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Agricultura: O Agronegócio Brasileiro em 2022
ANTONIO CARLOS LIMA NOGUEIRA (*)

Quais são as perspectivas para o
agronegócio brasileiro na próxima década? Para responder a esta
questão foi lançado o documento
“Outlook Brasil Agronegócio 2022:
Projeções para o Agronegócio”,
elaborado pela FIESP (Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo) e pelo ICONE (Instituto de
Estudos do Comércio e Negociações Internacionais). O relatório
traz projeções de oferta e demanda
(estoques, consumo doméstico,
produção e exportações) e uso da
terra no Brasil para o período de
2011 a 2022, para os seguintes
produtos agroindustriais: algodão,
arroz, cana-de-açúcar (açúcar e
etanol), cevada, feijão, milho, soja
(grão, farelo e óleo), trigo, carnes
(bovina, de frango e suína) e ovos.
O relatório apresenta, também, estimativas sobre os impactos futu-

ros desses segmentos na economia
como um todo, na infraestrutura
de transporte do País, bem como
no setor de fertilizantes. Os resultados apresentados baseiam-se em
um conjunto de projeções de variáveis macroeconômicas, sobretudo
o crescimento do PIB brasileiro e
mundial, taxa de câmbio, taxa de
in lação e preços do petróleo. O
objetivo deste artigo é descrever
e analisar os principais resultados
do estudo.
As projeções do trabalho apontam
que as cadeias agroindustriais
avaliadas seguirão a tendência de
crescimento observada ao longo
da década de 2000 e que o Brasil
continuará elevando sua inserção
internacional naqueles setores
em que é tradicional exportador.
Para os autores, a produção de
grãos (algodão, arroz, cevada, fei-

jão, milho, soja e trigo) deve passar
de 161,6 milhões em 2010/2011
para 208,6 milhões de toneladas
em 2021/2022.
Segundo o relatório, a soja deverá
apresentar um crescimento de 21,6
milhões de toneladas na produção
e 13,8 milhões nas exportações,
enquanto a área deverá crescer
em 5,3 milhões de hectares, representando um aumento de 1,8%
ao ano no período. A produção de
farelo de soja deverá crescer em
7 milhões de toneladas, atingindo
34,8 milhões de toneladas, puxada
principalmente pelo aumento das
exportações líquidas em 4 milhões
de toneladas. A produção de óleo
de soja terá expansão de 1,7 milhão
de toneladas, representando um
crescimento inferior ao aumento
no consumo de biodiesel, o que
reduzirá as exportações líquidas

maio de 2012

4

análise de conjuntura
em 606 mil toneladas em 2022 em
relação a 2011.
Os autores do estudo estimam para
o milho um crescimento da produção de 22,2 milhões de toneladas,
somando-se a primeira safra (12,4
milhões de toneladas) e a safrinha
(9,8 milhões), atingindo 79,7 milhões de toneladas em 2021/2022.
Devido aos fortes ganhos esperados em produtividade (de 20%
no período), a área total de milho
deverá crescer 2,3 milhões de hectares, e 46% desse aumento ocorre
na segunda safra (safrinha).
O trabalho relata que a produção de algodão (em pluma) deverá crescer 304,4 mil toneladas,
com redução na área plantada de
109 mil hectares. Estima-se um
aumento na produtividade por
hectare de 25% entre 2010/2011
e 2021/2022, possibilitando o incremento de produção concomitantemente com a redução de área.
Considerando uma produção de 2,3
milhões de toneladas de algodão
(pluma) em 2022, 59% serão destinados ao consumo doméstico e as
exportações deverão alcançar 950
mil toneladas.
Por meio da análise dos resultados
para essas culturas com protagonismo exportador do Brasil, (soja,
milho e algodão), pode-se considerar que representam cenários adequados como base para a tomada
de decisão dos agentes públicos e
privados. A evolução da economia
global no período considerado pa-
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rece ser razoavelmente previsível
em termos do baixo crescimento
dos países ricos e crescimento
moderado dos emergentes. Assim,
eventuais desvios em relação às
previsões devem ser decorrentes
de mudanças na economia brasileira, que pode apresentar um
desempenho superior ao esperado,
o que provocaria um aumento da
demanda doméstica.
As projeções para os produtos da
cesta básica, como o arroz e o feijão, são conservadoras. A produção
de arroz deverá crescer em 492 mil
toneladas, necessitando aumentar
o dé icit comercial para 680 mil
toneladas em 2022 para atender
ao mercado doméstico. A produção
de feijão deverá crescer em 938 mil
toneladas para atender ao crescimento da demanda doméstica. Em
relação à área plantada, espera-se
que grande parte do aumento da
produção das duas culturas ocorra
em ganhos de produtividade por
hectare, havendo até redução em
área, como no caso do arroz.
A análise dos resultados para as
culturas de arroz e feijão, com estimativas consideradas conservadoras pelos autores do relatório,
mostra que a demanda pode estar
superestimada. As principais fontes de alteração no consumo estão
relacionadas a questões culturais
e de ganho de renda da população. A cultura alimentar brasileira tem apresentado mudanças
signi icativas quanto à absorção
de hábitos alimentares de países

