,
categoria que abarca, por exemplo,
a teoria puramente monetária de
R. G. Hawtrey, a de sobre-endividamento de Irving Fisher, e as teorias
psicológicas de A. C. Pigou e de J. M.
Keynes.
A mera diversidade de “escolas”
apresentadas pelas resenhas, identi icadas a partir do mecanismo
causador das lut uações e não
pelos canais de transmissão, já
parece deixar claro que a ideia de
homogeneidade e evidente hegemonia de uma corrente “clássica”
como sugerida por Lucas (e mesmo
por Keynes) é no melhor dos casos
uma simpli icação exagerada do
passado. Mas essas evidências não
são su icientes para rejeitar a hipótese de Lucas da existência de
um consenso em torno do método
equilibrista e da teoria neoclássica
da escolha. Para tal, a partir da
divisão apresentada por Haberler,
iremos analisar o framework dos
autores fundamentais de cada uma
daquelas “escolas”.

A partir desse escrutínio, o que
percebemos é que apenas dois autores (ou “escolas”) tinham o walrasianismo como um claro norte
para a construção de suas análises:
Friedrich Hayek e Joseph Schumpeter. Uma passagem do texto de
Hayek Monetary Theory and Trade
Cycle, de 1933, aliás, é utilizado por
Lucas como forma de argumento
de autoridade para validar sua tese
histórica. Nesse trabalho, Hayek
propõe que a inclusão da moeda
– das trocas indiretas – em um
modelo do tipo walrasiano é capaz
de explicar o porquê de o processo
econômico não se repetir suavemente ao longo do tempo, como
seria de se esperar a partir de uma
análise de luxo circular da renda,
por exemplo. A moeda era capaz de
endogeneizar as lutuações, o que
seria teoricamente superior àqueles modelos também walrasianos
que precisavam apelar para algum
fator exógeno, tal qual invenções,
para atingir tal im. A teoria de
Hayek sustenta-se na dicotomia
wickselliana entre taxa de juros
de mercado e a taxa natural, e seus
efeitos sob a produção excessiva ou
insu iciente de bens de capital.
Ainda que a citação a Hayek seja
algo deslocada, não nos parece
forçoso associar seu aparato analítico com aquele ambicionado por
Lucas em seu trabalho de 1975 – An
equilibrium model of business cycle
– isto é, um modelo de equilíbrio
geral simpli icado de fundamentos
walrasianos que explica as lutuações a partir de perturbações
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monetárias. Mas há pelo menos
dois problemas. Em primeiro lugar,
mesmo que o walrasianismo ronde
o pensamento de Hayek, objetivamente sua utilização é ainda bastante rústica e pouco operacional.
Além disso, a visão metodológica
de Hayek não permaneceu inalterada ao longo de sua produção
intelectual; em trabalho de 1937 –
Economics and knwoledge – Hayek
apresenta críticas severas ao método baseado no equilíbrio geral
walrasiano.
Em relação a Schumpeter, seu livro
de 1939 – Business Cycle, a theoretical, historical and statistical analysis of the capitalista process – ainda
que cronologicamente posterior à
TG, parece-nos ser o melhor exemplo possível da tradição “equilibrista” sugerida por Lucas. Schumpeter
foi um dos maiores entusiastas do
trabalho de Walras, e a irma que
o equilíbrio geral deste tipo é não
só a norma teórica a partir da qual
se podem fazer análises rigorosas
sobre a lutuação, como o próprio
expediente necessário para determinar a Economia como um
campo independente de estudos. A
caracterização da economia artiicial de Schumpeter é signi icativamente mais exaustiva e rigorosa
que aquela de Hayek, mas ainda
assim, o que se tem é apenas uma
descrição verbal (e virtualmente
não operacional) do processo econômico.
Já todas as demais escolas e autores, inclusive Arthur C. Pigou, apre-

sentado por Keynes como o mais
perfeito protótipo do economista
“clá
ssico”, estão longe de se
basear no equilíbrio geral walrasiano ou na teoria neoclássica da
escolha. O que se observa aí são
modelos que não raro se utilizam
de um instrumental de equilíbrio
parcial ou cuja estrutura assenta-se no máximo em um esquema do
tipo luxo circular da renda, e cujos
agentes econômicos estão longe de
ser agentes intertemporalmente
maximizadores ou algo do gênero.
Algo que nos permite a irmar que
a tese da ancestralidade de Lucas
é incorreta. Já a caracterização
feita por Blanchard sobre a macro
pré-1940 é de initivamente mais
apropriada.

2 Causas do Sucesso da TG
Discutir as causas do sucesso da
TG e da revolução keynesiana implica discutir uma das questões
seminais da Filoso ia da Ciência:
como avança o conhecimento cientí ico. A teoria de Thomas Kuhn e
a de Imre Lakatos, a hipótese de
desenvolvimento dialético do conhecimento e o falsi icacionismo
de Karl Popper, por exemplo, são
apenas algumas das tentativas de
se explicar aquele fenômeno, o que
parece deixar evidente que nem a
resposta de Lucas nem a de Blanchard pode ser aceita senão como
uma aproximação bastante imperfeita da realidade.
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A hipótese de Lucas parece-nos ter
uma preocupação apenas polemista. Associar o sucesso de Keynes
com o surgimento do instrumental
IS-LM signi ica tomar a consequência como causa, já que esse modelo
é apenas a faceta mais popular de
um esforço imediato de se matematizar e simpli icar o esquema de
Keynes. O próprio trabalho de John
Hicks foi apenas um dos apresentados na reunião da Econometric
Society em 1936, na qual uma das
sessões era exatamente sobre “Mr.
Keynes’ System”. E se Keynes era
ou não entusiasta da econometria,
parece-nos um evento de segunda
ordem, mas o fato de o seu sistema
de análise ser mais propenso a testes e refutações estatísticas – como
o próprio Lucas admite – mostra
que sua teoria possuía um grau de
cienti icidade (no sentido popperiano) maior que as abordagens
rivais.
Já a hipótese de Blanchard de superação positiva estrita, ainda que
mais intuitiva, tampouco parece
apropriada, pois se essa é uma
explicação controversa até nas
análises das ciências “naturais”,
que dirá naquelas disciplinas como
a Economia.
Acreditamos que a TG deveu seu
sucesso ao fato de ser superior às
teorias rivais em termos de operacionalidade. As relações de causa
e efeito ou eram mais simples (no
sentido de testáveis) ou mais soisticadas (no sentido de não mecanicistas). Essa característica
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acentuou-se, principalmente aos olhos dos economistas americanos, a partir da construção e dos desenvolvimentos do modelo IS-LM. E ao se analisar a ascensão
do keynesianismo, do monetarismo e do novo-classicismo, especulamos que estes eventos requerem as
seguintes propriedades: (i) é preciso que determinada
escola seja capaz de apresentar uma igura que seja
não só um grande teórico, mas também um importante metodologista e um talentoso polemista; (ii) do
ponto de vista da teoria adiantada, a adoção de um ou
outro paradigma tem uma porção de “fé”, tal como enfatizado por Kuhn e Lakatos, mas é fundamental que o
programa de pesquisa seja capaz de pelo menos gerar
perguntas antes desconhecidas, abrindo um novo
campo de investigação; e (iii) há um componente de
conjuntura histórica, não que a conjuntura determine
a teoria, mas os eventos ao falsearem (ao menos em
aparência) a teoria vigente, tornam mais provável a
ascensão de uma teoria alternativa.
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Breves Considerações Sobre a Trajetória Econômica na Era Vargas: Retomando a Contribuição de Celso Furtado
FERNANDA GRAZIELLA CARDOSO (*)

1 Introdução
Esse artigo é o segundo de uma
série de cinco textos, baseados em
um capítulo de minha tese de doutorado (CARDOSO, 2012). Os textos
retomam a contribuição teórica de
Celso Furtado à re lexão da trajetória socioeconômica brasileira,
desde o período colonial até sua
fase desenvolvimentista, interrompida pela crise da década de 1980.
No presente texto, a retomada da
contribuição Furtadiana realiza-se
no entorno de um breve panorama
sobre o período 1930-1945, que
engloba a Era Vargas, instituída
após a Revolução de 1930, ano em
que Furtado (2001[1959]) identi ica o “deslocamento do centro
dinâmico” da economia brasileira.
Assim, além dessa introdução, há
uma seção que discorre sobre a
trajetória econômica no período
1930-1945, destacando as ideias
de internalização do centro dinâmico e a industrialização não
intencionada. Nas considerações
inais, retoma-se a discussão sobre
o método Furtadiano, indicando
sua recorrência crescente aos fatores internos como explicativos da
dinâmica da economia brasileira.

2 1930-1945: a Internalização do
Centro Dinâmico e a Industrialização não Intencionada
Furtado representa uma interpretação clássica da crise dos anos
1930. Para o autor, a política de defesa dos preços do café, adotada em
virtude da crise de superprodução,
teria sido a principal responsável
pela acomodação dos impactos da
Grande Depressão. Como garantia
de preços mínimos de compra aos
produtores de café, a política de
defesa de preços teria permitido a
manutenção do nível de emprego
na economia exportadora e, indiretamente, via efeito multiplicador
da renda, também nos setores ligados ao mercado interno.
Dessa maneira, essa política teria
amenizado os efeitos negativos de
desemprego nos demais setores
da economia e, consequentemente, atenuado a queda de demanda
e renda internas. Consequentemente, a recuperação da economia
brasileira após a Grande Depressão
não encontraria explicação em
qualquer fator externo, e sim numa
política internamente concebida,
embora de maneira inconsciente –
ou não intencionada – e em prol de
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um grupo de interesse especí ico,
os cafeicultores.
Fundament al ao entendimento
do diagnóstico de Furtado é a observação da diferença dos efeitos
da acumulação de estoques, realizada antes e depois da Grande
Depressão. Antes, a acumulação
de estoques ocorria com uma contrapartida de débito contraído no
exterior, o que implicava, internamente, uma inversão líquida nula.
Depois da crise, a acumulação de
estoques de café baseada na expansão de crédito implicou, internamente, uma criação de renda e,
consequentemente, de poder de
compra, o que evitou uma queda
mais profunda da demanda efetiva nos setores relacionados ao
mercado interno – que dependiam
indiretamente da renda criada no
setor exportador. Embora o efeito
da acumulação de estoques de café
não tenha apresentado como contrapartida a criação de capacidade
produtiva, acabou por estimular a
utilização da capacidade instalada.
Assim, apesar de não ter implicado
a criação de capacidade produtiva adicional, por ter mantido a
demanda efetiva e o nível de emprego, a política de defesa do café
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teria contribuído sobremaneira
para o processo de mudança estrutural observado na década de
1930, o qual teria signi icado um
deslocamento do centro dinâmico
da economia brasileira (FURTADO,
1954, 2001[1959]), que de quase
totalmente externo passara a ser
fundamentalmente interno.
Furtado (2001[1959]) explica que
a política de fomento da renda, implícita na defesa dos preços do café,
implicou um desequilíbrio externo
com tendência a aprofundar-se, por
conta da demanda por importação.
A correção de tal desequilíbrio
externo se realizou por meio de
uma forte diminuição do valor da
moeda nacional – e, implicitamente, um encarecimento dos produtos
importados.
Aquela renda, que antes era direcionada ao consumo de importados, se voltou, em parte, para a
oferta interna. Assim, a mudança
estrutural obser vada seria explicável fundamentalmente pelo
aumento relativo dos preços dos
bens manufaturados importados,
comparativamente aos dos bens
produzidos internamente. O barateamento relativo do produto doméstico teria deslocado a demanda
interna a seu favor, impulsionando,
então, a industrialização e deslocando o centro dinâmico para o
mercado interno.
O aumento da rentabilidade da
produção industrial ocorria simultaneamente à queda da taxa de

