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Agricultura: Agronegócio da Carne Bovina e o Mercado Externo
Antonio Carlos Lima Nogueira (*)

Qual é a situação atual do mercado externo para a carne bovina
brasileira? Em janeiro, o Brasil
vendeu 42 milhões de dólares ou
7,3 milhões de toneladas de carne
industrializada. O faturamento é
18,3% menor do que em dezembro
passado e 50,1% inferior ao de janeiro de 2011, conforme dados do
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior. O
agronegócio da carne bovina no
Brasil tem passado por profundas
transformações para atender às
demandas regulatórias e do consumidor relacionadas à sustentabilidade e garantia de origem, que
podem favorecer a competitividade
externa. Por outro lado, o crescimento da demanda doméstica pode
afetar a disponibilidade de produto
e a propensão dos produtores para

a exportação. Neste artigo são analisados alguns fatores que podem
afetar o desempenho do setor no
mercado externo, a saber: o balanço entre produção e consumo
interno, a defesa sanitária animal e
a demanda externa.

Vamos começar tratando do balanço entre oferta e demanda. O
perfil da pecuária brasileira em
2011, apresentado pela Associação
Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC, www.
abiec.com.br), revela estatísticas
impressionantes e algumas deficiências. Como destaques positivos,
podemos ressaltar o rebanho de
208 milhões de cabeças e o abate
anual de 39,5 milhões de cabeças.
Conforme a associação, na década
de 2000 o Brasil consolidou sua

posição na produção e exportação
de carne, tendo atingido o posto
de maior exportador em 2004. A
produção brasileira é conduzida
de forma predominante no sistema
extensivo, com o manejo do gado
em pastagens. Atualmente, o setor
ocupa 172 milhões de hectares de
pastagens, com uma densidade
média de 1,2 cabeças por hectare.
Apesar de permitir uma alimentação natural aos animais, com redução dos riscos de contaminação
do produto final, esta forma de
ocupação revela uma baixa eficiência na utilização da terra, o que
gera questionamentos quanto à
sustentabilidade da atividade no
longo prazo.
Nestas condições, o setor produziu,
em 2011, 9,1 toneladas equiva-
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lentes de carne (TEC), das quais
7,6 milhões abastecem o mercado
interno (83,5%), resultando em
um consumo per capita de 40 kg/
ano. Para a exportação são destinadas 1,5 milhões de TEC (16,5%
da produção), distribuídas em três
categorias: 1,1 milhão de carne
in natura (71%), 260 mil de carne
industrializada (17%) e 173 mil de
miúdos e outros (11%). Ocorreu
também a exportação de 405 mil
animais vivos. Esses dados revelam um foco do setor no mercado
interno, que apresenta maior facilidade de atendimento em razão
da familiaridade do consumidor
brasileiro com o produto e a facilidade de acesso aos canais de
distribuição em redes de pequeno e médio porte. Desta forma, a
parcela destinada à exportação
representa menos de um terço do
total produzido e a maior parte dos
produtos exportados não envolve
agregação de valor, como o caso da
carne in natura e os animais vivos.

Tendo em vista que o mercado interno já é prioritário para o setor,
visto que o percentual de exportação não chega a 20%, as perspectivas para que essa participação
aumente são pequenas, considerando-se o balanço entre oferta e
demanda. A principal justificativa
para esta hipótese é que a demanda doméstica poderá crescer nos
próximos anos, considerando-se o
processo em curso de crescimento
do poder aquisitivo da população
decorrente de políticas públicas de
previdência social e transferências
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de renda, o crescimento da economia e a manutenção de um baixo
nível de desemprego. Assim, se este
aumento da demanda interna se
confirmar, pode-se esperar que o
eventual aumento da produção seja
direcionado para esse mercado, ou
até que uma parcela das exportações seja deslocada para esse fim.

O segundo fator que pode afetar
as exportações é a defesa sanitária animal. As principais ameaças
consideradas como barreiras à exportação são a febre aftosa e a doença da vaca louca. Neste aspecto o
setor tem apresentado progressos
expressivos, com uma combinação
de políticas públicas e estratégias
privadas. Na esfera pública, diversas iniciativas têm sido adotadas
com o objetivo de se aprimorar o
controle da sanidade dos rebanhos
por meio de vacinação, controle do
trânsito de animais em fronteiras
estaduais ou federais, rastreabilidade. Este processo tem recuperado diversas regiões de produção a
partir da erradicação de focos de
febre aftosa e permitido o retorno
das exportações, desde que sejam
cumpridas as exigências dos países
compradores.
No âmbito federal, existe o Programa Nacional de Erradicação da
Febre Aftosa, que tem por estratégia principal a implantação progressiva e a manutenção de áreas
livres da doença, de acordo com as
diretrizes da Organização Mundial
de Saúde Animal (OIE). O programa possui um mapa do território

nacional com a classificação das regiões em diferentes níveis de risco
de ocorrência da doença. A partir
desse mapeamento, existe uma
política de vacinação com abrangência e periodicidade adequada
a cada nível de risco. Conforme
informado pela ABIEC, em 2010 foi
alcançada uma cobertura de 98,2%
do rebanho com este programa.

Com relação à doença da vaca louca
(BSE), o Brasil não recebia avaliação sobre este risco por parte
da OIE até 2007, e os potenciais
compradores faziam análises particulares para embasar a decisão
de compra. A primeira classificação
do Brasil como um país de risco
controlado ocorreu durante a 75ª
Sessão Geral da OIE, em maio de
2007. A principal justificativa foi
que o Brasil apresentou falhas em
seus controles de importação e
vigilância dos animais importados
e de mitigação de risco. Apesar de
o Brasil nunca ter apresentado um
caso de BSE, segundo a OIE, o País
se encontra no grupo de “Risco
Controlado”. A principal garantia
para que este risco seja controlado
é a alimentação a pasto do rebanho
brasileiro, o que pode ser explorado nas estratégias comerciais e negociações com países compradores.
Além das iniciativas públicas, muitos agentes privados têm aplicado
estratégias de diferenciação que
contribuem para o aprimoramento
da sanidade animal. As recentes
estratégias de certificação de bovinos por parte de redes varejis-
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tas, o surgimento de cadeias de
lojas com marcas reconhecidas
ou até as estratégias de garantia
de origem ou integração adotadas
por restaurantes e churrascarias
favorecem a oferta de produtos
de alta qualidade. Neste sentido, a
questão da sanidade animal parece
estar equacionada, ainda que não
totalmente resolvida. Os esforços
públicos e privados neste campo
podem contribuir para melhorar o
desempenho do setor no mercado
externo ao reduzir as desconfianças e oferecer garantias cada vez
mais sólidas sobre a sanidade do
rebanho brasileiro.
O terceiro e último aspecto é a demanda externa. Conforme o perfil
apresentado pela ABIEC, podemos
identificar dois mercados distintos.
No caso da exportação de carne in
natura, os principais compradores
foram a Rússia, com 28%, o Irã,
com 16%, e o Egito, com 12%; os
44% restantes estão distribuídos
em outros países. No mercado de
carnes industrializadas, os principais compradores são a União
Europeia, com 53%, e os EUA, com
12%, e os 29% restantes destinados a outros países. Esta distribuição permite a constatação de
que a carne in natura brasileira é
adquirida por países emergentes
ou pobres, enquanto a carne industrializada chega aos países desenvolvidos.
Considerando-se esta distribuição
e as perspectivas para o futuro
próximo da economia mundial,

podemos considerar que a possibilidade de aumento da demanda
é maior para a carne in natura.
Resolvidas as questões de barreiras sanitárias e com a aprovação
das regiões produtoras no Brasil,
espera-se que a expor t ação de
carne in natura possa crescer para
os países emergentes, tendo em
vista que esses países poderão ter
um crescimento econômico mais
robusto do que os países desenvolvidos. Nem se considera aqui a
possibilidade de importação por
parte da China, que depende de um
aumento na renda da população,
além da conquista dos consumidores, que possuem uma preferência
histórica pela carne de suínos. Se
essas condições forem atingidas no
médio prazo, será aberto um imenso mercado para o agronegócio da
carne bovina do Brasil.
Com relação à carne industrializada, as perspectivas não são
positivas, tendo em vista a crise
econômica que os países da União
Europeia estão atravessando, que
já se configura como uma recessão
de longa duração para os países
de economias mais frágeis. A manutenção dos níveis elevados de
desemprego e o baixo dinamismo
dessas economias poderá provocar
uma redução na importação da
carne industrializada brasileira.
Uma alternativa a ser explorada
pelos produtores brasileiros seria
tentar colocar parte desses produtos nos mercados emergentes.

Em linhas gerais, o balanço entre
oferta e demanda interna não parece oferecer incentivos significativos para a melhoria do desempenho do setor de carne bovina no
mercado externo, tendo em vista
a perspectiva de crescimento do
poder aquisitivo da população
brasileira. A questão da sanidade
animal está sendo trabalhada de
forma positiva e poderá contribuir
para a abertura de novos mercados
e expansão nos atuais. No caso da
demanda externa, podemos esperar um impulso positivo somente
por parte dos países emergentes,
que compram a carne in natura
brasileira. Em resumo, as perspectivas do setor no mercado externo
são medianamente positivas, mas
a potencial expansão das vendas
externas não poderá oferecer ganhos de rentabilidade ou aumento
das margens, visto que tende a se
concentrar nos produtos de baixo
valor agregado. Com isso, ainda
que a expansão das vendas nas
condições previstas neste artigo
possa ajudar nas contas externas
do Brasil, não se pode esperar que
este movimento favoreça as condições de produção ou o incremento
da industrialização da carne para
exportação, que poderia ter efeitos
mais profundos e benéficos na estrutura produtiva do agronegócio
da carne bovina.
(*)Mestre em Administração pela FEA-USP e
presidente do ISDAS – Instituto de Sociedades
em Desenvolvimento Autossustentável. (Email: aclimano@gmail.com).
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No Ritmo do Capital (Parte 1)
José Paulo Guedes Pinto (*)

1 Introdução
O objetivo deste artigo é apresentar os principais resultados
da pesquisa realizada na tese de
doutorado do autor (PINTO, 2011).
Neste primeiro artigo, de uma série
de três, procurar-se-á delinear a
apresentação teórica que serviu de
base para analisar criticamente as
transformações pelas quais o sistema capitalista vem passando com a
emergência das novas tecnologias
de informação e comunicação. A
pesquisa levou em consideração
o fato de que, hoje, o capital subordina a produção de um modo
novo e com uma nova intensidade,
devido à emergência do capital
conhecimento. Apoiado na tese da
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desmedida do valor, o trabalho retomou as formas de subsunção do
trabalho ao capital (formal, material e real) derivadas em O Capital,
de Karl Marx, procurando delinear
uma sequência lógica e histórica
para a gênese de uma nova forma,
qual seja, a subsunção intelectual
do trabalho ao capital, que seria
típica de um período de produção
pós-grande industrial (PR ADO,
2005).
Para melhor explicitar esses processos de mudança, tomou-se como
objeto de estudo a indústria da
música no Brasil e no Mundo, e
mais especificamente, dentro dela,
a indústria fonográfica. Este setor,
por sempre ter dependido do tra-

balho criativo, uma vez que utiliza
intensivamente o conhecimento e
as inovações geradas no plano coletivo, vem sofrendo os efeitos da
emergência das novas tecnologias
de uma forma às vezes negativa
do ponto de vista do capital e de
uma forma, talvez, muito positiva no que tange à produção e à
distribuição de mercadorias de
forma autônoma e independente do capital. Através de estudos
de caso e evidências empíricas,
procurou-se demonstrar como as
descontinuidades presentes na
indústria cultural, principalmente
as que emergiram no século 21,
mudaram radicalmente os modelos
de negócios tradicionais do grande
capital da indústria fonográfica e
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as formas pelas quais este capital
vem submetendo o trabalho, bem
como a sua relação com a cultura e
o Estado de forma mais geral.

2 Reestruturação Radical

No trabalho, partiu-se do pressuposto de que a crise econômica que
assolou as principais economias capitalistas entre o final dos anos sessenta e o início dos anos oitenta do
século passado foi responsável por
uma mudança de paradigma em
toda a sociedade capitalista que,
além de ter exigido mudanças nas
relações de produção e apropriação, foi responsável por mudanças
na esfera política e ideológica do
sistema.

É evidente que, no capitalismo, a
retomada da acumulação historicamente sempre esteve ligada à penetração da ciência e da tecnologia na
produção. É difícil negar, portanto,
que a retomada do processo de acumulação de capital iniciado após a
crise do último quarto do século
passado não tenha relação com a
emergência das novas tecnologias
digitais da informação e da comunicação, inovações que se assentaram
a partir da década de 1990 com a
difusão do microcomputador, do
celular, com a abertura da internet
e com o espraiamento das conexões
de banda larga.
Mas as mudanças advindas das
tecnologias da informação e das
comunicações, em comparação com

as revoluções industriais anteriores ― sendo a Primeira Revolução
Industrial associada à invenção da
máquina a vapor e a Segunda associada à invenção da eletricidade e
do motor à combustão ―, parecem,
porém, ainda mais radicais. São radicais não por serem parte de uma
revolução industrial em si; nisso,
são similares às revoluções anteriores, pois a partir dessas mudanças
foram criadas “novas combinações”
no sentido de Schumpeter.
A recente revolução industrial é radical porque o conhecimento passa
a ser o insumo central de boa parte
da produção e da dinâmica social.
Esse fato está vinculado ao uso da
nova infraestrutura de comunicação na produção e na distribuição
do conhecimento pela sociedade
nas áreas da informação, ciência,
arte e cultura, por exemplo.

Assim, para além da grande indústria (no sentido de Marx), essa
onda de inovações tecnológicas
conduz a um novo paradigma em
que a dimensão grande industrial
em si é menos decisiva. A recente
convergência digital propiciada
pelos computadores que operam
em rede ― com o armazenamento,
processamento e transmissão de
todo tipo de informação ― acabou
por liberar, de quase todos os seus
suportes clássicos, a produção em
campos como a ciência, a arte e a
cultura: assim, textos são liberados
do papel, sons do vinil ou das fitas
magnéticas, imagens do papel fotográfico, filmes da película. Os com-

putadores, máquinas universais
de processamento de informações,
ampliaram de forma exponencial a
capacidade humana de operar com
estas informações. A convergência
digital tornou essas informações
potencialmente acessíveis quase
sem custos, para cada indivíduo.
Isto, porém, introduziu uma dinâmica potencialmente desmercantilizadora no capitalismo.

Na linguagem econômica, esse “perigo” da desmercantilização decorre das propriedades sui generis que
o “bem” conhecimento ― base da
acumulação ― possui; propriedades estas que já haviam sido constatadas pelos economistas Arrow
(1959) e Nelson (1959) em seus
artigos pioneiros sobre inovação e
pesquisa básica. São elas: o custo
de reprodução nulo, o fato de que
qualquer comprador pode destruir
seu monopólio e a incerteza ou o
risco inerente a esse tipo de bem
(é impossível avaliar o valor da
informação antes de conhecê-la).
Para estes autores, por conta dessas propriedades, a informação e
o conhecimento deveriam ser bens
públicos: essa seria a melhor solução do ponto de vista do bem-estar
econômico. Arrow (1959, p. 617)
concluiu que o acesso a esses tipos
de bens deveria ser gratuito. Nesse
sentido, os direitos de propriedade
intelectual provocariam uma subutilização do conhecimento.
No entanto, não é possível definir
se um bem é público apenas a partir de seus atributos intrínsecos;
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essa definição depende também
das instituições que regulam o
modo de seu emprego, o que confere à definição do bem um caráter
político. Mesmo a defesa nacional,
por exemplo, caso clássico de bem
de uso não exclusivo, sob certas
circunstâncias pode favorecer apenas um grupo determinado dentro
do território de uma nação. Assim,
a definição de bens inerentemente
públicos se relativiza; dito de outro
modo, pode-se dizer que a maioria dos bens, em última instância,
pode ser privatizada por meio de
legislação que provém de decisões
políticas.
Eis que surge o paradoxo: por um
lado, o conhecimento, diferente dos
bens comuns, é um valor de uso
não rival (seu uso não exclui o uso
dele por outra pessoa); por outro,
vem se tornando cada vez mais
a base sobre a qual se sustenta a
acumulação de capital no sistema
capitalista.