desenvolvidos, em decorrência
da globalização e da indústria do
entretenimento. Assim, não seria
descabido imaginar que a demanda
por arroz e feijão apresente taxas
de crescimento cada vez menores
ao longo do período considerado.
Além disso, o aumento da participação das classes de renda superior pode contribuir para a redução
na demanda por esses produtos,
com a mudança no cardápio dos
ingressantes.
As projeções para as lavouras nas
quais o Brasil é importador, como
trigo e cevada, indicam que a produção não deverá crescer como
observado nas últimas safras. Esperam-se importações ao redor de
3,9 milhões e 0,5 milhão de toneladas de trigo e cevada, respectivamente. A importação total de trigo,
no entanto, será reduzida em 18%,
seguindo a tendência de redução
observada no passado.
Maiores exportações de açúcar e
etanol e maior consumo doméstico
de etanol levarão a uma expansão
da cana-de-açúcar. Espera-se um
crescimento de 3,9 milhões de hectares e de 394 milhões de toneladas na produção, totalizando 13,1
milhões de hectares e 1.112 milhões de toneladas (representando
um crescimento de 43% em área e
55% em produção para o período
projetado). Projetam-se exportações de açúcar de 34,3 milhões
de toneladas (aumento de 25%) e
produção total de 49,5 milhões de
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toneladas em 2022 (aumento de
30%).
A produção de etanol deverá ter
uma expansão de 28,5 bilhões de
litros (56,2 bilhões de produção
total em 2022), enquanto são projetadas exportações de 10,2 bilhões de litros (já considerando a
abertura do mercado nos Estados
Unidos). O consumo doméstico de
etanol também crescerá, chegando
a 45,8 bilhões de litros (20,3 bilhões a mais do que em 2011), com
o crescimento da participação dos
veículos lex fuel na frota total brasileira, de 42% para 81%.
A análise dos resultados para o
complexo agroindustrial da cana-de-açúcar considera que as maiores incertezas estão relacionadas
ao componente tecnológico, principalmente no que se refere à introdução de novas rotas tecnológicas
de produção de álcool a partir da
celulose. Se con irmada esta hipótese, a produção do setor poderá
ser expandida de forma ainda mais
expressiva. Por outro lado, também
existe o risco de que os Estados
Unidos também possam aumentar
a sua participação na oferta com
essas novas tecnologias, alterando
de forma signi icativa a correlação
de forças neste mercado.
O relatório informa que as exportações de carne de frango, bovina
e suína apresentarão aumentos
signi icativos, embora, no caso do
frango e da carne bovina, a taxas
menores do que o observado nos

anos anteriores (de 2002 a 2011).
Projetam-se exportações de 5,9
milhões de toneladas de carne de
frango, 2,7 milhões de toneladas de
carne bovina e 700,2 mil toneladas
de carne suína em 2022 (representando crescimentos projetados de
46%, 87% e 28%, respectivamente). O Brasil continuará sendo um
grande fornecedor de carnes no
mercado internacional, mantendo-se como o maior exportador de
carnes de frango e bovina e disputando o terceiro lugar em carne
suína com o Canadá. As produções
das carnes de frango, bovina e
suína serão 16,8 milhões, 12 milhões e 4,1 milhões de toneladas
em 2022, respectivamente, totalizando 32,9 milhões de toneladas.
No Brasil, o consumo per capita de
carne de frango deverá crescer de
46,5 para 50,7 kg/ano. O de carne
bovina passará de 42,6 para 43,2
kg/ano. Já com relação à carne
suína, o consumo crescerá de 14,2
para 15,7 kg/ano.
Os autores consideram que a produtividade da pecuária continuará
em crescimento. Projeta-se aumento no desfrute, indicando que a
idade de abate de animais bovinos
permanecerá caindo. A taxa de lotação também continuará em ritmo
crescente, apontando que a pecuária prosseguirá liberando terra
para lavouras nas regiões aptas à
produção agrícola. Considerando o
Brasil como um todo, a área de pastagem total deverá apresentar redução de 5,4 milhões de hectares.