lucros do setor exportador, o que
teria desviado capitais deste para
o setor ligado ao mercado interno.
Ou seja, o crescimento da produção
industrial interna se alimentava
não apenas pela acumulação de
seus próprios lucros, mas também
pela atração de capitais que estavam antes investidos em outras
atividades. O crescimento industrial foi possível inclusive na produção de bens de capital, setor que,
em condições diversas da década
de 1930, teria encontrado grandes
di iculdades de se instalar em uma
economia dependente como a brasileira, em virtude do ainda reduzido mercado de consumo desses
bens.
Segundo Furtado, o aumento da
produção industrial teria se realizado primeiramente via ocupação
da capacidade produtiva instalada,
inclusive de indústria de bens de
capital. Posteriormente, a própria
acumulação permitida pelo aumento dos lucros teria sustentado
a ampliação subsequente da capacidade produtiva, para a qual teria
contribuído o desenvolvimento do
setor produtor de bens de capital.
Havia ainda a possibilidade de
adquirir, a baixos preços, equipamentos usados no exterior. Já num
segundo momento, teria se veri icado um aumento na importação
de bens de capital.
Desse modo, a manutenção da
renda possibilitada pela política
de defesa dos preços do café, combinada ao encarecimento relativo

brusco das importações e à existência de capacidade ociosa nas
indústrias que produziam para o
mercado interno, seria a explicação para que a produção industrial
tivesse ascendido tão rapidamente,
tornando-se o principal fator dinâmico de determinação da renda na
década de 1930.
Entretanto, as grandes modi icações na estrutura econômica trouxeram consigo desequilíbrios persistentes, dentre os quais Furtado
destaca o de balança de pagamentos. Para fazer frente ao desequilíbrio externo, foi necessário que
subissem os preços relativos dos
bens importados, o que estimulou
o desenvolvimento de indústrias
substitutivas de importações.
O problema do desequilíbrio externo se recolocaria, então, quando
se observasse a recuperação do
setor exportador, incrementando a
disponibilidade de divisas e a capacidade de importar. Segundo Furtado, essa situação seria de caráter
instável, implicando que o crescimento relativo do setor dedicado
ao mercado interno inviabilizaria
o funcionamento de um sistema
cambial com taxa lutuante. Isso
porque, por conta da concorrência entre produtores internos e
importadores, as consequências
de quaisquer alterações na taxa
cambial passaram a ser bastante
signi icativas.
De acordo com Furtado, essa mudança estratégica do papel da taxa

novembro de 2012

28

temas de economia aplicada
de câmbio foi responsável, em
grande medida, pelas modi icações
estruturais na matriz produtiva
que continuaram a ocorrer nos
anos seguintes. E as consequências
dos desajustamentos relativos ao
desequilíbrio externo se izeram
notar, especialmente, no pós-2ª
Guerra Mundial.
Em sua essência, a política adotada
nos anos de guerra foi semelhante
àquela adotada quando da de lagração da crise do início da década
de 1930. Manteve-se o nível de
renda por meio da criação de poder
de compra ( ixou-se a taxa cambial), mas sem que houvesse uma
contrapartida na oferta de bens e
serviços.
Dessa forma, em um momento de
diminuição da oferta de produtos
importados, tal como no período de
guerra, o efeito da ixação da taxa
de câmbio teria sido incrementar a
renda do setor exportador. Acresça-se a isso a compra de estoques de
café. Porém, diferentemente do início da década de 1930, não havia capacidade produtiva interna ociosa.
De acordo com Furtado, como resultado da combinação da pressão
resultante dos gastos de guerra
com a baixa de produtividade provocada pelas diversas di iculdades
criadas pelo contexto de guerra,
con igurou-se um período de estagnação.

3 Considerações Finais
Assim como adiantado no início
deste artigo, o período que se inicia
em 1930 caracteriza-se, segundo
Furtado, pelo deslocamento do centro dinâmico da economia brasileira, que passa a ser interno. Não
que esse deslocamento tenha sido
resultado de uma política industrial deliberada ou intencional do
recém-instituído governo Vargas. A
política de defesa dos preços do café
foi uma reação à crise externa, que
permitiu a manutenção do poder de
compra e da renda internas.
No entanto, como consequência
intencionada ou não, a adversidade
das condições externas acabou por
desencadear um incremento do inluxo de recursos para setores que
produziam para o consumo interno, fomentando a industrialização,
passando ela a responder por parte
signi icativa do dinamismo da economia brasileira a partir de então,
e de maneira cada vez mais crescente, conforme se foi avançando
no grau de complexidade das indústrias instaladas. Nesse contexto, os fatores internos passaram a
ser cruciais para compor o modelo
explicativo Furtadiano.
Por outro lado, vale destacar que,
embora os fatores internos tenham
passado a ser uma fonte analítica
indispensável, isso não signi ica
que Furtado tenha passado a negli-
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genciar a importância dos fatores
externos, principalmente aqueles
que se referem às restrições que o
País enfrentava por ser uma economia periférica e dependente.
Esse padrão analítico mantém-se
na investigação dos períodos subsequentes, conforme será apresentado nos próximos artigos.
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Implicações de Externalidades Negativas da Internet sobre
a Legislação Brasileira de Crimes no Ciberespaço: o Caso de
Ataques por Negação de Serviço
DAVID PEREIRA BARBOSA, ANDERSON LUIZ COAN, THARSIS MARTINS NOVAIS (*)
MARISLEI NISHIJIMA (**)

1 Introdução
A natureza de bem público dos
bens de Tecnologia da Informação
e Comunicação (TIC) disponíveis
na rede de computadores (internet), assim como suas externalidades de rede e assimetrias de informação, exigem tomada de medidas
por parte dos governos para garantir a existência de mercados e/ou
de alocações privadas coincidentes
com alocações sociais ótimas para
tais bens. Neste sentido, a garantia
de direitos de propriedade é uma
forma clara e bem de inida que
permite a criação de mercado para
tais bens, eliminando assim problemas de ine iciência econômica
(SHAPIRO; VARIAN, 1998).
Entretanto, mesmo quando os direitos estão claramente de inidos,
ainda é preciso estabelecer critérios de punições nos casos de
violações. Tais critérios devem ser
adequadamente desenhados e e icazes, ou seja, necessitam acertar o
alvo e ter poder de se fazer cumprir
(enforcement).
Ao mesmo tempo em que a Internet e seus bens associados trou-

xeram bene ícios imensos para a
humanidade, como a comunicação
instantânea entre extremos do
planeta, também trouxeram problemas novos relacionados com a
possibilidade de sua má utilização
(CASTELLS, 2001).
Chiavini (2009) observa que a legislação acompanha a sociedade com certo atraso, fenômeno
este que é agravado no caso dos
bens de Tecnologia da Informação
cujo processo de inovação tecnológica é muito frequente no tempo
quando comparado a outros bens
mais tradicionais. Por causa disso,
condutas sem previsão legal não
são consideradas criminosas, mas
também não são protegidas por
nenhuma lei.
Atualmente, a discussão sobre leis
para punir os crimes praticados
nas redes de computadores ocorre
em vários países simultaneamente.
Recentemente, ganharam certa notoriedade nos meios de comunicação as discussões sobre os projetos
Stop Piracy Act, também descrito
por SOPA, e o Project IP Act, mais
comumente referenciado como
PIPA. Estes projetos de lei encami-

nhados ao Congresso e ao Senado
norte-americano, respectivamente,
apresentam iniciativas do governo
ao combate a crimes cibernéticos,
principalmente aqueles contra os
direitos autorais e o compartilhamento desses objetos no mundo
digital.
Tais projetos tiveram grande repercussão quando um dos maiores
sites de compartilhamento de arquivos na internet, o MegaUpload,
foi fechado por decisão judicial
baseado nessas leis. Em resposta
a essa ação, grupos hackers inutilizaram o site do FBI por um período
de tempo, prejudicando todo um
sistema de segurança nacional dos
Estados Unidos, conforme noticiado amplamente pelos meios de
comunicação.
No Brasil, a discussão sobre o combate aos crimes cometidos na rede
mundial de computadores também
tem sido realizada. Proposto em
2003, o Projeto de Lei (PL) 89, do
senador Eduardo Azeredo, obteve
uma redação inal em 09 de julho
de 2008, que visava tipi icar os crimes cometidos contra a ordem das
redes de comunicação, adaptando
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o Código Penal de 1940 às novas
tecnologias.

cipando de tal ataque sem ter a
menor ideia dessa prática.

O objetivo deste artigo é apresentar um problema implicado pelo
PL citado acima, sobre um setor
extremamente dinâmico em inovações tecnológicas, para o usuário
representativo médio da internet,
quando ocorrem ataques a serviços Web, conhecidos como ataques
DDoS (Distribuited Denial of Services).

De acordo com Xu e Lee (2003),
um ataque por negação de serviço,
DDoS, caracteriza-se pelo sobrecarregamento de requisições a
um servidor de serviços (normalmente um servidor web) causando
uma diminuição ou até mesmo a
paralisação de resposta por parte
desse servidor. Esse tipo de ataque
não busca invadir um sistema ou
controlar o domínio, mas sim sobrecarregar o alvo (um roteador ou
um servidor web são os alvos mais
comuns).

A ampliação do conhecimento
sobre os problemas e os bene ícios
ocasionados pelos bens TIC permite um melhor entendimento sobre
as possibilidades de crescimento
econômico sustentado baseado em
inovações tecnológicas.
Além desta introdução, este trabalho apresenta três seções. Na seção
2 é apresentada uma abordagem
técnica sobre DDoS e a lei Azeredo. Na seção 3 são apresentadas
estatísticas de ataques e uma discussão sobre a adequabilidade da
legislação brasileira contra crimes
no ciberespaço. A seção 4 resume
as principais conclusões do estudo.

