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Finanças Públicas: Pacotão para Aumentar Crédito Público no
Investimento Privado e Melhorar Balanço Comercial ... Mas,
Quem Vai Pagar a Conta?
Vera Martins da Silva (*)

Finalmente o governo Dilma dá os
primeiros passos para operacionalizar seu plano de governo, após o
tradicional ano inicial de preparação das estruturas de governança.
Em 3 de abril foi anunciado o Plano
Brasil Maior, um vasto conjunto de
medidas que vão desde a prorrogação da redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI
sobre a linha branca (item o, do
anexo), até uma série de incentivos de redução e postergação de
impostos indiretos e contribuições sobre um conjunto de setores
industriais, basicamente atuando sobre o investimento privado
(item a) e também apoio ao capital
de giro das empresas (item e).

O conjunto das medidas tem como
âncora o aporte de R$ 45 bilhões

ao BNDES e aponta no sentido de
incentivar o investimento com
inovação (item c), com prazo de vigência até 31/12/2013. Apesar do
debate do papel do crédito público
e do próprio papel do BNDES para
o desenvolvimento econômico, a
opção foi efetivamente a de utilização do sistema bancário público
como instrumento para alavancar
o crescimento econômico. Simultaneamente, houve redução das
taxas de juros cobradas pelo Banco
do Brasil e Caixa Econômica Federal, pressionando os demais bancos
a reduzirem suas taxas a seus tomadores de empréstimos.
Contudo, os benefícios creditícios
do pacotão não são generalizados,
mas são direcionados para setores
específicos, especialmente para

aqueles tidos como os mais afetados pela conjuntura internacional
desfavorável, basicamente, os setores industrializados voltados para
a exportação (itens b e d). Há uma
vasta gama de medidas de apoio à
exportação, como financiamentos
(itens b, g, h, i, j), caracterização
de Empresa Predominantemente
Exportadora como aquela que tem
50% de exportações no faturamento (item k), criação da Agência Brasileira Gestora de Fundos
– ABGF e Fundo Garantidor de
Infraestrutura e Fundo Garantidor
de Comércio Exterior (item f ).
Destacam-se também medidas de
restrição não tarifárias sobre as
importações, um conjunto denominado de defesa comercial (item m).
Depois de todas essas medidas, é
bem provável que haja uma melho-
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ra visível do setor exportador, mas com consequências
negativas sobre os preços pagos pelos consumidores,
que efetivamente têm se beneficiado por preços de
bens importados vantajosos.

Entre os setores beneficiados com vantagens creditícias e tributárias específicas há alguns poderosos,
como o setor automotivo (item p), portos, semicondutores, banda larga (item q). Outros ainda conseguiram
vantagens nas aquisições governamentais. Instituição de margens de preferência nas compras governamentais: 10% para retroescavadeiras, 18% para
motoniveladoras; 20% para fármacos e medicamentos
não ativos; 20% para medicamentos que utilizem fármacos específicos; 25% para produtos biológicos; 8%
para medicamentos “insumos farmacêuticos ativos”
em desenvolvimento ou com capacidade nacional de
fabricação imediata (item r).

Uma medida que em parte já era adotada e que foi ampliada é a desoneração da folha de pagamentos da contribuição previdenciária patronal, de 20%, para uma
alíquota sobre o faturamento bruto. A modificação da
forma de financiamento da previdência pública tem
sido discutida ao longo dos anos e sempre houve um
consenso de que seria mais eficiente uma tributação
sobre o faturamento e não sobre a folha salarial, com
o objetivo de aliviar o peso do custo trabalhista, evitar
a informalidade no mercado de trabalho e simplificar
a arrecadação.
Entretanto, uma parte da discussão e preceitos de
política se perderam no caminho: na verdade, havia
uma proposição consensual de substituir a taxação
sobre a folha de pagamentos por uma tarifa sobre o
valor agregado das empresas de modo que elas não
seriam penalizadas por uma tributação antes mesmo
de realizar seu lucro. É certo que mudanças nesse aspecto da vida fiscal do país são complexas, mas, por
outro lado, a adoção das atuais medidas leva à adoção
de alíquotas excessivamente benéficas para os setores
submetidos à nova sistemática. Os dados divulgados
pelo governo mostram qual será a alíquota a ser utili-

abril de 2012

zada (1 ou 2%) em cada setor e o que seria a alíquota
neutra em termos de arrecadação.

A Tabela 1 reproduz a estimativa de perda de arrecadação da Previdência pela mudança, em cada setor, e
o resultado global: uma perda de R$ 7,2 bilhões por
ano. No ano de 2012, a perda é de R$ 4,9 bilhões, pois
a medida só deve entrar em vigor a partir do segundo semestre do ano. Obviamente, todo o rombo da
Previdência, o atual e os futuros, serão cobertos pelo
Tesouro Nacional. Mas, com o passar do tempo, há
sempre novas pressões para a modificação dos critérios de acesso aos benefícios previdenciários. Novos
rombos significam que os futuros beneficiários
poderão ver seus benefícios ainda mais reduzidos
ou sua idade aumentada para “equilibrar as contas
da Previdência”. Talvez fosse melhor perguntar aos
atuais consumidores se preferem pagar mais barato
por produtos nacionais hoje do que ter seus benefícios previdenciários reduzidos no futuro. No que se
refere à mudança do financiamento da Previdência,
está prevista uma Comissão Tripartite de Acompanhamento e Avaliação da Desoneração da Folha de
Pagamento, o que sem dúvida será fundamental para
adequar as mudanças propostas. Esperamos que seja
funcional.

Tabela 1 – Subsídio Direto – Impacto da
Desoneração da Folha no Tesouro
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As medidas governamentais sempre geram ganhos e
perdas aos diversos segmentos da sociedade brasileira. Em que pese a importância do grupo industrial
exportador na economia, não se pode perder de vista
que há um grande grupo de produtores voltados ao
mercado interno e uma tendência ao crescimento dos
serviços na economia, setor este com grande variação de custos e produtividade, que também merecem
uma política mais atenta. No conjunto das medidas
anunciadas, destaca-se uma ação para criação das
condições para identificação de todos os serviços e intangíveis (item s), a criação do Programa Nacional de
Apoio à Atenção Oncológica e do Programa Nacional
de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, na área de serviços médicos (MP 563, de 3 de
abril de 2012). Entretanto, medidas de desoneração
tributária de caráter mais abrangente seriam muito
mais efetivas no longo prazo do que as medidas voltadas a setores específicos. Sabe-se que o problema da
competitividade é bastante diverso entre os setores,
assim como a desindustrialização afeta alguns ramos
e não todos das diversas cadeias produtivas. O Gráfico
1 mostra que o nível da participação da indústria no
valor agregado brasileiro tem se mantido relativamente constante desde 1996, e a atual obtenção de
benesses para a indústria, em especial para o setor
exportador, parece estar em linha com sua maior
capacidade de verbalizar e conseguir apoio do que os
demais setores têm demonstrado. Também em termos
de participação das exportações no PIB, o Gráfico 2
nos mostra que, apesar da queda desse indicador entre
2008 e 2009, as exportações como um todo têm conseguido se recuperar. O Gráfico 3 mostra o desempenho
dos principais componentes de exportação e, pelos
dados, só há o que comemorar.
É prudente que as medidas agora adotadas sejam discutidas no Congresso e o debate avance para a proteção temporária aos setores em perigo iminente, mas
concomitantemente à redução da carga e simplificação
tributária como um todo.

Gráfico 1 – Participação do Total da Indústria no
Valor Agregado (%)

Fonte: Contas Trimestrais – FIBGE

Gráfico 2 – Exportação / PIB (%)

Fonte: Contas Trimestrais – FIBGE.

Gráfico 3 – Exportação Brasileira por Fator Agregado
1964 a 2010 – US$ Milhões

Fonte: MDIC-BR.
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a.2) PSI Demais Bens de Capital

Anexo
CONJUNTO DE MEDIDAS DO
PLANO BRASIL MAIOR
a) Programa de Sustentação do
Investimento (PSI-4)
Aporte de R$ 45 bilhões do Tesouro
para o BNDES

Foco: apoio ao investimento com
ênfase na inovação

Prazo de vigência: até 31/12/2013
Valor equalizado adicional: R$ 6,5
bilhões

PROGRAMAS

a.1) PSI Ônibus e Caminhões
- Ampliação do prazo total de financiamento de 96 meses para 120
meses
- Elevação do nível de participação
do BNDES no investimento: 100%
para micro, pequenas e médias
empresas e 90% para grandes
empresas

- Redução da taxa de juros de 10%
a.a. para 7,7% a.a.

- Pró-caminhoneiro: redução da taxa
de juros de 7% a.a. para 5,5 % a.a.
- Ônibus híbridos: manutenção da
taxa de juros em 5% a.a
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- Redução das taxas de juros de 8,7%
a.a para 7,3% a.a (grandes empresas) e de 6,5% para 5,5% a.a (micro, pequenas e médias empresas)

- Elevação do nível de participação
do BNDES no investimento: 100%
para micro, pequenas e médias
empresas e 90% para grandes
empresas
b) PSI Exportação (Pré-embarque)
-

Ampliação do prazo total de financia-

-

Elevação do nível de participação do

-

Taxa de juros: 9% a.a para grandes em-

mento de 24 meses para 36 meses

BNDES no investimento: 100% para
micro, pequenas e médias empresas

presas e 7% a.a para micro, pequenas
e médias empresas

c) PSI Inovação - BNDES e FINEP
-

Unificação das linhas de apoio à ino-

-

Ampliação do prazo de carência de 36

-

Redução da taxa de juros do Pró-

vação, com redução da taxa de juros
para 4% a.a.

meses para 48 meses

-Engenharia de 7% a.a. para 6,5% a.a

c.1) PSI Projetos Transformadores

- Projetos de investimento destinados à constituição de capacidade
tecnológica e produtiva em seto-

res de alta intensidade de conhecimento e engenharia, relativos
a bens não produzidos no País e
que induzam encadeamentos e
ganhos de produtividade e qualidade

- Dotação: R$ 8 bilhões
- Taxa de juros: 5% a.a.

- Prazo total: 144 meses – até 48
meses de carência
d. BNDES Revitaliza: revitalização
das empresas brasileiras em setores afetados pela conjuntura
internacional
- Ampliação do prazo para exportação de 18 para 24 meses
- Taxa de juros: 9% a.a.

- Valor disponível: R$ 4,7 bilhões
- Inclusão dos seguintes setores:

• Calçados de outros materiais,
além de couro; Instrumentos
médicos e odontológicos; Equipamentos de informática e periféricos; Material eletrônico e de
comunicações; Brinquedos; Móveis; Artefatos de madeira, palha,
cortiça, vime e material trançado;
Transformados de plásticos

ESTÍMULO AO INVESTIMENTO E À
INOVAÇÃO

e) BNDES Progeren: apoio financeiro para capital de giro para
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aumento da produção, emprego
e massa salarial

- Aumento da dotação do programa de R$ 5 bilhões para R$ 15
bilhões
- Taxas de juros: reduzidas da faixa
de 10,5% a.a. a 13% a.a. para a
faixa de 9% a.a a 11,5% a.a

- Inclusão de grandes empresas no
rol de beneficiários do programa

- Ampliação do limite por grupo
econômico – grandes empresas:
de R$ 20 milhões para até R$ 50
milhões

- Setores beneficiados: bens de
capital, têxtil, vestuário, couro e
artefatos, materiais de uso médico e odontológico, informática,
eletrônicos e comunicações, brinquedos e jogos, móveis, artefatos
de madeira, peças e acessórios
para veículos e transformados de
plástico

COMÉRCIO EXTERIOR

Financiamento e Garantias à Exportação
f) Criação da Agência Brasileira
Gestora de Fundos – ABGF: Fundo Garantidor de Infraestrutura
e Fundo Garantidor de Comércio
Exterior: Criação de agência para

administrar os fundos garantidores e prover garantias para investimento, exportações, pequenas
empresas, setor aeronáutico, habitação social e crédito educativo

- O total de recursos disponíveis
poderá atingir R$ 25 bilhões

g) Ampliação dos recursos para o
Programa de Financiamento à
Exportação (PROEX)
Aumento de R$ 1,24 bilhão para
R$ 3,1 bilhões:
- PROEX Financiamento: de R$ 800
milhões para R$ 1,6 bilhão
- PROEX Equalização: de R$ 445
milhões para R$ 1 bilhão

- FFEX: integralização de cotas – R$
500 milhões

PROEX Equalização pré-embarque e redefinição dos prazos e
percentuais para Equalização
pós-embarque
- Inclusão da equalização nos financiamentos pré-embarque

- Equalização para adiantamento
de recursos pós-embarque: desembolsos antes do embarque ou
prestação dos serviços

- Aumento do percentual financiado e prazo de equalização: 100%

em até 15 anos

h) Flexibilização de garantias
PROEX e redefinição de alçadas
para aprovação das operações
PROEX financiamento
- Flexibilização de garantias: inclusão de garantias do próprio
empresário em operações de até
US$ 50 mil por empresas com
faturamento anual de até R$ 3,6
milhões
- Ampliação da alçada dos bancos
para aprovar operações até US$
20 milhões sem necessidade de
aprovação do Comitê de Financiamento e Garantia de Exportações
(COFIG)

Adiantamento de Contrato de
Câmbio (ACC) indireto para as
exportações via tradings
i. Reformulação da legislação de
financiamento à exportação
indireta: autoriza empresa que
exporta via trading a financiar
produção a taxas de juros internacionais tomando ACC indireto