Em relação ao uso da terra, o relatório projeta que as lavouras
analisadas deverão ocupar 58,5
milhões de hectares em 2022 e as
pastagens 176,3 milhões de hectares. A demanda adicional por
terra para as lavouras e pastagens
será de 4,4 milhões de hectares,
se comparado ao estoque de terra
utilizado em 2011. O trabalho indica que a área plantada de grãos
(safras de inverno e verão somadas) aumentará em 9,9 milhões
de hectares, passando de 48,7 em
2010/2011 para 58,5 milhões de
hectares em 2021/2022. Assim,
grãos, cana-de-açúcar e pastagens
devem ocupar 234,8 milhões de
hectares em 2022, representando
um aumento de 4,4 milhões de hectares, considerando todas as atividades analisadas, sendo 1,3 milhão
de hectares ocupados por lavouras
de inverno.
Os autores informam que as projeções apresentadas re letem o
cenário macroeconômico utilizado.
Em comparação com os dados da
primeira década dos anos 2000
(de 2002 a 2010), observa-se que
o crescimento projetado das exportações será menos vigoroso na
maioria das cadeias analisadas.
Dado que as projeções não levam
em conta políticas e investimentos
que poderiam se re letir em maior
competitividade para o Brasil, e
que o cenário de taxa de câmbio
é de apreciação do real perante o
dólar em termos reais, o documen-
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to estima que as exportações respondam menos no
futuro em relação ao passado.
O relatório sugere que políticas e investimentos que
levem a um aumento da competitividade internacional
dos produtos agroindustriais brasileiros  sobretudo
nas áreas de logística de transporte, capacidade de
inanciamento da produção primária e questões sanitárias das carnes brasileiras  são fundamentais se o
agronegócio nacional pretende exportar mais do que
os volumes projetados.
A análise dos resultados do relatório revela que o
conjunto de projeções apresentado representa um
suporte robusto para as atividades de planejamento
dos agentes envolvidos com o setor. As projeções são
em sua maioria conservadoras em razão das metodologias utilizadas de extrapolação de séries históricas

e correlações com indicadores econômicos. Por outro
lado, não se pode desprezar o enorme potencial de
turbulência decorrente de eventuais mudanças tecnológicas, demográ icas e de estilos de desenvolvimento
econômico no Brasil e no mundo que a próxima década
poderá trazer.

(*) Mestre em Administração pela FEA-USP e professor de pós-graduação na Faculdade de Tecnologia de São Paulo.
(E-mail: aclimano@gmail.com).

O artigo da seção Análise de Conjuntura foi escrito em 16/05/2012.
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Do Assistencialismo à Consolidação do Sistema Único de Assistência Social
JULIANA BORIM MILANEZZI (*)
MARISLEI NISHIJIMA (**)
FLAVIA MORI SARTI (***)

1 Introdução
Até recentemente, a história da
assistência social no Brasil era
majoritariamente marcada por
ações pautadas em uma concepção
paternalista do papel do Estado
na promoção do bem-estar social,
focalizando basicamente ações de
caridade, solidariedade e ajuda de
curto alcance em termos de modiicação da realidade social de seus
bene iciários (SPOSATI, 2011).
A assistência social, sob a ótica
tradicional no País, era pautada
pela caridade e solidariedade aos
indivíduos denominados “necessitados” (SPOSATI, 2001).

Historicamente, esta conceituação
da assistência social, enquanto
política pública, não encontra correspondente na realidade brasileira
porque, no Brasil, a trajetória desta
política não a identi ica como es-

recidos, ou seja, receptores passivos das benesses ofertadas pelo
Estado, uma situação que nega ao
indivíduo seu papel de sujeito de
direitos, capacitado a gerenciar os
próprios problemas (KAHN, 1984):

tratégia consagradora de acesso

O assistencialismo (...) é o acesso a

regular ou como um direito social

um bem através de uma benesse,

(CAMPOS, 2001, p.40).

de doação, isto é, supõe sempre

O vocabulário da assistência social
baseava-se na noção de assistencialismo – uma construção histórica equivocada de assistência social
baseada em um viés pejorativo que
considerava os bene iciários dos
serviços sociais como indivíduos
carentes, necessitados e desfavo-

um doador e um receptor. Este é
transformado em um dependente, um apadrinhado, um devedor
(SPOSATI, 1995, p.3).