2 Ataques Distribuited Denial of
Services (DDoS) e a Legislação
Brasileira para Crimes no Ciberespaço
Quando um ataque DDoS ocorre,
muitas vezes o próprio usuário
representativo pode estar parti-

Os serviços web ou roteadores oferecem uma resposta a seus clientes
solicitantes que normalmente são
os usuários da rede que estão solicitando algum serviço, por exemplo, uma página Web. Os servidores
entendem que todas as requisições
devem ser respondidas. Mas se
esse número de requisições começa a icar muito elevado num
intervalo curto de tempo, o serviço
web não consegue atender a todos
os pedidos, causando lentidão ou
paralisação do serviço ou, ainda, o
que é comumente conhecido como
a derrubada do serviço. Quando
esse alvo ica incapaz de responder a essa solicitação, os usuários
genuínos icam imcapazes de se conectar e icam, portanto, “negados
do serviço” (THOMAS, 2007).
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Um ataque DDoS usa múltiplos
computadores pela rede, e esses
computadores, de algum modo,
foram infectados por programas
maliciosos que podem ter sido
adquiridos de várias formas, até
mesmo recebidos por email, onde
o usuário, inconscientemente, disponibilizou esse aplicativo em sua
máquina. Quando esse aplicativo
ica ativo na máquina do cliente,
essa se torna um “comput ador
zumbi”. O conjunto de computadores zumbis ica interconectado
e trabalha para enviar mensagens
de requisição de conexão falsas,
aumentando assim a quantidade
de conexões abertas com as quais
os servidores- alvo devem lidar.
Isso impede que usuários legítimos acessem os serviços que são
oferecidos pelos servidores que
estão sendo atacados (STALLINGS,
2007).
O Projeto de Lei número 89, de
2003, protocolado no senado brasileiro por Eduardo Azeredo, é
uma atualização do Código Penal
Brasileiro, datado de 7 de dezembro 1940. Essa atualização visa enquadrar e tipi icar condutas tidas
como criminosas e que seriam praticadas com a utilização de computadores e a rede que os interligam.
Para tanto, a lei procura descrever
quais tipos de ações, suas características e os elementos envolvidos,
humanos ou não, para a prática
dessas ações antissociais tendo
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como meio ou inalidade, dependendo do tipo criminal, as redes de
computadores e os equipamentos
a ela integrados. Também fazem
parte do papel do projeto novos
prazos de penas e formas de cumpri-las.
O Art. 184 do Código Penal Brasileiro diz que só é possível punir
alguém quando há tentativa de
lucro a partir de reprodução total
ou parcial por qualquer meio ou
processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma,
sem autorização expressa do autor
(JUSBRASIL, 1940). A lei 9610/98
estabelece algumas limitações ao
direito autoral no capítulo IV, onde
são de inidas situações em que o
uso de alguma obra não constitui
infração. Nesta lei caberia uma
exceção para downloads, porém
isso só é aplicável a casos muito especí icos se o usuário não trabalha
na imprensa, não produz retratos e
não é de iciente visual. Na lei brasileira não há brecha para reprodução integral de nenhum conteúdo
que não seja de domínio público.
O problema com as leis descritas
acima é que elas supõem uma clara
visão e identi icação dos responsáveis pelo crime. Entretanto, como
observa Moore (2010), a teoria
econômica pode estabelecer de
maneira mais adequada os desaios de segurança cibernética do
que uma abordagem puramente
técnica faria, pois, dadas as características de externalidades dos

bens de tecnologia da informação,
muitas vezes não é possível de inir
de maneira clara quem são os responsáveis por crimes.
O argumento de Moore (2010) é
que as empresas/organizações que
operam infraestruturas críticas
têm sistemas de controle integrado
com a Internet para reduzir seus
custos mensuráveis de curto prazo.
Esse comportamento aumenta o
risco de falhas catastró icas, cujas
perdas são prioritariamente incorridas pela sociedade e con iguram
uma externalidade negativa destas
empresas/organizações.
Considerando que o software antivírus, custo da proteção em compra e instalação, é deixado para o
usuário representativo de internet, tende a haver uma proteção
menor do nível ótimo socialmente
desejado. Isso porque a empresa
não internaliza o risco de falhas
catastró icas.

3 Evolução de Ataques DDoS e
Implicações das Leis Brasileiras
para Crimes no Ciberspace
Um dos tipos de at aques DDoS
mais conhecido e antigo é o SYN
Flood (inundação de pacotes SYN),
em que o usuário abusa da boa-fé do protocolo TCP que espera a
resposta do cliente para realizar a
conexão. (XU; LEE, 2003).
Normalmente, o protocolo TCP faz
a conexão em três vias: o cliente faz

requisição de conexão, o servidor
responde dizendo que está disponível e o cliente retorna uma con irmação. Mas um cliente malicioso,
ao invés de con irmar a requisição
para estabelecer a conexão, não
responde e deixa o servidor aguardando por um tempo sua resposta.
Um ataque simultâneo utilizando
esse tipo de estratégia pode ocupar todos os recursos disponíveis,
fazendo com que o servidor pare de
responder ou reinicie, por exemplo.
(THOMAS, 2007).
Partindo desse tipo de estratégia
para um ataque DDoS, um servidor
robusto que suporte milhões de
conexões simultâneas di icilmente
deixará de responder, a não ser que
o seu limite de respostas/conexões
seja superado (XU; LEE 2003). Para
isso, é necessário que milhões de
clientes/usuários façam um ataque
do tipo SYN Flood de maneira simultânea. Para essa inalidade, os
usuários maliciosos desenvolvem
programas malwares que infectam os computadores tornando-os
“zumbi”, ou seja, funcionam sobre o
comando de outro computador sem
o consentimento ou conhecimento
do usuário. (STRICKLAND, 2012)
Deste modo, as di iculdades de
aplicação da lei não se limitam à
reprodução de conteúdo protegido
por direto autoral, mas também
em ataques de negação de serviço,
pois é praticamente impossível
descobrir o computador que deu
início ao ataque. Num único ataque
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podem existir milhares ou milhões de computadores
“zumbis” associados, de modo que seus proprietários
não têm noção que seus computadores estão sendo
utilizados. Assim, podem ter suas contas de provedores de Internet canceladas e/ou estar sob investigação
criminal, sob total desconhecimento destes fatos.
Em 2010, houve signi icativo crescimento de ataques
DDoS, pois cresceram mais de 1000%, embora tenha
sido um grande crescimento a partir de um valor ini-

cial pequeno. A Arbor Networks, em divulgação do seu
relatório de 2010, mostrou que os ataques DDoS ultrapassaram a marca de 100 Gbps (gigabits por segundo)
de luxo de dados, o que proporcionou o crescimento
alarmante desse tipo de ataque. Os ataques promovidos nesse ano chegaram a derrubar um dos serviços
de pagamentos online, o Paypal. Na Figura 1 pode-se
observar o crescimento gigantesco, desde 2005 até
2010, dos ataques DDoS em Gbps.

Figura 1 – Crescimento do Ataque DDoS de 2005 a 2010

Fonte: (http://www.cert.br/stats/incidentes/2010-jan-dec/tipos-ataque.html).

O CERT (Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de
Incidentes de Segurança no Brasil) registrou 142.844
incidentes em 2010. Destes, 198 (ou 0,14%) foram refe-
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rentes a DDoS. A maior parte das reclamações foi proveniente de Scans (56%), seguido por Fraudes (21%) e
Worms (12%), como mostra a Figura 2 (CERT, 2012).
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Figura 2 – Incidentes Reportados (Tipos de Ataques)

Fonte: (http://www.cert.br/stats/incidentes/2010-jan-dec/tipos-ataque.html)

Em 2011, o cenário de reclamações obteve um drástico aumento: 399.515, em que DDoS respondeu por
272 incidências (ou 0,07%). Nesse ano, a maior parte
dos incidentes acabou sendo classi icada como Outros (49%). Isso deve-se ao fato de que a maior parte
dos códigos maliciosos conta com mecanismos de
atualização de sua con iguração ou seu próprio código. Desde o início do de 2011 um grupo europeu,
não descrito pelo CERT.br, vem fazendo um esforço

em noti icar todas as redes que possuem máquinas
acessando arquivos de con iguração ou atualização,
de forma a alertar quem esteja com sistemas infectados. Esse procedimento faz com que este tipo de
noti icação igure na categoria Outros por não se enquadrar em nenhuma outra categoria já pré-de inida
pelo CERT.br. Na sequência de ordenação apareceram
Scans (29%) e Fraudes (10%), como mostra a Figura
3. (CERT, 2012).

Figura 3 – Incidentes Reportados (Tipos de Ataques)

Fonte: (http://www.cert.br/stats/incidentes/2011-jan-dec/tipos-ataque.html)
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Entre janeiro e março de 2012,
for a m repor t ados ao CERT.br
87.210, dos quais 63 eram DDoS.
Os líderes nesse período foram
Scans com 31% dos casos, Outros
com 26% e empate técnico entre
Fraudes e Worms com 15% cada,
de acordo com a Figura 4.
A priori, os dados apresentados
não indicam que o problema de
DDoS seja algo preocupante, pois
em todos os anos relatados não
ultrapassou 1% do total. Entretanto, considerando que Scans são
práticas de varreduras em redes
de computadores para identi icar

computadores ativos e quais os
serviços disponibilizados por eles,
pode-se associar o ato para a procura de vulnerabilidade e o DDoS
como o ato do ataque. Além disso,
o cômputo de Scans e de ataques
DDoS é feito por realizações, assim,
naturalmente existirão mais pesquisas por pontos fracos e recursos
do que ataques propriamente ditos.
No tocante à legislação, o Projeto
de Lei (PL) 89, a lei Azeredo, no 7º
Artigo, altera a redação do Artigo
265 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, para “Atentar
contra a segurança ou o funcio-

namento de serviço de água, luz,
força, calor, informação ou telecomunicação, ou qualquer outro de
utilidade pública”. Esta mudança,
juntamente com o Artigo 266, “Interromper ou perturbar serviço
telegrá ico, radiotelegrá ico, telefônico, telemático, informático,
de dispositivo de comunicação, de
rede de computadores, de sistema
informatizado ou de telecomunicação, assim como impedir ou
di icultar-lhe o restabelecimento”,
visa coibir os ataques aos sistemas
informatizados dos serviços de utilidade pública ou privada.

Figura 4 – Incidentes Reportados (Tipos de Ataques)

Fonte: (http://www.cert.br/stats/incidentes/2012-jan-mar/tipos-ataque.html).

Como apresentado, o modo mais
e icaz de inutilizar um serviço Web
é por Negação de Serviço. O problema é que tais ataques são feitos
por usuários médios que, sem seu
conhecimento e consentimento,
tiveram suas máquinas infectadas
e utilizadas para ações vis. O rastreamento por IP poderia indiciar

cada usuário que participou deste
ataque, sendo que o real idealizador não seria localizado. Sob esse
aspecto o Projeto de Lei não deixa
claro se, por essas ações, o usuário médio, inconsciente dos atos e
mecanismos utilizados para esse
ataque, deve ser penalizado.
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A análise técnica sobre o usuário
médio infectado e participante diicilmente conseguiria provar sua
inocência, uma vez que a máquina
utilizada para o ataque comprovadamente seria a dele. Comprovar
boa índole, dessa forma, acaba
icando na palavra do defensor
contra o do acusador. Assim, a deci-
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são icaria a cargo de um juiz para
analisar a procedência, levando em
consideração para o veredicto a
jurisprudência, ou seja, a conclusão
e o entendimento de outros juízes
em casos anteriores e semelhantes.
Mesmo assim, não há garantias de
que o usuário médio, inocente em
relação ao acontecido, não seja responsabilizado.

Juntando as de inições provenientes do PL à lei de proteção dos
sistemas informatizados e a forma
como se “adquire voluntários” ao
projeto de ataque, podemos deduzir que, além de responder pelo
DDoS, o usuário médio poderá ter
que se explicar e comprovar que as
ações realizadas pela sua máquina
não tinham sua real vontade.