E desse paradoxo emerge a pergunta: será a necessidade de transformar os saberes científicos, tecnológicos e culturais em mercadoria
que irá fomentar, portanto, uma
lógica de privatização na sociedade? Uma resposta mais imediata
diria que a forma mercadoria vem
se tornando cada vez mais abrangente submetendo não só os objetos mais usuais, mas também o
genoma, o próprio corpo humano,
os produtos da alma (culturais) em
objetos da propriedade privada.
Isso vem se mostrando cada vez
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mais uma condição vital para que o
sistema capitalista possa continuar
funcionando.

Eis que, para se compreender o recente período de desenvolvimento
do capitalismo, deve-se levar em
consideração a emergência, nas últimas décadas, de novas formas de
produção e de apropriação que, em
si, possuem um impacto profundo
na transformação da sociedade
como um todo.

3 A Pós-Grande Indústria

Assim, procurou-se utilizar, como
base teórica para esta pesquisa,
a tese da desmedida do valor elaborada por Prado (2005). Nessa
obra, o autor retoma as formas de
subsunção do trabalho ao capital
(formal, material e real) derivadas
d’O Capital, de Karl Marx, procurando delinear uma sequência
lógica e histórica para a gênese
de uma nova forma de subsunção
do trabalho ao capital, qual seja,
a subsunção intelectual, que seria
típica de um período de produção
pós-grande industrial.
A crise dos anos 1970 e 1980 e a
posterior ascensão do neoliberalismo de certo modo aceleraram a
passagem da grande indústria para
aquilo que Fausto (2002) chamou
de pós-grande indústria, que seria
uma nova forma de subsunção do
trabalho à produção e uma nova
forma de apropriação do exceden-

te, ligada à emergência do “conhecimento-capital”.

Longe de ser novidade inesperada,
essa nova forma de produção (e de
apropriação) da riqueza efetiva já
estava de certa forma pressuposta
no funcionamento da sociedade
capitalista. Ao indagar-se nos Grundrisse (2001, p. 483-484) sobre o
que aconteceria com a produção
caso a maquinaria (ou a grande indústria) se desenvolvesse, Marx anteviu aí uma possibilidade de que a
produção passasse a ter como base
o que ele chamou de intelecto geral.
As consequências mais concretas
desse desenvolvimento, porém,
foram mais bem explicitadas com
o próprio evolver histórico, evolver
este que foi objeto desta pesquisa.

O capital, que na grande indústria era objetivado como capital
fixo por meio do sistema de máquinas, passa a se fixar, na etapa
pós-grande industrial do seu desenvolvimento, no intelecto geral.
Concretamente, o capital começa
a se apropriar da ciência, da tecnologia, e da cultura através de
diversas formas, como as patentes
e outros direitos de propriedade
intelectual 1 que são garantidos
pelo Estado. Nesse sentido, para
fazer do conhecimento matéria
da relação de capital, ele tem de
restringir a propriedade privada à
propriedade monopolista.

A ssim, a for ma de dominaç ão
na pós-grande indústria tem de
mudar em relação à forma anterior
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(grande indústria), pois a força
produtiva não aparece mais como
força produtiva do capital e sim
como atributo do intelecto geral. O
resultado do processo de produção
é cada vez menos fruto da atividade do trabalhador enquanto tal, e
torna-se cada vez mais algo que é
mediado pelo trabalhador, mas que
advém da atividade humana coletiva e social.
Cer t as formas de apropriação,
como os direitos de propriedade
intelectual, porém, se mostram
mais frágeis que as formas anteriores (como a simples venda de mercadorias), pois dependem de uma
proteção jurídica direta, já que “a
inteligência coletiva é uma força
que não pode ser apropriada como
um todo, existe necessariamente
de modo descentralizado, forma
uma rede extremamente complicada e está em permanente processo
de reconstrução” (PRADO, 2005, p.
135).
A subsunção do trabalho ao capital
que, na etapa da grande indústria,
era formal, material e real, agora
se torna, em certos ramos da produção capitalista, cada vez mais intelectual, ou seja, a dominação que
assumia a forma da dominação direta do trabalhador pela máquina,
engendrada no trabalho mecânico
inerente ao sistema de máquinas,
centra-se agora na atividade intelectual dos trabalhadores.

A apropriação do excedente, por
sua vez, assume cada vez mais uma
forma que é inerente ao capital
portador de juros, pois ao invés de
se apropriar do excedente através
da venda simples de mercadorias,
o capital, por temer perder seu
monopólio sobre o conhecimento
científico e tecnológico produzido,
deve alugar o direito de uso desse
conhecimento. Por isso mesmo, a
produção de capital-conhecimento
só pode ser realizada dentro do
modo capitalista de produção se o
valor de uso não puder ser reproduzido e transferido livremente de
pessoa a pessoa, por exemplo, por
meio de cópias sem custos. Para
impedir a apropriação gratuita
desses bens, eles são protegidos
por direitos de propriedade intelectual, que estabelecem a distinção entre cópias legais e ilegais (ou
não autorizadas).
A empresa possuidora de um programa de uso universal, por exemplo, não pode vendê-lo como mercadoria. Mas poderá alugá-lo para
todos os interessados, já que, nessa
modalidade de transação, ela poderá manter para si a propriedade
do valor-capital objetivado no programa, cobrando pelo acesso a esse
objeto. Todos os consumidores poderão, assim, dispor do seu valor de
uso, mantendo uma cópia numerada do programa em seus próprios
computadores pessoais, desde que
paguem para tanto. E eles terão de
remunerar, em conjunto, a depreciação do conhecimento-capital

produzido pela empresa de software, ou seja, o retorno do principal,
assim como um montante de juros
que remunere adequadamente esse
capital. Cada consumidor, seja ele
produtivo ou não produtivo, seja
ele uma empresa ou um indivíduo, terá de contribuir com uma
quota cuja soma (∑d’), ao final da
vida útil do programa, represente
o retorno do capital adiantado e
do mais-capital. O ciclo do capital, nesse caso, de início, pode ser
assim representado:
D – M … P … ∑k’ – ∑d’= D’

Esse tipo de produção capitalista
só consegue ter êxito, portanto,
se a empresa, o Estado e outros
pilares do sistema garantirem,
por diversos meios ― entre eles a
ideologia na forma de marketing,
mas também a coerção e a força ―,
que os consumidores paguem pelo
acesso a algo que pode ser adquirido a um custo nulo. (PINTO, 2011,
p. 55-56)
Por conta dessa inadequação entre
a forma do capital e o conteúdo que
lhe dá suporte (ou seja, o conhecimento) ―, a dominação capitalista,
longe de se abrandar, vem se tornando talvez mais intransigente
e totalizadora, estendendo-se não
apenas sobre o tempo de trabalho, mas também para além desse
tempo, avançando para a vida social do trabalhador como um todo.
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1 Introdução
Muitos dos estudos sobre Previdência Social no Brasil baseiam-se
nos dados de pesquisas domiciliares que, embora sejam estimativas
realizadas a partir de uma amostra, apresentam dados de ótima
qualidade e comprovadamente
1
confiáveis. Os indicadores de cobertura utilizados pelo Ministério
da Previdência Social (MPS), por
exemplo, são estimados a partir
dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), cuja
periodicidade é anual.
Na busca de mais certeza sobre
os diagnósticos, é útil também
realizar estudos, de forma complementar e comparativa, a partir
dos dados dos registros administrativos da Previdência Social, que
se constituem em uma rica fonte
de dados. Para tanto, os gestores e
pesquisadores das políticas previdenciárias contam com a riqueza
de dados do Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS) e também os dados do Anuário Estatístico de Previdência Social (AEPS).

2
Desde o final de 2011, há uma
possibilidade adicional, que é a
utilização de dados do Censo 2010.

O presente artigo busca, a partir
da utilização dos dados do AEPS e
do Censo 2010, realizar um estudo
preliminar da Previdência Social,
sobre proteção social e cobertura
previdenciária, com uma fonte de
dados diferente da PNAD/IBGE.

Com esses objetivos, o artigo está
organizado da seguinte forma: a)
na seção 2 é feita uma análise do
indicador de proteção social dos
idosos utilizando-se dados dos
registros administrativos de beneficiários idosos e da população
do Censo em 2010;3 b) na seção 3
é feita uma análise, a partir dos
registros administrativos, da evolução da contribuição previdenciária dos trabalhadores ativos, com
especial ênfase nas iniciativas de
inclusão previdenciária e, em particular, (b.1) do Microempreendedor
Individual (MEI) e (b.2) dos trabalhadores domésticos; c) na seção
4 é feita uma resenha preliminar
de boas práticas em alguns países,
focando no sistema de voucher;
c) na seção 5 são apresentadas as
considerações finais.

2 Proteção Social dos Idosos em
2010
Conforme colocado anteriormente,
tradicionalmente o Ministério da
Previdência Social e outras instituições analisam a proteção social por meio dos microdados da
PNAD/IBGE. Em 2010, existe uma
possibilidade alternativa de mensuração combinando os registros
administrativos da Previdência
Social com os dados do Censo 2010.
Essa possibilidade fica reforçada com a introdução, no AEPS de
2010, do dado sobre beneficiários.
Isto é importante, pois o dado de
benefícios acaba não explicitando
a questão da acumulação de benefícios. Em dezembro de 2010, de
um total de cerca de 28 milhões de
benefícios emitidos, havia cerca de
26,2 milhões de beneficiários, denotando que 1,8 milhão de pessoas
acumulam benefícios. Do total de
26,2 milhões de beneficiários, em
dezembro de 2010, cerca de 17,2
milhões (65,9% do total) eram de
idosos,4 ou seja, pessoas com 60
anos ou mais de idade.

Os dados do Censo de 2010 indicam a existência de cerca de 20,6
milhões de idosos no Brasil, o que

fevereiro de 2012

12

temas de economia aplicada
resultaria (dado o total de 17,2 milhões de beneficiários) em uma proteção social dos idosos na faixa
de 83,68%, mesmo sem considerar os maiores de 60
anos não-beneficiários que são contribuintes, ou seja,
a cifra de 83,68% ainda seria um dado subestimado.
Mas, mesmo subestimada, essa cifra representa um
valor superior ao registrado pela PNAD 2009, que foi
de 81,73%.
A diferença verificada entre a PNAD 2009 e os dados
do Censo e dos registros administrativos em 2010
não deve ser interpretada como um aumento real da
cobertura, tendo em vista que as metodologias são
distintas e, portanto, os dados não são diretamente
comparáveis.

Ademais, o novo indicador tem a limitação de misturar
dados de fontes distintas (Censo e registros administrativos), bem como estaria subestimado tanto por
não considerar os contribuintes não-beneficiários,
como também não leva em consideração os aposentados e pensionistas dos Regimes Próprios, que não
estão considerados nos dados da Tabela 1, mas que
são, em princípio, considerados pela PNAD.

Um dado que chama atenção é que, diferentemente do
resultado tradicionalmente observado pela PNAD, no
presente exercício foi registrada maior proteção social
entre as mulheres do que entre os homens. A utilização dos dados de beneficiários dos registros administrativos da Previdência Social com os da população
do Censo, em 2010, indicou uma cobertura de 84,27%
para as mulheres e 81,97% para os homens, enquanto
a PNAD aponta maior cobertura para o sexo masculino. Uma diferença de metodologia que ajuda a explicar
esse resultado é que não foram considerados, nos
indicadores de cobertura, aqueles (as) trabalhadores
(as) que, embora não sejam beneficiários do INSS, são
contribuintes para a Previdência e, portanto, contam
com proteção social. Nesse grupo, há predominância
de pessoas do sexo masculino, tanto porque o diferen-
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cial de participação no mercado de trabalho é maior
para aqueles com idade mais elevada, refletindo uma
divisão de trabalho por gênero que prevaleceu no século passado, como também a aposentadoria por idade
dos homens se dá aos 65 anos, e não aos 60 anos, como
ocorre para as mulheres.

Tabela 1 – Número de Beneficiários do INSS e
População Segundo o Censo 2010 com 60 anos ou mais
Sexo

Beneficiários em
Dezembro de
2010 (a)

População 60 anos
ou mais Censo
2010 (b)

Cobertura (a) /
(b) em %

Homens

7.505.346

9.156.111

81,97

Mulheres

9.635.495

11.434.486

84,27

TOTAL

17.230.867*

20.590.597

83,68

Fonte: Elaboração DRGPS/SPPS/MPS a partir de dados do Anuário
Estatístico da Previdência Social e do Censo 2010 do IBGE. *
Há cerca de 90 mil beneficiários para os quais, por problemas
cadastrais, não foi possível identificar o sexo, razão pela qual a
soma de homens e mulheres não condiz com o total apresentado.
Esse fato gera ligeira subestimativa no indicador de cobertura
desagregado por sexo (de homens e mulheres).

Se for considerada a faixa etária de 65 anos ou mais,
o grau de proteção social é ainda maior: a população,
segundo o Censo 2010, seria de cerca de 14,1 milhões
de pessoas, dos quais cerca de 13,4 milhões seriam
beneficiários do INSS, resultando em uma cobertura
de 94,86%, sendo 94,54% para os homens e 94,02%
5
para as mulheres. Trata-se de um elevado nível de
proteção social entre os idosos, que certamente está
entre os maiores da América Latina.

3 Evolução da Contribuição Previdenciária entre os
Trabalhadores Ativos

Um aspecto marcante dos anos 2000 tem sido o expressivo incremento da formalização do mercado de
trabalho e a forte dinâmica de geração de empregos
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formais, que acabaram resultando, também, em um
auspicioso aumento do número de contribuintes e
da arrecadação previdenciárias no período de 2003
a 2010. Os dados da GFIP apontam que o número de
vínculos empregatícios aumentou de 24,3 milhões em
dezembro de 2003, para 37,5 milhões em dezembro de

2010, ou seja, alta acumulada de 54,3% (média anual
de 6,4%a.a.). No acumulado de 2004 a 2010 foram
gerados 13,2 milhões de postos formais segundo os

dados da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social – GFIP (Tabela 2).

Tabela 2 – Estatística de Vínculos Empregatícios Segundo GFIP Dezembro de Cada Ano – Dezembro de 2003 a
Dezembro de 2010 – Brasil

Dezembro de Cada
Ano

Vínculos
Empregatícios

Variação Absoluta Dezembro
contra Dezembro do Ano Anterior

Variação Relativa Dezembro
contra Dezembro do Ano Anterior
em %

Variação Relativa Acumulada em
Relação a Dezembro de 2003 em %

2003

24.318.195

2004

25.636.296

1.318.101

5,42

5,42

2005

25.814.874

178.578

0,70

6,15

2006

28.318.985

2.504.111

9,70

16,45

2007

30.961.671

2.642.686

9,33

27,32

2008

33.319.661

2.357.990

7,62

37,02

2009

34.853.681

1.534.020

4,60

43,32

2010

37.518.665

2.664.984

7,65

54,28

---

13.200.470

---

6,39%a.a. (média anual de
incremento)

Variação Acumulada
em Relação a 2003

Fonte: Ministério da Previdência Social.