As análises realizadas durante
a década de 1980 sobre serviço
social apresentam um sistema de
amparo instável, marcado por in-
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certezas quanto à política e o futuro da assistência social.
Que tipos de serviços são criados
para atender tais propósitos? O que
faz a sociedade de bem-estar além
de implementar políticas e legislar
para proteger os direitos individuais, garantir a justiça e a equidade.
(KAHN, 1984, p. 30).

O papel do assistente social era
questionado quanto à base de formação acadêmica do pro issional
e seu reconhecimento pela sociedade:

em torno das políticas de saúde,
educação, previdência, entre outras – sem, no entanto, apresentar
a devida integração programática
com tais políticas (KAHN, 1984;
SPOSATI, 2011).
Finalmente, existem os serviços de
ajuda: assistência pública quando o
problema é di iculdade econômica, reabilitação, aconselhamento,
orientação e terapia, bem como
serviços suplementares e substitutos que variam de educadoras
familiares e auxiliares domésticas a lares substitutos, adoção,
escolas pro issionais, centros de

A questão do saber qual o conhe-

tratamento, creches, organização

cimento básico próprio do serviço

da economia doméstica, vales de

social permanece e se reverte de

alimentação, mobiliário para o lar,

uma nova urgência: qual a nossa

próteses diversas, orientação esco-

função especí ica? (KAHN, 1984,

lar, conjuntos habitacionais, e assim

p. 226).

por diante. (KAHN, 1984, p.30).

De forma semelhante, outros autores enfatizam os recorrentes problemas dos pro issionais da área:
“A educação para o serviço social é hoje
um risco múltiplo. A incerteza está em
toda parte” (GURIN, 1984, p.193) e
“Será o serviço social uma pro issão?”
(RICHAN, 1984, p.169).

A inconstância das políticas públicas direcionadas à assistência
social no período demonstra a ausência de espaço prioritário na
agenda governamental, sendo consideradas ações de apoio às demais
políticas públicas – ou seja, ações
de papel secundário que atuavam à
margem dos sistemas estruturados
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Cabia ao serviço social executar
ações que não eram adequadamente contempladas nas demais
políticas sociais. No entanto, sua
natureza suplementar condenava a
assistência social a ações erráticas
sem embasamento apropriado em
técnicas, padrões e procedimentos
para execução dos serviços designados.
Constitui-se em um caso paradigmático da mudança de concepção
de política social no cenário brasileiro a partir da Constituição
de 1988, haja vista que as ações
assistenciais foram utilizadas historicamente como instrumento

eleitoreiro e moeda de barganha
populista (MAURIEL, 2010, p.174).

Nos anos que precederam a Constituição Federal de 1988, a assistência social era conduzida majoritariamente pelas primeiras-damas
nos Estados e municípios do Brasil.
O “primeiro-damismo” é um dos
símbolos do assistencialismo no
Brasil ao longo das décadas de
1980 e 1990, imprimindo uma personi icação do assistencialismo
em uma pessoa próxima ao governante: a primeira-dama (SPOSATI,
2001).
A assistência social tem na sua
paternidade genética heranças que
não se pode a irmar, sejam desejáveis ou compatíveis com a inclusão
ou com os direitos de cidadania.
(SPOSATI, 2008, p. 10).