Considerando que uma das formas
de conduzir um ataque DDoS é,
inicialmente, “recrutando” equipamentos para a investida, para o 5º
Artigo que substitui o Decreto-Lei
2.848, de 7 de dezembro de 1940,
no Artigo 163A, para o seguinte
texto: “Inserir ou difundir código
malicioso em dispositivo de comunicação, rede de computadores, ou
sistema informatizados”.

Com base na discussão acima, pode-se concluir que a mera adaptação da lei anterior pelo Projeto de
Lei, igualando uma rede de crime
tradicional com um conceito de
uma rede de crime digital mostra-se bastante inadequada, pois isso
poderia levar à condenação indevida do usuário médio da Internet.

As de inições utilizadas pelo PL
para: 1) Código Malicioso: “conjunto de instruções e tabelas de
informações ou qualquer outro
sistema desenvolvido para executar ações danosas ou obter dados
ou informações de forma indevida”;
2) Dispositivo de Comunicação:
“qualquer meio capaz de processar,
armazenar, capturar ou transmitir
dados utilizando-se de tecnologias magnéticas, ópticas ou qualquer outra tecnologia”; e 3) Sistema
Informatizado“qualquer sistema
capaz de processar, capturar, armazenar ou transmitir dados eletrônica ou digitalmente ou de forma
equivalente”, podem abrir algumas
brechas de interpretação que inluenciam em um julgamento.

A necessidade de uma lei mais
adequada aos problemas de externalidades de rede envolvidas e de
um melhor desenho de estruturas
de incentivos pode ser avaliada
com usando-se como exemplo o
ataque DDoS da primeira semana
de fevereiro de 2012. Nessa data,
bancos e instituições inanceiras
do Brasil foram atacados e os seus
serviços icaram inacessíveis por
períodos que variaram de minutos a algumas horas. Como foi um
ataque DDoS, di icilmente pode
ser considerado que houve acesso
indevido aos sistemas, mas ocorreram danos inanceiros aos bancos
e aos seus clientes, pois milhares
de transações deixaram de ser
realizadas. Entretanto,  como os
serviços de bancos não são considerados de utilidade pública para

ins penais e a lei ainda não dispõe
de ordenamento jurídico penal
especí ico para (i) acesso não autorizado a sistema informatizado; (ii)
difusão ou inserção de código malicioso; e (iii) interrupção ou perturbação de serviço informático  é
necessário utilizar a adaptação de
artigos já previstos em lei, como o
Art. 163 do código penal que prevê
o crime de dano, que, segundo a
jurisprudência dos tribunais superiores, pode ser enquadrado a qualquer atitude que cause um dano a
propriedade, seja esta material ou
imaterial. (CAMARGO, 2012)
Dadas as externalidades de rede e
problemas de assimetria de informação envolvidas nos bens de tecnologia da informação disponíveis
na rede mundial de computadores,
a im de resolver os problemas de
crescente vulnerabilidade e melhorar o desempenho da política
criminal, a legislação deve coerentemente alocar responsabilidades e
obrigações, de modo que as partes
envolvidas tenham incentivos para
corrigir problemas (MOORE, 2010).
O autor discute opções de regulação e defende que a segurança
do uso da rede de computadores
deve se basear em regulamento
de segurança ex-ante, em responsabilidade ex-post, em divulgação
de informações e em responsabilidade dos intermediários. Assim,
faz algumas recomendações para a
política criminal para melhorar as
relações no ciberespaço: redução
de infecções por malware via ISPs
por meio de subsídio de limpeza;
divulgação obrigatória de perdas
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com fraudes e incidentes de segurança; divulgação obrigatória do
sistema de controle de incidentes e
invasões; e relatórios de agregação
de espionagem cibernética e o seu
fornecimento para a Organização
Mundial do Comércio (OMC).

4 Considerações Finais
Este artigo teve o objetivo de avaliar como as externalidades negativas de empresas que disponibilizam serviços na internet podem
gerar custos econômicos para a
sociedade e, principalmente, diiculdades de reconhecimento e
punição de crimes cometidos no
ciberespaço.
Em particular, o artigo discute
ataques do tipo DDoS (Distribuid
Denial of Services), que tornam
indisponíveis serviços Web, e os
problemas associados com a Lei
Azeredo (Lei 89, de 2003).
As empresas/organizações que
operam infraestruturas críticas
têm sistemas de controle integrado
com a Internet com vistas a reduzir seus custos mensuráveis de
curto prazo. Esse comportamento
aumenta o risco de falhas catastróicas, cujas perdas são prioritariamente incorridas pela sociedade
e con iguram uma externalidade
negativa destas empresas/organizações, uma vez que o custo da proteção ica a cargo do usuário médio
da Internet na forma de aquisição e
instalação de antivírus.

Os resultados mostram que o usuário médio de Internet em tese
pode ser incriminado pela lei ainda
que tenha grau de informação zero
sobre sua participação em um ataque DDoS. Esse fato decorre de
infecções em seu computador que o
torna um instrumento de ataques a
serviços Web sem seu conhecimento ou autorização. De outro lado,
a legislação brasileira incrimina
quem promove o ataque, que neste
caso é o usuário médio desinformado, que tecnicamente encontra
di iculdades em comprovar sua
inocência.
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Modelagem do Uso da Terra e Mensuração dos Efeitos da Mudança na Produtividade Agrícola entre 1996 e 2006 no Brasil
WESLEM RODRIGUES FARIA (*)

1 Introdução
Este artigo apresenta os resultados
de uma das aplicações realizadas
com o modelo desenvolvido no âmbito de minha tese de doutorado.
Os resultados discutidos neste artigo trazem informações sobre como
as mudanças observadas no padrão
espacial da produtividade agrícola
no período 1996-2006 podem ter
impactado a economia brasileira. A
realização deste exercício difere da
observada na literatura brasileira
sobre produtividade agrícola que,
na maioria dos casos, concentrou-se em análises exploratórias ou
em análise de convergência.

2 Modelo BLUE
O principal objetivo de minha tese
foi o desenvolvimento de um modelo econômico de equilíbrio geral
computável (EGC) com especi icação detalhada do uso da terra agrícola para o Brasil. Este avanço metodológico na abordagem EGC abre
espaço para que aplicações mais
consistentes sejam realizadas, em
particular, para avaliação de políticas que afetam diretamente e indiretamente os produtos agrícolas.

O modelo Brazilian Land Use Energy (BLUE) foi derivado a partir do
modelo B-MARIA-27 (HADDAD,
2004), que serviu como base para
a especi icação das equações comportamentais e para implementação computacional. O modelo reconhece a economia de 27 regiões
do Brasil, correspondentes às 27
Unidades da Federação. Os resultados são baseados na abordagem
bottom-up, em que resultados nacionais são obtidos a partir da
agregação dos resultados regionais. O modelo identi ica, em cada
uma das 27 Unidades da Federação,
42 atividades e produtos, sendo,
destes todos, 13 relativos à agropecuária, e nove, à energia.
A estrutura teórica do modelo
segue o pressuposto de uma economia walrasiana, em que o equilíbrio nos mercados é alcançado
e outras hipóteses são assumidas
em conformidade com a estrutura
formal de um sistema de equilíbrio geral Arrow-Debreu padrão
(ARROW; HAHN, 1971).
O modelo BLUE é representado
por sistemas de equações linearizadas que mostram as relações
que determinam as demandas e

ofertas, derivadas de hipóteses de
otimização e equilíbrio de mercados competitivos. Além disso, são
representados os agregados regionais e nacionais de emprego, nível
de preços e balança comercial. A
estrutura do modelo é representada basicamente por cinco módulos
de equações integradas, relativas:
(1) ao core (núcleo) do modelo;
(2) ao mercado de trabalho e migração regional; (3) às inanças
públicas; (4) à acumulação de dívida externa; e (5) às emissões. O
modelo também possui uma estrutura de acumulação de capital,
investimento e dinâmica recursiva.
As dimensões retratadas pelas
equações enunciam o conjunto de
agentes acionados. Ao todo, seis
tipos diferentes de agentes têm o
comportamento determinado pelas
equações: 42 produtores, e cada
um produz um dos 42 tipos diferentes de produtos, em cada região,
sendo que atividades agrícolas
podem usar 13 diferentes tipos de
terra; 42 investidores regionais;
27 famílias regionais; 27 governos
regionais; 1 governo federal; e 1
consumidor estrangeiro.
Os mercados regionais são assumidos perfeitamente compe-
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titivos, o que implica ser o custo
marginal de produção igual ao
preço do produtor, para cada produto regional. Com isso, para cada
atividade, em todas as regiões, o
lucro econômico é igual a zero.
Há equilíbrio entre a oferta e a
demanda em todos os mercados,
com a exceção dos mercados dos
fatores terra e trabalho, em que
excessos de oferta podem ser permitidos para acomodar os efeitos
sobre a demanda, com impactos
sobre os retornos e salários. O

governo atua na economia estabelecendo impostos e/ou subsídios sobre os preços de compra
e vendas de bens. Dois produtos
são considerados produtos de
margens: Comércio e Transporte e Correio. A existência destes
produtos indica que os custos de
transferências de bens na economia, tanto de insumos intermediários quanto de produtos para
consumo pela demanda inal, são
computados nos preços ao nível
dos compradores.

As principais mudanças inseridas
no modelo BLUE em relação aos
outros modelos EGC desenvolvidos
para analisar a economia brasileira correspondem a um maior
detalhamento da demanda por
insumos intermediários e primários. Em particular, tais mudanças
foram introduzidas na especi icação do fator terra e no processo de
substituição para os produtos da
agropecuária. A Figura 1 retrata a
estrutura aninhada da tecnologia
de produção do modelo.

Figura 1 − Estrutura Aninhada da Tecnologia de Produção
Produto

I

II

Composto de Energia

Composto de Produtos da
Agropecuária

Fatores Primários

CES

CES

CES

CES

Fonte
Importada

Refino de
Petróleo

Gás Natural

Pecuária (C13)

Composto de
Energia
Elétrica

CES

Hidrelétrica

IV

Insumos Intermediários

Fontes
Doméstica

Região r

III

Leontief

Região s

Termelétrica
Gás

Floresta (C12)

Trabalho

CES

Arroz em
casca (C1)

CES

Termelétrica
Óleo Diesel

Lavoura

Termelétrica
Óleo Comb.

Termelétrica
Carvão

Termelétrica
Biomassa

...

Em geral, o modelo reconhece dois
tipos de insumos: insumos intermediários e insumos primários. Dentro
dos insumos intermediários, foram
consideradas três categorias: insumos
intermediários energéticos, insumos
intermediários da agropecuária e
outros insumos intermediários. Três
diferentes fatores primários foram

Insumo ou
Produto

Café em grão
(C11)

Pecuária (C13)

Termelétrica
Outras

Lavoura

Floresta (C12)

CES

...