Os dados de expansão do emprego formal deixam claro que um
dos fatores fundamentais para a
expansão da cobertura dos trabalhadores ativos ou da contribuição
previdenciária entre a População
Economicamente Ativa foi a expressiva recuperação do mercado
formal de trabalho nos anos 2000,
após um comportamento pouco
auspicioso ao longo dos anos 90.
Contudo, a geração de emprego
com carteira assinada não foi o
único fator que contribuiu para
a expansão da cobertura: houve,
também, um importante aumento
na contribuição entre os chamados

contribuintes individuais, que são,
na realidade, os autônomos ou trabalhadores por conta própria, em
especial, com a instituição do Plano
Simplificado e do MEI.
Como pode ser visto pela Tabela 3,
o número de contribuintes pessoas
físicas, com pelo menos uma contribuição no ano, saltou de cerca
de 39,9 milhões, em 2003, para
cerca de 60,2 milhões em 2010,
ou seja, um incremento de cerca
de 20,4 milhões de contribuintes
(alta acumulada de 51,13% e crescimento médio anual de 6,1%a.a.).
No referido período, apenas os

segurados exclusivamente empregados tiveram um crescimento de
cerca de 16,2 milhões (alta acumulada de 52,96% ou média anual de
6,26%a.a.). Se forem considerados
também os contribuintes que acumulavam a situação de empregados
e outros contribuintes, chega-se a
um incremento, entre 2003 e 2010,
de 17,2 milhões, cerca de 84,5% da
expansão total. Esses dados deixam claro que o processo de crescimento econômico sustentado com
geração de empregos formais ainda
é fundamental para a ampliação da
cobertura previdenciária.
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Tabela 3 – Contribuintes Pessoa Física com pelo Menos Uma Contribuição no Ano,
por Categoria e Fonte de Informação – Brasil 2003 a 2010
Tipo de Contribuinte/Fonte

2003

Empregado

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

30.537.383 32.200.411 34.687.001 36.158.570 38.788.600 42.076.251 43.439.321 46.709.417

Outro Contribuinte
Outro Contribuinte - GPS
Outro Contribuinte - GFIP
Outro Contribuinte - GPS/GFIP

8.395.885
4.704.900
2.120.751
1.570.234

8.766.902
4.592.168
3.850.082
324.652

9.099.704
4.693.028
4.114.667
292.009

9.262.079
4.725.699
4.275.536
260.844

9.710.280 10.235.457 10.684.737 11.552.022
4.966.598 5.274.811 5.635.715 6.362.834
4.484.207 4.699.830 4.785.919 4.911.678
259.475
260.816
263.103
277.510

Empregado e Outro Contribuinte
Empregado e Outro Contribuinte - GPS
Empregado e Outro Contribuinte - GFIP
Empregado e Outro Contribuinte - GPS/GFIP

917.184
254.569
580.788
81.827

1.117.010
256.764
835.901
24.345

1.248.330
280.717
943.844
23.769

1.256.088
277.327
958.280
20.481

1.437.458
264.257
1.150.856
22.345

Total

1.653.220
323.299
1.304.610
25.311

1.753.777
359.217
1.368.463
26.097

1.966.402
460.411
1.474.902
31.089

39.850.452 42.084.323 45.035.035 46.676.737 49.936.338 53.964.928 55.877.835 60.227.841

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social - AEPS

Fonte: Anuário estatístico da Previdência Social – AEPS.

A Tabela 4 mostra que de 2002 para 2010 o número de
segurados empregados cresce de 30,8 milhões para
cerca de 48,7 milhões, uma alta de 17,9 milhões ou
alta relativa de 58,01% (média anual de 5,89%a.a.).
Os dados da Tabela 4, onde há sobreposição de outros
contribuintes e empregados, também mostram uma
importante expansão dos contribuintes individuais

que cresceram de cerca de 6,5 milhões, em 2002, para
cerca de 13,5 milhões em 2010. Portanto, o referido
contingente cresceu cerca de 7 milhões entre 2002 e
2010, uma alta relativa de 107,17% (média anual de
9,53%a.a.). Essa forte expansão decorre, entre outros
fatores, de medidas como o Plano Simplificado e do
MEI.

Tabela 4 – Quantidade de Contribuintes com Pelo Menos uma Contribuição por Ano,
Segundo Categoria – Brasil 2002 a 2010

Categoria

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Outros Contribuintes 6.525.273 9.311.361 9.881.517 10.348.034 10.518.167 11.147.738 11.888.677 12.438.514 13.518.424
Contribuinte Individual 4.272.781 6.964.279 7.393.519 7.715.210 7.843.645 8.368.822 9.002.325 9.416.904 10.456.002
Facultativo
561.146
545.358
625.481
666.365
701.424
744.987
840.232
942.302 1.007.478
Doméstico
1.660.269 1.791.411 1.841.501 1.939.145 1.957.528 2.026.842 2.039.195 2.035.434 2.048.773
Segurado Especial
23.205
9.821
20.837
27.092
15.550
6.113
5.701
6.309
6.170
Ignorado
7.872
492
179
222
20
974
1.224
37.565
1
Empregados

30.805.068 31.454.564 33.317.408 35.935.331 37.414.658 40.226.058 43.729.471 45.193.098 48.675.819

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social - AEPS

Fonte: Anuário estatístico da Previdência Social – AEPS.
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Um problema da contribuição é a
chamada densidade contributiva.
Como nem todos os contribuintes
fizeram as 12 contribuições no
ano, o número médio mensal de
contribuintes é bem menor que
aquele registrado quando se considera pelo menos uma contribuição
no ano (Tabela 5). De qualquer
forma, o número médio mensal de
contribuintes também apresentou
um expressivo incremento: passou de cerca de 28,8 milhões de
contribuintes, em 2003, para 44,7
milhões em 2010. Portanto, a alta,
em termos absolutos, foi de 15,9
milhões adicionais de contribuintes, sendo o incremento relativo
de 55,26% (6,49%a.a.). Também

como pode ser visto pela Tabela 5,
a maior parte do crescimento de
contribuintes, em valores absolutos, concentra-se nos segurados
empregados e nos contribuintes
individuais, que responderam por
96,5% do incremento total observado entre 2003 e 2010.

Os dados das Tabelas 4 e 5, contudo, mostram que houve uma
expansão muito modesta da contribuição entre os trabalhadores
domésticos, em especial nos anos
de 2008 a 2010. Tal fato coloca em
dúvida a eficácia da dedução da
contribuição patronal do empregador doméstico na declaração do imposto de renda como instrumento

para formalizar o trabalho doméstico. A referida ação, introduzida
pela Medida Provisória nº 284, de 6
de março de 2006, posteriormente
convertida na Lei nº 11.324, de 19
de julho de 2006, e prevista para
durar até o exercício 2012, foi estendida até 2015 por meio da Lei
nº 12.469, de 26 de agosto de 2011,
em função de emenda apresentada
no Congresso à Medida Provisória
nº 528/2011. Nesse contexto, seria
relevante discutir de forma mais
aprofundada a extensão temporal
da referida medida para buscar
alguma reavaliação da medida ou
alternativa que gerasse maior eficácia e eficiência na busca pela formalização do trabalho doméstico.

Tabela 5 – Número Médio Mensal de Contribuintes do RGPS – Brasil 2003 a 2010

Categoria

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Outros Contribuintes
Contribuinte Individual
Facultativo
Doméstico
Segurado Especial
Ignorado

6.072.035
4.426.017
364.072
1.278.331
3.467
148

6.595.663
4.873.748
413.522
1.303.432
4.923
39

6.964.204
5.110.320
458.866
1.388.316
6.627
77

7.028.093
5.145.412
481.563
1.395.968
5.147
2

7.424.915
5.452.005
506.809
1.462.119
3.862
120

7.835.510
5.787.747
586.850
1.457.030
3.715
168

8.326.139
6.170.102
675.775
1.467.843
4.018
8.400

8.975.671
6.765.878
733.906
1.471.876
4.012
0

Empregados

22.721.877 24.279.906 25.820.169 26.576.068 29.306.622 32.107.542 33.083.718 35.728.762

Total Geral

28.793.912 30.875.569 32.784.373 33.604.161 36.731.537 39.943.052 41.409.857 44.704.434

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social - AEPS
Fonte: Anuário estatístico da Previdência Social – AEPS.

Uma das principais medidas de
inclusão previdenciária no período
mais recente foi a criação do MEI
no final de 2008, que passou a funcionar em nível nacional apenas no

começo de 2010. O MEI foi criado,
de forma similar ao Plano Simplificado, com a redução da alíquota
dos contribuintes individuais para
11% do salário mínimo, mas ape-

nas com a opção da aposentadoria
por idade, sem direito a por tempo
de contribuição, exceto no caso de
complementação da alíquota tradicional de 20%. Posteriormente, por
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meio da Medida Provisória nº 529,
de 7 de abril de 2011, a contribuição do MEI foi reduzida para 5%
do salário mínimo. Na conversão
da referida Medida Provisória, na
Lei nº 12.470, de 31 de agosto de
2011, o benefício de redução para
5% também foi estendido para as
donas de casa de baixa renda.
O MEI, além de contar com o estímulo da redução da contribuição previdenciária, também foi
agraciado com medidas como simplificação do registro como pessoa jurídica por meio do Portal
do Empreendedor, no âmbito do
SIMPLES, instituição de linhas de

crédito especiais e outras vantagens. A Lei Complementar nº 139,
de 10 de novembro de 2011, ampliou o teto de faturamento anual
do MEI de R$ 36 para R$ 60 mil,
mas mantendo-o como a faixa de
faturamento mais baixa dentro do
SIMPLES. Portanto, o MEI articula
agendas de inclusão previdenciária, simplificação de registro de
pessoa jurídica, desburocratização
e oferta de benefícios para aqueles
que se formalizaram para reduzir a
informalidade e ampliar a proteção
social.
Contudo, ainda há necessidade de
aperfeiçoamentos, em especial, no

que diz respeito à simplificação ou
à eliminação de obrigações acessórias que são atribuídas ao MEI
pelo fato de ser uma pessoa jurídica. Ademais, existe, certamente,
um desequilíbrio atuarial entre a
contribuição do MEI e os benefícios
que serão pagos no futuro.

De qualquer forma, o MEI vem
apresentando resultados positivos.
Do final de janeiro de 2010 até o
final de 2011, as inscrições no referido programa saltaram de cerca
de 77 mil, no final de janeiro de
2010, para cerca de 1,9 milhão no
final de 2011 (ver Gráfico 1).

Gráfico 1 – Evolução dos Inscritos no MEI Brasil janeiro de 2010 a Dezembro de 2011

Fonte: Elaboração DRGPS/SPPS/MPS a partir de dados da Receita Federal

fevereiro de 2012

17

temas de economia aplicada
Um levantamento do perfil do MEI
realizado em 2011, com 1.683.132
registros de trabalhadores inscritos, mostrou predominância masculina: 773.870 (46% do total) eram
do sexo feminino e 909.262 eram
homens (54% do total). Em todas
as Unidades da Federação houve
predominância do sexo masculino,
exceção feita ao Piauí, onde havia
50% de homens e 50% de mulheres.
A maior predominância masculina
entre as UFs foi registrada no Estado de Tocantins, com 57,6% de
homens entre os inscritos.

Do ponto de vista de idade, a análise de casos apontou para uma
idade média dos Microempreendedores Individuais, na data de
inscrição, de cerca de 36 anos, uma
mediana de 35 anos e uma moda
de 29 anos. Quase 1/3 dos inscritos (31,1%) tinham até 29 anos de
idade na data da inscrição, e quase
2/3 (63,5%) tinham até 39 anos.
Apenas 13,3% dos homens tinham

idade de 50 anos ou mais, e esse
grupo deveria ser especial atração
pelo MEI, tendo em vista que há o
direito a aposentadoria por idade,
com 15 anos de contribuição, e
não há direito a aposentadoria por
tempo de contribuição. No caso das
mulheres, 24,7% tinham idade de
45 anos ou mais.

Um levantamento realizado no
final de 2011 apontou que 5.545
municípios brasileiros tinham pelo
menos um MEI inscrito (99,64% do
total) e apenas 20 cidades no País
não tinham MEI inscrito, sendo
13 no Piauí, 2 no Maranhão, 2 em
Minas Gerais, 2 no Rio Grande do
Sul e 1 na Paraíba. Esse dado denota a elevada capilaridade do Programa, que certamente é reflexo
de a inscrição poder ser realizada
pela INTERNET de forma simplificada, embora exista preocupação
com a segurança das referidas
inscrições.

3.1 Proteção Previdenciária dos Trabalhadores Domésticos Diaristas
Outra categoria que tem aumentado
a cobertura previdenciária é a dos
trabalhadores domésticos. De acordo com dados do PNAD, a cobertura
passou de 24,1% em 1992 a 35,2%
em 2009. Em números absolutos, o
crescimento foi ainda mais significativo: em 1992, eram 1.048.062 (de
um total de cerca de 4,3 milhões), e
em 2009, 2.521.249 (de um total de
cerca de 7,2 milhões).

Esse crescimento, ainda que paulatino, revela que os empregados
domésticos ainda não contam com
ampla proteção da Previdência
Social. Menos ainda quando se analisa a categoria dos empregados
domésticos diaristas (ou com mais
de 1 trabalho). Em 2009, a taxa
de cobertura previdenciária era
de apenas 24,7%, comparado com
39,5% dos mensalistas.

Gráfico 2 – Cobertura previdenciária dos Trabalhadores Domésticos por Tipo
de Vínculo Empregatício (Diarista X Mensalista) – 1992 a 2009

Fonte: Elaboração CGEP/SPPS/MPS a partir de microdados do PNAD.
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Ainda, é possível correlacionar a ampliação da proteção com o aumento do número de anos médios de
estudo para domésticos, que subiu de 3,67 em 1992
para 6,13 em 2009. No entanto, na mesma análise é
visível que a escolaridade da categoria apresenta, em

média, 1,87 anos de estudo a menos que a média da
População Economicamente Ativa - PEA, dado este que
reforça a necessidade de intervenção do Poder Público
para garantir a proteção mínima dos trabalhadores
domésticos.

Gráfico 3 – Anos Médios de Estudo - Domésticos e PEA Ocupada – 1992 a 2009

Fonte: Elaboração CGEP/SPPS/MPS a partir de microdados do PNAD.

4 Sistema de Vouchers
Com o objetivo de conhecer boas
prát icas em out ros países, foi
feita uma análise da experiência
de outras nações, sendo possível
identificar o sistema de vouchers
(ou vales), já utilizado em alguns
países europeus. Voucher, regra
geral, é um título que comprova o
pagamento prévio de um serviço
ou produto e, no caso específico,
permite ao empregador pagar os
serviços recebidos por meio da
entrega desse título, que poderá
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ser trocado por dinheiro nos postos credenciados, com as devidas
deduções da contribuição previdenciária. A seguir, detalharemos
os casos da Itália, Bélgica e França.

Na Itália, esse sistema ganhou destaque a partir de alterações legislativas ocorridas desde 2003, com
foco no acompanhamento do mercado informal de trabalho e, mais
especificamente, no desemprego
de longa duração e nos cidadãos
excluídos socialmente. O campo de
aplicação do programa abrange os

setores de turismo, varejo e serviços. Entre estes, estão incluídos
os trabalhadores domésticos de
limpeza (diaristas), jardinagem,
manutenção de edifícios e os alunos durante a temporada de férias,
por exemplo.

Conforme as informações do Instituto Nacional de Previdência Social
italiano,6 sobre o valor nominal do
voucher incide contribuição na proporção de 13% em favor do INPS,
que posteriormente é creditado
em uma conta individual do traba-
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lhador. Além disso, recolhe-se 7%
para o fundo de seguro acidente
de trabalho e 5% para a gestão
do serviço. Portanto, no total, há
um desconto de 25% sobre o rendimento nominal do trabalhador.
Como forma de compensar o alto
percentual recolhido, o governo os
isenta do pagamento dos demais
impostos sobre serviços e renda.