Novas regras para seguro de crédito à exportação
- Ampliação da alçada de aprovação da Secretaria de Assuntos
Internacionais do Ministério da
Fazenda de US$ 5 milhões para
US$ 20 milhões

abril de 2012
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- Alteração do limite de faturamento bruto da empresa beneficiária
de R$ 60 milhões para R$ 90
milhões para fins de concessão
de garantias a financiamentos
Competitividade Exportadora

j) Simplificação do Acesso ao Crédito Oficial à Exportação
“Balcão único” para receber os
pleitos de financiamento e garantia do exportador (usar capilaridade do Banco do Brasil)

k) Definição de Empresa Preponderantemente Exportadora

Ampliação do universo de empresas com benefício de suspensão de IPI, PIS e COFINS sobre
aquisição de insumos: redução
de 60% (setores intensivos em
trabalho) ou 70% (demais setores) para 50% do percentual de
exportações no faturamento para
caracterização de Empresa Predominantemente Exportadora

m) Defesa Comercial

m.1) Exclusão dos Sistemas Integrados da concessão de ex-tarifários
Os equipamentos deverão ser
decompostos em máquinas e em
combinações de máquinas

abril de 2012

m.2) Maior controle sobre mercadorias importadas
Convênio INMETRO/RFB para
aperfeiçoar controle e fiscalização sobre mercadorias importadas e coibir práticas ilícitas de
importação

m3) Ações antifraude da Receita
Federal: Combate a fraudes
e irregularidades; Reforço das
fronteiras terrestres; Criação do
Centro Nacional de Gestão de
Riscos Aduaneiros (Cerad)

n) Desoneração da folha de pagamento
Eliminação da contribuição patronal do INSS com compensação
parcial de nova alíquota sobre faturamento bruto, excluída receita
bruta de exportações

- Setores beneficiados:

- têxtil, confecções *, couro e calçados*, móveis, plásticos, material
elétrico, autopeças, ônibus, naval,
aeronáutico e bens de capital mecânico: alíquota de 1%

- call center *, TI e TIC*, design
houses e hotéis: alíquota de 2%

- Criação de Comissão Tripartite
de Acompanhamento e Avaliação
da Desoneração da Folha de Pagamento: avaliação do impacto e

proposta de medidas corretivas

- Total da desoneração 2012: R$4,9
bilhões

- Total da desoneração anual: R$
7,2 bilhões

* setores já contemplados na Lei
nº 12.546/2011

o) Outros Benefícios Tributários

Redução do IPI sobre bens de
consumo
- Extensão por mais 3 meses da redução do IPI (medida anunciada
em 26/03/2012): linha branca,
móveis, laminados PET, papel de
parede, luminárias e lustres
- Valor da desoneração: R$ 489
milhões

Postergação do prazo de recolhimento do PIS-COFINS
- Postergar o pagamento dos meses
de abril e maio (estimados em
R$ 1,4 bilhão) para novembro
e dezembro, respectivamente:
autopeças, têxtil, confecções,
calçados e móveis
p) Regime Automotivo 2013/2017
- Ampliação do acesso por meio
de alterações nas condições para
habilitação

9
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- Redução do IPI em até 30 pontos
percentuais com base no percentual de compras internas de
insumos estratégicos.
- Incentivo adicional: redução de
até 2 pontos percentuais no IPI
com base no cumprimento de
metas de gasto em pesquisa, desenvolvimento e inovação

- Objetivos: aumentar o conteúdo
regional medido pelo volume de
aquisições de peças e insumos
estratégicos; assegurar investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação; aumentar o
volume de gastos em Engenharia
e Tecnologia Industrial Básica;
aumentar a eficiência energética dos veículos: etiquetagem
veicular (programa INMETRO) e
redução da emissão de CO2
q) Regime Especial Setorial TICs

REPNBL: acelerar implantação
de redes de telecomunicações e
fortalecer a indústria e tecnologias nacionais no PNBL

- Suspensão de PIS-PASEP/COFINS
de equipamentos nacionais para
investimentos em expansão da
rede de banda larga e de PIS/
COFINS e IPI para materiais e
serviços de obras civis

- Incentivos à tecnologia nacional:
exigência de Processo Produtivo
Básico e desenvolvimento nacio-

nal de tecnologia

- Renúncia fiscal estimada: R$
461,5 milhões (2012) + R$ 970
milhões (2013)

PADIS: revisão do apoio ao desenvolvimento tecnológico da
indústria, com inclusão de fornecedores estratégicos de semicondutores e displays como
beneficiários

- Mantida a redução a zero de tributos nas aquisições no mercado
interno e nas importações de
insumos e bens para aquisição
ao ativo imobilizado da indústria
de semicondutores: PIS/PASEP-COFINS; PIS/PASEP – importação; COFINS – importação; IPI; II
para insumos e máquinas; CIDE;
IRPJ
Regime Especial Setorial TICs

Programa Um Computador por
Aluno (Prouca): inclusão digital
nas escolas públicas ou sem fins lucrativos de atendimento a pessoas
com deficiência
- Estímulo à aquisição e utilização
de soluções de informática como
instrumento de aprendizagem:
um computador por aluno

- Suspensão da cobrança de IPI,
PIS/PASEP-COFINS e CIDE dos
fabricantes de computadores
portáteis, tanto na aquisição

de matérias-primas e produtos
intermediários quanto na comercialização

- Renúncia tributária estimulada: R$ 153,8 milhões (2012) +
R$ 203,7 milhões (2013) + R$
224,64 milhões (2014)
Regime Especial de Incentivo a
Computadores para Uso Educacional (Reicomp)
Habilitação de pessoa jurídica fabricante de equipamentos para o
Prouca para fins de benefício de
suspensão do IPI e PIS-PASEP/COFINS, condicionada a atendimento
de Processo Produtivo Básico

Regime Especial Setorial REPORTO
Regime Tributário de Incentivo à
Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto)
- Desoneração do Imposto de Importação, IPI e PIS/Cofins para
investimentos em portos e ferrovias sem similar nacional

- Ampliação do programa para incluir, além dos investimentos destinados à movimentação de carga
e treinamentos, armazenagem
(galpões), proteção ambiental
(máquinas com melhor eficiência energética etc) e sistemas
de segurança e monitoramento
(scanners etc)
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análise de conjuntura
- Renúncia fiscal: R$ 186,3 milhões
(2012) + R$ 246 milhões (2013)
r) Compras Governamentais

Instituição de margens de preferência para retroescavadeiras
e motoniveladoras (Retroescavadeiras: 10%, Motoniveladoras:
18%)
- Valor de compras estimado: R$
1,6 bilhão até dezembro de 2015

Instituição de margens de preferência para fármacos e medicamentos
- 20% para fármacos e medicamentos não ativos; 20% para
medicamentos que utilizem fármacos específicos; 25% para
produtos biológicos; 8% para medicamentos “insumos farmacêuticos ativos” em desenvolvimento
ou com capacidade nacional de
fabricação imediata

- Valor de compras estimado: R$
1,5 bilhão

- Prazo: dois anos para medicamentos e cinco anos para os
demais produtos
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s) Nomenclatura Brasileira de
Serviços
Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no
Patrimônio: Criação das condições
para identificação de todos os serviços e intangíveis como produtos,
viabilizando a elaboração, fiscalização e avaliação de políticas públicas

Fonte: <www.brasilmaior.mdic.
gov.br>.

Principais medidas legais:

Medida Provisória Nº 563, de 3
de abril de 2012. Altera a alíquota
das contribuições previdenciárias
sobre a folha de salários devidas
pelas empresas que especifica,
institui o Programa de Incentivo
à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de
Veículos Automotores, o Regime
Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga para
Implantação de Redes de Telecomunicações, o Regime Especial de
Incentivo a Computadores para
Uso Educacional, o Programa Nacional de Apoio à Atenção Onco-

lógica, o Programa Nacional de
Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, restabelece
o Programa Um Computador por
Aluno, altera o Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Tecnológico
da Indústria de Semicondutores,
instituído pela Lei nº 11.484, de 31
de maio de 2007
Medida Provisória Nº 564, de
3 de abril de 2012, que inclui
setores no Programa Revitaliza
do BNDES, dispõe sobre financiamento às exportações indiretas,
autoriza o Poder Executivo a criar
a Agência Brasileira Gestora de
Fundos e Garantias S.A. - ABGF, autoriza a União a participar de fundos dedicados a garantir operações
de comércio exterior ou projetos de
infraestrutura de grande vulto

(*) Doutora em Economia pelo IPE/USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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No Ritmo do Capital (Parte 3)
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).
No primeiro artigo (edição nº 377),
de uma série de três, procurou-se
apresentar 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.
No segundo artigo (edição nº 378),
procurou-se descrever como a indústria fonográfica (caso que foi
estudado na tese) vem sofrendo os
efeitos da emergência das novas
tecnologias da informação de comunicação do ponto de vista do
capital. As primeiras respostas da

indústria, através da repressão aos
consumidores, da incorporação do
novo mercado on-line e da concentração de capital, resultaram em
trajetórias diferentes dividindo as
quatro maiores empresas fonográficas do mundo (EMI, Sony, Warner
e Vivendi) em dois grupos.

Apesar do faturamento de todas
ter declinado, as que vêm obtendo maiores margens de lucro são
aquelas empresas que pertencem
a grandes conglomerados e que
conseguiram transitar mais rapidamente para novos modelos de
negócios, os quais, como ver-se-á
neste (último) artigo da série, estão
relacionados ao comércio intra-empresas, à produção de conteúdo etc.
Isso talvez possa ajudar a explicar
a situação econômica diversa das
grandes gravadoras.

No terceiro e último artigo da série,
procurar-se-á demonstrar, portanto, como as descontinuidades
presentes na indústria cultural,
principalmente as que emergiram
no século XXI, mudaram de uma
vez por todas tanto os modelos de
negócios tradicionais do grande
capital da indústria fonográfica,
como as formas pelas quais este capital vem submetendo o trabalho.

2 A Pós-Grande Indústria na
Produção da Música

A análise dos dados contidos na
tese de Pinto (2011) permite concluir de antemão pelo menos duas
coisas. Em primeiro lugar, é possível dizer que, após mais de uma década de acentuado declínio, a bilionária (grande) indústria da música
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gravada vem reagindo ainda de
forma muito tímida. Em segundo
lugar, é possível enxergar, por meio
dos dados apresentados que se há
mesmo alguma saída para o grande
capital invertido nesse setor, ela se
encontra em formas de produção e
modelos de negócio que passam ao
largo da cadeia produtiva clássica,
baseada nas vendas de fonogramas em formatos físicos (discos de
vinil, cassetes, CDs e DVDs).
Hoje, mais do que nunca, a produção, a distribuição e a divulgação de música podem acontecer
através de formas autônomas e
independentes. Qualquer artista, se
assim lhe convier, consegue gravar
e distribuir sozinho o seu trabalho
com uma estrutura própria, passando ao largo do controle exercido
pelas majors.

O marco tecnológico para o aparecimento deste tipo de artista mais
autônomo, do ponto de vista da
produção, é recente e está ligado
à proliferação dos chamados home
studios ou estúdios caseiros. Em
nada parecidos com os estúdios
caseiros utilizados pelas bandas
independentes dos anos 1980, os
home studios de hoje estão cada vez
mais próximos do nível tecnológico dos grandes estúdios dos anos
1990.
Um dos resultados dessa nova configuração mais complexa da cadeia
produtiva de música foi certamente um acirramento da concorrência
no setor de música. Mesmo a gra-
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vadoras majors vêm reconhecendo
que o cenário está mudando ao
verem, por exemplo, vários artistas consagrados romperem com
as suas gravadoras (IFPI, 2010a, p.
19). Assim, do ponto de vista das
grandes gravadoras, o problema
que vem se apresentando repetidamente é a possibilidade da desintermediação completa das atividades inerentes a esse universo.
Em paralelo à isso, surgem novas
formas de propriedade intelectual, como, entre outras várias, as
licenças Creative Commons. São licenças que permitem a reprodução
e distribuição da obra (para finalidades não-comerciais, no mínimo)
sem que seja necessário obter autorização ou pagar ao titular, desde
que se reconheça a autoria da obra.

Por conta dessas novas práticas,
vai ganhando força na sociedade
o que vem a ser o avesso da indústria baseada nos direitos autorais:
uma indústria baseada em bens
comuns, que se beneficia da flexibilização das barreiras legais, da
cultura do remix; o que permite,
em última instância, que não haja
travas à criatividade.
A internet reduziu de uma forma
inequívoca o poder de barganha
das grandes gravadoras. Assim, se,
por um lado, a forma independente
e autônoma vem sendo cada vez
mais atrativa para aqueles artistas
já consagrados e para aqueles que,
por diversos motivos, não querem
entrar no “esquema” das majors,

por outro, ver-se-á mais a frente
que a internet, longe de ser apenas
um problema, vem se tornando
cada vez mais o instrumento que
dá vazão aos novos modelos de negócio da indústria.

Mesmo que a desintermediação dos
negócios da indústria fonográfica
já seja uma realidade, é possível
afirmar que boa parte do que é
produzido de forma autônoma (e
a criatividade inerente a essa produção) ainda está voltada para o
grande capital fonográfico. Para
alcançar o seu público, muitos artistas que podem ser considerados
independentes do ponto de vista
das majors são ainda extremamente dependentes dos meios de comunicação e das redes de promoção e
difusão, que são dominados pelo
grande capital.
Se de um lado aparecem músicos de
todos os lugares produzindo uma
grande diversidade de músicas, de
outro, o peso dos principais canais
de promoção é suficientemente
grande para impor a boa parte do
que é criado hoje uma certa padronização estética. Embora esses
músicos passem cada vez mais a
produzir suas músicas, seu visual,
seus vídeos e até seu marketing
por conta própria, não é incomum
ver ainda hoje uma grande parte
dos artistas ter como objetivo a assinatura de um contrato com uma
gravadora ou um empresário.
Pode-se dizer, portanto, que muitos
artistas, embora possam ser verda-
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deiramente criativos, ainda estão
fortemente subsumidos à lógica
do capital, pois apesar de terem
as ferramentas para que haja uma
produção e uma distribuição independente das majors ou de grandes
empresários do setor, eles ainda se
guiam pela lógica mercantil.