Café em grão
(C11)

Forma
Funcional

utilizados: terra, capital e trabalho. O
comportamento dos agentes produtores é assumido otimizador em relação
à demanda por fatores de produção,
isto é, os agentes produtores escolhem uma combinação de fatores que
minimizam custos de produção para
um dado nível de produto.
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Capital

CES

Arroz em
casca (C1)

Legenda:

Terra

Esta estrutura da demanda por terra,
segundo os diferentes usos, foi ligada
à oferta de terra. O modo de ligação
entre a demanda e a oferta foi feito
de forma que a demanda por terra
governa o processo de conversão de
terra entre os usos, isto é, o lado da
oferta. No núcleo do modelo, isto
foi alcançado especificando que a
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variação percentual na demanda por
terra é igual à variação percentual
da oferta de terra. Este procedimento garante também que o equilíbrio
no mercado de terra seja alcançado.
O total da oferta de terra disponível regionalmente, isto é, o total de
terra potencialmente convertível em
cada uma das Unidades da Federação, foi mantido fixo. Foi utilizada
uma tecnologia CET para governar
o processo de transformação entre os
usos. Esta função cumpre o papel de
especificar a forma de mobilidade da
terra entre os usos e indicar como a
fronteira de transformações dos tipos
de uso da terra pode avançar.
Além disso, a especificação da oferta de terra seguiu o procedimento
sugerido por Van Meijl et al (2006).
Este procedimento consiste na especificação de uma curva de oferta para
a agropecuária em um contexto de
equilíbrio geral, de forma a relacionar
a oferta de terra, considerada neste
modelo em termos físicos, e os retornos da terra em cada região (lado da
demanda). A ideia principal da curva
de oferta é retratar o fato de que
terras mais produtivas são primeiramente utilizadas no processo produtivo e, ao mesmo tempo, que utilizar
marginalmente terra potencialmente
disponível, ou seja, terra que poderia ser convertida em uso produtivo,
na produção agrícola é limitada. Se
a diferença entre a quantidade de
terra potencialmente disponível e a
quantidade de terra já empregada na

produção agrícola é grande, então aumentos na demanda por terra para a
produção agrícola conduzirão a uma
conversão de terra para a utilização
agrícola, e um pequeno aumento nos
retornos da terra ocorrerá para compensar os custos associados a esta
conversão.
Quando o emprego de uso da terra
agrícola aumenta, há um efeito positivo sobre os retornos da terra porque
uma escassez relativa de terra é criada na economia. Dessa forma, quando quase toda a terra disponível já
está empregada no uso agrícola, um
aumento na demanda por terra para
utilização na produção conduzirá a
aumentos significativos das taxas de
retorno da terra, uma vez que a oferta
de terra, que era escassa, torna-se
ainda mais escassa. Neste caso, em
que o uso de terra agrícola corresponde à quase totalidade da terra disponível, a conversão de terra é mais
difícil de ser alcançada. A Figura 2
esquematiza estas situações. A elasticidade da oferta de terra com relação
aos retornos da terra deve ref letir
estes fatos. Quanto maior a disponibilidade de terra  o que implica maior
facilidade no processo de conversão
de terra no que condiz a custos, cujos
impactos são refletidos nos retornos
da terra , maior deve ser o valor da
elasticidade da oferta de terra. Por
outro lado, quanto maior for a proporção da terra em uso no total de terra
disponível, menor deve ser o valor da
elasticidade, de forma a refletir as di-

ficuldades associadas à conversão de
terra. Em cada região, foi assumido
que a curva de oferta segue o formato
da equação matemática:

(1)
em que S representa a oferta de
terra correspondente ao total de
terra utilizada no processo de
produção; p é o valor da terra regional; a > 0 é uma assíntota, interpretada como o total de terra
disponível na região ou o máximo
de terra potencial disponível que
pode ser convertida para a produção; e b é um parâmetro positivo que determina o formato da
curva de oferta.
A elasticidade da oferta de terra
E com relação ao valor da terra é
igual a:
(2)
Os valores de a e b da função oferta
de terra foram calibrados de forma
a reproduzir o banco de dados do
modelo. Foi assumido que o máximo de terra potencialmente disponível para o uso agrícola, expresso
pela assíntota a, é a soma da quantidade de terra já empregada na
produção agrícola e da quantidade
de terra de áreas de loresta de reserva. O banco de dados do modelo
foi calibrado de forma a apresentar
as informações correspondentes às
variáveis S, a e p. Com isso, o termo
b pode ser calculado.
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Figura 2 − Curvas de Oferta de Terra (Assíntota Escalonada para 1) para o Espírito Santo
e para o Amapá e suas Posições na Curva de Oferta

A Figura 2 resume os principais
fatos envolvidos neste procedimento de modelagem da oferta de
terra. Os casos de Espírito Santo e
Amapá foram utilizados para ilustrar o comportamento da curva de
oferta, de inido supondo o formato
da equação (1). Os Estados do Espírito Santo e do Amapá foram escolhidos em razão de o Espírito Santo
ser o Estado com o maior grau de
utilização de terra na produção
agrícola considerando o total de
terra potencial, e de o Amapá, ao
contrário, ser o Estado com a maior
disponibilidade de terra passível
de ser convertida para o processo
de produção. Os valores dos preços
da terra e da oferta potencial de
terra disponível foram escalonados
para facilitar a exposição. Assim,
o máximo de terra disponível em
cada região é igual a 1 (assíntota
a na equação (1)). Uma vez que os

valores do banco de dados do modelo estão disponíveis apenas para
o ano de calibragem, valores hipotéticos foram usados para ilustrar
o comportamento geral das curvas
de oferta. Na curva de oferta do
Espírito Santo, o ponto destacado
mostra o valor que corresponde ao
banco de dados do modelo, em que
80% do total de terra disponível já
se encontrava em uso na produção
agrícola. De maneira análoga, na
curva de oferta de terra do Amapá,
o ponto destacado representa o
grau, que é de 27%, de utilização de
terra por este Estado com base no
banco de dados do modelo. O fato
de que a terra é mais escassa no
Espírito Santo do que no Amapá relete-se no formato de suas curvas:
mostram que no Espírito Santo
existe um cenário em que o processo de conversão de terra para a
produção é mais di ícil. No limite,
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toda a terra disponível seria convertida para utilização na produção. A corrente posição do Amapá
na curva de oferta, por exemplo,
indica que a terra agrícola neste
Estado ainda pode expandir sem
provocar um crescimento elevado
no retorno da terra.

3 Mensuração dos Efeitos da Mudança na Produtividade Agrícola
Para avaliar os efeitos da mudança na produtividade agrícola
obser vada ent re 1996 e 2006,
foram utilizadas como choques as
informações descritas na Tabela
1, que retrata a variação (em %)
da produt iv idade ag rícola das
atividades de lavoura nos Estados
no período de análise.1 Na linguagem do modelo, os choques foram
atribuídos ao termo exógeno de
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produtividade da terra de acordo com as atividades
correspondentes. É suposto, portanto, que a produtividade dos outros fatores primários da economia
é mantida constante. Vale destacar dois pontos: i)
embora a classi icação dos usos da terra confunda-se
com a de atividades e produtos agrícolas conside-

rados no sistema econômico do modelo, o termo de
produtividade exógeno utilizado como variável de
política refere-se ao conjunto de atividades agrícolas;
e ii) o conceito de produtividade utilizado baseia-se
na razão entre produção total em toneladas e área
colhida em hectares de cada região.

Tabela 1 − Variação da Produtividade Agrícola das Atividades de Lavoura nos
Estados entre 1996 e 2006 (em Variação %)
Código

UF

Arroz em
Casca

Milho em
Grão

Trigo
em
Grão

Canadeaçúcar

Soja em
Grão

Mandioca

Fumo
em
Folha

Algodão
Herbáceo

Frutas
Cítricas

Café em
Grão

Outros
produtos
da lavoura

11

RO

77,70

84,89

0,00

-33,53

46,22

-31,35

0,00

0,00

12

AC

124,71

131,08

0,00

-76,82

0,00

-1,50

-13,59

0,00

7,14

-22,14

-42,30

-23,89

20,03

-56,72

13

AM

47,52

-1,69

0,00

-51,66

0,00

-76,50

133,88

0,00

141,55

47,56

-65,54

14

RR

119,73

76,62

0,00

174,71

135,04

-80,36

0,00

0,00

459,61

361,46

-26,04

15

PA

19,81

178,96

0,00

117,12

107,70

-57,17

-33,52

-65,52

169,28

61,05

-33,43

16

AP

173,97

87,97

0,00

52,45

0,00

-30,60

0,00

0,00

55,84

0,00

-66,80

17

TO

60,13

156,48

0,00

18,13

-1,76

-13,06

0,00

342,17

76,50

-24,44

-56,69

21

MA

51,75

294,26

0,00

24,17

19,24

-16,33

0,00

79,16

225,98

-55,86

-42,33

22

PI

83,80

127,68

0,00

-8,84

4,05

13,03

-39,64

562,44

1,68

78,55

-20,73

23

CE

64,31

113,24

0,00

-18,86

118,89

4,93

-7,70

89,06

139,30

46,02

-22,70

24

RN

117,20

250,07

0,00

8,15

58,38

11,48

16,99

153,26

24,80

-74,65

-32,67

25

PB

79,38

8,90

0,00

0,16

0,00

1,90

7,91

82,52

119,59

-15,80

-13,62

26

PE

47,45

121,65

0,00

22,62

-65,35

-25,16

-27,27

41,74

44,28

-1,74

-15,64

27

AL

410,52

44,63

0,00

-2,44

-38,00

34,99

-0,39

-70,48

91,46

228,01

-48,66

28

SE

77,60

128,84

0,00

-10,05

0,00

9,05

-11,73

-13,82

67,14

0,00

-33,96

29

BA

24,05

117,82

0,00

93,91

33,90

-5,67

54,96

697,80

122,11

59,11

42,21

31

MG

161,24

84,10

25,63

48,40

34,95

90,34

-7,82

134,24

62,27

-18,97

24,56

32

ES

40,79

27,79

0,00

19,10

0,00

62,66

0,00

0,00

81,19

-25,84

-39,82

33

RJ

161,43

174,06

0,00

-4,64

0,00

11,90

0,00

0,00

133,16

27,59

-15,01

35

SP

62,34

59,47

25,21

7,20

14,80

12,61

-58,49

44,89

40,10

3,90

30,56

41

PR

118,04

33,69

-7,51

-12,71

-4,40

-12,24

65,46

3,16

128,75

74,78

85,42

42

SC

42,68

51,86

69,34

6,33

10,75

55,86

23,22

0,00

138,06

-31,27

135,39

43

RS

21,28

73,88

8,48

15,47

16,32

-25,06

19,00

0,00

1,56

318,45

17,71

50

MS

67,82

10,04

51,25

4,00

6,76

-23,67

0,00

99,47

-6,98

64,90

-42,60

51

MT

31,99

42,89

0,00

-0,75

11,59

114,67

0,00

114,08

36,53

51,13

52,65

52

GO

70,99

22,31

34,98

0,34

22,05

-33,64

90,22

29,00

28,70

66,79

-24,59

53

DF

327,55

37,59

12,45

4,72

29,95

74,66

0,00

0,00

189,73

-39,70

-56,13

Fonte: Elaboração própria a partir de dados dos Censos Agropecuários de 1996 e 2006.
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3.1 Resultados Macroeconômicos
A Tabela 2 mostra os resultados
dos agregados macroeconômicos
de longo prazo dos efeitos da mudança na produtividade agrícola
entre 1996 e 2006. Os índices de
preços do consumidor e das exportações apresentaram variação negativa, indicando que os produtos
destinados a estes usuários da demanda inal icaram relativamente
mais baratos, enquanto os índices
de preços do investimento e dos governos regionais e federal tiveram
aumento. O resultado líquido foi
uma redução do índice de preços
do PIB. Como re lexo, o consumo
agregado das famílias, exportações
e demandas dos governos apresentaram variação positiva. Em
termos nacionais, observa-se um
aumento da produtividade agríco-