A contratação de serviços por meio
dos vouchers se limita a uma relação direta, sem fins lucrativos,
entre o trabalhador e o usuário
final, embora em alguns casos seja
possível que uma empresa contrate
funcionários com vínculo temporário de trabalho para realizar
serviços a terceiros. A compra dos
vouchers pode ser feita de duas
formas: por meio eletrônico ou
por meio da rede de vendedores
credenciados de atendimento ao
cidadão − por exemplo, agências de
correio e bancos.

Na Bélgica, foi criado em 2004 um
programa de voucher de serviços,
em que o Estado subsidia a contratação de serviços domésticos, contribuindo para a melhoria dos salários e para o atendimento a uma
demanda crescente por serviços
domésticos. A implementação do
programa ocorre por intermédio
de uma empresa autorizada, que
contrata o trabalhador por meio
de um contrato formal de trabalho
cobrindo todos os seus direitos
sociais. O usuário dos serviços
adquire vouchers nas empresas
autorizadas por um valor de 7,50

euros, o que dá direito a uma hora
de serviço doméstico. Há um limite
de vouchers por usuários que em
2010 foi de 500, podendo chegar a
2000 para pessoas com deficiência,
ou que tem dependentes com deficiência, e para pais solteiros com
um ou mais dependentes. O Estado
paga um adicional de 13,10 euros
por voucher e a empresa autorizada
recebe então 21,10 euros.

De acordo com a International Social Security Association (ISSA), o
programa, apesar de ter custos elevados para o governo, resultou na
criação de 120 mil novos empregos
formais em 2009 (principalmente
para trabalhadores pouco qualificados), e na oferta de serviços
domésticos à população por preço
reduzido, além do avanço da luta
contra o trabalho ilegal.

Na França, foi criado em 2006 um
sistema de vouchers denominado
“Cheque Emprego Serviço Universal” (Chèque Emploi Service Universel, CESU), cujo objetivo é simplificar a contratação de empregados
domésticos e reduzir a informalidade no setor. Os trabalhadores são
pagos com cheques que podem ser
solicitados aos bancos locais. Para
aderir ao programa o empregador
deve entrar em contato com seu
banco para solicitar o CESU e autorizar que as contribuições sociais
do empregado sejam debitadas
em sua conta bancária. Ao fazer o
pagamento usando estes cheques,
o empregador preenche um formulário, com os dados do empregado,

data em que foi realizado o serviço,
número de horas trabalhadas e
valor pago. Esse formulário pode
ser impresso (volet social) ou eletrônico. A seguir, o formulário é
enviado a uma agência do sistema
previdenciário, que fará o calculo
das contribuições sociais a serem
descontadas na conta do empregador. Para incentivar a adesão ao
sistema, o governo oferece ao empregador uma dedução no imposto
de renda de 50% do total pago com
o cheque.

Em suas diversas formas, a contratação de serviços por meio de
vouchers produz incentivos para
sua adesão. O empregador pode
beneficiar-se por estar em conformidade com a legislação de seu
país, resguardando-se de possíveis
punições administrativas e judiciais. Já o empregado conta com seguro contra acidentes de trabalho,
cobertura previdenciária e a manutenção da condição de desempregado, permitindo o acesso a outros
benefícios, como seguro-desemprego. É importante ressaltar que,
em boa parte dos países europeus,
existe uma estrutura institucional
apropriada que oferece suporte
para esse modelo. Entre outras medidas, desenvolveram-se agências
com poder de polícia administrativa para inspecionar o mercado de
trabalho informal, gerando resultados importantes na formalização
do emprego. Na Bélgica, para cada
inspetor do trabalho são definidos
objetivos quantitativos de fiscalização no âmbito de uma estratégia
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nacional de combate à fraude social
e fiscal.

Para um estudo mais amplo, devemos levar em consideração a
cultura e as condições socioeconômicas dos países em que esses
modelos estão inseridos. A efetividade da política de pagamentos de
serviços por meio de vouchers está
condicionada à capacidade de os
cidadãos perceberem os incentivos
propostos e entenderem as regras
estabelecidas.

5 Considerações Finais

As pesquisas apresentadas neste
artigo mostraram que:

a) A análise, utilizando-se de registros administrativos de beneficiários e de população idosa do Censo 2010, confirmou o diagnóstico
de uma elevada proteção social
dos idosos no Brasil, estimada em
83,7% para pessoas com mais de
60 anos e 94,9% para 65 anos ou
mais;
b) Houve uma importante expansão
do número de contribuintes para
a Previdência Social na primeira
década dos anos 2000, puxada
pelo expressivo incremento do
emprego formal. Portanto, o
crescimento econômico sustentado com geração de empregos
formais é fundamental para a
ampliação da cobertura previdenciária, tendo sido o principal
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fator da elevação registrada entre
2002 e 2010;

c) Também houve importante expansão do número de contribuintes individuais, em função, em
parte, de medidas como o Plano
Simplificado de contribuição à
previdência e de incentivos ao
Microempreendedor Individual;

d) Ainda prevalece um alto grau
de desproteção entre os trabalhadores domésticos, sendo que
a possibilidade de dedução da
contribuição patronal do empregador doméstico não parece ter
tido impacto positivo significativo
na formalização dessa categoria.
Portanto, permanece o desafio de
conciliar, de forma concomitante, a ampliação dos direitos dos
trabalhadores domésticos com a
redução da expressiva informalidade ainda vigente.
Portanto, dentro de qualquer estratégia de ampliação da proteção
social dos trabalhadores brasileiros é fundamental: a) buscar inclusão previdenciária de forma a não
comprometer a sustentabilidade
fiscal e promover um crescimento
econômico de longo prazo sustentado na geração de empregos formais; b) buscar a sustentabilidade
daqueles inscritos no MEI, em prol
da chamada cidadania empresarial; c) buscar novos caminhos
no que diz respeito ao trabalho
doméstico que consigam, concomitantemente, aumentar os direitos

sociais e reduzir a informalidade;
d) dar atenção especial a setores
com elevada informalidade, como a
construção civil, bem como trabalhos de natureza de curta duração
ou eventual.
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As Greves de 2011 e 2012
Wilson Aparecido Costa de Amorim (*)

1 Introdução
A atual situação do mercado de trabalho brasileiro abriu a possibilidade de novas investigações sobre
a sua dinâmica de funcionamento.
Em rápida comparação, o quadro
observado no final dos anos 90 e
início dos anos 2000 sinalizava
uma descida sem fim dos principais indicadores em direção à precarização das formas de contratação. A taxa de desemprego naquele
período, a depender do indicador
escolhido, beirava o dobro do verificado atualmente e era bastante
elevada a participação do chamado
trabalho sem carteira assinada.
Em termos de remuneração, os
ganhos dos trabalhadores acumulavam perdas reais cuja reversão
mostrava-se muito difícil. A partir
de 2004, este quadro alterou-se positivamente com a queda vigorosa
da taxa de desemprego, aumento
do grau de formalização da contratação do trabalho e também com
a elevação dos ganhos reais dos
trabalhadores.
Todas estas mudanças afetaram
o campo das relações de trabalho
com o crescimento da proporção
de aumentos reais no conjunto das
negociações coletivas e, de maneira
geral, uma revalorização da ne-
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gociação coletiva como instância
de contratação do trabalho. Como
parte dos eventos das relações de
trabalho as greves também se destacaram. Já ao final da década de
90, dado o enfraquecimento sindical, as greves tornaram-se raras no
noticiário sindical. Quando ocorriam, as greves eram em resposta
ao agravamento das crises econômicas que se sucederam e afetaram
as empresas entre 1996 e 2003.
O ano de 2011 mostrou um quadro
com características bastante diversas daquele período. Nesse ano,
as greves envolveram novamente
grandes contingentes de trabalhadores em períodos muitas vezes
prolongados e, como novidade, que
não se restringiram às categorias
com maior tradição de ação sindical reivindicatória.

Este artigo apresenta algumas
observações sobre os movimentos
grevistas de 2011 no Brasil e também levanta algumas possibilidades de cenário para 2012. Dada a
exiguidade de espaço, não se pretende aqui realizar um debate conceitual aprofundado sobre as greves, ou mesmo uma investigação
exaustiva sobre as greves recentes
no Brasil, mas, com alguma pretensão, lançar algumas questões para

o debate no campo das relações de
trabalho no País.

Para tanto, além desta introdução,
este artigo contém outras quatro
partes, a saber: uma breve indicação sobre o tratamento conceitual
a ser dado para as greves; uma
retrospectiva dos movimentos
grevistas no Brasil nas últimas décadas, uma análise de greves de categorias que poderiam ser tomadas
como referência ao longo de 2011
e, por fim, o desenho de tendências
possíveis em termos de características das greves para 2012.

2 Das Negociações Coletivas às
Greves (Passando pelo Diálogo
Social)

Uma negociação pode ser tomada
como um processo de interação
verbal em que as partes dialogam
para propor e argumentar. Nesta
perspectiva, quando a negociação
falha como possibilidade ou não se
apresenta, uma das consequências
possíveis é o conf lito. De forma
geral, o conflito pode ser definido
como tudo que implique o uso da
força ou de ameaça de seu uso para
obrigar a outra parte a uma decisão (ZAJDSZNAJDER, 1985). A decisão de iniciar ou participar de um
conflito implica a possibilidade e
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tentativa de impor perdas ao outro
lado. Deste ponto de vista, em termos das negociações coletivas – típicas das relações de trabalho – a
greve pode ser tomada como uma
situação de conflito, já que, se os
entendimentos falham ou são ausentes, os trabalhadores usam sua
força parando a produção por melhores condições de trabalho.

Para delimitar conceitualmente as
greves, tomaremos inicialmente
algumas referências da Organização Internacional do Trabalho
– OIT. Esta entidade pertence à
família de órgãos multilaterais da
Organização das Nações Unidas
– ONU e, desde fins dos anos 90,
tomou a expressão Trabalho Decente (ver ILO, 1999) como norte
estratégico de suas ações. Entre as
componentes indispensáveis para
o trabalho decente nos países está
o Diálogo Social. Em linhas gerais,
o diálogo social é qualquer tipo de
negociação, consulta ou troca de
informações entre ou por meio de
representantes de governo, empregadores e empregados, nos temas
de interesse comum relacionados
com o trabalho e as políticas econômicas e sociais1 (http://www.
ilo.org/public/english/dialogue/
themes/sd.htm. Acesso em: 01 fev.
2012).
Para a OIT, a greve é uma paralisação temporária do trabalho
realizada por um ou mais grupos
de trabalhadores com o objetivo de
reforçar suas reivindicações. Em
poucas palavras, a greve configu-

ra um conflito, mas é um direito
do trabalhador e sua ocorrência
demonstra uma falha no diálogo
social. Por outro lado, a ausência
de greves, em determinadas situações, pode indicar, na verdade,
a ausência de direito à greve ou
mesmo tibieza no diálogo social
daquele setor, região ou país.
Com tais características, não é de se
estranhar que as greves despertem
tanta polêmica. De um lado, sempre
que as greves acontecem, é fato
comum que as partes se responsabilizem mutuamente pela falha ou
falta de empenho no entendimento
e, consequentemente, pelos prejuízos impostos. No entanto, impedir
absolutamente a greve de acontecer
também é motivo de protesto pela
restrição imposta aos trabalhadores em suas tentativas de obter
melhores salários e condições de
trabalho, ou simplesmente o direito
de negociá-los.

Entre as garantias legais ou acordadas de direitos de organização
e mobilização dos trabalhadores e
as falhas de negociação, encontra-se boa parcela das razões pelas
quais acontecem as greves. Assim,
a intransigência patronal ou sindical e/ou a falta de experiência em
negociações coletivas dão motivos
para que as greves tenham caráter
propositivo (greves por melhores
reajustes salariais ou pisos de categoria, p.e.) ou reativo (greves por
manutenção de direitos adquiridos
ou cobrança por direitos despeitados, p.e.). Durante as greves, o

atendimento a esta reivindicação
é apresentado como condição para
encerramento do movimento (DIEESE, 2009).

Em um manual militar clássico,
a guerra é tida como a continuação da política por outros meios
(CLAUSEWITZ, 1988). Deste ponto
de vista, ainda que um conflito, a
greve como continuação da política
demanda como possibilidade de
solução a negociação ou, em caso
de flagrante superioridade de uma
das partes, resultará em imposição. Pela vertente da negociação
e no campo trabalhista, uma vez
mais, é indispensável que, para
sua análise, sejam identificados
seus atores (e, assim a estrutura de
representação existente), a forma
como ela acontece e é tratada pelas
partes (seu processo) e seu conteúdo (reivindicações das partes),
conceitos tipicamente associados à
abordagem do sistema de relações
trabalhistas (DUNLOP, 1972).

A análise proposta neste artigo
levará então em consideração os
elementos constituintes de um sistema de relações trabalhistas para
verificar em que medida o diálogo
social está presente no processo
de encaminhamento e solução das
greves no Brasil. A seguir, utilizando estas chaves para análise
faremos uma rápida retrospectiva
sobre as greves no Brasil, para
analisar os movimentos de trabalhadores ocorridos no ano passado
e discutir cenários possíveis para
2012.
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3 Uma Breve Retrospectiva das
Greves no Brasil: 1978-2003
O estudo exaustivo da ocorrência
de greves no Brasil envolveria certamente relatos já das primeiras
décadas do século 20, quando o
processo de assalariamento em
centros urbanos como São Paulo
e Rio de Janeiro se acelerava (ver
RODRIGUES, 1979). Entre estes
movimentos, expressivos para o
mercado de trabalho de então,
destacou-se a greve geral de 1917
ocorrida nos bairros operários
paulistanos.
No período populista, já sob a égide
controladora da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, especialmente nos anos 50 e até o golpe de
1964, as greves fizeram parte do
cotidiano brasileiro das relações
de trabalho. Apesar de o marco
legal trabalhista tentar minimizar
os conflitos entre patrões e sindicatos neste período, as negociações
coletivas – com escasso desenvolvimento do entendimento direto –
resultavam frequentemente em um
grande número de greves. Tais conflitos contavam com a intervenção
da Justiça do Trabalho e, de forma
comum, com a mediação do próprio
governo através do Ministério do
Trabalho dentro dos mecanismos
do regime populista. Especialmente em São Paulo, a década de 50 foi
marcada por grandes e, por vezes,
longos movimentos grevistas realizados por categorias da área de
indústria e serviços (ver CHAIA,
1992). Como em outras etapas da
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história das relações de trabalho
no Brasil, a inflação e a consequente perda de poder aquisitivo dos
trabalhadores impulsionaram as
mobilizações dos trabalhadores.
Entre 1964 e 1977, dado o controle
da vida sindical imposto pelo governo militar, as greves foram apenas episódicas no Brasil. As poucas
greves existentes – como as de
Contagem (MG) e Osasco (SP) em
1968 – foram exemplares no que
se refere à forma como o Estado
brasileiro lidou com elas por meio
de destituições de cargos e prisões
de dirigentes sindicais.