3 As Novas Empresas

Apesar dessa nova configuração
do mercado ser “menos controlável”, as grandes gravadoras vêm
dando alguns sinais de recuperação. Ainda hoje, as grandes gravadoras controlam os principais canais de distribuição dos formatos
físicos, cujas vendas representam
aproximadamente dois terços do
faturamento global das principais
gravadoras da indústria fonográfica; de um faturamento que, no
entanto, está em forte declínio.
As vendas em formato digital, por
outro lado, em pouco tempo já se
tornaram a “estrela” da indústria
(e pelo menos um terço do faturamento global das majors).

As recentes mudanças tecnológicas
e a concomitante emergência de
novas formas de produção e distribuição digitais fizeram com que o
foco de atuação da indústria sobre
a cadeia produtiva desse mais um
salto à frente. Agora, mesmo a esfera da distribuição (em massa) de
música já não é mais uma atividade
exclusiva das grandes gravadoras
fonográficas (embora elas ainda
terceirizem e cont rolem gran-

de parte da distribuição física, e
façam parte de extensos monopólios do setor de difusão e distribuição digital).

Agora, mais do que nunca, as grandes companhias procuram se manter como o filtro e o funil de boa
parte do que é divulgado para o
grande público. Em outras palavras, apesar da concorrência que a
internet trouxe, ainda há um forte
controle das etapas de divulgação e
promoção dos artistas.

Assim, antes produtoras e distribuidoras de mercadorias, as
grandes gravadoras e mesmo algumas gravadoras independentes
vêm se tornando cada vez mais os
“grandes filtros” das músicas (e das
imagens) que chegam aos nossos
ouvidos. Hoje, as atividades de gravação estão sendo terceirizadas, e
as principais atividades “produtivas” das grandes gravadoras estão
se concentrando cada vez mais na
contratação de artistas e na divulgação das suas músicas, atividades
que são levadas a cabo, respectivamente, pelos departamentos de
Artistas e Repertório (A&R) e de
Marketing.
O principal papel do departamento
de A&R é procurar “sangue novo”
para a indústria. Outra função
― menos evidente, mas bastante
conhecida no meio musical ― desse
departamento é retirar do mercado artistas que podem concorrer
com os seus sucessos mais garantidos. Além dessas funções mais

típicas, pode se dizer que o departamento de A&R realiza um tipo de
trabalho que é produtivo (embora
desmedido) do ponto de vista do
capital, qual seja, a atividade de
lapidar comercialmente os artistas.

Apesar dessa última atividade não
ser nova, ela vem se tornando cada
vez mais essencial. Hoje, as majors
dedicam, a quase todos os seus
artistas, o mesmo tipo de cuidado
que as empresas de material esportivo, por exemplo, dedicam a suas
marcas. Esse processo envolve trabalho intelectual e o produto final
é único, seja ele uma música, um
show, um “visual” ou uma “atitude”; cada vez mais é possível transformar o artista numa marca. Essa
atividade, inclusive, vem se tornando gradativamente um serviço
que as gravadoras e produtoras
oferecem ao artista, o que inverte
os polos e, por conseguinte, a lógica
do fluxo do capital.

E as novas tecnologias permitem
à industria uma grande economia com esse tipo de trabalho,
considerando que muitas vezes a
imagem do artista pode chegar já
quase pronta para ser explorada
pela grande indústria fonográfica.
Plataformas como o YouTube e o
MySpace, por exemplo, já são reconhecidas pelas grandes gravadoras
como um meio bastante econômico
para prospectar novos talentos e
para obter informação valiosa para
minimizar o risco das apostas de
investimento (que são gastos com
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adiantamentos, contrapartida das
assinaturas de contratos).

Por conta da internet, a indústria
vem melhorando suas estimativas de sucesso. Embora tradicionalmente o fracasso seja a norma
desse negócio, agora a indústria
fonográfica chega a alcançar taxas
de sucesso que variam entre 10% a
20% (IFPI, 2010a, p.7) dos artistas
contratados. Assim, a indústria
procura se renovar cada vez mais,
assinar contratos com os sucessos
que jká se encontram prontos e
diminuir a possibilidade de fracassos; minimiza seus riscos, e aumenta os retornos.
De um lado, esse fato vem mostrando que o que importa é o sucesso
imediato, e assim o conteúdo e o
artista vão se tornando cada vez
mais supérf luos. De outro, por
conta do novo poder de barganha dos artistas que já consolidaram um público próprio, muitos já
podem pisar para fora do controle
das majors a qualquer momento.

Por conta disso, os novos contratos
são cada vez mais curtos. Se nas
décadas anteriores os contratos
chegavam a durar dez anos ou
mais, hoje duram em média cinco
anos (IFPI, 2010a, p. 19). Se de
certa forma isso é um fator positivo para o artista, pois diminui
seu tempo de “exclusividade”, esse
dado pode ser encarado como o reflexo de uma indústria que renova
cada vez mais rápido suas fontes
de ganhos, e que não tem interesse
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em administrar “passivos indesejáveis”.

a sua mercadoria entra na rede do
consumo das massas.

Do ponto de vista do artista, agora,
mais do que nunca, eles devem se
portar como empresários de si
mesmos, com visão de futuro, desenvolvendo suas imagens como
marcas. A mesma indústria que
agora se diz cooperativa, nunca
foi, porém, tão autoritária. O ápice
dessa nova forma de subsunção
(que pode ser dita intelectual) são
os chamados contratos 360 graus,
em que, a indústria tem muito mais
controle sobre a exploração da imagem, da carreira e até dos shows ao
vivo dos artistas; em troca, supostamente, de mais investimentos
nesses setores.

A internet, antes vilã, agora joga
um papel fundamental nas estratégias de venda. Segundo Christopher Gersten, diretor de Marketing
Estratégico da Universal Music da
Alemanha, a tecnologia digital vem
sendo utilizada para desenvolver
relacionamentos entre os artistas
e os fãs. (IFPI, 2010a, p. 25)

A explosão de criatividade, o acesso ilimitado a toda música, ao tornarem a demanda por música mais
fluída, tornam, em consequência, a
oferta cada vez mais rapidamente
obsoleta. Os músicos que não se
consagram, tornam-se tão obsoletos quanto mais um modelo de iPod
de plástico. A lógica da obsolescência programada1 se insere também
nessa indústria.

Além de manter o investimento
chave no setor de A&R, a indústria vem investindo cada vez mais
no marketing dos artistas com os
quais assina. A venda de discos
tem se revelado, cada vez mais,
um ato de persuasão. Assim que
se convence o público de que certa
música (cuja propriedade intelectual é da gravadora) é a da moda,

Apesar de depender da criatividade do trabalhador, o marketing
vem se tornando assim cada vez
mais uma atividade padronizada,
pois atualmente se sabe mais ou
menos quanto custa um programa
ou uma estratégia de marketing
“bem sucedida” (ainda que esse
sucesso seja breve). Estima-se que
custa mais de um milhão de libras
para que um artista pop e mais de
700 mil libras para que um artista
de rock alcancem o sucesso apenas
no mercado do Reino Unido (IFPI,
2010a, p. 25).

4 Da Pós-Grande Indústria à Forma Financeira de Apropriação

Até bem pouco tempo atrás, a indústria da música ― cujos principais atores capitalistas são as
editoras e as gravadoras ― limitava-se às atividades de produção e
comercialização dos fonogramas e
de arrecadação dos direitos autorais. Como “ ‘[…] o negócio é vender música e não plástico’ ” (SCHMIDT apud DIAS, 2000, p. 178),
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a indústria, apesar do grosso do
faturamento ainda ser baseado na
venda dos formatos físicos, 2 tenta
acompanhar as mudanças nas formas de produção, desenvolvendo
e investindo em novos modelos de
negócio.

Há, assim, uma série de atividades
comerciais que contribuem para
a remuneração do capital da indústria, dentre as quais é possível
destacar em resumo: 1) a entrada dessas empresas no ramo de
shows; 2) o investimento em novos
modelos de negócio através da internet, envolvendo novas maneiras
de comercialização de fonogramas
(financiados por publicidade, por
assinatura paga pelos consumidores, ou mesmo a venda direta dos
fonogramas); 3) novas formas de
comercialização de fonogramas em
celulares, como conteúdo embarcado, 3 downloads e oferecimento de
serviços de streaming4 mediante
pagamento de mensalidades; 4) a
exploração da imagem de artistas,
por meio de contratos de publicidade, venda de camisetas e outros
produtos; 5 ) o fornecimento de
serviços (de marketing, promoção,
produção musical etc.), para os
artistas; 6) o merchandising e 7) a
arrecadação de direitos autorais
via execuções públicas.5
Muito das atividades desenvolvidas ou reconhecidas pela indústria,
no entanto, tiveram sua origem
fora do ecossistema que permeia a
cadeia produtiva das majors, pois
eram atividades já disseminadas

pelos usuários da rede, o que mostra uma certa influência do intelecto geral na produção.

5 Do Intelecto Geral à Subsunção
Intelectual

Muito próxima do modelo das “empresas sem fábricas”, as majors
vêm concentrando cada vez mais
as suas atividades na apropriação
de produtos culturais já prontos
que elas encaminham para exploração no mercado. Por tratar-se
de mercadorias sui generis, as gravadoras lidam com valores de uso
de difícil apropriação, e portanto
devem vendê-las na forma de capital de empréstimo.

Apesar de hoje em dia existir cada
vez mais a possibilidade da criação
de música de forma autônoma e independente, a produção de música
ainda é realizada por trabalhadores que, em muitos casos, querem
ser “estrelas”. A novidade atual,
porém, está no fato de que todas as
atividades da cadeia produtiva da
música, da produção à promoção, já
podem ser feitas de forma completamente autônoma e independente.
O controle da indústria deve cada
vez mais ser exercido, portanto,
sobre os aspectos intelectuais da
produção desse artista, o qual a
qualquer momento pode se tornar
independente.
A indústria, para sobreviver, deve
ainda se mostrar como único meio
pelo qual o artista poderá atingir

o sucesso. Para tanto, a renovação
dos artistas deve ser rápida, em
massa, e a indústria, apesar de
ainda ser tipicamente uma “indústria do fracasso”, deve pelo menos
aparentar ser uma indústria do
sucesso, rápido e lucrativo.
Os ativos que interessam para as
majors são portanto não só os direitos de propriedade intelectual
das obras lítero-musicais, mas
os direitos em torno da exploração total do artista enquanto uma
marca. Rigorosamente, essa empresa não produz e não vende diretamente mercadorias de modo ordinário: ela comercializa o direito
de acesso às suas patentes, direitos
autorais, marcas, projetos e processos de produtos, etc., que não
são mais do que mercadorias que
funcionam como capital (PRADO,
2005, pp. 108-9).
Nesse sentido, as majors ― porque ainda controlam as etapas de
divulgação e promoção, e porque
monopolizam (embora cada vez
menos) os meios de comunicação ―
conseguem continuar subsumindo
os outros setores “produtivos” da
cadeia de produção musical.

Essas empresas funcionam através
de uma lógica usurária, pois seus
objetivos são participações nas
receitas futuras que a sua mercadoria “artista” poderá fornecer.
A necessidade de valorização do
capital agora faz surgir empresas
captadoras de juros, “ainda que
nessa espécie de empresa possa
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haver geração de valor (e de mais-valia) ― desmedido enquanto tal
devido à negação do tempo de trabalho como determinante exclusivo do valor” (PRADO, 2005, p. 109).

Essas empresas retêm apenas
os trabalhos típicos pós-grande
industriais e procuram transferir para empresas menores, com
pouco poder de barganha, as operações tipicamente industriais, “de
tal modo a deslocar para uma posição subalterna todas as atividades
que ainda se baseiam no roubo do
tempo de trabalho” (PRADO, 2005,
p. 110).
Graças às novas formas de organização da produção nesse setor,
a atividade central da indústria
agora se concentra cada vez mais
apenas na difusão do star system;
ou seja, mais do que tentar fazer
com que o consumidor compre
“coisas” (CDs, DVDs, discos, entradas de concertos), a indústria
procura persuadir o consumidor
a identificar-se com seus artistas,
para depois ganhar com isso ― seja
cobrando os consumidores diretamente, seja cobrando as empresas
que utilizam as músicas que estão
sob sua propriedade intelectual.

A indústria fonográfica progressivamente se transforma, portanto,
em uma empresa cuja atividade
principal é assegurar ― por vias
principalmente jurídicas, mas também técnicas ― que os pagamentos da propriedade intelectual remunerem o seu capital investido.
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Nesse sentido, ela é cada vez mais
um “parasita”, alimentando-se dos
filtros sociais da cultura ― que já
existem paralelamente e autonomamente à estrutura da indústria,
e sem ela caminhariam com suas
próprias pernas.

Assim, pode-se dizer que o espraiamento da internet é como as
duas faces de Janus; se por um lado
prejudicou os monopólios da indústria, por outro, a rede fez com que
a indústria desenvolvesse, através
de muita experimentação, diversas
formas de remuneração do seu
capital investido, as quais forma
investigadas exaustivamente em
Pinto (2011).