la média entre 1996 e 2006. Isso
indica que foi possível produzir
no mínimo a mesma quantidade
de produto utilizando-se a mesma
quantidade de terra nacionalmente. Em outras palavras, no período
em questão, houve liberação relativa de recursos na economia para
o processo produtivo, uma vez que
a terra foi utilizada de forma mais
e iciente.
Como consequência, teve-se uma
queda do retorno da terra, em
razão de sua menor escassez relativa. Isso indica que o fator terra
tornou-se mais competitivo em
relação aos outros fatores primários, sendo, portanto, utilizado
mais intensivamente. Em termos
nacionais, o aumento do nível de
produtividade da terra implica mudança na estrutura dos custos de

produção. Com a redução de custos
de produção, maiores recursos são
disponibilizados, aumentando a
demanda por investimento e por
trabalho. A variação positiva da
remuneração do trabalho indica
aumento da renda das famílias,
impactando também o nível de
consumo agregado destas. Pode-se
observar, ainda, que o aumento na
produtividade agrícola teve efeitos
positivos sobre a competividade das exportações. O resultado
conjugado da demanda interna e
externa contribuiu para a variação
positiva do nível de atividade da
economia (0,3845% do PIB real).
O resultado positivo da variação
equivalente (R$ 30.682,2 milhões,
de 2007) indica que houve aumento do nível agregado de bem-estar
em razão do aumento da produtividade da terra.

Tabela 2 − Resultados Agregados de Longo Prazo dos Efeitos da Mudança na Produtividade Agrícola entre 1996 e 2006
Variáveis
Preços
Índice de preços de investimento
Índice de preços do consumidor
Índice de preços da demanda dos governos regionais
Índice de preços da demanda do governo federal
Índice de preços das exportações
Índice de preços do PIB

Variação (%)
0,0856
-0,1929
0,4684
0,4682
-0,4630
-0,0740

Fatores primários
Remuneração agregada do capital
Remuneração agregada do trabalho
Remuneração agregada da terra
Estoque de capital agregado
Demanda agregada
Consumo real agregado das famílias
Investimento real agregado
Demanda real agregada dos governos regionais
Demanda real agregada do governo federal
Volume das exportações

0,2604
0,7377
-32,669
0,1639
0,3552
0,1211
0,3923
0,3552
0,7379

Outros indicadores agregados
PIB real

0,3845

Variação equivalente (R$ milhões)
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3.2 Resultados sobre as Atividades e Regiões
Os resultados dos efeitos da mudança na produtividade da terra
agrícola indicam maiores variações
no nível de atividade das atividades agrícolas, que são diretamente
afetadas pelo choque de política.
Os aumentos mais signi icativos
foram observados nas atividades
Milho em Grão, Trigo em Grão e Outros Cereais, Café em Grão e Soja em
Grão. As principais quedas foram
observadas em Metalurgia dos não
Ferrosos e Cana-de-açúcar. Estes
resultados ocorrem basicamente devido a dois efeitos. Primeiro, pelo efeito direto provocado
pela mudança na produtividade
da terra das atividades de cultura.
Espera-se que atividades que tiveram aumento de produtividade
da terra tenham variação positiva
no nível de atividade em razão
da possibilidade maior criada de

produzir mais utilizando menos
do fator de produção terra em termos relativos. No entanto, outro
fator que deve ser considerado é
o efeito de competição levado em
conta no modelo. Quando a produtividade aumenta na produção de
determinado bem, isso não implica
que necessariamente os recursos
liberados sejam empregados na
produção deste mesmo bem. Tais
recursos tendem a ser empregados
em atividades cujos retornos relativos sejam maiores. Além disso,
o ambiente econômico de simulação de longo prazo permite que
os recursos tenham mobilidade
entre atividades e regiões. Logo,
os recursos tendem a deslocar-se
para as atividades e regiões mais
“dinâmicas” (Figura 3).
Os resultados de algumas atividades industriais reforçam este argumento. Percebe-se que Alimentos e
Bebidas apresenta variação positiva

signi icativa do nível de atividade.
Isso ocorre em razão da forte associação que esta atividade tem com
as atividades agrícolas na cadeia
de insumos intermediários de produção. O mesmo ocorre com Álcool,
no entanto, com uma magnitude
menor. Parte das outras atividades
industriais apresentou variação negativa do nível de atividade, o que é
esperado, uma vez que concorrem
com as atividades agrícolas por insumos intermediários e primários.
O resultado acerca das atividades
energéticas também é esperado,
pois estas são pouco intensivas no
uso de insumos agrícolas. As atividades de serviços apresentaram variação positiva do nível de atividade
em razão do aumento da demanda
da economia, principalmente das
famílias. Além disso, estas atividades não concorrem fortemente com
as atividades agrícolas por insumos
intermediários e primários (Figura
3).

Figura 3 − Efeitos de Longo Prazo sobre as Atividades da Mudança na Produtividade da
Terra Agrícola entre 1996 e 2006 (em Variação %)
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Os resultados regionais apresentados na Figura 4
indicam que os Estados que apresentaram maior
variação positiva do PIB real foram Sergipe, Mato
Grosso, Espírito Santo, Tocantins e Alagoas. Em geral,
os resultados indicam que os principais Estados afetados positivamente com a mudança no padrão espacial
da produtividade da terra agrícola localizam-se no
Nordeste e no Centro-Oeste. O principal responsável
por este resultado em Sergipe foi o crescimento do
nível de atividade de Milho em Grão, Mandioca e Arroz
em Casca no Estado. Em Mato Grosso, as atividades
agrícolas Café em Grão e Outros Produtos e Serviços da
Lavoura apresentaram maior crescimento relativo do
nível de atividade. No Espírito Santo, a atividade Cana-de-Açúcar teve a maior variação positiva deste nível.

Os Estados das regiões Sudeste e Sul apresentam os
maiores níveis de produtividade agrícola das culturas. No entanto, as mudanças observadas entre 1996
e 2006 da produtividade da terra agrícola afetaram
positivamente mais os Estados das regiões Nordeste,
Centro-Oeste e Norte do País. Isso reforça o resultado
encontrado da existência de convergência da produtividade agrícola de algumas culturas como Milho
em Grão, Cana-de-Açúcar, Arroz em Grão e Mandioca.
Assim como nos resultados da análise de convergência
da produtividade agrícola das culturas, os resultados
da simulação no modelo EGC indicam que a mudança
no padrão da produtividade da terra agrícola contribui para a redução das disparidades regionais em
termos de PIB real.

Figura 4 − Efeitos Regionais de Longo Prazo da Mudança na Produtividade da
Terra Agrícola entre 1996 e 2006 (em Variação %)

4 Conclusão
O objetivo deste artigo foi mostrar as principais características do modelo econômico desenvolvido,
ressaltando o papel empregado na especi icação do
uso da terra agrícola, e uma ilustração prática do uso
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do mesmo. O desenvolvimento de um modelo EGC com
uso da terra abre algumas possibilidades de aplicação
da ferramenta para análises especí icas, fazendo parte
de uma agenda de pesquisa futura promissora (e.g.
análise de políticas de expansão de biocombustíveis e
de incentivo ao re lorestamento).
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O exercício realizado neste artigo da mensuração dos
efeitos da mudança na produtividade agrícola entre
1996 e 2006 envolve a discussão acerca da localização das regiões de alta produtividade agrícola e se tal
variação ocorreu de forma homogênea ou não através
do espaço brasileiro. Neste caso, questões relacionadas ao processo de desenvolvimento regional são
relevantes. Os Estados mais afetados positivamente
localizam-se de modo principal nas regiões Nordeste
e Centro-Oeste do País. Assim, a mudança na produtividade da terra agrícola das culturas estimulou o
deslocamento de parte dos recursos em direção às
atividades destes Estados. Como estes não detêm os
níveis mais elevados de produtividade agrícola e de
PIB, suscita-se o fato de que a mudança no padrão espacial da produtividade da terra agrícola entre 1996
e 2006 contribuiu para a redução das desigualdades
regionais.

VAN MEIJL, Hans et al. The impact of different policy environments
on agricultural land use in Europe. Agriculture, Ecosystems and
Environment, v. 114, p. 21-38, 2006.

1 Como o modelo é calibrado com informações de 2007, para a realização desta análise é feita a hipótese de que os dados de 2007
representam adequadamente a estrutura da economia de 2006,
período inal da análise. Tal hipótese é razoável, uma vez que entre
estes dois anos não houve grande mudança estrutural da economia.

Referências
ARROW, John Kenneth; HAHN, Frank Horace. General competitive
analysis. San Francisco: Holden-Day, 1971.
HADDAD, Eduardo Amaral. Retornos crescentes, custos de transporte
e crescimento regional. São Paulo, 2004. 207 p. Tese (Livre-docência
em Economia)  Instituto de Pesquisas Econômicas (IPE), Universidade de São Paulo.

(*) Doutor em Teoria Econômica – IPE–USP.
(E-mail: wfaria@usp.br) .

novembro de 2012

46

temas de economia aplicada

Da Macroeconomia Clássica à Novo-Clássica: Semelhanças
Aparentes, Diferenças Contundentes
VIVIAN GARRIDO MOREIRA (*)

Um passeio panorâmico sobre a
história da macroeconomia revela-nos um fato interessante e muitas
vezes surpreendente: um novo fôlego para algumas velhas ideias põe
em xeque a contribuição das ideias
intermediárias na construção de
uma fronteira do conhecimento
na economia. Na tradição clássica
dos tempos de Smith e Ricardo
havia uma clara ênfase no setor
real da economia, destacando-se
os aspectos da produtividade do
trabalho de um lado e do chamado
véu monetário de outro; o primeiro, decisivo no dimensionamento
do produto e o segundo marcando
a não efetividade da moeda sobre
o mesmo dimensionamento do
produto. Na macroeconomia novo-clássica de Lucas e Sargent, e por
meio de uma trajetória de ideias
bastante distinta, este aspecto
sobre a centralidade do setor real
renasce com grande força, dando
luz a um aparente retorno da velha
tradição. Intermediando estes dois
tempos, tão distantes cronologicamente, estabeleceu-se uma verdadeira revolução macroeconômica,
com idas e vindas de conceitos, devolvendo alguns pontos de chegada
dos clássicos aos novos clássicos,

mas estabelecendo um contundente distanciamento já nos pontos de
partida e durante o percurso de
toda a trajetória. Entre a largada
e a conformação das posições inais, com pelo menos duas imensas
revoluções macroeconômicas no
meio do caminho, vale a pena fazer
este breve voo panorâmico.