Já no período 1978-1985, o perfil das negociações coletivas das
categorias mais representativas
do meio sindical tornou-se bastante diferente do verificado até
então. As greves do ABC paulista
e outras como as de trabalhadores
bancários em capitais como São
Paulo e Porto Alegre trouxeram
os movimentos paredistas como
novidade para o campo das possibilidades das relações de trabalho.
O vocabulário em torno das greves
começou a crescer com expressões
como greve por fábrica, por categoria, geral, greve política etc. O
governo militar reagiu às greves
em duas direções: repressão aos
movimentos com intervenções nos
sindicatos e cassações de dirigentes e também alterações na política
salarial (PASTORE; ZYLBERSTAJN,
1988). Apesar de todas as dificuldades, mesmo sob uma legislação
bastante punitiva, até 1985, o en-

tendimento direto nas negociações
coletivas voltou a ser valorizado
como prática, e a greve reintegrou-se ao cenário das relações trabalhistas.2

No período 1986-1990, o contexto
das negociações coletivas foi dominado pela inflação crescente e
a subindexação promovida pelas
políticas salariais. As campanhas
salariais dos principais sindicatos
caracterizaram-se pelas grandes
mobilizações de categorias inteiras e, não raro, de greves também
nessas dimensões. Nessa etapa, a
presença da Justiça do Trabalho
nos desfechos das negociações já
não era tão determinante. A postura do governo na exigência do
cumprimento das leis salariais ou
de greve, por exemplo, já não era
dura como na primeira metade dos
anos 80 e isso esvaziava o potencial de interferência da Justiça por
meio dos julgamentos de dissídios
e greves (PASTORE; ZYLBERSTAJN, 1988).
Nos anos 90, as negociações coletivas se desenvolveram segundo um
cenário adverso. A abertura dos
mercados brasileiros no início do
governo Collor e o baixo dinamismo econômico do País no período
fizeram com que a taxa de desemprego crescesse.
No que tange às negociações coletivas, houve uma redução dos movimentos grevistas, sendo exceção
e novidade as greves realizadas
no setor público. A abertura eco-
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nômica teve impacto diferenciado
na estrutura produtiva do País
e, por conta disto, a resposta dos
diversos setores empresariais aos
ajustes impostos pela concorrência
da produção externa também foi
diferenciada. Desta forma, tornou-se praticamente inviável para os
sindicatos a mobilização das categorias inteiras à semelhança do
que foi típico no final dos anos 80.
O poder de barganha dos sindicatos declinou e um sinal disto foi a
redução do número de greves. No
setor privado, as greves, quando
aconteciam, passaram a ocorrer
principalmente no nível das empresas e com motivos diversos.

A ocorrência das greves por empresas também trouxe uma mudança nas próprias causas das
mesmas. No final da década de
90, pelo menos metade das greves
aconteceram pelo descumprimento
de direitos dos trabalhadores por
parte das empresas, ao passo que
diminuiu a participação das greves
por remuneração. Em um cenário
de forte restrição econômica, algumas greves chegaram mesmo
a episódios de violência no meio
metalúrgico paulista na segunda
metade dos anos 90 (MARTINS;
RODRIGUES, 1999). Em poucas
palavras, a proporção das greves
cujo caráter era defensivo ou reativo aumentou. Este quadro não se
alterou substancialmente até 2003
(DIEESE, 2001).
Em rápida síntese, no período de
1978 a 2000, as greves no Brasil

voltaram a ter participação no cenário trabalhista. Nesse período,
dado o acirramento da luta distributiva imposta pela inflação alta
e as políticas salariais, pode-se
apontar a insuficiência dos processos negociais como momentos de
resolução das diferenças entre empresas e trabalhadores, daí a ocorrência de greves. Na década de 90 e
até a entrada dos anos 2000, dado
o agravamento do mercado de trabalho e enfraquecimento sindical,
tornaram cada vez mais raras as
greves por categoria ou motivadas por reajustes salariais, sendo
substituídas por greves defensivas
e por empresa. As greves gerais
normalmente voltadas às críticas
contra a política econômica dos
governos, também praticamente
desapareceram das ações sindicais
na segunda metade da década dos
anos 90 (MARTINS; RODRIGUES,
1999).
Com a consolidação do processo
democrático entre o final dos anos
70 e o final dos anos 80 e a manutenção da estabilidade política na
década de 90, a força restritiva da
legislação em relação às greves
deixou de ter importância. A partir
daí, o direito de greve se impôs
quase como por força de usos e
costumes. Esta situação demonstra que o arranjo institucional que
conforma as relações de trabalho
no Brasil, mesmo longe de eliminar
suas imperfeições, amadureceu e
muitas vezes passa ao largo da legislação existente.

Neste percurso, se em fins dos
anos 70 as greves eram um direito dos trabalhadores negado ou
questionado na e pela Justiça do
Trabalho e, não raro, resultavam
em intervenções nos sindicatos, no
final dos anos 90 e início dos anos
2000 as greves eram praticadas
sem questionamento ou ação mais
ativa da Justiça do Trabalho sobre
as mesmas.
Não se desconsidera aqui que as
greves sejam momentos ou períodos tensos nas relações de trabalho, mas pelo menos um dado
merece destaque: a Justiça do Trabalho diminuiu em muito sua interferência nos processos grevistas
no período abordado. No passado, a
maior possibilidade de intervenção
da Justiça do Trabalho alterava
o cálculo das ações das partes e
desestimulava a busca de solução
por meio do entendimento direto
entre empresas e trabalhadores.
Neste sentido, a Justiça do Trabalho
pouco contribuía para o fortalecimento do diálogo social.

Neste processo, a evolução das
negociações coletivas no Brasil se
deu com o desenvolvimento de um
repertório e experiências por parte
de patrões e empregados. Este desenvolvimento ocorreu tanto no
que se refere às rodadas de negociação quanto no que toca à resolução de conflitos – ou ausência de
negociação – como as greves.
Porém, a experiência desenvolvida
pelas partes – em negociar com ce-
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nários hiperinflacionários e depois
com baixo crescimento econômico
e, nestas condições, quando necessário lidar com greves propositivas
ou defensivas – tornou-se obsoleta
após 2003. De 2004 em diante, o
crescimento econômico com taxas
discretas, mas ainda positivas,
promoveu uma lenta redução do
desemprego e elevação real dos
rendimentos. Como reflexo, as negociações coletivas alteraram-se
gradualmente e com elas também
a ocorrência e características das
greves.

4 O Novo Contexto do Mercado
de Trabalho a Partir de 2003

O objetivo deste tópico é apresentar de modo contrastante alguns números sobre o mercado de
trabalho brasileiro no período de
2003 a 2011, e com isto encontrar
fundamento para algumas das características encontradas nas greves neste ano mais recente.
Um primeiro aspecto a ser observado é o referente à ocupação. Dados
da Pesquisa Mensal de Emprego
do IBGE, válidos para seis regiões
metropolit anas, indicaram um
taxa anual média de desocupação
de 6,0%. Esta taxa corresponde a
menos da metade da verificada em
2003 (12,%) (IBGE, 2012). Ainda no
que toca à ocupação, estas regiões
metropolitanas conservam elevado
grau de informalidade dos vínculos de contratação, pois persiste
um contingente de cerca de 11%
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de trabalhadores sem carteira no
setor privado. Todavia, no período
abordado é notável o crescimento
da parcela de trabalhadores com
carteira de trabalho assinada no
setor privado. Em 2003, esta parcela correspondia a 39,7% dos
ocupados enquanto em 2011 esta
proporção chegou a 48,5%. Em
outro sinal da maior formalização
do mercado de trabalho, o grupo de
trabalhadores que contribui para a
previdência social também cresceu
de 61,2% em 2003 para 71,0% em
2011 (IBGE, 2012).
Um dado interessante do período
refere-se à rotatividade. Dados da
RAIS para o Brasil revelam que ao
longo da década, de maneira pró-cíclica a rotatividade aumentou à
proporção que ocorria a expansão
do mercado de trabalho. Em 2004,
a taxa encontrava-se em 43,6%,
enquanto em 2010 já alcançava
52,4% (DIEESE, 2011b).

Dentro do total das demissões, é
notável a elevação da participação
das demissões voluntárias entre
os motivos de desligamento. No
segundo semestre de 2010, estas
demissões alcançaram os valores
mais altos em termos absolutos
desde 2002. Apenas como exemplo, no Estado de São Paulo, ao
fim do primeiro semestre de 2011,
esta proporção chegou a cerca de
um terço do total de desligamentos (CAGED/MTE). 3 A elevação da
proporção de demissões a pedido
neste período permite a suposição
de que os trabalhadores passaram

a mudar de emprego em busca de
melhor remuneração ou condições
de trabalho.

No que se refere aos rendimentos do trabalho, os dados da PME-IBGE para o período 2003-2011
sinalizam um crescimento real de
22,2%. Tal movimento associado à
expansão da ocupação promoveu
um crescimento da massa de rendimento real mensal habitual de
47,9% (média anual) nesse mesmo
período. (IBGE, 2012)

Por fim, um dado imprescindível à
compreensão do comportamento
dos rendimentos reais no mercado
de trabalho é a política de valorização do salário mínimo que está
em vigor. Esta política resultou de
um acordo firmado entre governo,
parlamento e centrais sindicais em
2007. Este acordo prevê que até
2023, o salário mínimo receberá
aumentos reais com base na variação do PIB. Com tais elementos, a
política de valorização do salário
mínimo definiu que o valor de R$
622,00, que vigora desde janeiro
de 2012, implica um aumento real
de 65,96% desde 2002 (DIEESE,
2011a). Os efeitos desta política
sobre os rendimentos do trabalho
na base do mercado de trabalho
tendem a ser expressivos. Um dos
efeitos é sobre as expectativas de
ganhos dos setores mais frágeis
como serviço doméstico e outros
serviços básicos, além da construção civil. Outro aspecto é que
o aumento real do salário mínimo
diminui a distância entre este e os
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pisos profissionais e pressiona as
negociações nas campanhas salariais.

Estes dados não exaurem as possibilidades de análise a respeito
da expansão recente do mercado
de trabalho brasileiro. Entretanto,
a partir deles é possível elaborar
uma narrativa simples que dá fundamento ao retorno das greves
ao cenário trabalhista brasileiro.
Nesta narrativa, há uma sequência
de processos: crescimento econômico, redução do desemprego,
elevação dos rendimentos, escassez de mão de obra e, finalmente,
elevação do poder de barganha dos
trabalhadores e seus sindicatos.
No campo das negociações coletivas, o aumento do poder de barganha dos sindicatos traduziu-se
em acordos coletivos que nos últimos anos garantiram reajustes
salariais com aumentos reais para
quase 90% dos instrumentos assinados por sindicatos e empresas
(AMORIM, 2010).
Ainda a respeito das negociações
coletivas, um dos resultados esperados é o aumento das greves. E
isto vem ocorrendo.
Cabe notar que a constatação e
ava liaç ão da s g reves t a mbém
geram polêmicas posto que as tentativas de seu registro e mensuração enfrentam dificuldades de
precisão para informações tais
como número de trabalhadores envolvidos, número de horas paradas

ou identificação de seus motivos ou
simplesmente sua quantificação.
A despeito destas dificuldades,
dados do DIEESE demonstram que
o número de greves cresceu especialmente entre os anos de 2008 e
2009 e estes números no mínimo
se sustentaram nos anos seguintes.
Nestes dois anos, cerca de 70% das
greves tiveram caráter propositivo,
ou seja, na sua origem tinham por
objetivo a ampliação de direitos.
Cabe notar que as greves defensivas ainda representam por volta
de 45% dos casos4 (DIEESE, 2009).

5 As Greves de 2011

Ainda não há números definitivos
para 2011, mas informações preliminares do DIEESE confirmam
as tendências aqui apresentadas e
mostram que as greves reingressaram no cotidiano trabalhista brasileiro. A falta de dados quantitativos
não impede algumas observações
sobre o que aconteceu em 2011.
Para isto, analisaremos de forma
comparativa o que qualificamos
como duas formas distintas de
greve. Nesta comparação, nos interessa constatar os processos de
negociação que encaminharam a
solução dos movimentos grevistas
estudados.

5.1 Construção Civil

O primeiro grupo de greves encontra-se no setor da construção
civil. Este setor encontra-se especialmente aquecido em termos de

demanda por trabalhadores em
função dos investimentos constantes do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) lançado pelo
governo federal em 2007. O PAC
tem como uma de suas prioridades
o investimento em infraestrutura
em áreas como transportes, energia, habitação e saneamento. Os
recursos do PAC, além de buscar
suprir lacunas na infraestrutura
brasileira, também buscavam a
manutenção e sustentabilidade do
crescimento econômico brasileiro.
O porte das obras e a aproximação
de eventos internacionais (Copa
do Mundo de 2014 e jogos olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro)
evidenciam que a construção civil
tem garantido um longo período
de aquecimento para os próximos
anos.
O efeito multiplicador dos investimentos da construção civil já
estimulou a economia brasileira
em outras ocasiões como na segunda metade da década de 50
ou durante o 2º Plano Nacional
de Desenvolvimento – PND nos
anos 70. Desta vez, à diferença de
épocas anteriores, o mercado de
trabalho nacional tem maior nível
de assalariamento e concentração
predominante de trabalhadores
nas cidades. Com isto, as áreas rurais – antes uma fonte abundante
de grandes contingentes de trabalhadores pouco qualificados – não
dispõem mais como antigamente
de mão de obra para a demanda da
construção civil.
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O banco de dados do DIEESE conta com pelo menos

cerca de 50 registros de greves na construção civil em

2011. Um dado inicial destas greves é que em termos
de localização, houve uma grande dispersão no território nacional. Esta dispersão relaciona-se tanto às
obras do PAC quanto ao boom imobiliário atualmente
em curso no País. Lideranças sindicais da construção

civil apontam a existência de atrasos médios de até
sete meses nas obras nas cidades.

Das greves registradas, destacamos aqui as verificadas nas usinas de Jirau e Santo Antonio, no Estado de
Rondônia, consideradas emblemáticas pelas causas e
reivindicações envolvidas, bem como a forma como
seus processos foram conduzidos.

Quadro 1 - Greves na Construção Civil em Rondônia (Principais Informações)
Usina de Jirau

Usina Santo Antonio

Período
Causas/
Reivindicações

15/3/2011 a 11/4/2011
Protesto contra más condições de trabalho e o descumprimento de
acordos feitos com os trabalhadores.
Reivindicações (em 18/03): alimentação adequada e alojamento
digno para os operários que continuavam nos canteiros e para os
que, desalojados após os incêndios, ainda permaneciam em Porto
Velho.
Licença remunerada para os 15 mil trabalhadores desalojados, com
garantia de manutenção dos empregos.
Encerramento da greve condicionado à instalação de uma
ouvidoria no local e o acompanhamento médico e psicológico dos
trabalhadores.

21/3/2011 a 4/4/2011
Reajuste salarial de 30%; adicional de periculosidade;
aumento do piso; equiparação salarial para as mesmas
funções; direito de voltar para suas regiões de origem a cada
90 dias com passagens fornecidas pela construtora; melhorias
nas cestas básicas e no convênio médico, com inclusão de
familiares; melhoria de segurança, da estrutura sanitária
e da alimentação nos alojamentos, além de instalação de
lavanderia no local de trabalho.

Encaminhamentos/
Resultados

Greve com estopim involuntário.
Movimento iniciado após incidentes envolvendo trabalhadores
diretos e terceirizados na construção da usina de Jirau.
Episódios de violência (incêndio e destruição de equipamentos e
alojamentos)
Uso de força militar para controle da situação.
Negociações envolveram sindicato local de trabalhadores,
a Construtora Camargo Correa, Ministério Público Federal,
direção nacional da CUT, Ministério do Trabalho e Emprego e a
Presidência da República.
A representação sindical dos trabalhadores da obra ainda era
questionada legalmente.

Greve associada à greve na usina de Jirau pela proximidade
geográfica.
As obras da Usina Hidrelétrica de Santo Antonio – Complexo
Hidrelétrico do Rio Madeira - foram interrompidas pela
empresa por precaução no dia 18/03 (após conflitos da Usina
de Jirau no dia 15/03).
Episódios de violência no canteiro de obras.
A empresa pede abertura de dissídio no Tribunal Regional do
Trabalho.
Justiça do Trabalho determina a desocupação da usina
pelos trabalhadores, proíbe a realização de piquetes e impõe
multa de R$ 50 mil ao sindicato para instalações ou veículos
destruídos por trabalhadores.
Negociações envolveram sindicato local de trabalhadores, a
construtora, Ministério Público Federal, direção nacional da
CUT, Ministério do Trabalho e Emprego e a Presidência da
República.
A representação sindical dos trabalhadores da obra ainda era
questionada legalmente.