Existem, porém, riscos para a indústria fonográfica; eles são, entre
outros, a perda do monopólio da
divulgação, e a incapacidade de
acompanhar as mudanças radicais que estão surgindo no campo
cultural ― e que muitas vezes dependem, para desabrocharem, do
desrespeito explícito às leis de
propriedade intelectual, como é
o caso do desenvolvimento da já
citada cultura do remix. Caso essas
mudanças escapem ao seu controle
direto, muito provavelmente as
majors não conseguirão se manter
na posição de intermediárias.
As atividades da indústria da música, nesse sentido, assemelham-se
mais e mais a um serviço financeiro que, longe de ser produtivo do
ponto de vista do capital, muitas
vezes só procura retirar parte da

mais-valia criada em outras esferas (por vezes apropriando-se
desse trabalho inclusive de forma
gratuita). Cada vez mais desnecessária de todos os pontos de vista,
no limite a indústria fonográfica
poderia ser eliminada do planeta,
não fosse sua força social para continuar mantendo certos oligopólios
dos principais meios de comunicação, gerenciar a repressão das
trocas de arquivos e da pirataria
através da atuação dos Estados etc.
Assim, é possível afirmar que, no
período que foi objeto desta análise, a indústria cultural e mais especificamente a da música, embora
ainda conserve as formas capitalistas de apropriação do valor, já
contém traços de superação do sistema posto como tal. Produzir bens
criativos únicos, que potencialmente podem ser apropriados de forma
gratuita, já é um adiantamento do
que irá acontecer com a esfera da
reprodução na pós-grande indústria. O futuro da indústria (e talvez,
por extensão, da sociedade), no
entanto, não está decidido, e sim
prenhe de possibilidades reais.
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Friedman, Phelps, Lucas e a Taxa Natural de Desemprego
Danilo Freitas Ramalho da Silva (*)

Este ar t igo tem como objet ivo
apresentar uma breve narrativa
sobre a evolução da macroeconomia do período pós Segunda
Guerra Mundial através de debates
sobre a “taxa natural de desemprego”. Serão apresentadas as definições desse conceito nos artigos seminais de Milton Friedman (1968)
e Edmund Phelps (1967, 1968), bem
como o arcabouço teórico no qual
esse conceito foi construído, dando
especial atenção aos debates sobre
o tradeoff entre inflação e desemprego tanto na academia quanto no
cenário político-econômico americano, na década de 1960. Será
dada ênfase ao desenvolvimento
e à estabilização1 do conceito por
parte de Robert Lucas, através da
introdução da hipótese das expectativas racionais em um arcabouço
de equilíbrio geral, e à sua interação com Edmund Phelps. Este artigo argumenta que a pesquisa de
Lucas sobre o tema estava conectada de forma pessoal e teórica com
a pesquisa de Phelps, que era seu
verdadeiro interlocutor no assunto,
apesar das recorrentes referências
de Lucas a Friedman.
Em sua palestra inaugural como
presidente da American Economic
Association, em Washington, D. C.,

abril de 2012

no dia 29 de dezembro de 1967,
enquanto discursava sobre o papel
da política monetária e, especificamente, sobre suas limitações,
Milton Friedman (1968, p. 8) usou
o termo “taxa natural de desemprego” para expressar a ideia de
que o nível de desemprego em uma
sociedade não poderia ser determinado pela política monetária, uma
vez que a taxa de desemprego seria
resultado, apenas, de forças reais
atuantes na economia. Friedman
não era o único economista trabalhando na ideia de uma taxa natural de desemprego, no final dos
anos 1960. O mesmo conceito, sem
o rótulo de “taxa natural de desemprego”, estava sendo desenvolvido
simultânea e independentemente
por Edmund Phelps (1967, 1968).
A ideia básica dos dois autores −
embora houvesse sutis diferenças
− era a de que a política econômica
não poderia ser usada para determinar a taxa de desemprego da
economia no longo prazo. Com certeza, essa não era uma ideia nova
na ciência econômica e poderíamos
ir além e dizer, também, que não
era a ideia dominante na política
econômica americana da época. Na
década de 1960, o desemprego era
visto, majoritariamente, como um
problema de insuficiência de de-

manda agregada e os policy-makers
estavam se valendo de políticas de
controle da demanda na condução
da política econômica a fim de
mitigá-lo.
Uma das relações empíricas na
qual essas políticas de controle da
demanda agregada se baseavam,
na época, era a chamada curva de
Phillips – nomeada assim por causa
do trabalho de Phillips (1958) –,
que estabelecia um tradeoff entre a
taxa de desemprego e a taxa de mudança nos salários nominais. Posteriormente, Samuelson e Solow
(1960) modificaram esse tradeoff,
que passou a ser entre a taxa de
desemprego e a taxa de inflação, e
essa nova versão se tornou padrão
na literatura econômica, funcionando como um adendo ao modelo
IS-LM da síntese neoclássica. A
curva de Phillips de Samuelson e
Solow (1960) dava respaldo teórico
para políticas econômicas de sintonia fina que objetivavam explorar o
tradeoff, como se o gráfico que relaciona desemprego e inflação fosse
um menu de combinações a partir
do qual os policy-makers pudessem
fazer suas escolhas.
Enquanto isso, no cenário político-econômico, a inflação do final dos
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anos 1960 e a estagflação dos anos
1970, nos EUA, levantavam sérias
dúvidas quanto à adequação das
políticas de controle de demanda
para lidar com a inflação e com o
desemprego, abrindo espaço para
abordagens econômicas alternativas e criando um ambiente favorável para a adoção da hipótese
da taxa natural de desemprego na
academia. Um exemplo desse ambiente favorável é a publicação, em
1969, do artigo de Lucas e Rapping
(1969) sobre o mercado de trabalho americano, no qual o conceito
da taxa natural de desemprego de
Friedman (1968) foi colocado no
centro da análise. De acordo com
Hoover (1988, p. 27), esse foi o primeiro artigo merecedor do rótulo
de “novo clássico”.
É interessante notarmos que, embora Milton Friedman e Edmund
Phelps sejam considerados os formuladores da hipótese da taxa natural de desemprego, há controvérsias quanto à formalização, de fato,
dessa hipótese em seus trabalhos
(Friedman, 1968; Phelps, 1967,
1968). Ambos os autores são considerados os responsáveis por terem
apresentado a ideia de que a inflação esperada exerce influência na
inflação presente e, assim, terem
introduzido o termo de expectativa
inflacionária na curva de Phillips
original. No entanto, a formação
dessa expectativa através de um
processo adaptativo não implicaria
a existência de uma taxa natural
de desemprego (ou uma curva de
Phillips vertical) no longo prazo. A

hipótese da taxa natural de desemprego só seria formalizada, de fato,
por Lucas (1972a, b), com a introdução das expectativas racionais
em relação à inflação (Hoover,
1988, p. 28).

Podemos dizer que o primeiro trabalho de Lucas relacionado à taxa
natural de desemprego – mais precisamente ao tradeoff entre inflação e desemprego – foi justamente
o seu modelo com Rapping do mercado de trabalho testado para os
EUA, entre 1929 e 1965, que apareceu na edição de setembro-outubro
de 1969 do Journal of Political Economy (Lucas; R apping, 1969).
Nesse trabalho, os autores citam
os artigos de Friedman (1968) e
Phelps (1968) e prestam os devidos agradecimentos a Phelps pelos
comentários em versões preliminares.

O primeiro contato escrito entre
Lucas e Phelps que pode ser encontrado nos arquivos de Lucas2 é
uma carta do último para o primeiro, datada de 17 de novembro de
1967, na qual Phelps já mostra seu
interesse no trabalho que Lucas
e Rapping estavam desenvolvendo sobre o mercado de trabalho
americano. Nela, Phelps se antecipa e pede uma cópia preliminar
do artigo, quando este estivesse
pronto. Em sua resposta, datada
de 6 de dezembro de 1967, Lucas
não se refere ao seu artigo com Rapping. Mesmo assim, na réplica de
Phelps, datada de 12 de dezembro
de 1967, Lucas é convidado a apre-

sentar seu trabalho em seminário
na Universidade da Pensilvânia, em
fevereiro do ano seguinte. O título
do trabalho seria “An Aggregative
Model of the U.S. Labor Market,
1929-65”, de acordo com a carta
de Lucas a Phelps datada de 18 de
janeiro de 1968. Aparentemente,
nenhuma versão escrita do artigo foi distribuída para o público
ou mesmo para Phelps durante a
apresentação. Somente em 4 de
abril de 1968, dois meses depois da
apresentação, Lucas mandou uma
versão atualizada de seu trabalho
com Rapping para Phelps. A carta
também contém algumas linhas de
agradecimento a Phelps por seus
comentários e pela qualificação
do modelo como “fascinante”. Esta
foi a última correspondência com
Phelps, encontrada nos arquivos de
Lucas, antes da publicação do seu
artigo com Rapping no JPE, na edição de setembro-outubro de 1969.
No entanto, vale lembrar que, em
janeiro de 1969, entre essa última
correspondência e a publicação do
artigo, houve a famosa conferência,
coordenada por Phelps na Universidade da Pensilvânia – que deu
origem à coletânea conhecida como
“Phelps volume” (Phelps, 1970) –,
na qual Lucas apresentou a versão
final de seu artigo com Rapping
(publicada no volume), enquanto
Phelps também apresentou seu
artigo sobre mercado de trabalho
(Phelps, 1968).
Em relação ao conteúdo do artigo,
duas inquietações enunciadas e
não resolvidas em Lucas e Rapping
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(1969, p. 748) se tornariam centrais na formalização da hipótese
da taxa natural de desemprego
de Lucas (1972a, b). A primeira,
referente ao processo de formação
das expectativas, seria solucionada
com a introdução das expectativas
racionais, uma ideia que Lucas estava desenvolvendo em um ramo
paralelo de sua agenda de pesquisa
(que lidava com decisões de investimento). A segunda, referente ao
enfoque de equilíbrio geral ao tradeoff entre inflação e desemprego,
seria fomentada pelos comentários
de Phelps sobre o artigo de Lucas e
Rapping (1969).
O primeiro artigo publicado por
Lucas em que ele se refere à hipótese das expectativas racionais é
o seu “Adjustment Costs and the
Theory of Supply”, do Journal of Political Economy, de agosto de 1967.
Lucas (1967, p. 323) apresenta as
expectativas racionais de Muth
(1961) como uma alternativa à
hipótese de que o nível presente
de preços se manteria constante
no futuro − o que o autor chama
de “expectativas estáticas”. Com a
introdução das expectativas racionais, o nível de preços futuro seria
corretamente antecipado pelas
firmas, ao invés de, simplesmente,
ser constante. Lucas se refere ao
seu artigo não publicado “Optimal
Investment with Rational Expectations” para maiores desenvolvimentos dessa hipótese alternativa.
Ele já havia apresentado as duas
primeiras seções desse artigo em
1966, em um simpósio organiza-
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do por Uzawa, em Chicago, mas a
análise com expectativas racionais ainda não havia sido feita. A
discussão sobre esse artigo não
publicado, que Lucas estabeleceu
com Prescott durante os anos seguintes, daria origem ao primeiro
artigo publicado em que Lucas
– com Prescott – usa, de fato, a hipótese das expectativas racionais:
“Investment under Unceartainty”,
da Econometrica, de setembro de
1971 (Lucas; Prescott, 1971).

O fato é que, no final de 1969, Lucas
já havia superado a sua insatisfação com a hipótese das expectativas adaptativas em lidar com o
tradeoff entre inflação e desemprego ao substituí-la pela hipótese das
expectativas racionais. Não apenas
ele já tinha resolvido essa questão,
como também já havia mudado a
sua análise do tradeoff entre inflação e desemprego de um arcabouço
de equilíbrio parcial para um arcabouço de equilíbrio geral, como
sugerido por Phelps. Dessa forma,
Lucas já tinha resolvido as duas
inquietações expostas em seu primeiro artigo com Rapping (Lucas;
Rapping, 1969, p. 748). Em 7 de
novembro de 1969, em uma carta
endereçada a Phelps, Lucas já se
refere ao seu ar t igo “Expect ations and the Neutrality of Money”
(Lucas, 1972a) – anexado à carta
– e discute a adoção da hipótese de
expectativas racionais e do enfoque de equilíbrio geral. Na carta,
Lucas diz, explicitamente, que seu
artigo (Lucas, 1972a) é um resultado da discussão estabelecida na

conferência organizada por Phelps,
em janeiro de 1969, na Universidade da Pensilvânia, e uma tentativa
de dar a guinada de 180 graus
em direção à verdade – proposta
por Phelps. Essa guinada seria
uma mudança na explicação dada
à evidência empírica da correlação
positiva entre inflação e emprego:
de um modelo de mercado de trabalho em que a oferta de trabalho
aumenta com a inflação porque os
agentes têm a falsa impressão – do
tipo “ilusão monetária” – de que
seu trabalho é mais bem remunerado hoje do que amanhã, para um
modelo de equilíbrio geral no qual
a oferta de trabalho aumenta em
períodos inflacionários porque os
agentes não conseguem identificar
a fonte do aumento no preço de
seus bens, por conta de problemas
de informação. Ou seja, eles não
conseguem distinguir entre uma
mudança favorável de preços relativos e um aumento no nível geral
de preços.