1 Robert Lucas e a Reviravolta
nas Expectativas, no Desemprego e na Inflação
Robert Lucas elaborou uma razoável quantidade de estudos durante a década de 70, procurando
testar as condições nas quais as
economias poderiam atingir a taxa
natural de desemprego, bem como
a relação entre desemprego e inlação e o papel das expectativas
neste processo. Suas principais
conclusões apont am para uma
inoperância do formato de expectativas adaptativas para que a economia atinja o desemprego natural,
concomitantemente à percepção
de que esta taxa existe ou existiu
na história de vários países. Seus
estudos descrevem uma continuidade das pesquisas começadas
por Phillips (1958), passando por
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Friedman (1968), evoluindo de
uma perspectiva de trade-off entre
desemprego e in lação de forma
atemporal, para uma validade apenas no curto prazo e, inalmente,
culminando numa não validade
do trade-off, nem mesmo no curto
prazo. A evolução deste processo
começa com a não incorporação
pelos agentes, das políticas monetárias e das mudanças sistêmicas,
passando para uma incorporação
baseada na experiência observada
e, inalmente, para outra, baseada
na ampla percepção de todas as
informações disponíveis ao agente.
Já a política monetária passa por
fases de grande e icácia para e icácia de curto prazo, até o limite de
quase nenhuma e icácia.
Da reviravolta nas expectativas...
e ilustrando a culminância deste
processo, Bray (1982) obser va
que os parâmetros de um sistema
no qual os agentes são capazes de
observar “corretamente” o mundo
convergem para aqueles compatíveis com expectativas racionais, ao
passo que as expectativas adaptativas de Friedman geram subestimações sistemáticas da realidade.
Trata-se da mesma “evolução” de
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ideias disposta em Lucas (1972), no
qual é visível o início de certa inquietação com a insu iciência, a seu
ver, das expectativas adaptativas,
principalmente em se tratando dos
efeitos de longo prazo sobre o nível
real do produto.
Da reviravolta na curva de Phillips
... a observação de uma não existência de trade-off entre in lação e
desemprego no longo prazo trazia,
para Lucas, um desconforto com a
tese de que uma taxa de in lação
crescente poderia manter, forçadamente, um nível de emprego planejado pelas autoridades. Somente a
versão das expectativas racionais
que Lucas busca de Muth (1961)
daria conta de explicar as observações do autor. Novamente, em
Lucas (1976) aparece um desenvolvimento da lógica das expectativas
racionais, mostrando a ine icácia
de estimações econométricas para
a política econômica na medida em
que os parâmetros não se mantêm
estáticos durante o processo de
implantação da política e, principalmente, tendo em vista a própria
defasagem temporal entre a aplicação e os resultados da política. É
esperado que os agentes observem
e reajam a todos esses efeitos, tornando a política até mesmo inútil.
Mesmo a réplica de Gordon (1976)
a este trabalho não desfaz seu conteúdo essencial, trazendo apenas
algumas exceções capazes de, nas
palavras de Gordon, amenizar alguns pessimismos de Lucas.

As implicações dessa forte mudança no pensamento macroeconômico, trazida principalmente por
Lucas, são bem profundas no que
tange à responsabilidade das autoridades monetárias, aos próprios
efeitos da política monetária, mas,
sobretudo, ao comportamento das
variáveis reais e sua condição de
forte autonomia no longo prazo.
Nesse sentido, é interessante observar como que, através de um
caminho conturbado e que várias
vezes “se nega” ao longo do tempo,
o pensamento econômico partiu
dos clássicos até os novos clássicos e retomou a preponderância
do setor real. O que Lucas e os
novos clássicos parecem buscar
são explicações renovadas e compatíveis com os avanços cientí icos
(e técnicas econométricas) para
uma economia cuja estrutura tradicional (clássica) nunca lhes saiu
do pensamento. Esta economia
tem como eixo básico nada mais
do que uma versão aprimorada da
lei de Say: a estrutura de oferta
(ou das forças produtivas) sendo o
principal determinante do nível de
renda; a estrutura de demanda não
exercendo efeitos de longo prazo
sobre a primeira, nem elevando
nem reduzindo seu patamar, mas
apenas acompanhando-o; os níveis
de preço sendo determinados pelo
estoque de moeda em poder do
público e depósitos à vista (M1);
mantendo-se estáveis os níveis de
preço, a oferta monetária aumentará apenas na mesma proporção
dos aumentos da demanda real de
moeda, que, por sua vez, crescerá

na mesma proporção que a renda
real; e, como a irma Teixeira (2002,
p.199), “mais especi icamente, para
manter a estabilidade e ao mesmo
tempo o pleno-emprego, a oferta monetária deverá crescer na
mesma proporção do crescimento
do produto potencial.” Nesta economia a moeda tem dois lados, não
apenas literalmente (!) mas também analiticamente. De um lado
pode causar profundos distúrbios
no sistema quando o governo a utiliza de forma discricionária e não
prevista, e, neste sentido, concorda
com o monetarismo anterior de
Friedman, embora este seja um fenômeno temporário; de outro, é um
elemento de manutenção da estabilidade, quando submetida a uma
política de regras. O que importa
neste contexto é que os novos clássicos concentram toda a sua ênfase
no lado da oferta e produtividade
real dos fatores e retomam, so isticadamente, uma concepção de
véu monetário. Na realidade, o véu
só não é total porque existem as
exceções dadas exatamente para
os casos em que as expectativas
racionais não conseguem captar ou
prever alguma mudança no sistema, como é o caso de uma política
discricionária e não prevista. Estes
casos, porém, mediante qualquer
sinal passível de ser incorporado
no modelo mental dos agentes,
tornam-se rapidamente captáveis.
Exatamente por isso, tão logo as
ações perturbadoras ao mercado
sejam percebidas, deixam de surtir efeitos reais, sendo, no limite
(longo prazo), inúteis.
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2 Duas Revoluções e o Inevitável
Preço de um Divórcio Teórico
Apesar da aparente convergência
entre as duas escolas (clássica e
novo-clássica), interessa-me aqui
apontar a distância essencial que
separa as duas, dada, não mais nem
menos, pela existência de uma revolução marginalista e outra keynesiana no meio de ambas. Essas
revoluções possuem in luência
substantiva na elaboração e evolução do pensamento novo-clássico,
o que o distancia, em conteúdo, da
economia clássica.
Vou exempli icar desenvolvendo
elementos já levantados, com o
reconhecimento da in lação como
uma questão fundamental e o aspecto do pleno-emprego. O agente
novo-clássico é, antes de qualquer
coisa, um agente maximizador e aí
está dada sua racionalidade. Agentes maximizadores operam com
base nos dados presentes e, sobretudo, nas posições potenciais, que
podem assumir em diferentes quadros. É assim que são construídas
as curvas de demanda e de oferta,
o que difere do arcabouço clássico
que trabalhava apenas com quantidades efetivas (confronto entre
quantidades demandadas e ofertadas), não com curvas de posições
potenciais. Este agente com racionalidade preditiva vai muito além
do homem econômico clássico e é
uma decorrência direta da revolução marginalista. Sua racionalidade vai, na sequência, ser uma força
determinante do pleno-emprego,

pois, no mercado de fatores, os
preços relativos irão se alterar
até o limite da absorção de toda
a oferta de mão de obra. Tal coisa
somente ocorre porque, diante das
curvas de posições potenciais, os
agentes são capazes de vislumbrar
e escolher na margem os pontos,
analogamente, potenciais. Frente
a esse quadro, os pontos de equilíbrio dos mercados tornam-se
mera materialização de alguma
coisa previsível. Este fenômeno
simplesmente inexiste na análise
clássica, que permite o desemprego
dito estrutural e trabalha somente
com a lei de Say, mas não com o
pleno-emprego. O desemprego estrutural é um resultado direto de
uma discrepância entre quantidades efetivas (demandadas e ofertadas) de trabalho no qual o setor
produtivo encontra-se incapaz de
absorver toda a mão de obra disponível. Independentemente de uma
provável queda nos salários, trata-se de uma limitação ísica do setor
produtivo somada à inexistência
do mecanismo neoclássico de substitutibilidade (na margem) entre
os fatores mediante a mudança de
seus preços relativos. Incorporar
o pleno-emprego num mecanismo
de convergência ao produto potencial faz a economia novo-clássica
essencialmente diferente da economia clássica.
Quanto ao fenômeno in lacionário,
as preocupações com sua magnitude e os estragos que pode ocasionar na economia são resultado,
principalmente, da revolução key-
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nesiana, que lança um extenso debate sobre moeda e liquidez. Para
contornar esses estragos e retomar
o véu monetário, tem-se, por exemplo, a possibilidade de que o governo anuncie medidas recessivas e
anti-in lacionárias e que isso, por
si só, seja su iciente para zerar a
in lação sem taxa de sacri ício, com
base em expectativas racionais.
Ocorre que esta ideia certamente
seria estapafúrdia para os economistas clássicos! Na realidade,
novas teorias foram elaboradas
para lidar com, e superar, os impactos inegáveis das injeções de demanda tão caras aos keynesianos.
Foi preciso trilhar o caminho que
contrapunha desemprego e in lação, juntamente com as políticas
de ajuste dessas variáveis para que
os novos clássicos formatassem
uma teoria econômica capaz de
lidar com esses temas e ao mesmo
tempo resgatar as conclusões dos
clássicos. Isso vem mostrar que
todo o esforço intermediário envolvendo a construção da curva
de Phillips, e tantas outras intervenções, longe de movimentos fortuitos superados pela fronteira do
conhecimento macroeconômico,
constituíram pavimentação básica
da trilha percorrida pelos novos
clássicos. Mas, o mais relevante é
que isso não foi feito sem um alto
custo ... A economia novo-clássica
ganhou roupagens de clássica, mas
mecanismos essenciais muito distintos. Entre a destreza adquirida
pelo trabalhador da fábrica de al inetes de Smith e as rupturas tecnológicas da teoria dos ciclos reais de
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negócios, um coincidente aumento da produtividade
do trabalho, ao percorrer fundamentações e impactos
tão diferentes, transforma-se num simples detalhe em
comum.