O “primeiro-damismo” contribuía
fortemente à concepção de serviço
social na forma de assistencialismo. Assim, a população visualizava
a oferta de serviços sociais como
uma troca de favores, instaurando-se o clientelismo por meio de uma
assistência social fragmentada e
subjugada por interesses político-eleitorais (BOSCHETTI, 2003).
De fato, boa parte das ações de
assistência social referia-se à provisão de objetos materiais, no lugar
de serviços sociais, justamente
como forma de favorecimento ao
escambo político (BOSCHETTI,
2003). Tais ações contribuíram à
persistência da associação espúria
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entre assistência social e ilantropia até atualmente em determinadas regiões brasileiras, nas quais
“os princípios e as diretrizes que
orientam a política de assistência
social não foram incorporados pela
sociedade como valor signi icante”
(CAMPOS, 2001, p. 45).
Os fundos de solidariedade comandados pelas primeiras-damas
ainda apresentavam-se de forma
bastante disseminada no Brasil até
o inal da década de 1990, sendo
paulatinamente substituídos pela
estruturação de uma política pública de assistência social a partir dos
anos 2000.
Embora a Constituição Federal de
1988 seja o marco legal das reformas estruturais em diversos segmentos, inclusive em assistência
social, foi somente um primeiro
passo na busca por uma efetiva política pública de assistência social.
A concepção da Carta Magna orientava a necessidade de implementar
a oferta descentralizada de serviços e um novo modelo de políticas
públicas, pontuado pela lógica dos
direitos sociais e descentralização de sua provisão. Contudo, não
apresentava os elementos necessários para normatizar os serviços
socioassistenciais no texto dos
artigos 203 e 204; somente posicionava a assistência social como um
dos tripés da seguridade social, em
conjunto com a saúde e previdência
social (BRASIL, 1988).

Assim, somente a partir da aprovação da Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS) em 07 de dezembro de 1993 (Lei 8.742/93), foram
regulamentadas as diretrizes da
política pública de assistência social, cujos propósitos haviam sido
inicialmente introduzidos na Constituição Federal. A LOAS apresenta
um conjunto de critérios e normas
ao funcionamento da assistência
social como base para garantia de
direitos sociais, destacando em seu
texto a ideia da autonomia do indivíduo (BRASIL, 1993).
A nova concepção de Assistência
Social como direito à proteção
social, direito à Seguridade Social
tem duplo efeito, um o de suprir
sob dado padrão pré-de inido um
recebimento, e outro, desenvolver
capacidades para maior autonomia.
(MAURIEL, 2010, p.177).

Em 2001, foi lançado o primeiro
documento setorial sobre proteção
social, cuja noção fundamental
baseava-se na defesa de programas
de proteção social direcionados à
superação da situação de pobreza
(VAITSMAN; ANDRADE; FARIAS,
2009), processo que imprime:
[...] signi icado social, político e
simbólico de inclusão de um amplo
segmento populacional a um sistema público de assistência social por
meio da criação de mecanismos de
provisão de bene ícios e de serviços
fora dos padrões tradicionais do assistencialismo/clientelismo. Não se

trata apenas de acesso ao consumo
via transferência de renda, mas da
criação de bases institucionais e organizacionais para a incorporação
dos segmentos sociais mais pobres
e vulneráveis a um sistema de proteção, em que bene ício assistencial
não signi ica assistencialismo, mas
direito. (VAITSMAN; ANDRADE;
FARIAS, 2009, p.739).

Assim, as novas políticas de assistência social são pautadas pela lógica da autonomia dos indivíduos,
ou seja, os serviços e os programas
ofertados no âmbito das ações de
assistência social devem estimular
seus bene iciários a suprir suas
necessidades por conta própria,
rompendo o ciclo de dependência
do Estado, promovendo a autonomia do cidadão. Várias instruções
normativas foram implementadas
a partir dos anos 2000, iniciando-se efetivamente o processo de
consolidação do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS).
Entretanto, a preocupação da sociedade na busca de um mínimo social,
de um novo padrão de justiça social, na obtenção da solidariedade
através do enriquecimento mútuo
é uma aspiração tão alta hoje que
exige muito mais dos serviços sociais. (KAHN, 1984, p.22).