Informações

Fonte: a partir do Banco de Dados DIEESE.
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Estas greves aconteceram em uma
região na qual um montante de
cerca de 50 mil trabalhadores foi
atraído por empregos na construção das usinas. Esta mão de obra,
em sua larga maioria, encontrava-se alojada nos próprios canteiros
das usinas. Reivindicações como
as de melhoria das condições sanitárias e de alimentação ou mesmo
do direito de retorno às regiões de
origem dos trabalhadores em períodos menores do que 90 dias dão
uma ideia da precariedade das condições de trabalho nestes locais.

Os conflitos registrados (incêndios,
quebra-quebra, brigas entre trabalhadores diretos e terceirizados)
também demonstram a baixa capacidade das empresas em gerir suas
relações de trabalho. As empresas
responsáveis pelas obras estão
entre os maiores grupos privados
nacionais com atuação em setores
diversos e também no mercado
externo e, no entanto, não foram
capazes de evitar tais acontecimentos nem de lidar com o conflito
pela via do entendimento direto.
Tal incapacidade também foi constatada junto ao sindicato e autoridades locais, posto que para encaminhamento da solução do conflito
foi necessária a intervenção de várias instâncias do Estado. Entre
estas instâncias, o Ministério Público Federal e o Poder Executivo
Federal (nas figuras do Ministério
do Trabalho e Emprego e um representante da própria Presidência da
República).

A repetição de greves de mesmas
características por todo o País (em
portos, estádios de futebol, estradas etc.) apontou que o mercado
de trabalho na construção civil, ao
menos neste período, adquiriu dimensão nacional. O início de entendimentos entre as centrais sindicais, empresas e o Governo Federal
para a assinatura de um pacto em
que a melhoria das condições de
trabalho na construção civil evitasse as greves nas obras conduzidas por recursos públicos como
as do PAC foi uma prova disto. A
ocorrência de entendimentos em
nível nacional para a negociação
de acordos coletivos em torno da
construção civil foi uma grande
novidade para as três partes envolvidas – sindicatos de trabalhadores
do setor, empresas e Estado.

Um dado interessante foi a necessidade da ação do Estado. De forma
ambivalente, o Estado esteve presente na fiscalização exercida pelo
Ministério Público e Ministério da
Fazenda, na emissão de sentenças
judiciais via Justiça do Trabalho,
além da articulação de atores em
nível nacional realizada por uma
instância da presidência da República. Todo o envolvimento do aparato
estatal dá uma dimensão da lacuna
de diálogo social existente entre
trabalhadores e empresas do setor.

5.2 Metalúrgicos do Paraná

Apesar da importância das fábricas situadas no ABC paulista, a

indústria automobilística no Brasil
apresenta hoje um parque produtivo disperso por regiões metropolitanas como as de Salvador, Curitiba
e Porto Alegre. Desta maneira, esta
indústria, cujos mercados de insumos e produtos já têm dimensões
internacionais no Brasil, adquiriu
nos últimos 20 anos também dimensão nacional em seu mercado
de trabalho. Quando empresas
como a Volkswagen e Ford começaram a buscar localizações alternativas para suas fábricas no
Brasil nos anos 90, os sindicatos
metalúrgicos também iniciaram
entendimentos para manter suas
negociações coletivas dentro de
algum alinhamento estratégico. De
maneira geral, o setor, como outros
da indústria brasileira, encontra-se
pressionado tanto pela presença de
novos competidores em solo brasileiro quanto pelos importados.

No caso específico da Volkswagen,
a empresa mantém hoje unidades
produtivas em cidades como São
Bernardo do Campo, Taubaté e São
Carlos (São Paulo), São José dos Pinhais (Paraná) e Resende (Rio de
Janeiro). No Paraná, a fábrica foi
inaugurada em 1999 e sua capacidade produtiva é de cerca de 800
veículos por dia. Enquanto em São
Paulo sua interlocução sindical é
feita principalmente com a CUT, no
Paraná, o sindicato local é filiado
à Força Sindical. É indispensável
acrescentar que a categoria metalúrgica no setor automotivo é uma
das mais fortes em termos sindicais no País.
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Quadro 2 – Metalúrgicos do Paraná (Principais Informações)
Período

5/5/2011 a 10/6/2011

Causas/
Reivindicações

Participação nos Lucros e Resultados – PLR de R$ 12 mil em duas parcelas.
A empresa oferecia R$ 4,6 mil na primeira parcela sem especificar o valor da segunda.

Encaminhamentos/
Resultados

- Greve com a participação de 3.100 trabalhadores
- Empresa pede dissídio e abusividade da greve no TRT
- Sindicato propõe arbitragem da greve pelo Ministério Público do Trabalho
- Empresa insistiu no julgamento da greve
- Empresa desconta dias parados do salário e trabalhadores utilizam fundo de greve e recebem solidariedade de sindicatos
de outros Estados
- Empresa ameaça fechar as portas caso a greve persista
- Após mais de um mês de greve, a greve é encerrada como pagamento da PLR em valores semelhantes aos pagos aos
trabalhadores da planta da empresa em São Bernardo do Campo

Fonte: a partir do Banco de Dados DIEESE.

A g r eve dos me t a lú r g ic os d a
Volkswagen no Paraná destacou-se por diversos aspectos. Em primeiro lugar, pela própria duração
da greve (mais de 30 dias). Em
segundo lugar, a greve, em algum
momento, mostrou à empresa que
diminuíram suas possibilidades
de obtenção de custos mais baixos
com trabalho por meio da instalação de fábricas em regiões com
salários caracteristicamente menores. As razões para isto encontram-se tanto na vitalidade do sindicato
local (que recorreu inclusive ao
fundo de greve, de raro uso no
meio sindical brasileiro) quanto na
presumida articulação dos sindicatos em nível nacional. Em terceiro
lugar, as negociações por Participação nos Lucros e Resultados
não estão entre as causas mais frequentes de greve no meio sindical
brasileiro.
Por fim, mesmo a longa duração do
movimento e a grande distância
entre as propostas iniciais das partes quando do início do movimento

fevereiro de 2012

grevista não inviabilizaram a obtenção do acordo. No que se refere
à atuação da Justiça do Trabalho,
ela não chegou a surgir como determinante para o rumo da greve,
cabendo mesmo às partes o alcance do acordo para encerramento da
paralisação. Além disto, durante a
greve não foram constatadas cenas
de violência como as verificadas na
construção civil, por exemplo.

5.3 Dois Tipos de Greves, Dois Encaminhamentos Diferentes
Os dois tipos de greves apresentados mostraram diferentes formas
de encará-los. Na área da construção civil, bem como em outras de
trabalhadores nas faixas mais baixas do mercado de trabalho e com
condições de trabalho e remuneração mais desfavorável, evidencia-se
que empresas e mesmo sindicatos
foram pegos desprevenidos para
a nova realidade do mercado de
trabalho. Nestas áreas, o surgimento do conf lito normalmente
surpreendeu as partes – empresas

e sindicatos – sem experiência com
entendimento direto e também no
tratamento de greves. A interferência mais direta do Estado fiscalizando, julgando ou mediando revela que em muitos casos a estrutura
de negociação coletiva nem mesmo
existia. Em outras palavras, para o
conflito posto, inexistiam interlocutores reconhecidos pelas partes
para o seu encaminhamento. Dentro das relações de trabalho, não
havendo interlocutores, não existe
também a experiência da negociação e a greve irrompe por vezes
pela busca do direito ao diálogo
entre as partes.
No segundo tipo estudado, encontram-se setores econômicos
com produção e ou faturamento
vigoroso e trabalhadores com organização sindical também forte.
Aqui, além do exemplo da greve da
indústria automobilística no Paraná poderia ser citado o do setor
bancário, que realizou sua maior
greve nacional desde 1985. Nestas
greves, percebe-se a atuação de
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empresa e sindicatos, nos quais as
relações de trabalho mostram-se
amadurecidas na busca da solução
dos conflitos. A interlocução entre
as partes já se encontra consolidada por anos de negociações sobre
temáticas diversas como salários,
jornada de trabalho ou participação nos resultados. Para aqueles
que lidam com conflitos trabalhistas como as greves, é certo afirmar
que todas elas deixam marcas nas
partes e, por isto, a regra é sempre
procurar vita-las. Porém, não há
como negar que nestes setores de
relações trabalhistas mais estruturadas, as greves surgem como
um direito que, exercido, integra-se às decorrências da negociação
coletiva.

6 Perspectivas para 2012

Toma-se aqui como dado que,
mesmo com a previsão de um crescimento econômico mais discreto
em 2012, os números do mercado
de trabalho não devem apresentar
mudanças drásticas. Em outras
palavras, não se espera que na
comparação com períodos anteriores ocorra um recuo expressivo do
nível de formalização dos vínculos
de trabalho, elevação forte do desemprego, ou queda dos rendimentos reais do trabalho. Da mesma
maneira, do ponto de vista setorial,
aguarda-se a continuidade da escassez de mão de obra na construção civil e serviços principalmente
nos centros urbanos.

Tendo isto em vista, aguarda-se
que as greves permaneçam no
cenário das relações de trabalho
no Brasil, mas provavelmente em
menor número e com menos sucesso do ponto de vista dos ganhos
salariais. Entretanto, de um modo
geral, também é possível afirmar
que, dada a trajetória dos últimos
anos e o que se espera para 2012,
as greves propositivas – descartadas do mapa patronal nos anos
90 e primeira metade da década
de 2000 – tornaram-se parte do
calendário de um grande número
de categorias.

O retorno das greves no Brasil sinaliza mudanças importantes no
mercado de trabalho e, por consequência, nas relações de trabalho.
Do ponto de vista das estruturas
de negociação coletiva, categorias
já organizadas e representadas
nacionalmente, como bancários e
também os metalúrgicos do setor
automotivo, tendem a reforçar suas
representações junto às empresas.
Em categorias como a construção
civil esta centralização de representação também deve se constituir como tendência, tendo do lado
dos trabalhadores a coordenação
das centrais sindicais. Do lado das
empresas, a interlocução em nível
nacional será cada vez mais necessária para manter a paz nos canteiros de obras pelo País afora. Em
poucas palavras, a tarefa destes
setores será recuperar um atraso
institucional de algumas décadas
no que se refere às negociações
coletivas.

A ocorrência de novas greves dependerá fundamentalmente da
capacidade das partes em manter
e valorizar o diálogo entre si. O
aprendizado de empresas e trabalhadores com os novos indicadores
do mercado de trabalho nacional e
também com a realidade econômica brasileira é algo em andamento.

Ao fim e ao cabo, o que está em jogo
no momento, tanto na base quanto
no topo do mercado de trabalho
brasileiro é a mudança do padrão
de contratação dos trabalhadores.
Por ser desigual setorial e regionalmente, este padrão de contratação,
a continuar a trajetória de crescimento no Brasil, levará a melhores
salários, melhores condições de
trabalho, mais formalização, ou
seja, ao caminho natural de economias que se desenvolvem.

A gestão nas grandes empresas
brasileiras já se encontra alinhada
com terminologias e práticas de
países desenvolvidos. Nos relatórios de administração, termos
como governança corporativa, sustentabilidade ambiental e certificações diversas demonstram que as
empresas operam segundo um padrão de modernidade exigido pela
inserção na economia global. Se
isto é verdade, uma questão passa
a ser se elas estão preparadas para
lidar com um novo padrão de contratação também mais moderno
para o trabalho, e mesmo com as
greves. De outra parte, é sabido
que do ponto de vista institucional, a capacidade de interlocução
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dos sindicatos brasileiros junto ao
governo consolidou-se nas últimas
décadas. O exercício do poder de
veto por parte das centrais sindicais nos diversos debates nacionais
mesmo nas épocas de diminuição
do poder de barganha dos trabalhadores – típico dos anos 90 – é
prova disto (ALMEIDA,1998). A
dúvida que fica é se, no outro ângulo das relações de trabalho, eles
saberão aproveitar a oportunidade
de assumir a representação dos
recém-chegados ao mercado de
trabalho formal e aquecido.
A valorização do diálogo social
pelas partes pode levar à diminuição dos conflitos trabalhistas como
as greves. Isto, no entanto, dependerá do esforço das empresas e
sindicatos neste sentido.
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Desenvolvimento Econômico Liderado por Recursos Naturais:
Uma Discussão Teórica e Crítica – Parte 1 – Introdução1
Cristina Fróes de Borja Reis (*)

Esta série de seis artigos tem como
objetivo identificar e explicar as
questões e os mecanismos relacionados à trajetória de “desenvolvimento econômico liderado por
recursos naturais”. O significado
dessa expressão será esclarecido
ao longo do texto; grosso modo,
refere-se ao desenvolvimento econômico impulsionado pela produção e exportação de recursos naturais (RN). Embora não haja uma
explicação final e universal sobre
os mecanismos envolvidos neste
processo, pode-se traçar um mapa
teórico-analítico para compreender antigas questões relacionadas
às trajetórias econômicas dos países: 1) O que é desenvolvimento
econômico conduzido por RN? e
2) Quais são os seus mecanismos
causais?

Demonstra-se que o binômio maldição/bênção é um foco impróprio
para a discussão sobre o papel dos
recursos naturais para o desenvolvimento econômico, pois não há
uma regra geral, isto é, o sucesso
ou fracasso de uma economia baseada no setor primário depende

de uma dinâmica que conjuga vários fatores. Nos próximos cinco
artigos desta série, os principais
fatores serão discutidos, que do
nosso ponto de vista são: dotações
iniciais, regime macroeconômico,
estrutura produtiva e mudança
estrutural, instituições e economia
política. Neste texto introdutório,
a primeira seção examina e estabelece definições para “desenvolvimento econômico”, “abundância
e especialização em recursos naturais”, e “desenvolvimento econômico conduzido por RN”. A segunda
seção justifica a nossa proposta de
estrutura para a revisão crítica da
literatura, a fim de identificar os
principais fatores ou esferas que
atuam no processo de desenvolvimento liderado por RN.

1 Algumas Definições

a) Desenvolvimento Econômico

Originalmente, a ciência econômica
– e nascida como Economia Política
– pretendia explicar as diferenças
nas riquezas das nações (Smith,

1983[1776]) e, assim, as diferenças
no desenvolvimento econômico.
Após a revolução marginalista, o
desenvolvimento econômico foi
obscurecido e relegado a um nível
secundário de relevância, embora
algumas contribuições importantes tenham sido feitas, especialmente pelos teoristas do imperialismo. O desenvolvimento retornou
ao debate após a Segunda Guerra
Mundial, estimulado pelo contexto
histórico de reconstituição do sistema mundial centro/periferia. Em
geral, a definição mais aceita para
o desenvolvimento econômico vem
sendo “o aumento da renda per capita ao longo do tempo” (Perman;
MA; McGilvray, 1996).