______. Adaptative behavior and economic theory. Journal of Business, v. 59, n. 4, part 2, p. 401-426, October 1986. In: HOOVER,
K. D. The new classical macroeconomics. Oxford: Blackwell, 1988.
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Alterações no MinC: o que Muda para a Economia Criativa?
JULIO LUCCHESI MORAES (*)

1 Introdução
Com apenas dois meses desde a
mudança da cúpula do MinC, é
ainda cedo para avaliar o real impacto que poderá ser efetuado na
pauta criativa nacional. Não apenas
recente, a saída de Ana de Hollanda
e a entrada de Marta Suplicy seguem envoltas no calor do momento pós-eleições municipais. Para
além do mérito político, contudo,
o que podemos esperar da nova
gestão no que se refere ao universo da Economia Criativa? Direitos
autorais, cultura digital e pontos de cultura: é sobre tais temas
que pretendemos nos debruçar no
presente artigo. Valendo-nos de
declarações o iciais das duas iguras públicas, buscaremos apontar
alguns caminhos interpretativos,
identi icando sinalizações sobre
possíveis rupturas e continuidades
entre as duas gestões.

gestão. Sem se perder num exaustivo balanço de objetivos alcançados,
Hollanda destaca o compromisso
de sua administração com o universo da criação cultural. O texto
expressa, em diversas passagens,
que seus 20 meses de governo tiveram na igura do artista a entidade
privilegiada de fomento público. 1
Enxergando no núcleo criador da
arte o ponto nevrálgico da cultura,
sua gestão concentrou esforços
precisamente para a defesa e salvaguarda de interesses desse grupo.
Lemos, assim, que mesmo um projeto de grande envergadura como
a Secretaria da Economia Criativa inscreveu-se prioritariamente
dentro deste paradigma “criador”.
A irma a ex-ministra que:
Se criamos a Secretaria da Economia Criativa em busca do desenvolvimento e sustentabilidade da
nossa produção cultural, não posso

2 O Paradigma dos Criadores
Em seu texto “Em defesa da criação”, comunicação publicada no
jornal O Globo de 20/10/2012,
pouco depois da saída do cargo,
Ana de Hollanda elenca as principais atividades e conquistas de sua
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deixar de denunciar uma guerra orquestrada contra o criador, centro
da inovação cultural e que atinge
as indústrias audiovisual, fonográica e editorial, em franca agonia
em função da pirataria reinante.
Denúncia, apelo, ou mesmo alerta
é a certeza de que a todos nós cabe

um pouco da responsabilidade pela
preservação da expressão cultural,
da emoção, da alegria e da alma do
nosso povo.

Juntamente com o compromisso de
Hollanda com a proteção ao núcleo
produtivo das artes, o trecho é
também indicativo de um dos pontos mais atacados de sua gestão: os
direitos autorais. A polêmica manifestou-se ao longo de uma série de
capítulos e deve ser compreendida
dentro de um quadro ampliado
de discussões sobre a cultura e o
papel do Estado na área.
O primeiro episódio de desentendimentos deu-se após a retirada
do selo Creative Commons do site
do Ministério da Cultura. Em entrevista concedida no início de
2011, a ex-ministra minimizou a
mudança, apoiando-se na legislação constitucional para validar
suas posições sobre a utilização de
conteúdos disponibilizados pelo
próprio MinC.
O debate acirrou-se após acusações
de irregularidades no Escritório
de Arrecadação e Distribuição de
Direitos Autorais (ECAD). Em 2011,
o Senado abriu uma CPI para in-
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reitos autorais, no caso do ECAD, e
adição a bene ícios trabalhistas no
caso do Vale-Cultura). Tais opções
chocam-se, de certa maneira, com
propostas das gestões anteriores.
Não é incorreto pensar que Gilberto Gil e Juca Ferreira valeram-se
da pasta para a implementação de
uma série de políticas experimentais e inovadoras do ponto de vista
institucional. Cabe se perguntar
em que medida Marta Suplicy retomará esse tipo de atividades em
seu mandato.

gestão anterior. A própria Ana de
Hollanda destaca em seu discurso
que:

prontos para serem lançados.

3 Cultura Digital e Pontos de Cultura: Pautas “Desidratadas”?

O lançamento do recente edital de
fomento a projetos ligados à cultura negra é, de certo modo, um
indicativo de mudanças. É possível
ver na medida um indício de que
a atual gestão não terá por foco o
universo do artista criador, privilegiando outras instâncias representativas, como grupos étnicos
ou regionais. Em algumas de suas
primeiras declarações públicas no
novo cargo, Marta Suplicy também deu a entender que pretende
se reaproximar da ala da cultura
digital sugerindo, novamente, uma
retomada de planos anteriores a
Hollanda.

Pode-se avaliar que essas diversas
medidas e posicionamentos da gestão Ana de Hollanda articularam-se a um projeto de fortalecimento
de arcabouços culturais e legais
preexistentes (manutenção dos di-

Outro projeto que deve ser potencializado são os Pontos de Cultura,
iniciativas da sociedade civil mapeadas e, por vezes, auxiliadas por
recursos do MinC. Há, por um lado,
certa continuidade em relação à

vestigar supostas práticas fraudulentas no órgão. No ano seguinte,
a discussão foi ainda mais longe,
atingindo reverberação internacional, depois que o escritório tentou
cobrar por vídeos do Youtube postados em blogs. Uma vez mais, Ana
de Hollanda virou foco de ataques
de grupos militantes da cultura
digital e favoráveis à lexibilização
dos direitos autorais.
O posicionamento da ex-ministra a
favor da manutenção dos regimes
de direitos autorais pôde ser percebido também (ainda que em menor
grau) na defesa do Vale-Cultura,
uma das principais bandeiras pelas
quais a gestão vinha batalhando. O
projeto, que segue tramitando no
Congresso, tem por objetivo fornecer um valor mensal de R$50,00
a trabalhadores de até cinco salários mínimos para dispêndio em
produtos culturais. CDs, livros e
ingressos de teatro e cinema são
apontados no site do Ministério
como exemplos de bens que podem
ser adquiridos.

Um dos programas mais complexos
do MinC é o Cultura Viva. São 3.703
pontos de Cultura em todos os Estados do país apoiados pelo MinC,
diretamente ou por meio dos Estados ou Municípios. Nesse um ano
e oito meses quitamos as dívidas e
atualizamos as parcelas de todos os
que estavam em condições de receber. Deixamos vários novos editais

Marta Suplicy, todavia, a irmou
que os Pontos de Cultura estão atualmente “desidratados” e merecem
mais atenção por parte do órgão. A
ministra já a irmou, todavia, que a
proposta de atingir a meta de 15
mil Pontos de Cultura até 2020 (um
dos objetivos do Plano Nacional de
Cultura, lançado no ano passado) é
“um delírio”. A senadora tem noção
que assume a pasta cultural com
desa ios e, como de costume, orçamento apertado.
Por ora, contudo, reina o otimismo
e a política tem recebido votos
de apoio. A aprovação da PEC da
Cultura, criando o Sistema Nacional de Cultura e regulamentando
a interação entre os vários entes
administrativos culturais, é um
deles. Espera-se que nos próximos
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cia
meses mais novidades apareçam na agenda criativa: a
mudança do marco legal da Lei Rouanet e a discussão
parlamentar sobre alteração nos regimes de direitos
autorais são algumas das pautas que devem alcançar
centralidade na gestão Suplicy.

1 “O grande compromisso desta gestão foi o de defender a sustentabilidade da produção cultural. Como disse no discurso de posse, “é a
cultura que diz quem somos nós. É na criação artística e cultural que
a alma brasileira se produz e se reconhece” e, mais adiante, “devo e
vou colocar, no centro de tudo, a criação e a criatividade”.
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Ecorresenha
The 2050 Criteria: guide to responsible investment in agricultural, forest, and seafood commodities.
WWF Report, Sept. 2012.

THIAGO FONSECA MORELLO (*)

A pressão da humanidade sobre o
planeta ultrapassou a barreira da sustentabilidade já em 2008, passando,
desde então, a comprometer a regeneração da capacidade de suporte da
Terra. O maior responsável é o consumo de produtos agropecuários, o que
se explica pela conexão das atividades implicadas com o desmatamento,
uso massivo e poluição da água e com
a pesca predatória.
Este quadro se torna ainda mais preocupante na esteira da previsão de uma
população de 9 bilhões de pessoas
para o ano de 2050, a qual estará mais
concentrada em cidades e contará
com uma participação consideravelmente maior da classe média.
Além disso, há a alta do valor médio
e da volatilidade dos preços de com-

modities agrícolas observada na última década.
A dimensão colossal do problema é
mais do que suficiente para convencer
sobre a importância de um guia de
boas práticas para o investimento em
produtos agropecuários, direcionado
a investidores institucionais (setor financeiro e produtivo) ou individuais.
Trata-se exatamente do que pode ser
encontrado no texto aqui resenhado.
Há, na página 6, uma lista de iniciativas do setor financeiro mundial com o
intuito de garantir a sustentabilidade
“na ponta” dos investimentos. Essas
alternativas são complementadas
pela certificação e outras soluções
em construção pelo terceiro setor em
parceria com o setor privado (p. 11).

Longe de pedir uma contenção do
investimento na agropecuária, o relatório clama pelo direcionamento
responsável dele (apoiado no conhecimento da cadeia e de seus impactos).
Ou seja, investir melhor (p. 10).
Há dez capítulos, e cada um deles
trata de um segmento específico do
setor primário: (i) aquicultura; (ii)
carne bovina; (iii) algodão; (iv) gado
leiteiro; (v) óleo de palma; (vi) soja;
(vii) cana-de-açúcar; (viii) madeira;
celulose e papel; (ix) frutos do mar; e
(x) bioenergia.
A carne bovina, terceira fonte de proteína mais consumida pela humanidade, tem no desmatamento de florestas
tropicais e na emissão de metano suas
principais formas de impacto ambiental. Esta última é crítica também
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(obviamente) no caso do segmento
de gado leiteiro (p. 35). Ocupando de
60 a 70% da área de agropecuária do
mundo, a produção de carne bovina
responde por apenas 6 a 11% da alimentação humana (p.23).
O óleo de palma é o óleo vegetal mais
consumido no mundo e o principal
vetor de expansão de seu cultivo é
o investimento em biocombustíveis.
Mais um segmento cujo impacto
ambiental se processa pelo canal da
supressão de florestas tropicais, mas,
neste caso, de forma indireta, i.e., a
partir do deslocamento de atividades
como a criação de gado e o cultivo
agrícola (p. 41).
É este mesmo mecanismo que chama
a atenção quando entram em cena a
soja e a cana-de-açúcar. Estados Unidos, Brasil e Argentina concentram
90% da produção mundial da primeira, enquanto a segunda tem suas
áreas de cultivo mais distribuídas
pelo mundo (p. 53). Para o Brasil, isto
significa perda de biodiversidade nos
biomas Amazônia, Cerrado e Mata
Atlântica. Quanto à cana, é preciso
chamar a atenção para as condições
de trabalho e para a emissão de po-

luentes e de gases de efeito estufa
através da queima pré-corte. Para
ambas as culturas, a concentração
de terras é um problema social que
permanece.
O setor de base f lorestal, denominação utilizada no Brasil, além da
degradação de florestas por meio da
exploração (predominantemente de
impacto incontrolado), tem impacto
relevante pela via da produção de
energia com subaproveitamento de
madeira. É recomendada a expansão
das plantações f lorestais, mas em
áreas degradadas.

que inclui o monitoramento dos investimentos e dos empreendimentos
contemplados –, mas também para
propor novos critérios eventualmente
mais adequados.
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Aproximadamente 87% das áreas
pesqueiras do mundo estão exploradas completamente ou superexploradas (p. 67). Similarmente ao que se
tem para a exploração madeireira de
florestas tropicais, a grande questão
do segmento é como promover a transição para um padrão de produção
que respeite a capacidade natural de
regeneração.
Ao final, convocam-se as instituições
fi nanceiras não apenas para promover, em seu dia-a-dia, os critérios
de sustentabilidade já existentes – o
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