É um claro sintoma do relacionamento de Lucas com Phelps e
Friedman que uma carta tenha
sido enviada para Friedman com,
aparentemente, o mesmo artigo
(Lucas, 1972a) anexado no mesmo
dia da carta enviada a Phelps. Parece que Lucas considerava ambos
como seus interlocutores nas questões sobre a curva de Phillips, a
neutralidade da moeda e a taxa
natural de desemprego. Mas se,
por um lado, Lucas chega a discutir
aspectos técnicos de seu artigo
com Phelps ao longo de uma página
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inteira, por outro lado, ele se vale
de apenas uma linha e meia para
solicitar comentários de Friedman sobre o mesmo. Isso mostra o
quanto a pesquisa de Lucas estava,
de fato, sendo compartilhada com
Phelps, mas não com Friedman.
Não há resposta de nenhum dos
dois nos arquivos de Lucas. Não há
referência a nenhum tipo de correspondência no guia eletrônico
do arquivo de Milton Friedman na
Hoover Institution.
“Expectations and the Neutrality of Money” foi primeiramente
submetido à American Economic
Review em 1970, recebendo uma
rejeição devastadora. O artigo foi,
então, submetido e aceito pelo Journal of Economic Theory no mesmo
ano, sendo publicado na edição de
abril de 1972 da revista. No artigo,
Lucas explica a correlação positiva
entre preços nominais e produto real sem se valer de qualquer
ilusão monetária por parte dos
agentes. Os choques monetários
têm efeitos reais no curto prazo
porque os agentes têm problemas
de informação; eles não conseguem distinguir se a mudança de
preços é relativa ou absoluta. No
longo prazo, no entanto, a moeda
é neutra. Lucas (1972a, p. 103-104)
diz que seu trabalho é similar ao
de Friedman (1968) e que contém
algumas das proposições de Friedman (1968) sobre a economia
americana de uma forma rigorosa.
Podemos dizer que o artigo de

Lucas apresenta a proposição de
Friedman (1968) sobre a taxa natural de desemprego de uma forma
metodologicamente diferente (De
Vroey, 2001) e se valendo de uma
nova formalização matemática, que
não era familiar a Friedman. Também é dito no artigo que outro precursor de seu trabalho seria Phelps
(1968, 1970), por mostrar, assim
como Lucas (1972a), a existência
da curva de Phillips em um arcabouço em que todos os postulados
neoclássicos são assumidos, exceto
o da informação perfeita.

Em um esforço deliberado em fazer
“Expectations and the Neutrality
of Money” acessível a um público
maior, Lucas preparou um artigo
chamado “Econometric Testing
of the Natural Rate Hypothesis”
(Lucas, 1972b), que seria apresentado na conferência do Federal Reserve Board, “The Econometrics of
Price Determination”, em Washington, D. C., em outubro de 1970.
Nesse artigo, Lucas mostra por
que os testes econométricos dos
efeitos de longo prazo da política
monetária no produto real não são
apropriados para testar a hipótese
da taxa natural de desemprego de
Friedman e Phelps.
Lucas (1972a, b) acabou por mudar
a maneira pela qual a taxa natural
de desemprego foi elaborada por
Friedman (1968) e Phelps (1967,
1968). Mas, se, por um lado, a pesquisa de Lucas divergiu metodo-

lógica e teoricamente da pesquisa
de Friedman, por outro lado, ela se
aproximou da pesquisa de Phelps.
Além de apresentarem concordâncias teóricas e metodológicas,
Lucas e Phelps mantinham uma
relação pessoal próxima. A conexão
teórica e metodológica com Phelps
foi estabelecida através da abordagem de equilíbrio geral dinâmico
ao tradeoff entre inflação e desemprego, enquanto sua interação pessoal pode ser vista através de sua
correspondência. Lucas (1972a, b)
se valeu de uma nova técnica, qual
seja, um arcabouço de equilíbrio
geral com expectativas racionais
para modelar a hipótese da taxa
natural de desemprego e para demonstrar a neutralidade da moeda.
Não seria apenas uma nova técnica
de modelagem, mas iria, também,
exercer grande influência no desenvolvimento da macroeconomia
dali em diante.

Referências

De Vroey, Michel. Friedman and Lucas on
the Phillips Curve: from disequilibrium to
equilibrium approach. Eastern Economic
Journal, v. 27, n. 2, p. 127-148, 2001.

Friedman, Milton. The role of monetary
policy. American Economic Review, v. 58,
n. 1, p. 1-17, 1968.

Hoover, Kevin D. The new classical macroeconomics. Oxford: Blackwell, 1988.

Lucas Jr., Robert E. Adjustment costs and
the theory of supply. The Journal of Political Economy, v. 75, n. 4, p. 321-334, 1967.

abril de 2012

22

temas de economia aplicada
______. Expectations and the neutrality of money. Journal of Economic
Theory, v. 4, n. 2, p. 103-124, 1972a.

______. Econometric testing of the natural rate hypothesis. In: Lucas Jr., R. E. (ed.), Studies in business-cycle theory. Oxford: Basil
Blackwell, 1981, p. 90-103. Reprinted from Otto Eckstein (ed.) The
econometrics of price determination conference. Washington D. C.
Board of Governors of the Federal Reserve System, 50-9, 1972b.

Lucas Jr., Robert E.; Prescott, Edward C. Investment under uncertainty. Econometrica, v. 39, n. 5, p. 659-681, 1971.

Lucas Jr., Robert E.; Rapping, Leonard A. Real wages, employment
and inflation. Journal of Political Economy, v. 77, n. 5, p. 721-754,
1969.

Weintraub, E. Roy. Stabilizing dynamics: constructing economic
knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
1 No sentido dado por Weintraub (1991) de acomodação de um
conceito na literatura econômica através do estabelecimento de um
consenso sobre a maneira de interpretá-lo e formalizá-lo.
2 Robert E. Lucas Papers, 1960-2004 and undated. Rare Book, Manuscript, and Special Collections Library, Duke University, Durham,
North Carolina, USA.

Muth, John F. Rational expectations and the theory of price movements. Econometrica, v. 29, 1961.
Phelps, Edmund S. Phillips curves, expectations of inflation and
optimal unemployment over time. Economica, v. 34, n. 135, p.
254-281, 1967.

______. Money-Wage dynamics and labor-market equilibrium. Journal
of Political Economy, v. 76, n. 4, p. 678-711, 1968.

______ et al. Microeconomic foundations of employment and inflation
theory. New York: Norton, 1970.

Phillips, A. W. The relation between unemployment and the rate of
change of money wage rates in the United Kingdom, 1861-1957.
Economica, v. 25, n.100, p. 283-299, 1958.

Samuelson, Paul A.; Solow, Robert M. Analytical aspects of antiinflation policy. American Economic Review, v. 50, n. 2, p. 177-194,
1960.

abril de 2012

(*) Doutor em Teoria Econômica, IPE-USP.
(E-mail: danilofrs@gmail.com).

23

temas de economia aplicada

O Desenvolvimento do Setor Siderúrgico Brasileiro entre 1900 e
1940: 1. Criação de Empresas e Evolução da Capacidade Produtiva
Gustavo Barros (*)

Apesar da existência de diversas
tentativas de produzir ferro localmente tanto no período colonial
quanto durante o Império, por motivos vários tais iniciativas − cada
uma a seu tempo − malograram, e
a siderurgia brasileira ingressou
no século 20 com muito pouca
expressão prática. Os mais persistentes esforços do governo imperial concentraram-se na fábrica
de ferro São João de Ipanema, que
havia sido reativada em meados
da década de 1860. Contudo, em
recorrentes dificuldades, ela fora
novamente desativada em 1895. A
produção anual de ferro na virada
do século girou em torno de 3.000
t, quantidade não muito significativa frente às importações de ferro
e aço, que, em 1901, foram de mais
de 63.000 t. A produção de aço e
a laminação eram inexistentes.
Ademais, embora a produção doméstica não tenha crescido muito
ao longo da década de 1900, a importação de ferro e aço expandiu-se fortemente, atingindo mais de
500 mil t em 1913. Os coeficientes
de importação em quantidade para
a década situavam-se em torno
dos 99%. Assim, ajustava-se bem
ao tom do momento a circunstância de a maior produtora nacional
existente ser a Usina Esperança.

Cont udo, quando a Companhia
Siderúrgica Nacional foi criada
(1941), como uma resposta ao problema siderúrgico nacional, o setor
siderúrgico doméstico já tinha uma
expressão bem mais significativa.
Em 1939, ele já contava com 26 empresas e, no ano seguinte, já atendeu 99,7% do consumo aparente
interno de ferro-gusa (em quantidade), 88,0% do de aço e 34,5% do
de laminados. Assim, entre 1900
e 1940, sobretudo nas décadas de
1920 e 1930, o setor siderúrgico
brasileiro foi capaz de conduzir um
importante processo de desenvolvimento. Esse processo de evolução
setorial será o objeto dessa série de
três artigos no boletim Informações
FIPE, baseada no capítulo II – O desenvolvimento do setor siderúrgico
até 1940 – de minha tese de doutoramento (Barros, 2011 − Para
fontes e referências em detalhe,
bem como para todos os dados
quantitativos aqui mencionados,
remeto o leitor à tese). Este primeiro artigo é dedicado ao processo de
criação de empresas e à expansão
da capacidade produtiva do setor.
Um segundo artigo tratará do lado
da demanda, fazendo uma caracterização do perfil das importações e
do consumo aparente de produtos
siderúrgicos. Por fim, num terceiro,

daremos uma visão um pouco mais
geral do desenvolvimento setorial,
tratando de taxas de crescimento
e da evolução do coeficiente de importações.

1 O Setor Siderúrgico até a 1ª
Guerra Mundial

O Brasil entrou no século 20 tendo
como única produtora de ferro-gusa a Usina Esperança, localizada
na região de Itabira do Campo, MG.
Além dela, produziam ferro em diminuta escala, por processos diretos, algumas dezenas de pequenas
forjas espalhadas sobretudo pelo
Estado de Minas Gerais, mas cujos
processos produtivos eram tecnologicamente muito defasados.
O alto-forno da Usina Esperança
fora construído entre 1888 e 1891,
tendo iniciado a operação neste
último ano. Em 1892, a usina foi
adquirida pela Companhia Nacional de Forjas e Estaleiros. Depois
dessa venda, os antigos sócios da
Esperança construíram um novo
alto-forno em Miguel Burnier, similar ao primeiro, mas que funcionou por curto período de tempo.
Porém, a Companhia Nacional de
Forjas e Estaleiros veio a falir em
1897, tendo então sido adquirida
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a Usina Esperança em 1899 por
José Joaquim de Queiroz Júnior,
que a dirigiu por longos anos e veio
mais tarde a dar-lhe o nome. Um
segundo alto-forno foi construído
por ele em Esperança, que iniciou
a operação em 1910. Além disso,
o alto-forno de Miguel Burnier foi
eventualmente arrendado a Queiroz Júnior.

A ssim, nesse per íodo, o setor
constituía-se das pequenas forjas
existentes, cuja produção global
é estimada em torno de 2.000 t/
ano, e da Usina Queiroz Júnior que,
gradualmente, foi expandindo sua
produção. Esta entrou no século
20 produzindo em torno de 800 t/
ano de ferro-gusa e, às vésperas da
1ª Guerra (1913), atingiu as 4.000
t de produção. Nos anos imediatamente seguintes a produção caiu
um pouco, mas depois expandiu-se
rapidamente para atingir quase
12.000 t em 1918. Assim, o Brasil
atravessou a Guerra tendo Queiroz
Júnior como único fornecedor de
ferro-gusa, ao mesmo tempo em
que as importações de produtos de
ferro e aço do País despencavam
de 516.000 t em 1913 para 44.000
t em 1918. Além disso, duas empresas importadoras – a Companhia
Mecânica e Importadora, de São
Paulo, e a Hime & Cia, do Rio de
Janeiro – iniciaram a produção de
laminados leves, e a Mecânica e
Importadora de São Paulo também
iniciou a produção de aço, durante
esse período de restrição de oferta.
Ambas entrariam de forma mais
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incisiva na produção siderúrgica
na década seguinte.

2 O Pós-1ª Guerra e a Década de
1920

Assim, durante a 1ª Guerra, a apertura no abastecimento de insumos básicos para a operação da
economia nacional, entre eles os
siderúrgicos, para os quais o Brasil
dependia quase que exclusivamente da oferta externa, tornou tanto
o governo quanto os particulares
mais sensíveis à questão da produção interna desses produtos. E
de fato, ao longo da Guerra, ou em
seguida a ela, começaram a surgir
algumas iniciativas de empresários
nacionais procurando ingressar na
produção siderúrgica, que, contudo, na maioria dos casos entraram
em operação apenas alguns anos
mais tarde. Duas tentativas para
produzir aço feitas durante a Guerra de que temos notícias foram
malsucedidas, ambas situadas na
capital federal: a da Usina Ferrum
e a da Companhia Edificadora.

Entre as iniciativas que tiveram
continuidade encontram-se as das
companhias importadoras mencionadas. A Companhia Mecânica
e Importadora iniciou a operação
de uma pequena fundição em 1914
e, em fins de 1918, começou a produção de aço e de laminados. Sobre
a produção da Hime & Cia. nesse
período, as informações são mais
esparsas. A Companhia Mecânica
e Importadora construiu ainda,

em 1923, um alto-forno em Morro
Grande (MG), mas que acabou vendendo em 1925 à Cia. Brasileira
de Usinas Metalúrgicas, empresa então criada pela Hime & Cia..
A nova companhia iniciou suas
operações em 1926 e construiu
ainda, em Neves (RJ), próximo a
Niterói, uma usina para produção
de aço e laminados. A Companhia
Mecânica e Importadora, por sua
vez, também fundou em 1925 uma
nova empresa, a Cia. Brasileira de
Mineração e Metalurgia, incorporando a ela o conjunto produtivo
que já possuía em São Caetano e,
ao mesmo tempo, ampliando a sua
capacidade de produção.