A definição de desenvolvimento é,
em si, uma discussão importante
porque provoca grande impacto no
escopo e resultados das políticas
públicas. Para analisar criticamente a literatura sobre o papel de
recursos naturais no desenvolvimento econômico, esclarecer as diferenças nas explicações ortodoxa
e heterodoxa é um passo necessário. As discrepâncias na aborda-
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gem não são uma questão trivial
porque estruturam as relações e
as derivações teóricas e empíricas,
e, consequentemente, suas conclusões e recomendações normativas.
Atualmente, as principais visões alternativas sobre a relação entre recursos naturais e desenvolvimento
econômico são, por um lado, visões
ortodoxas baseadas na teoria das
vantagens comparativas e NEI, e,
por outro lado, visões heterodoxas
baseadas nas teorias estruturalis2
tas. A abordagem ortodoxa tem
um núcleo teórico na economia
neoclássica (NEI), e a heterodoxa
é aqui descrita como aquelas teorias que rompem os fundamentos
neoclássicos. Como Lawson (2006)
argumenta, a heterodoxia em economia é um “guarda-chuva” cobrindo muitos trabalhos ou tradições
nas quais o recurso largamente
reconhecido e aceito é uma rejeição do projeto dominante da teoria
neoclássica.
Nos modelos ortodoxos de crescimento (exógeno ou endógeno), a
convergência de renda entre países
pobres e ricos é possível através de
progresso tecnológico, poupança
interna e acumulação de capital
humano. Este último conceito foi
aperfeiçoado pela NEI para uma
definição que promove a defesa
da igualdade de oportunidades
individuais (Sen, 2000). Tal visão
está incorporada nos relatórios e
recomendações oficiais de organismos multilaterais como o Banco
Mundial e as Nações Unidas, constando, por exemplo, dos objetivos
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de desenvolvimento do milênio. O
problema é que esse é um conceito
estático no qual as instituições e o
processo de desenvolvimento são
considerados como resultados de
decisões autônomas tomadas pelos
3
agentes da sociedade. Conforme
se criticou em outro artigo deste
boletim (Reis, 2011), não se nega
que o cidadão do país atrasado
pode sair de uma condição relativamente mais pobre a partir da
“igualdade de oportunidades” e da
capacitação humana. Contudo, esta
ideia liberal baseada no empreendedorismo individual desprende o
homem do contexto social complexo em que está inserido. Não resolve o subdesenvolvimento e nem a
pobreza e, mais ainda, obscurece
a necessidade de transformação
da estrutura produtiva e das relações sociais de produção para
haver redistribuição da riqueza (e
da propriedade). Implicitamente
a esta visão, defende-se que o Estado deve desempenhar um papel
facilitador para contribuir para o
aumento da produtividade no setor
privado em caso de falhas de mercado e contribuir para a geração
de igualdade de oportunidades.
Enfim, a perspectiva ortodoxa retira da análise a dinâmica do sistema
produtivo, as relações entre classes
e as relações entre Estados. Mas
tal como Chang (2009) comenta, o
desenvolvimento econômico é um
processo relacionado à ampliação
do emprego e da capacidade produtiva, com mudança estrutural para
setores capital e tecnológico inten-

sivos, conforme enfatiza o método
estruturalista.

O conceito estruturalista de desenvolvimento econômico não é
estático; ao contrário, distingue
as peculiaridades e os momentos
de mudanças estruturais políticas,
sociais, culturais ou econômicas
que são percebidas em uma realidade histórica a fortiori. A partir
de uma perspectiva de crescimento
setorial e liderado pela demanda, nesta visão a convergência de
renda entre países não industrializados e industrializados não é
um resultado natural da dinâmica
econômica, requerendo, assim,
a intervenção do Estado através
de quatro estratégias principais
(Rodriguez, 2009). Em primeiro
lugar, ocupar a força de trabalho
disponível com paralelo aumento
da produtividade. Em segundo
lugar, compatibilizar o impulso das
exportações com a substituição
das importações, pois se forem
consideradas as formas reais de
integração produtiva, é possível
traçar estratégias de crescimento
liderado pelas exportações que amplia o mercado interno. Porém, isso
depende de relações financeiras e
de comércio com o centro, especialmente sua resiliência com o desenvolvimento periférico. Em terceiro
lugar, mercados financeiros são
incompletos em países em desenvolvimento (pequeno tamanho,
desvantagens na estrutura de prazos, dívida externa dolarizada),e,
portanto, precisam ser desenvolvidos. Em quarto lugar, políticas
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econômicas viáveis e eficientes são
necessárias para melhorar a distribuição de renda. Elas devem trazer
profundas mudanças estruturais
na produção, alocação de trabalho,
inserção externa e assim por diante, rumo a uma trajetória de desenvolvimento que se adapte às contínuas transformações da dinâmica
capitalista internacional. A maior
ou menor capacidade para promover esta estratégia é relacionada
ao poder do Estado, que depende
de “relações sociopolíticas que o
sustentam e da relação geopolítica
em que está imerso” (Rodriguez,
2009, p. 671).

Nesse contexto, Ocampo (2007)
sugere a seguinte definição para
desenvolvimento econômico: “a
superação das restrições externas
derivadas de hierarquia internacional que é capaz de aumentar a
renda per capita”. Desenvolvimento econômico não envolve necessariamente seguir etapas, mas sim
superar assimetrias internacionais
de três tipos: tecnológicas, de negócios (centros financeiros e sedes
de empresas multinacionais) e macroeconômicas (grau de liberdade
política). Esta visão pode ser complementada com Medeiros (2001,
p. 99), que, remetendo à Economia
Política clássica, define desenvolvimento como um “processo persistente e prolongado de elevação
do produto por trabalhador e da
renda per capita e consequentemente da parcela do produto e do
emprego que excede aquela neces-

sária à reprodução do sistema econômico”. As relações internacionais
de poder levam a diferentes oportunidades de mudança estrutural
para cada país, portanto, o desenvolvimento não ocorre apenas por
meio de processos endógenos.

Por fim, vale notar que a industrialização na visão estruturalista é
um processo-chave para o desenvolvimento econômico porque “a
indústria claramente desempenha
um papel importante numa economia autônoma, tanto por causa
do seu papel central na criação
de ligações intersetoriais que poderia levar a um estímulo endógeno maior ao crescimento, como
por causa de seu papel potencial
como uma fonte de bens de capital
produzido localmente e de tecnologia”.4 No caso específico dos
países que crescem baseados em
recursos naturais, a relação entre
o modelo de exportação inicial e o
desenvolvimento da capacidade industrial da economia – tanto para
o mercado doméstico quanto para
o externo – é um dos mecanismos
determinantes para a trajetória de
desenvolvimento econômico.
b) Abundância de Recursos
Naturais e Especialização em
Recursos Naturais

O primeiro passo para def inir
abundância e especialização em
recursos naturais é conceituar
“recursos”. Pode-se tomá-los neste
caso como os fatores produtivos

“sem os quais a produção de bens
e serviços não poderia ter lugar”. 5
“Recursos naturais” são fatores
produtivos não humanos que vêm
da natureza.6 Eles podem ser classificados por sua reprodutibilidade
(renovável/ não renovável), tipo
(mineral, agrícola, pecuário, silvicultura), e uso energético (combustíveis fósseis – petróleo, gás e
carvão – e minerais não energéticos – cobre e níquel, por exemplo).

No artigo que inflamou a discussão
sobre o desenvolvimento econômico liderado por RN (Sachs; Warner, 1995), define-se “abundância
de recursos naturais” em termos
de especialização das exportações,
medindo a proporção das exportações de RN em relação ao PIB e
as exportações líquidas de RN em
relação ao PIB. Este e outros estudos realizam regressões cruzadas
entre países, utilizando também a
parcela das exportações de RN no
total das exportações como definição para abundância de RN. Uma
primeira crítica a essas variáveis
é que elas não dizem nada sobre a
concentração industrial, que é determinante na dinâmica da cadeia
produtiva de toda economia (Lederman; Maloney, 2008). Uma
alternativa seria a definição de
Leamer (1984), que mede a proporção das exportações de RN sobre
a quantidade de trabalhadores na
economia como uma medida para o
grau de especialização. No entanto,
essa e as medidas anteriores são
afetadas pelo tamanho da popu-
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lação e da economia, podendo não
contribuir de fato para entender
a importância do setor para o desenvolvimento econômico. Em segundo lugar, medidas para a abundância de recursos em termos de
exportação não dizem o quanto dos
recursos produzidos está sendo
absorvido internamente (Stijns,
2005). Terceiro, a dependência de
recursos no perfil das exportações
pode simplesmente significar que
o resto da estrutura produtiva é
muito incipiente, de tal forma que
a exportação destes recursos é a
alternativa que resta à economia,
mesmo que os RN não sejam fisicamente abundantes. Dessa forma,
os modelos econométricos que
utilizam essas variáveis podem ter
o problema de causalidade reversa,
isto é, a parcela das exportações de
RN no PIB pode simplesmente refletir o padrão de especialização da
economia e não abundância em RN.

Em termos físicos, a abundância
de recursos naturais poderia ser
medida pelo estoque de RN de um
país relativo às reservas do mundo
todo em termos absolutos (quantidade ou valor) ou per capita (em
comparação ao tamanho da população) (Chang, 2006). Porém, isso
seria possível somente para minerais ou outros recursos esgotáveis.
No caso das produções agrícolas
e pecuárias, a abundância seria a
parcela da produção em termos de
produção mundial, ou de terra arável. O ponto é que as variáveis de
estoque também não são absoluta-
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mente exógenas. Rigterink (2010)
argumenta que, em primeiro lugar,
a taxa de extração de recursos
naturais é, até certo ponto, uma escolha. Como o governo geralmente
controla as reservas de vários tipos
de recursos naturais e tem direito
a distribuir contratos para explorá-los, o ritmo de exploração está
condicionado a decisões políticas
e capacidade financeira. Segundo, a produção de recursos naturais depende do desenvolvimento
tecnológico e inovações disponíveis para prospecção e exploração
( Wright; Czelusta, 2003). O
país ou as empresas encarregadas
da atividade no setor de RN vão,
na verdade, produzir somente se
puderem pagar ou gerar o aparato
tecnológico necessário. Embora
isso pareça trivial, muitos estudos
não admitem essa dificuldade devido a algumas suposições como a
livre mobilidade ou a informação
simétrica. E ainda, indicadores físicos para recursos naturais não são
acurados porque a maioria deles
não é homogênea em termos de
qualidade, além da localização e da
quantidade disponível não serem
precisamente conhecidas. Mesmo
se os cálculos forem em termos
financeiros − por exemplo, a renda
líquida ou o valor presente da produção − , são imprecisos, pois é
complicado obter dados confiáveis
de estoque de capital, valor marginal, exploração marginal, custos
fixos, receitas e lucros das empresas envolvidas na exploração dos
RN. E ainda, os preços de mercado

também são difíceis de obter porque frequentemente são distorcidos por incentivos, impostos, subsídios, especulação financeira etc.

Uma vez esclarecida a diferença
entre especialização e abundância
de RN, nota-se que ambos os conceitos são interessantes para avaliar o desenvolvimento econômico
liderado por recursos naturais. O
ponto é que ao invés de serem usados instrumentalmente, como na
maior parte das análises do mainstream, é mais frutífero examiná-los conjunta e adicionalmente a
outros elementos – institucionais
e políticos – através de um método
histórico e plural.
c) Desenvolvimento Econômico Conduzido por Recursos Naturais

Observando o desenvolvimento
das nações entre os séculos 19 e
20, Senghaas (1985) mostra que os
países que se especializaram em
RN e lograram o desenvolvimento
sustentável realizaram diferentes
respostas ao estímulo capitalista
internacional durante a terceira revolução industrial. Alguns
países como os EUA e Alemanha
seguiram uma estratégia com base
no dinamismo do mercado interno, cumprindo as etapas clássicas
da industrialização, e fortemente
baseada no setor privado. Outros
países, como a Holanda, preferiram uma estratégia orientada
para a exportação que explorava
vantagens comparativas. Já os pa-
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íses nórdicos, Canadá, Austrália
e Nova Zelândia experimentaram
uma estratégia inicialmente liderada por exportações de RN, mas
que através da industrialização
por substituição de importações
escaparam da periferização. E em
quarto lugar, havia países ricos em
recursos naturais, como a Rússia,
que se industrializaram seguindo o
modo de produção socialista.

Estes países lograram o crescimento da renda per capita e o desenvolvimento humanista de suas
sociedades através de combinações
específicas entre as condições naturais, a estrutura produtiva, as
instituições e as relações político-econômicas que sustentavam o
Estado e suas decisões de política industrial e macroeconômica.
Todos esses aspectos são indissociáveis da dinâmica estrutural na
qual a especialização em recursos
naturais por certo período na história ou continuamente liderou o
desenvolvimento econômico. Para
identificar esse fenômeno, sugere-se analisar com profundidade o
padrão produtivo dos países/regiões exportadoras e produtoras de
RN. Deve-se verificar, por um lado,
a contribuição dos RN nas exportações e balança de pagamentos de
um determinado país e, por outro
lado, sua contribuição na dinâmica
produtiva, em termos do produto,
emprego, produtividade, salários,
investimento etc. É preciso investigar sobre a relação e os efeitos
multiplicadores dos RN na econo-

mia, que apesar de serem difíceis
de calcular, podem ser estimados
pelo coeficiente do setor na matriz
insumo-produto. E, também, pode-se verificar a contribuição das
atividades de recursos naturais
para o crescimento da demanda,
tal como desenvolvido por Freitas
e Dweck (2010). Uma vez definida a
estrutura produtiva, recomenda-se
investigar a sua formação. A seção
a seguir identifica quais os principais aspectos relacionados a esse
processo, a partir de uma revisão
crítica da literatura sobre o tema.

2 Estruturando a Revisão Crítica
da Literatura e as Principais Esferas de Análise do Processo de
Desenvolvimento Econômico
Liderado pelas Exportações

O debate sobre o papel dos recursos naturais no desenvolvimento
econômico é antigo e extenso.
Revisões da literatura são habituais em teses de doutorado, livros
e artigos sobre este tema, e cada
autor apresenta uma estrutura
de classificação das mesmas. O
expediente mais comum é dividir
a literatura em subtópicos, seguindo diferentes lógicas de classificação. Por exemplo, Lederman
e Maloney (2008) classificam a
literatura por tipo de razão explicativa para a maldição de RN: a)
declínio dos termos de troca; b)
baixa acumulação de capital físico
e humano, baixo crescimento da
produtividade e efeitos colaterais
da produção no setor de recursos

naturais, c) doença holandesa; d)
fraqueza institucional relacionada ao fato de os detentores dos
meios de produção no setor de recursos naturais dominarem o cenário político. Rocha (2011) opta
por dividir a literatura pelo tipo
de canal de transmissão, separando em: a) taxa de câmbio real, b)
instituições, c) capital humano, d)
especialização das exportações.
Di John (2009) classifica a literatura em teorias: a) estruturalista;
b) dependência; c) teorias marxistas do imperialismo; d) doença
holandesa; e) miopia dos tomadores de decisão do Estado; f) falhas
nas políticas/instituições.

A proposta de uma estrutura de
revisão teórica e a identificação
dos fatores mais importantes de
análise são, em si, uma contribuição desta série de artigos. Apesar
da variedade de abordagens, heterodoxas ou ortodoxas, na literatura se distinguem cinco esferas
mais importantes para explicar
as diferenças nos caminhos do
desenvolvimento liderado por
RN. Na nossa visão, as esferas
principais são as dotações iniciais
de fatores (incluindo os recursos
naturais), o regime macroeconômico, a estrutura produtiva e mudança estrutural, as instituições e
a economia política.
Os trabalhos que enfatizam condições geográficas para explicar a
especialização das atividades em
RN estão incluídos no mecanis-
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mo “dotações iniciais”. A staple
theory de certa forma pertence
também a esta classificação, bem
como os modernos trabalhos “matério-espaciais” e neoinstitucionalistas que focam abundância de
recursos per se. “Regime macroeconômico” compreende artigos
que enfatizam o regime cambial,
7
destacando a doença holandesa ,
políticas monetárias e fiscais.
Explicações baseadas no tipo de
especialização, seus efeitos de
encadeamento, externalidades
e o papel das inovações geradas
na produção do setor primário
estão incluídas em “mudança
estrutural”. “Instituições” inclui
os estudos que as tomam como
um fenômeno constituído individual e socialmente, destacando a
importância dos direitos de propriedade, aspectos educacionais
e culturais de uma sociedade.
Finalmente, “economia política”
contempla os textos que focam
o conflito de interesses entre o
setor de RN e os outros setores
da economia, as relações políticas
nos e entre Estados, as lutas de
classes derivadas da estrutura
produtiva, e problemas de rent-seeking e governança.
Como essas esferas estão inter-relacionadas, em geral são tratadas em conjunto, recebendo
maior ou menor ênfase de acordo
com a abordagem seguida por
cada autor. Por exemplo, a discussão sobre o papel do comércio
internacional está presente na
maioria das análises, apesar de
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suas diferentes perspectivas – em
geral polarizadas entre a defesa
ou não da teoria das vantagens
comparativas. Também o papel
do Estado é tomado como um
elemento-chave na maioria dos
estudos, especialmente quando se
derivam considerações normativas. O grau de relevância atribuído aos aspectos microeconômicos
é igualmente variado, o que está
bastante relacionado ao tipo de
RN estudado e ao nível de generalização da análise.