Como fruto do esforço dos diferentes segmentos da sociedade,
legitimados pelas deliberações da
IV Conferência Nacional de Assistência Social em 2003, materializa-
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ram-se os princípios da LOAS por
meio da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) em “ações
deveriam ser parte de abordagens
integradas de redução da pobreza,
para diminuir a vulnerabilidade das
famílias e garantir suas capacidades
futuras” (VAITSMAN; ANDRADE;
FARIAS, 2009, p.733).
Outro importante passo rumo à
consolidação dos serviços socioassistenciais no Brasil foi a reestruturação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS). O Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) tornou-se a base institucional para a mudança de paradigma idealizada por
diversos atores sociais, ensejando
a superação do assistencialismo e
buscando a a irmação de um novo
modelo de gestão (VAITSMAN; ANDRADE; FARIAS, 2009).
Em 15 de julho de 2005, a Resolução 30, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social, institui a Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Assistência Social
(NOB/SUAS), visando a efetiva implementação do SUAS a partir dos
eixos de gestão que norteiam as
ações de assistência social no território brasileiro (MDS, 2005a). A
partir da instituição da Tipi icação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais no ano de 2009, há uma padronização do modelo de serviços
ofertados no âmbito da assistência
social brasileira (MDS, 2009).
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Assim, observa-se que a consolidação da assistência social como
política pública tem sido efetivada
paulatinamente desde o inal da
década de 1980, a partir da aprovação dos marcos institucionais
que caracterizam a estruturação
dos serviços sociais até a criação
do SUAS. Embora o Sistema Único
de Assistência Social tenha sido
formalmente criado em 2005, somente em 2011 foi aprovado pelo
legislativo e sancionado pela presidente Dilma Rousseff, de forma que
[...] o País passará a contar com
formato de prestação de assistência
social descentralizado e com gestão
compartilhada entre governo fe-

Estado e promovendo a autonomia
dos indivíduos.
As políticas sociais públicas latino-americanas no século 21 têm duplo desa io: superar suas heranças
do século 20 e confrontar as desigualdades sociais e econômicas de
forma a garantir a universalidade
e a equidade de direitos humanos
e sociais. (...) O maior desa io do
século 21 é o de reposicionar o
lugar das políticas sociais no enfrentamento das desigualdades
sem se transformar em paliativos
à pobreza, gerando atenções de
segunda categoria (SPOSATI, 2011,
p.105-110).

deral, estados e municípios. (MDS,
2010).

2 Estrutura da Política Nacional
de Assistência Social no Brasil

Trata-se, portanto, de transformar
em ações diretas os pressupostos
da Constituição de 1988 e da LOAS,
por meio de de inições, de princípios e de diretrizes que nortearão
sua implementação, cumprindo
uma urgente, necessária e nova
agenda para a cidadania no Brasil
(MDS, 2010, p.17).

Diante do contexto histórico da
assistência social no Brasil, torna-se importante avaliar as contribuições do SUAS na con iguração
de políticas públicas de ação social
que buscam eliminar o assistencialismo e são pautadas pela lógica de
garantia de direitos dos cidadãos,
rompendo o ciclo de dependência
fomentado pelas ações tutelares do

A Política Nacional de Assistência
Social (PNAS) representa o primeiro marco institucional na de inição
da assistência social como política
pública:
De acordo com a PNAS, são funções
da Assistência Social: a proteção
social hierarquizada entre proteção básica e proteção especial;
a vigilância social; e a defesa dos
direitos socioassistenciais. (MDS,
2005b, p.90).

O Sistema Único de Assistência
Social representa a autoridade
institucional dos serviços socioassistenciais no território brasileiro, a partir de um modelo de
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gestão operacionalizado com base
em um conjunto de diretrizes e
normas que organiza as políticas
públicas de assistência social no
País, indicando a atuação nacional,
estadual e municipal na oferta de
serviços socioassistenciais. O SUAS
pressupõe a descentralização, ou
seja, participação dos três entes
federados a partir de competências
especí icas na implementação dos
serviços socioassistenciais:
Seu objetivo é de garantir, do ponto
de vista operacional e em caráter
sistêmico (funcionalmente interligados), a implementação e gestão
da política. (PEREIRA, 2007).
O objetivo da assistência social é:

de complexidade: proteção social
básica e proteção social especial
(MDS, 2005b).
A proteção social básica tem como
objetivo a oferta de serviços de
prevenção em relação aos riscos
sociais. O atendimento é feito junto
a famílias que ainda mantêm vínculos familiares e comunitários,
mesmo que fragilizados, mas que
carecem de ações sociais para manutenção dos indivíduos e superação da condição de vulnerabilidade. O núcleo de implementação da
atenção básica no SUAS é o Centro
de Referência da Assistência Social
(CRAS), que oferece programas de
transferência de renda e diversos
serviços de fortalecimento de famílias e indivíduos.

Vivenciar experiências que utilizem recursos disponíveis pela

A proteção social básica tem como

comunidade, pela família e pelos

objetivos prevenir situações de

demais serviços para potencializar

risco por meio do desenvolvimento

a autonomia e possibilitar o desen-

de potencialidades e aquisições,

volvimento de estratégias que dimi-

e o fortalecimento de vínculos

nuam a dependência e promovam

familiares e comunitários. (MDS,

a inserção familiar e social (MDS,

2005a, p.33).