Outra iniciativa importante surgiu em 1917, com a criação da Cia.
Siderúrgica Mineira, que iniciou a
construção de um alto-forno em
Sabará (MG), que, contudo, só entrou em operação ao final de 1920.
A Companhia, em constantes dificuldades, acabou associando-se à
companhia belgo-luxemburguesa
Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange (ARBED), formando
a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira em 1921. A Belgo-Mineira
alcançaria durante a Depressão
a liderança no setor siderúrgico
doméstico e, no final da década
de 1930, dominaria claramente o
setor, sendo sozinha a responsável
por mais da metade da produção
siderúrgica nacional total. Contudo, essa proeminência da Belgo-Mineira foi sendo construída ao
longo do período, e consolidou-se
apenas com a construção da sua
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Usina de Monlevade, que entrou
em operação apenas em meados de
1937. Essas três empresas novas
– a Belgo-Mineira, a Cia. de Mineração e Metalurgia e a Cia. Brasileira
de Usinas Metalúrgicas – foram
as principais produtoras do setor
durante as décadas de 1920 e 1930,
tomando rapidamente a posição
que a Queiroz Júnior até então possuía. Elas se caracterizaram, especialmente, por terem sido as únicas
três a ingressar com sucesso na
produção de laminados que, como
veremos em artigo posterior desta
série, consistiam na parcela principal da demanda brasileira por
produtos siderúrgicos. Caracterizavam-se, além disso, por ter uma
estrutura produtiva relativamente
mais verticalizada, produzindo não
apenas laminados, mas também
aço e, à exceção da Cia. de Mineração e Metalurgia, também ferro-gusa.
Além dessas três de maior destaque, surgiu no período uma série
de outras empresas, algumas das
quais tiveram longa existência.
Com base na eletrossiderurgia,
foram criadas a Fábrica de Aço
Paulista, em 1919, em São Caetano
(SP); no ano seguinte, a Cia. Eletro-Siderúrgica Brasileira, em Juiz de
Fora (MG), e, em 1922, na cidade de
Ribeirão Preto, a Cia. Eletro-Metalúrgica Brasileira. Esta última, que
se pretendia que fosse uma usina
integrada, operou apenas de forma
intermitente ao longo da década, e
foi finalmente fechada em 1929. A
segunda, até onde pude averiguar,

mal chegou a operar. A primeira
delas, contudo, manteve-se em operação ao longo de todo o período.
Porém, tinha significado econômico relativamente restrito, dada a
sua dimensão pequena e, em especial, do ponto de vista qualitativo,
pois possuía apenas equipamentos
para fundição, não podendo, portanto, produzir ferro em primeira
fusão e tampouco laminados.
Surgiram na década ainda outras
empresas, baseadas em tecnologias
mais tradicionais – o alto-forno
– empregando o carvão vegetal
como redutor e combustível. Em
1921, foi construída uma usina em
Rio Acima (MG), que começaria a
operar em 1922, e que seria, mais
tarde, renomeada como S.A. Metalúrgica Santo Antônio. Também em
1921 foi criada a Usina Siderúrgica
de Gagé, em MG, mas cujo alto-forno só veio a entrar em operação
em meados da década seguinte.
Em 1923 foi criada a Gerspacher,
Purri e Cia. para a construção de
um alto-forno em Caeté (MG), que
entrou em operação no ano seguinte, interrompida, porém, em 1926.
Produzia também ferro-gusa em
Minas Gerais, na década de 1920, a
Fundição Moderna – Magnavacca
& Filhos. Em 1925, foi fundada a
José Brandão e Cia. tendo em vista
a construção de uma usina siderúrgica em Caeté (MG) chamada
Usina Gorceix. Essa empresa veio
mais tarde a denominar-se Cia. de
Ferro Brasileiro. Também em 1925,
foi criada a Fundição de Aço São
Paulo, que se transformaria depois

em Usina Santa Olímpia. Em 1928,
a J.L. Aliperti & Irmãos começou a
operar no setor siderúrgico com
a produção de laminados. Além
disso, em 1930, já operava a Fundição Santa Luzia, em São Cristóvão
(DF), e a Estrada de Ferro Central
do Brasil e a Cia. Nacional de Navegação Costeira, esta de Henrique
Lage, possuíam equipamento para
a produção de aço.

A década de 1920 assistiu, assim, à
criação de uma série de empresas,
algumas das quais tiveram uma
existência curta e outras que vieram a assumir uma posição de destaque entre as produtoras domésticas nos anos seguintes, sobretudo
a Belgo-Mineira. Entre 1917 e 1930,
foram criadas 14 novas empresas
no setor, diante de uma preexistente. Dessas 15 empresas, oito
estariam ainda operando em 1939.
Houve também alguma diversificação e aprofundamento do setor,
que começou a produção de aço
e de laminados leves a partir de
1918, sendo que, em 1930, havia
pelo menos cinco empresas produzindo aço e três produzindo laminados, além de ao menos quatro
produzindo ferro-gusa.

3 A Década de 1930

Como veremos melhor em artigo posterior desta série, o setor
siderúrgico, como o restante da
economia, sofreu as consequências
da crise generalizada na economia diante da Grande Depressão
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no plano internacional e da crise
de superprodução de café, que
os programas de valorização não
conseguiam mais mitigar, no plano
interno. Contudo, a recuperação do
setor foi especialmente rápida e intensa, bem como o crescimento da
produção ao longo da década.

capaz de produzir, a usina foi capaz
de dotar a Belgo-Mineira de uma
posição claramente dominante no
mercado siderúrgico doméstico.

O evento individual mais relevante
da década a este respeito foi, sem
dúvida, a construção da Usina de
Monlevade pela Belgo-Mineira,
localizada em São Miguel do Piracicaba (MG). As obras foram iniciadas em agosto de 1935, a primeira
corrida de ferro-gusa foi realizada
em 1937, a primeira carga de aço
em 1938 e a produção de laminados começou no início de 1940, mas
as obras da usina avançaram ainda
alguns anos. Dadas a sua dimensão
− bastante superior se comparada
às usinas que existiam até então no
País − e a gama de produtos que era

A partir de 1937, porém, o ritmo
de entrada de empresas no setor
siderúrgico intensificou-se, tendo
iniciado atividade no setor, entre
1937 e 1939, nada menos que 11
empresas. Em 1937, foram criadas a Cia. Metalúrgica Barbará e
a Siderúrgica Barra Mansa, ambas
produzindo ferro-gusa e localizadas em Barra Mansa (RJ). Neste
mesmo ano, iniciou atividades a
Cia. Industrial de Ferro, em Belo
Horizonte (MG), também produzindo ferro-gusa. Em 1938, a Comércio e Indústria Souza Noschese
S.A., empresa sediada em São Paulo

Não obstante, o aumento da capacidade produtiva pelas empresas
existentes, bem como a criação de
novas empresas, deu-se apenas a
partir de 1935, concentrando-se
entre 1937 e 1940, mas estendendo-se um pouco ainda depois disso.
Assim, durante a primeira metade
da década de 1930, o crescimento
do setor deu-se com base em capacidade produtiva previamente
instalada, e até então ociosa, como
veremos logo adiante. Em contraste, a segunda metade da década foi
pródiga em novos investimentos
privados no setor siderúrgico.
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A despeito da importância individual da usina de Monlevade, a
segunda metade da década de 1930
esteve longe de se resumir a ela, e
assistiu à expansão de empresas
existentes e à criação de várias outras empresas no setor siderúrgico.
De fato, no final de 1935, foi criada
a Metalúrgica Nestor de Goes Ltda.,
em Santo André (SP), dedicada à
produção de laminados. No ano
seguinte, foram criadas mais duas
novas empresas, a Sociedade Paulista de Ferro Ltda., em São Paulo
(SP), e a Eletro Aço Altona, em Blumenau (SC), ambas dedicando-se
à produção de aço. Ainda no ano
de 1936, em dezembro, começou a
operar a já entrada em anos Usina
de Gagé, em MG.

(SP) que, criada em 1920, produzia
artigos de ferro esmaltado para
uso doméstico, passou a produzir também ferro-gusa. Ainda em
1938, entraram em operação três
novas laminadoras, duas em São
Paulo (SP) − a Usina Siderúrgica
e Laminadora N. S. Aparecida e a
Usina Metalúrgica Itaité S.A. − e
outra em Porto Alegre (RS), a Siderúrgica Rio Grandense S.A.. No
ano de 1939, a companhia paulista
de elevadores Pirie, Vilares & Cia.
Ltda., criada na década de 1920,
deu início à sua trajetória siderúrgica com a produção de ferro-gusa.
Ainda nesse ano foram criadas
outras três empresas, a Laminação
e Artefatos de Ferro S.A. em Recife
(PE), a Laminação de Ferro Sacoman Ltda. em São Paulo (SP) e a
Usina Siderúrgica Capiruzinho em
Rio Branco (PR). Em 1940, surgiu
em São Paulo a Companhia Nacional de Ferro Puro. No início dos
anos 1940, a Mineração Geral do
Brasil, dirigida pela família Jafet,
iniciou a construção de uma usina
em Mogi das Cruzes (SP), que se
pretendia que fosse uma usina integrada.
Também entre as empresas existentes, houve um movimento de
expansão da capacidade produtiva.
A Cia. de Ferro Brasileiro inaugurou seu segundo alto-forno em
meados de 1935, e passou por nova
e importante ampliação das instalações em 1937, incluindo a aquisição de um alto-forno em Caeté
e a construção de um terceiro em
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Gorceix e, especialmente, a construção de uma instalação para
produção de tubos centrifugados
de ferro fundido, que começou a
operar entre fins de 1938 e início
de 1939. Também a Cia. Brasileira
de Mineração e Metalurgia e a Cia.
Brasileira de Usinas Metalúrgicas
ampliaram particularmente suas
capacidades de produção de aço. A
Usina Santa Olímpia, que até então
produzia apenas aço, paralisou
atividades em 1936, foi ampliada,
e passou a dedicar-se sobretudo à
produção de laminados. A Cia. Siderúrgica Aliperti, que no final da
década de 1930 produzia apenas
aço e laminados, em 1943 possuía
um alto-forno.

Assim, o setor siderúrgico doméstico contava, em 1939, com nada
menos que 26 empresas, que atendiam uma parcela relevante da
demanda e eram capazes de oferecer uma gama razoavelmente
diversificada de produtos, embora
ainda distantes de cobrir, quer
quantitava quer qualitativamente,
a demanda interna. Dentre essas
26 empresas, 11 haviam sido criadas antes de 1930, e eram algumas
destas que controlavam a maior
parte da produção no final da década. De fato, as três maiores produtoras de ferro-gusa em 1929 eram
responsáveis, em 1939, por 72%
da sua produção. Similarmente, as
três maiores produtoras de aço e as
três maiores laminadoras em 1929
produziram 96% do aço e 80%
dos laminados em 1939. A Belgo-Mineira, sozinha, foi responsável,

em 1940, por 45,6% da produção
de ferro-gusa, 60,4% da de aço e
55,1% da de laminados. Em outras
palavras, apesar do número de
empresas, o setor já se configurava
então bastante concentrado.

Em todo caso, a segunda metade da
década de 1930 assistiu a um processo importante de expansão da
capacidade produtiva, tanto pela
ampliação de empresas previamente existentes, como pela entrada de
novas empresas no setor. A entrada
em operação desse bloco de investimentos concentrou-se nos anos
entre 1937 e 1940, mas avançou
um pouco na década seguinte, até
ser praticamente interrompida em
função da 2ª Guerra Mundial – não
imediatamente, mas sobretudo
após a entrada do EUA no conflito
e, logo depois, do próprio Brasil.
Nessa conjuntura, sobretudo no
que dependiam de aquisições de
equipamento no exterior, à exceção de ajustes de menor monta e
da conclusão de pacotes de investimento já previamente bastante adiantados como Monlevade,
apenas as obras da Companhia
Siderúrgica Nacional tiveram condições de continuidade, e mesmo
ela só foi inaugurada após o final
da Guerra e concluída apenas em
1948.

4 A Evolução da Capacidade
Produtiva
Tendo acompanhado em algum
detalhe o processo de criação de

empresas e de construção de capacidade produtiva siderúrgica ao
longo do período em estudo, resta-nos, para concluir este artigo, dar
uma visão mais global e quantitativa dos resultados desse processo. Para tanto, tomemos algumas
estimativas feitas à época por Edmundo de Macedo Soares e Silva,
que esteve bastante envolvido no
debate siderúrgico.

Segundo suas estimativas, a capacidade de produção de ferro-gusa
do País em 1930 era de cerca de 90
a 100 mil t/ano, com base em 10
altos-fornos, todos eles a carvão
de madeira, tendo sido a produção
anual efetiva em 1929 e 1930 de em
torno de 34 mil t. A capacidade de
produção de aço do setor em 1930
era estimada em montante similar,
em torno de 90 mil t/ano, com a
produção efetiva em 1929 de 27
mil t e em 1930 de 22 mil t. Ainda
o mesmo autor estimou a capacidade de produção de laminados à
época entre 60 mil e 80 mil t/ano
de produtos leves – vergalhões, pequenos perfis, fio-máquina e arame
–, tendo o setor produzido menos
de 30 mil t anuais nos anos de 1929
e 1930. Conclui-se daí que o setor
operava com altos índices de capacidade ociosa imediatamente antes
da crise de 1929. A capacidade
ociosa era maior, contudo, para o
ferro-gusa e o aço e relativamente
menor para os laminados. Ademais,
a vasta maioria desta capacidade
produtiva havia sido construída
desde o final da 1ª Guerra. Como
notamos, até a 1ª Guerra apenas
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a Queiroz Júnior produzia ferro-gusa, em três altos
fornos de capacidade conjunta de 13 ou 14 mil t/ano, e
nenhuma empresa produzia aço ou laminados.