Nesta série de estudos, vamos
salientar as diferenças metodológicas das perspectivas ortodoxas e heterodoxas usadas para
discutir as cinco esferas a serem
estudadas para compreender o
desenvolvimento liderado pelos
recursos naturais. Nossa posição
é em defesa de uma abordagem
heterodoxa, dinâmica e complexa, histórica e estruturalista, enfatizando o ponto de vista
da produção. É complexo porque
admite que diferentes rotas de
desenvolvimento sejam influenciadas por uma miríade de causalidades. Partindo da perspectiva
de poder e riqueza, propõe-se
que as diferentes rotas de desenvolvimento sejam processos em
que as instituições e a estrutura
produtiva se inter-relacionam
continuamente. Elas são influenciadas pelas condições materiais
e espaciais, pelas capacidades
tecnológicas e pelos interesses
externos, formatando, assim, a
distribuição de renda, a economia

política e as políticas econômicas
e industriais. Instituições e dotações iniciais realmente consolidam interesses, como enfatiza
a NEI; porém, seu processo de
formação depende do processo de
formação da estrutura de produção. Desenvolvimento econômico e instituições influenciam-se
mutuamente e estão sempre mudando, de modo que a direção da
causalidade não é unívoca.
Confira na edição de março a
continuação dessa discussão, que
segue apresentando primeiramente a literatura que concentra
a análise nas dotações iniciais.
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Cultura e Transformação Urbana: Avaliando o Caso de Paulínia
Julio Lucchesi Moraes (*)

1 Introdução
Dando continuidade a nossas reflexões sobre os tópicos de interface
entre a agenda criativa e a área de
reflexões urbanas, nos deteremos,
ao longo dos próximos artigos, em
uma avaliação socioeconômica da
experiência do Polo Cinematográfico de Paulínia. Desde 2005, com
o surgimento do projeto Paulínia
Magia do Cinema, a pequena cidade
do interior paulista vem se consolidando como um importante centro
de produção e desenvolv imento de projetos cinematográficos,
sendo inclusive conhecida como a
“Hollywood brasileira”.

Ao longo dos próximos artigos,
buscaremos percorrer a bibliografia já produzida sobre o Polo,
mapeando também dados e informações quantitativas informadas
pelos próprios gestores da iniciativa. Temos por objetivos capitais: (i)
a identificação de suas motivações,
valores e ambições; (ii) a análise
do arcabouço institucional de surgimento e gestão do projeto; (iii)
um balanço crítico sobre as etapas
de formulação, acompanhamento
e planejamento de passos futuros,
bem como os riscos relacionados
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aos momentos de mudanças de
gestão política e, por fim, (iv) suas
potencialidades em termos de desenvolvimento econômico, humano
e cultural tanto no âmbito local
quanto nacional.

2 Paulínia: Aspectos Gerais

Paulínia é um município brasileiro
localizado no interior do Estado de
São Paulo, distante cerca de 110
quilômetros da capital e pertencente à mesorregião de Campinas
(Cf. Pacheco, 2009, p.4). Dados do
último censo indicam uma população de 84.512 habitantes. Emancipado de Campinas no ano de 1964,
o Município viu sua economia desenvolver-se sobremaneira a partir
de 1972, quando a PETROBR AS
criou a REPLAN (Refinaria de Paulínia), considerada a maior do País.
Desde então, a cidade passou a
atrair uma série de indústrias,
notadamente na área petroquímica como a Exxon, Transo e Shell
(ibidem, p.5). Essa acentuada concentração de indústrias numa cidade de pequeno porte permite a
Paulínia padrões socioeconômicos
peculiares. Pelas estatísticas de
2009 do IBGE, a cidade ocupa a 63ª

posição dentre as cidades de maior
PIB do Brasil, figurando também
como a sétima cidade em termos
de PIB per capita no País. Também
o IDH de Paulínia (0,847) encontra-se acima da média nacional, figurando como o 13º mais elevado do
Estado de São Paulo. A opção pelo
início de investimentos no setor
de cinema deu-se apenas no ano de
2005, por decisão do então prefeito
Edson Moura. Nas palavras de Camila Caprini Pacheco:
No ano de 2005, a administração
municipal do prefeito Edson Moura

(PMDB-SP), então em seu terceiro
mandato, passou a investir no
desenvolvimento de um novo seg-

mento econômico, com novas opor-

tunidades de geração de emprego
e renda: a indústria do audiovisual.

Foi criado então o projeto Paulínia
Magia do Cinema (ibidem, p.6).

De 2005 para cá, o projeto vem
ganhando destaque no âmbito do
audiovisual nacional, tendo atraído
diversos produtores para a execução de projetos in loco. Antes
de apresentarmos as cifras e os
resultados do polo para o setor
cinematográfico brasileiro – bem
como reflexões sobre os impactos
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do projeto na cidade –, julgamos
necessária a compreensão do desenho institucional da iniciativa.

3 Cinema em Paulínia: Estruturas
Físicas

O projeto Paulínia Magia do Cinema é composto por diversas iniciativas municipais, algumas delas
envolvendo estruturas físicas. O
Festival Paulínia e a Mostra Magia
do Cinema são as atividades mais
vistosas dessa constelação cultural. Enquanto esta tem por objetivo
primordial “levar entretenimento
gratuito para todas as camadas
da população” (ibidem, p.7), oferecendo apresentações de filmes em
localidades diversas da cidade, o
primeiro ocorre anualmente no Teatro Municipal da cidade, contando
com a participação de estrelas,
personalidades e figuras importantes da cena audiovisual brasileira.
De acordo com Tatiana Quintella,
então secretária municipal de cultura, a construção do teatro foi
uma decorrência do Festival:
O ponto de partida do polo cine-

matográfico era esse festival. Como
não tínhamos um local apropriado
para realizá-lo, já que a cidade não
tem salas de cinema, decidimos

construir um teatro, feito nos moldes do Kodak Theatre [onde acontece a cerimônia do Oscar, em Los

Angeles] (Miranda, 2008, s/p).

Além do teatro, o Projeto Paulínia
Magia do Cinema conta com outras

iniciativas físicas: ao total, o polo
dispõe de cinco estúdios, além de
salas de pós-produção. Compõe
também o quadro institucional
a Escola Magia do Cinema, centro
técnico-profissionalizante criado
em parceria com o SENAC e dedicado à formação de quadros técnicos
locais. Além destes, destaca-se a
Paulínia Stop Motion, estúdio dedicado exclusivamente à produção de
animações.
Graças a todas essas iniciativas, o
Projeto Paulínia Magia do Cinema
constituiu um dos maiores investimentos nacionais em audiovisual,
totalizando 550 milhões de reais.
Obviamente, a apresentação do
Polo Magia do Cinema não estaria
completa sem uma discussão a respeito dos mecanismos tributários
e legais utilizados para a realização dos projetos audiovisuais da
cidade. Isso porque para além da
criação do polo propriamente dita,
interessamo-nos nos detalhes do
desenho institucional desse projeto.

4 Cinema e Cultura na Cidade de
Paulínia: Aspectos Financeiros
O recurso básico de atração de
investimento a produtores cinematográficos para a cidade de Paulínia é um edital, além da utilização
de mecanismos de renúncia fiscal
proporcionados às empresas de
Paulínia pela Lei do Audiovisual. A
intermediação entre as produtoras
e o setor governamental é feita pela

Paulínia Film Commission, órgão
criado com esse objetivo (Pacheco, 2009, p.7).

Além desta iniciativa, destaca-se o
Fundo Municipal da Cultura (FMC).
De acordo com a Lei 2.837, a Prefeitura estabelece com o FMC “um
percentual de até 10% para renúncia fiscal da receita proveniente
do ISSQN e do Imposto Sobre a
Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU) para investimento
em cultura”. A contrapartida para
a utilização de recursos do fundo é
que as produções cinematográficas
gastem pelo menos 40% do valor
recebido no município de Paulínia.
De acordo com a lei:
O FMC será responsável pelo financiamento de projetos culturais

em até 100% do valor orçado mediante aprovação da Paulínia Film
Commission. Produções inovadoras,
projetos de aperfeiçoamento e de

pesquisa a autores, artistas e técnicos residentes no município e orga-

nização, ampliação e equipamento
de museus, bibliotecas, arquivos,

acervos, assim como outras iniciativas artísticas e de cunho histórico

serão contempladas na destinação

de recursos do FMC. (SCP, 2007).

Por fim, cumpre destacar que, a
despeito da centralidade do projeto cinematográfico na agenda
cultural da cidade, a atuação da
Secretaria de Cultura não se limita
ao setor do cinema. A análise do
Relatório de Prestação de Contas
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e Audiência Pública, publicado em 2009, indica atividades de elevado calibre cultural, como a vinda da
Orquestra de Câmara de Berlim, a Filarmônica de
Israel, a Orquestra Wierner Akademie e a Filarmônica
de Buenos Aires (SCP, 2009, p. 3).

A presença de elevada participação de estrelas levanta alguns questionamentos sobre as prioridades
dos investimentos das autoridades culturais paulinienses, bem como os impactos sociais e econômicos
de todas essas atrações na vida de seus moradores.
Há, além disso, grande preocupação com as questões ligadas à continuidade do projeto entre gestões
municipais. É sobre tais temas que pretendemos nos
debruçar nos próximos artigos da série.
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Ecorresenha
Thiago Fonseca Morello (*)
Victor, Peter A. Managing without growth: slower by design, not disaster. Edgar Elgar,
2008.

Está agudamente enganado quem
acredita que a retomada do crescimento pelos países desenvolvidos
assentará sobre bases mais estáveis o bem-estar da humanidade.
Muito pelo contrário, a reversão
da crise, consubstanciando-se em
inflexões dos níveis de atividade
daquelas nações, apenas reduziria
mais ainda o espaço disponível
para erradicar a pobreza.

Não há como concluir a leitura da
obra de Peter Victor sem se deparar com esta cruel conclusão.
A capacidade da natureza para
dar suporte à economia mundial
está irreversivelmente ameaçada
(especialmente no aspecto de absorção de gases de efeito estufa).
As consequências disso apenas
podem ser mitigadas caso se abra
mão, imediatamente, do “crescer
por crescer”, adotando-se objetivos
clara e diretamente conectados
com a qualidade da vida na Terra.

Este avanço tem de ser trilhado,
em primeiro lugar, pelos países
desenvolvidos em que, há décadas,
a expansão econômica se mostra
pouco ou nada capaz de promover
satisfação e felicidade. A integridade ambiental assim resguardada
pode então ser aproveitada para
forjar os aparatos socioeconômicos
necessários à melhoria das condições de vida nos demais países.
Não basta, pois, apenas aumentar
a eficiência com que recursos e
serviços ambientais são utilizados,
mas a demanda global por ambos
deve ser contida de maneira a ajustar-se à real capacidade natural de
suprimento. Esta lição, apesar de
servir prioritariamente aos países
desenvolvidos, deve ser levada em
conta por todos.

Para avançar em tal sentido, não
se precisa apenas de novas instituições ou práticas de produção,

mas também de uma nova visão de
mundo. O livro está estruturado
para convencer o leitor de que o
caminho para isso tem de passar,
inescapavelmente, pela reflexão
crítica em torno das razões pelas
quais os projetos de futuro portados pela maioria das nações têm no
crescimento econômico seu objetivo central.
Duas crenças fundamentais explicam este fato.
A primeira crença é de que a capacidade da natureza para dar
suporte à economia é virtualmente
ilimitada. A segunda crença é de
que os mecanismos regedores do
funcionamento dos mercados são
plenamente efetivos para conduzir
a economia de maneira a vencer
barreiras impostas pela natureza.

A concepção da economia como
um sistema fechado, tanto para a
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natureza quanto para a sociedade, é o pecado original na raiz da
incoerência de cada uma dessas
premissas.

Extraindo matéria e energia do
meio ambiente, para devolvê-los
sob formas que tornam o reaproveitamento mais difícil senão impossível, as economias, expandindo-se, reduzem a quantidade de
recursos globalmente disponíveis
sob formas passíveis de utilização
(os mecanismos reguladores deste
processo, bem como evidências
para impactos ambientais correlatos são apresentadas nos capítulos
4, 5 e 6).
A sociedade também não é externa
ao processo econômico. Os preços
pelos quais são transacionados
produtos e serviços refletem relações de poder plasmadas na estrutura de mercado e nas instituições.
Indicam escassez, portanto, de
maneira distorcida, imperfeita, não
contendo, portanto, informação suficiente para orientar de maneira
ótima o aproveitamento da matéria
e da energia extraída da natureza
(tema do capítulo 3). A isso se adiciona o fato de que para itens como
o petróleo e o carvão, entre outros,
a expectativa quanto à escassez é
um determinante mais importante
de seus preços do que a escassez
efetiva.
Mas e quanto à inovação tecnológica, não poderá ela dar conta de
colocar um mundo em uma trilha
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menos danosa ao meio ambiente?
Apesar de imprescindível, o autor
enumera quatro motivos pelos
quais é imprudente acreditar na
suficiência desta via.
i.

Novas tecnologias resolvem alguns problemas, mas criam outros, como p.ex., o caso dos resíduos nucleares que emergem
como desvantagem da substituição de fósseis por energia
nuclear;

ii. Não há base empírica para
acreditar que a introdução de
tecnologias poupadoras da natureza possa ser realizada em
uma velocidade comparável
àquela em que a economia cresce;

iii. A tecnologia, ou melhor, as unidades de produção que a manuseiam, não pode(m) substituir
alguns serviços que a natureza
presta. O principal exemplo é a
regulação do regime climático
global;

iv. Deve se levar em conta a possibilidade de ocorrência do “rebound effect”: a introdução de
uma tecnologia redutora do
uso de recursos ou serviços
ambientais por unidade de produto, reduzindo o custo de produção, estimula um aumento
da oferta capaz de compensar a
queda na utilização global dos
recursos e serviços ambientais.

Assim sendo, a substituição, na
agenda política, do mero crescimento econômico pela consecução
do pleno emprego, eliminação da
pobreza e conservação ambiental,
requer a implementação de medidas que vão além do investimento
em pesquisa e desenvolvimento
tecnológico. É aí que entram as
recomendações de ordem normativa do autor (capítulos 10 e 11): os
países desenvolvidos, para levar a
cabo aquela quebra de paradigma
em suas agendas, precisam envidar esforços para estabelecer esquemas de transferência de renda
focalizados nos pobres, programas
de redução da jornada diária de
trabalho e impostos sobre a emissão de gases de efeito estufa.
Esta a essência, na prática, de uma
governança capaz de dirigir as
economias para o progresso das
sociedades implicadas, sem que
haja necessidade de crescer.

(*) Doutorando em Economia do
Desenvolvimento, IPE-USP.
(E-mail: tfmrs@yahoo.com.br).