2009, p.18).

A estrutura do Sistema Único de
Assistência Social propõe a organização da assistência social como
base na territorialização e descentralização dos serviços públicos, de
forma a contemplar as especi icidades de cada território e alcançar
os bene iciários. Os serviços de
assistência social providos pelo
SUAS incluem duas categorias de
ações sociais, de acordo com o nível

A proteção social especial pode ser
classi icada como serviço de proteção especial de média complexidade e serviços de proteção especial
de alta complexidade.

A proteção social especial de média
complexidade atende famílias e
indivíduos em situações de violação de direitos (abandono, violência, maus tratos, negligência etc.)
que necessitam da intervenção
do Estado para serem superadas.
A proteção social especial de alta
complexidade destina-se aos indivíduos cujos vínculos familiares
estão rompidos, tais como serviços de acolhimento institucional
em caráter provisório (casa de
passagem, instituições de longa
permanência para idosos, serviço
de acolhimento para crianças de
adolescentes, casa de acolhida para
mulheres vítimas de violência etc.),
buscando-se a recomposição do
núcleo familiar (MDS, 2010).
O espaço destinado ao atendimento de proteção social especial é
denominado Centro de Referência
Especializado da Assistência Social
(CREAS), que disponibiliza diversos
serviços de orientação e apoio aos
indivíduos, encaminhamentos e
articulação da rede de garantia de
direitos, serviços de abordagem social e busca ativa, entre outros. Tais
serviços sociais visam fortalecer a
família, de modo a romper com situações de violações de direitos.
Para a coordenação da Proteção

A proteção social especial é a moda-

Social Especial, haverá o Centro de

lidade de atendimento assistencial

Referência Especializado da Assis-

destinada a famílias e indivíduos

tência Social, visando a orientação

que se encontram ems situação de

e o convívio sociofamiliar e comuni-

risco pessoal e social. (MDS, 2005a,

tário, além do encaminhamento aos

p. 37).

serviços. (MDS, 2010, p. 8).
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As três esferas governamentais
têm competências na política de
assistência social, priorizando a
oferta descentralizada de serviços
sociais nos municípios. À esfera
nacional cabe a normatização e a
coordenação dos serviços socioassistenciais. Às esferas estaduais
e municipais cabe a operacionalização da política, sendo que os
municípios são responsáveis pela
execução direta dos serviços de
assistência social e os Estados coordenam e monitoram a execução
das ações sociais pelos municípios
(MDS, 2005b).
O inanciamento dos serviços socioassistenciais é realizado a partir
da contribuição das três esferas
governamentais. Os Fundos de
Assistência Social são gerenciados
pelos Conselhos Municipais de Assistência Social a partir do repasse
de recursos do fundo nacional aos
fundos estaduais e municipais,
além da participação de recursos estaduais e municipais para
garantir a execução de serviços,
programas e projetos especí icos,
denominada corresponsabilidade:

gestão inicial (requisitos mínimos
do SUAS); gestão básica (responsabilidade total sobre proteção social
básica) e gestão plena (autonomia
na gestão dos serviços socioassistenciais nos dois níveis de proteção
social previstos).
O Sistema Único de Assistência Social prevê, ainda, equipes mínimas
nos espaços destinados a ofertar
os serviços socioassistenciais, pois
os recursos humanos são instrumento fundamental na operacionalização da política, segundo o
padrão de qualidade estabelecido
pelo sistema. O controle e a participação social são elementos primordiais da política de assistência
social, ou seja, há estabelecimento
de mecanismos para participação
dos usuários na construção, implementação, monitoramento e
avaliação das políticas públicas de
assistência social, a partir dos conselhos municipais de direitos e das
conferências de assistência social
nas três esferas de governo.
Na conformação do Sistema Único
de Assistência Social, os espaços
privilegiados onde se efetivará essa

[...] o inanciamento dos bene ícios

participação são os conselhos e as

se dá de forma direta aos bene i-

conferências. (MDS, 2005b, p. 51).

ciários e o inanciamento da rede
socioassistencial do SUAS se dá
mediante aporte próprio e repasse
de recursos fundo a fundo. (MDS,
2010, p. 13).