O surto de investimentos no setor siderúrgico da segunda metade dos anos trinta também resultou em
importante expansão da capacidade produtiva. Ainda
segundo estimativas de Edmundo de Macedo Soares
e Silva para 1943, a capacidade de produção de ferro-gusa era de 280 mil t/ano, em 23 altos-fornos, todos
a carvão de madeira, e a de produção de aço também
ficava em torno das 280 mil t/ano, das quais a maior
parte em fornos Siemens-Martin. Não foi possível
encontrar estimativa equivalente para a capacidade
de laminados, mas é razoável assumir que ela tenha
crescido em proporção similar às capacidades das demais etapas produtivas, atingindo em torno de 170 mil
a 200 mil t/ano em 1943. De fato, o setor dá algumas
mostras de esgotamento de capacidade ociosa na produção de laminados durante a 2ª Guerra, dando bom
grau de plausibilidade a esta estimativa. Entre 1942 e
1945, a produção anual de laminados girou em torno
de 160 mil t, atingindo um pico de 167 mil t em 1944,
sendo a taxa de crescimento anual média para estes
anos de 2,3%, taxa historicamente muito baixa para
o setor siderúrgico, ao mesmo tempo em que o setor
industrial expandia a sua produção a taxas relativamente elevadas, de 9,8% ao ano em média.
Tendo assim acompanhado neste artigo o processo
de criação de empresas do setor siderúrgico, bem
como a evolução da sua capacidade produtiva, daremos sequência a esta série de artigos sobre o desenvolvimento do setor siderúrgico no Brasil entre 1900
e 1940. No próximo artigo, trataremos da evolução e
do perfil da demanda interna por produtos siderúrgicos, de forma a construir o contraponto adequado
para avaliar o desenvolvimento do setor de um ponto
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de vista mais geral, que será feito no terceiro e último
artigo da série.
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Estruturas de Governança no Agronegócio do Leite
Antonio Carlos Lima Nogueira (*)

Qual são as estruturas de governança para as transações entre
processadores e produtores rurais
no agronegócio do leite no Brasil? O setor tem apresentado um
crescimento consistente na última
década e transformações na distribuição da oferta entre os diferentes perfis de escala dos produtores.
Além disso, observa-se a evolução
positiva na acumulação de competências e recursos tecnológicos nas
áreas de genética e manejo dos animais, processamento, embalagens
e distribuição. Ainda que na etapa
da pecuária exista grande dispersão nos perfis de escala, a cadeia do
leite segue com boas perspectivas
na produção.
Por outro lado, parece existir um
campo para o aprimoramento na
coordenação entre os agentes de
cada etapa, particularmente nas
estruturas de governança entre
processadores e produtores, tendo
em vista a ocorrência de conflitos
e comportamentos oportunistas
quando as condições do mercado
se alteram. Para responder à questão proposta, serão apresentados
os conceitos de estruturas de governança, as estruturas atuais para
cada perfil de produtor e as pers-

pectivas de aprimoramento dessas
estruturas no setor.

Vamos começar com os conceitos
de estruturas de governança. Aqui
estamos tratando de formas contratuais utilizadas para coordenar
as transações, que são as transferências de bens ou serviços entre
etapas produtivas tecnologicamente distintas. Por esta definição
a transação pode ocorrer dentro
dos limites da empresa ou envolver
parceiros para realizar as trocas. A
origem do estudo desse tema deve-se a Ronald Coase, em 1937, em
artigo que questionava as razões
pelas quais algumas transações
são feitas no mercado e outras
são internalizadas pelas firmas.
Sua proposta básica é que o crescimento dos custos de transação,
referentes à busca de informações,
negociação e monitoramento dos
contratos em cada transação, pode
favorecer a sua incorporação para
dentro das firmas.
Essas ideias foram retomadas
na década de 1970 por Oliver E.
Williamson, que iniciou um conjunto de trabalhos para aprofundar e
operacionalizar a visão contratual
das organizações e instituições.
A chamada Teoria dos Custos de

Transação foi sendo construída
por ele e outros autores, oferecendo uma contribuição relevante
para a análise e compreensão da
coordenação das transações em cadeias produtivas. Este referencial
considera que a transação possui
três atributos básicos. O primeiro
é a especificidade de ativos, referente ao investimento das partes
em ativos essenciais e exclusivos à
transação. O segundo é a incerteza,
relacionada ao ambiente em que
a transação ocorre. O terceiro é a
frequência, ou seja, a recorrência
em que a transação é realizada.
A teoria adota dois pressupostos
sobre o comportamento dos agentes: o primeiro é a racionalidade
limitada, que é a deficiência dos
humanos em processar e analisar
todas as informações para tomar
decisões. O segundo pressuposto
é o oportunismo, a propensão de
uma das partes a se apropriar de
valor em detrimento da outra que
está em posição desvantajosa e
sem alternativas.
Tendo em vista a existência de custos de transação, assume-se que os
agentes façam uma escolha racional entre estruturas de governança
com o objetivo de minimizar esses
custos. As estruturas básicas em
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ordem crescente de coordenação
são o mercado, o contrato de longo
prazo e a hierarquia. O mercado é o
espaço de reunião entre compradores e vendedores cujas interações
geram os preços que afetam a alocação de recursos. O contrato de
longo prazo representa uma forma
híbrida de coordenação, visto que
inclui estímulos de preços e dos
gestores para determinar a alocação de recursos ou a adaptação ao
ambiente. A estrutura da hierarquia fornece o maior nível de coordenação, visto que a alocação dos
recursos é definida pelo gerente da
firma, que também faz a resolução
dos conf litos entre as partes da
transação.
O pressuposto básico na Teoria
dos Custos de Transação é que os
atributos das transações (especificidade de ativos, incerteza e
frequência) influem na estrutura
de governança adotada (mercado,
contrato de longo prazo ou hierarquia). O atributo mais estudado é a
especificidade de ativos. Em linhas
gerais, a teoria prevê que, para um
determinado nível de incerteza,
quanto maior a especificidade de
ativos maior será a propensão dos
agentes a adotar estruturas de
governança de maior coordenação,
como os contratos de longo prazo
e a hierarquia. O argumento é que,
dados os pressupostos de racionalidade limitada e oportunismo, os
agentes que realizam investimentos em ativos específicos buscam
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reduzir os custos de transação
decorrentes de possíveis comportamentos oportunistas do parceiro
após a celebração do contrato. A
teoria tem sido construída com
uma grande quantidade de estudos
científicos empíricos, que parecem
oferecer evidências favoráveis às
hipóteses.

Após esta introdução conceitual,
vamos analisar as estruturas de
governança atuais no agronegócio
do leite. Considerando-se a transação entre as etapas de produção
pecuária e o processamento do
leite, observa-se a existência de
investimentos em ativos específicos por ambas as partes. O produtor teve que investir tempo e
dinheiro para aprender e formar
seus empregados nas técnicas de
manejo do gado leiteiro, na aquisição do rebanho, nas instalações e
equipamentos que são dedicados a
este tipo de criação. O processador
também investiu na instalação da
fábrica e dos equipamentos para
a preparação e envase do leite bovino, ainda que essas instalações
possam ser utilizadas para outros
tipos de leite (cabra ou búfalos).
A incerteza do ambiente da transação também é elevada, tendo
em vista os riscos de mudanças
climáticas ou doenças que podem
reduzir a produção pecuária ou de
redução dos preços com a entrada
de lotes de outras regiões ou países, principalmente de leite em pó
e longa vida.

No agronegócio do leite podemos
encontrar as três categorias de
estruturas de governança citadas
na teoria. A estrutura de mercado
é aquela adotada por processadores independentes, nacionais ou
estrangeiros, que fazem a compra
do leite de um grupo de produtores
nas condições de preço vigentes no
dia e em cada região. Ao optarem
por um compromisso informal de
aquisição, os processadores teriam
maior propensão a comportamentos oportunistas para tentar reduzir o preço a ser pago em situações
de abundância do produto no mercado. A segunda estrutura de governança seria o contrato de longo
prazo, presente na relação entre
cooperativas e seus cooperados,
que pode apresentar enorme variabilidade em suas condições, mas
tende a gerar um relacionamento
mais estreito entre produtor e processador tendo em vista a participação do produtor na cooperativa.

A terceira opção de estrutura de
governança é a hierarquia, presente nos casos de produção de
leite tipo A por razões regulatórias, visto que nesta categoria de
produto o leite cru deve ser processado na mesma propriedade. A
integração vertical também pode
ocorrer por questões estratégicas,
no caso da produção de produtos
diferenciados, como produtos lácteos artesanais que demandam
uma matéria-prima com atributos
exclusivos.
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Uma ilustração das estruturas de
governança no agronegócio do
leite pode ser observada no levantamento feito pelo portal Milk
Point (http://www.milkpoint.com.
br) denominado “Top 100 – Milk
Point”, realizado anualmente desde
2001 para identificar os 100 maiores produtores de leite no Brasil,
com base na quantidade efetivamente comercializada a cada ano.
Como a pesquisa identifica o processador do leite de cada produtor, é possível ter uma estimativa
aproximada da participação das
diversas estruturas de governança
nesta amostra de produtores.

No levantamento de 2012, a hierarquia aparece para seis produtores, e quatro estão nas primeiras
posições, visto que os produtores
informam entregar para laticínios
próprios. Entretanto, não se pode
afirmar que o volume total desses
produtores seja transacionado por
hierarquia, pois alguns produtores
também informam destinos adicionais para o leite, como o mercado
spot. Para o mesmo levantamento,
76 produtores entregam o produto
somente para processadores independentes, o que indica maior probabilidade de adoção da estrutura
de governança de mercado. Por
outro lado, não se pode descartar
a possibilidade da existência de
contratos de longo prazo, tendo em
vista a elevada escala de produção
desses agentes, o que pode elevar
o seu poder de barganha nesta negociação.

No grupo dos 100 maiores produtores observa-se que a estrutura
de governança de contrato de longo
prazo é adotada por 18 produtores, que entregam o produto
para cooperativas. Como já citado,
neste grupo os arranjos podem ter
grande variabilidade de condições,
incluindo o pagamento do preço de
mercado. Neste grupo, um exemplo
de arranjo contratual que parece
estar gerando resultados interessantes é o adotado pelo Pool ABC,
uma associação de cooperativas
localizadas na região de Castro,
no Paraná. Este processador adota
um sistema de pagamento de prêmios no preço do leite recebido
conforme a qualidade do produto,
além de estabelecer padrões de sanidade mais rígidos do que aqueles
adotados pelos órgãos públicos de
fiscalização. O esquema permitiu a
criação e manutenção de uma bacia
leiteira de excelência, que agrega
produtores com elevada escala de
produção, com sete produtores
entre os maiores no País e níveis
de qualidade acima da média do
mercado.
Assim, considerando-se o grupo
dos produtores de leite de maior
escala no Brasil em 2012, 6% adotam hierarquia, 18% adotam contratos de longo prazo e até 76%
podem estar utilizando o mercado.
Ainda que o grupo que adote a
hierarquia esteja no topo da lista,
representando o maior volume de
produção, esta distribuição indica que a maioria dos produtores

opera com uma estrutura de governança com elevados custos de transação. Para o grupo que opera com
mercado, o potencial para comportamentos oportunistas das partes
é expressivo, considerando-se a
elevada incerteza e a alta especificidade de ativos da transação.

Passamos a tratar do tema do potencial de aprimoramento das estruturas de governança. Uma das
premissas para esta discussão é
que seria desejável o aumento na
coordenação nas cadeias produtivas do agronegócio do leite. A justificativa é que quando a coordenação é mais estreita entre as etapas
produtivas, a adaptação do sistema
a mudanças no mercado consumidor é mais rápida e a distribuição
dos custos tende a ser mais equitativa entre os agentes. A existência
de contratos de longo prazo facilita
a realização de investimentos em
ativos específicos e pode incluir
cláusulas de ajuste das margens
em momentos de crise. Mesmo se
essas cláusulas não existirem, a
própria experiência de operar sob
contrato gera incentivos para que
as partes sejam mais flexíveis para
que a relação não seja interrompida.
Outras cadeias produtivas podem
servir de exemplo da eficiência
gerada com o uso de contratos de
longo prazo. A mais tradicional
é a de frango, na qual o sistema
implantado na década de 60 criou
uma organização do setor que fa-
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voreceu a inovação tecnológica, a redução de custos
e a melhoria na qualidade do produto final, principalmente para o mercado externo. O arranjo entre abatedouros e integrados, com o fornecimento de genética,
ração e assistência técnica aos produtores e remuneração variável com base na eficiência do manejo se
mostrou um dos principais elementos que explicam o
sucesso do agronegócio do frango no Brasil.

Assim, pode-se considerar que a expansão da adoção
de contratos de longo prazo no agronegócio do leite
seria benéfica ao setor. Para tanto, seria necessário
avaliar quais seriam os produtos finais mais adequados a este tipo de arranjo contratual. Tendo em vista
a necessidade de reduzir os riscos de mercado dos
processadores na venda dos produtos finais, o foco em
produtos de maior valor agregado ou com atributos
especiais parece ser o ideal, pois permite margens
superiores e menor concorrência de produtos padronizados. Assim, a expansão da produção de produtos
lácteos com qualidade Premium ou orgânicos parece
um campo promissor para a adoção dos contratos de
longo prazo com os produtores. Como contrapartida à
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maior garantia na comercialização e melhor remuneração, os processadores poderiam cobrar dos produtores a elevação dos padrões de qualidade e sanidade do
leite cru, com as condições estabelecidas por contrato.
Neste contexto, abre-se um enorme campo para negociação no setor sobre quais seriam as condições de um
contrato de longo prazo ideal para o agronegócio do
leite, a partir das experiências existentes nas cooperativas e da criação de novos modelos contratuais.

(*) Mestre em Administração pela FEA-USP e professor de pós-graduação na Faculdade de Tecnologia de São Paulo.
(E-mail: aclimano@gmail.com).
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Cultura e Transformação Urbana: Avaliando o Caso de Paulínia
(Parte 3)
Julio Lucchesi Moraes (*)

1 Introdução
No presente artigo damos continuidade à série de avaliações socioeconômicas do projeto Paulínia
Magia do Cinema, uma das mais
destacadas iniciativas de fomento
à produção audiovisual brasileira
e um dos principais projetos na
área – em termos de volume de
recursos e de projetos apoiados –
conduzidos no âmbito de políticas
municipais de apoio às artes.
Enquanto nos primeiros artigos da
série nos dedicamos à composição
de um quadro geral de dados e
informações extraídas de documentos e propostas oficiais, avançaremos agora em direção a uma
proposição particular e inédita.
Assim, ao longo dos próximos dois
artigos deter-nos-emos na apresentação de algumas conclusões gerais
obtidas a partir de pesquisa empírica realizada em 22 de outubro
na cidade de Paulínia. A pesquisa
integra um projeto ampliado de
artigo que está sendo escrito em
coautoria com o Prof. J. Aldo do
Carmo Jr., pesquisador da Erasmus
Universitaet de Roterdã, Holanda,
e que será apresentado em junho
no Congresso Internacional da
Culture and Economics Association
International em Kyoto, Japão, e no
evento Sustaining Regional Futures,

organizado pela Regional Studies
Association asiática, a ser realizado em Pequim, na China.

2 Questionário e Dados Empíricos

Já vimos, em artigos anteriores
que há, dentro da bibliografia dedicada à temática da Economia da
Cultura, uma lacuna substancial
no que se refere aos indicadores de
acompanhamento e de avaliação da
eficácia e eficiência de tais políticas
(Moraes, 2009). Com base em tal
fato, antes mesmo que pudéssemos
empreender uma etapa propriamente assertiva sobre as políticas
do polo cinematográfico de Paulínia, era fundamental estabelecer
um breve preâmbulo metodológico a fim de delimitar exatamente
quais variáveis e aspectos institucionais gostaríamos de avaliar.

Dentro de um variado campo de
possibilidades, optamos por centrar nossa pesquisa sobre questionários aplicados diretamente aos
cidadãos de Paulínia. Tal opção se
deu, em grande medida, porque: (i)
dada a dimensão essencialmente
política do projeto, informações
obtidas dos habitantes locais poderiam complementar ou calibrar
dados oriundos dos relatórios oficiais sobre o polo; (ii) a aplicação

de questionários a um espectro
variado de pessoas diretamente
atingidas poderia dotar a pesquisa
1
de maior objetividade.

Isso definido, avançamos rumo à
elaboração do questionário propriamente dito. Pareceu-nos, deste
cedo, que o aspecto a ser avaliado
nessa etapa da pesquisa não era
propriamente de natureza econômica, mas sim social. Nossas questões, assim, foram divididas em
cinco grupos, sendo eles: (i) dados
demográficos: aspectos básicos dos
entrevistados, seu envolvimento
com a cidade etc.; (ii) recursos e
motivações: perguntas que buscavam captar o grau de conhecimento da população sobre os agentes e
as motivações ligados à constituição do polo; (iii) atividades (produção): perguntas que buscavam
compreender se o entrevistado
se envolvia ou conhecia pessoas
envolvidas com produção cinematográfica in loco; ; (iv) produtos
(outputs): perguntas mais gerais,
ligadas à percepção do entrevistado sobre os benefícios do Polo para
a cidade; (v) resultados (outcomes):
perguntas ligadas a possíveis mudanças de hábitos ou percepções
pessoais após a instalação do Polo.
Além dessas adicionamos algumas
perguntas ligadas a variáveis de
controle como a idade e o nível
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educacional. A pesquisa foi realizada em um final de semana por
quatro entrevistados, tendo sido
feitas 103 entrevistas em duas
localidades da cidade de grande
movimento.

3 Pesquisa de Campo: Dados
Gerais
Dos entrevistados, a imensa maioria morava na cidade e há mais
tempo do que cinco anos, isto é,
desde antes da constituição do
projeto. Embora 80,58% dos entrevistados tivessem ouvido falar do
polo, cerca de um terço não sabia
identificar quem foi o autor (ou
os autores) da iniciativa. Outros
40,78% responderam que a proposta partiu do ex-prefeito Edson
Moura.
Esse aspecto reapareceu também
em outra questão (“qual o motivo
de criação do polo?”), pergunta à
qual um quarto dos entrevistados
respondeu se tratar de uma iniciativa do ex-prefeito. Outros 37,86%
afirmaram que a ideia central era
estimular a economia da cidade.
Em se tratando da opinião da população quanto à prioridade nos
gastos públicos, os resultados não
foram conclusivos: 25,24% concordaram que os gastos em um projeto de cinema eram bons, enquanto
22,33% discordaram. Houve também grande concentração de respostas em níveis intermediários.
Nas perguntas dos blocos atividades e produtos encontramos
resultados bastante interessantes.
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47,57% da população afirmou não
participar das atividades de produção direta do polo, mas 30,10%
afirmaram que conheciam alguém
que já havia se envolvido. A população demonstrou conhecimento
tanto do Festival quanto de outras
iniciativas, reconhecendo, outrossim, mudanças na cidade (39,81%)
e benefícios para a economia local
(49,51%). Parece haver consenso
também sobre o fato de que o polo
é positivo para o cinema nacional
(62,14%).
Há, todavia, certo hiato entre as
impressões globais dos entrevistados e o impacto do projeto em seu
dia-a-dia: 32,04% disseram que o
polo não traz diferença nenhuma
para suas vidas contra 33% que
concordam ou concordam parcialmente dos benefícios pessoais do
Projeto Magia do Cinema. Se quase
45% dos cidadãos entrevistados
se sentem orgulhosos do fato de
viverem numa cidade que sedia um
importante polo cinematográfico
do país, apenas 17,48% se interessaram mais por cinema.

complementam e calibram as informações vinculadas em documentos
oficiais publicados pelos órgãos
oficiais da cidade. No próximo artigo da série, voltaremos a nos
debruçar sobre os dados obtidos
na pesquisa, elaborando conclusões e hipóteses ampliadas sobre
o impacto do projeto na vida dos
cidadãos locais.

Referência

MORAES, J. L. Indústria cinematográfica e
dilemas na avaliação da eficácia de políticas culturais brasileiras. Informações FIPE,
São Paulo, p. 40 - 43, mar. 2009.

1 Uma versão mais detalhada e crítica de nossa metodologia de pesquisa estará presente
na redação final do artigo a ser apresentado
nos congressos internacionais.
2 Apresentaremos, no próximo artigo da série,
dados com cortes desses grupos, buscando
compreender eventuais padrões educacionais ou geracionais na recepção a Paulínia.

4 Conclusão

O artigo avançou na reflexão socioeconômica sobre o polo cinematográfico de Paulínia. Após uma
breve discussão dedicada a apresentar os aspectos metodológicos
de nossa pesquisa de campo, apresentamos as primeiras conclusões
obtidas a partir de aplicação de
questionário in loco aos cidadãos
da cidade. Pudemos observar diversos aspectos interessantes que

(*) Graduado em Ciências Econômicas pela
FEA-USP, doutorando em História Econômica
pela FFLCH-USP com a pesquisa Sociedades
culturais, sociedades anônimas. Em 2009, foi
um dos ganhadores do Prêmio Carlos e Diva
Pinho de melhor monografia em Economia
da Arte e enfoques humanistas da economia
do Departamento de Economia da FEA-USP.
Integra o grupo de pesquisa Iconomia como
Monitor da disciplina “Economia do Audiovisual Internacional” (CTR-ECA-USP).
(E-mail: julio.moraes@usp.br).
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Ecorresenha
Thiago Fonseca Morello (*)
Alves, Raimundo Nonato Brabo; Homma, Alfredo Kingo Oyama. Amazônia: do verde ao cinza.
2ª edição. Belém, Pará: Ed. Embrapa Amazônia Oriental, 2008.

1 Desmatamento
Os estudos acerca dos determinantes do desmatamento na Amazônia, especialmente os embasados
em modelos estatísticos ou econométricos, em que as variáveis
de maior importância são essencialmente econômicas (preço de
commodities primárias, preços de
insumos etc.), mostram-se reducionistas, perdendo de vista, muitas
vezes, a essência do problema. Esta
repousa na exclusão dos produtores da região dos centros irradiadores de tecnologia, conhecimento
técnico e dos fornecedores de insumos industrializados.

No últ imo c aso, limit ações de
ordem logística (infraestrutura de
transporte inclusa) e falta de inves-

timento em unidades de fornecimento local combinam-se para dar
origem ao problema. Já no primeiro
caso, o investimento em educação
é o gargalo, mas, como bem dizem
os autores − algo que, infelizmente,
é pouco lembrado por proponentes
acadêmicos de políticas contra o
desmatamento −, esta educação
deve contemplar “incremento no
civismo institucional e nos valores
éticos” (p. 36).
Isto é, é preciso munir com valores socioambientais não apenas
os produtores agropecuários e
demais atores diretamente responsáveis pela utilização dos recursos
e serviços ambientais disponíveis;
também os atores institucionais,
inclusive aqueles que, mesmo “sem
maior conhecimento da região”,

detêm poder de decisão suficiente para inf luenciar os rumos da
mesma.

A redução do desmatamento e da
degradação do meio ambiente amazônico não é algo que necessariamente tenha de passar pelo ajuste
do nível de produção agropecuária,
inclusive porque algum prejuízo social talvez seja inevitável a
depender do imediatismo desta
inflexão. É por conta disso que os
autores ressaltam transformações
da base técnica como soluções factíveis para uma relação mais sustentável com a natureza (p. 92-99),
focando sobretudo nos pequenos
produtores familiares. Esta ênfase
é produto, pode-se inferir (capítulo
4), de décadas de experiência prática e observação, acumuladas por

abril de 2012

36

ecorresenhas & cia

ambos no exercício da função de
pesquisadores da EMBRAPA Amazônia Oriental.

A fauna e a flora são outros fatores de impacto trazidos à tona (p.
60-66 e p. 105-106).

A impor tância que os gases de
efeito estufa têm ganhado na literatura acadêmica em relatórios de
agências internacionais e livros de
divulgação fez com que a massa
de CO2 emitida despontasse no
domínio das medidas de impacto
ambiental, em uma espécie de paralelo à supremacia do PIB dentre
as medidas de riqueza. É um sintoma disso o fato de que outros
impactos do corte-e-queima no
bioma amazônico, como por exemplo, sobre a qualidade e quantidade
de água utilizável para consumo e
produção, não são “suficientemente
divulgados pela mídia em todo o
mundo” (p. 45).

É preciso atentar para a desigualdade inerente aos projetos de desenvolvimento regional implementados pelo governo na Amazônia,
os quais têm favorecido uma “elite
minoritária”, sem conseguir atingir
a “população mais carente” (p. 6680). O que, em boa medida, recoloca o “pecado original”, cometido
na fase inicial de colonização e integração da região nas décadas de
1960 e 1970, em que o planejamento de tais iniciativas não partiu da
consideração da “cultura e vocação
dos habitantes da região” (p. 69).

2 Além do Desmatamento

Este tópico em específico, bem
como a igualmente relevante questão da degradação dos solos, é introduzido nas páginas 46 a 51 da
obra, sendo retomado nas páginas
57 (em que se trata das funções
da mata ciliar) e 81 a 83 (desdobramentos para a agropecuária e
erosão). Cabe destacar a estimativa
de que “o desmatamento de um
hectare de floresta na Amazônia
representa, em média, a eliminação
sumária de 300.000 litros de água
do ciclo hidrológico da região” (p.
46).
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3 Políticas Públicas

Também se revela pernicioso o
crédito rural, provido por bancos
oficiais, dado que acaba dando suporte à expansão, ao longo de áreas
de floresta, especialmente pela pecuária (p. 89).

4 Infraestrutura, Ciência e Tecnologia

O sucateamento deliberado das ferrovias brasileiras, o que não exclui
a Amazônia, e seu vínculo com a
concepção da indústria automobilística como motor de desenvolvimento econômico, é discutido nas
páginas 109 a 116. Este mesmo capítulo (o de número 2) trata, além

das rodovias, dos grandes projetos
de mineração e siderurgia (com
destaque para a região de Carajás
e para o consumo de carvão vegetal oriundo de desmatamento), as
plantas hidrelétricas.

Não é por mera coincidência que o
tema de investimento em ciência
e tecnologia dê fechamento ao capítulo (p. 139-143). E os números
apresentados deixam claro o descaso com que a Amazônia − na verdade, as regiões Norte e também
Nordeste do País − são atendidas,
comparativamente às regiões Sul e
Sudeste. O que tem efeitos práticos,
como ilustram os autores, ainda
que de maneira impressionista,
com a estimativa de que, enquanto
há, na região, uma motosserra para
cada 100 hectares, há, para cada
pesquisador, 142.802 hectares.
A mensagem, é claro, vai além
desta imagem meramente sugestiva. É preciso formar profissionais
capazes de pensar a situação amazônica em seus fundamentos concretos e peculiares, partindo disso
para elaborar medidas desencadeadoras de desenvolvimento. Sem
avançar neste sentido, perpetuara-se a tendência a que “vícios privados” (para utilizar a expressão de
Mandeville, autor da “Fábula das
abelhas”, século XVIII) e equívocos
públicos prevaleçam, em um ciclo
vicioso em que a concentração de
poder e de riqueza e a degradação
ambiental se retroalimentam.
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5 Soluções Propostas
A proposta dos autores contempla, além de uma base
técnica mais produtiva − mas não necessariamente
mais intensiva em capital ou em insumos químicos
(vide capítulo 4) −, a circunscrição da expansão territorial da agropecuária a áreas já desmatadas, geração
de conhecimento científico e tecnológico específico à
região amazônica, melhoria das rodovias já existentes
(pavimentação, p. ex.), exploração de fontes regionais
de insumos agrícolas, extensão rural “ecológica”,
formação de organizações de médios e pequenos
agricultores, eliminação de sobreposições e conflitos
na atuação de órgãos governamentais, provisão de
eletricidade para as comunidades, cadastramento das

propriedades da região em sistemas computacionais
integrados (Cadastro Ambiental Rural), entre outras.

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