Os municípios obtêm recursos de
inanciamento do SUAS de acordo
com o nível de gestão assumido:
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Por im, o SUAS apresenta um sistema de monitoramento e avaliação
das políticas socioassistenciais que
disponibiliza informações detalhadas quanto aos serviços ofertados
aos bene iciários. O Censo SUAS é
realizado anualmente a partir da
participação dos municípios, cujos

gestores responsáveis respondem
a formulários eletronicamente
por meio de senha personalizada,
gerando um banco de dados ao Ministério de Desenvolvimento Social
e Combate à Fome (MDS).
A informação é um direito social
e uma condição ao exercício da
autonomia. Uma postura ativa do
usuário, em consonância com os
objetivos da política de assistência
social, pressupõe a informação, a
transparência, a divulgação das
ações e dos bene ícios desta política (MDS, 2010, p. 16).
Ou seja, o SUAS é um instrumento
de gestão da Política de Assistência, e, como tal, deve organizá-la,
estabelecer um padrão comum de
serviços e implantar uma sistemática de acompanhamento e avaliação,
contando com efetivo inanciamento. Portanto, tudo o que está
previsto na PNAS/2004, em termos
de proteção, segurança, princípio,
avaliação e inanciamento deverá
estar contido no SUAS de forma
sistêmica e operacionalizável, de
acordo com as especi icações da
NOB/2005 (PEREIRA, 2007, p.77).

3 Avaliação da consolidação do
Sistema Único de Assistência
Social
A partir da discussão acadêmica
quanto à mudança de paradigma
na assistência social brasileira,
buscou-se analisar o grau de cobertura do SUAS nos municípios brasi-
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leiros, de modo a investigar o nível de consolidação do
Sistema Único de Assistência Social no País.
Adotou-se como metodologia uma análise descritiva
dos dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro
de Geogra ia e Estatística (IBGE) e pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Os
dados oriundos do IBGE apresentam-se adequados aos
propósitos do presente artigo, pois permitem avaliar
comparativamente a aderência às ações de assistência
social nos anos de 2005 (ano de implementação do
SUAS) e 2009 (período pós-implementação do sistema). A análise comparativa baseou-se na estimativa
de diferenças entre os períodos analisados. Adicionalmente, dados do MDS permitiram analisar os níveis de
gestão dos municípios brasileiros no ano de 2011.
O banco de dados do IBGE é originário das duas únicas
pesquisas especí icas de assistência social publicadas
na íntegra (IBGE, 2005 e 2009), intituladas “Per il dos
Municípios Brasileiros – Assistência Social”, realizadas
em uma parceria do Instituto Brasileiro de Geogra ia
e Estatística com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Embora existam outros bancos
de dados sobre assistência social, pertencentes aos

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e
aos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), eles ainda estão indisponíveis.
O banco de dados do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome é resultado da pesquisa intitulada “Censo SUAS”, realizada a partir de questionários respondidos sistematicamente pelos gestores
municipais da política de assistência social.

3.1 Estruturação da Assistência Social nos Municípios
Brasileiros
A política de assistência social brasileira, a partir da
criação do SUAS, é amparada na existência de uma
estrutura exclusiva de gestão dos serviços sociais em
cada município (Tabela 1). No entanto, mesmo após
quatro anos da implementação do sistema de assistência social no Brasil, alguns municípios ainda não
possuem estrutura especí ica de gerenciamento dos
serviços sociais. Usualmente, é a partir da criação de
uma Secretaria Municipal de Assistência Social que
se constitui órgão gestor da política no município responsável pela implementação direta do SUAS.

Tabela 1 − Municípios com Estrutura Municipal de Assistência Social, Segundo Grandes Regiões.
Brasil, 2005 e 2009
Estrutura específica de assistência social
Região

Sim
2005

Brasil

Não
2009

2005

2009

5.547

99,69%

5.561

99,93%

17

0,31%

4

0,07%

465

99,79%

466

100,00%

1

0,21%

-

0,00%

1.789

99,78%

1.793

99,94%

4

0,22%

1

0,06%

449

100,00%

449

100,00%

-

0,00%

-

0,00%

Sudeste

1.658

99,40%

1.666

99,88%

10

0,60%

2

0,12%

Sul

1.186

99,83%

1.187

99,92%

2

0,17%

1

0,08%

Centro-Oeste
Nordeste
Norte

Fonte: IBGE (2005 e 2009).
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3.2 Participação Social e Financiamento da Assistência Social
A participação e controle social é um dos objetivos
centrais do SUAS, sendo sua materialização possível,
principalmente, a partir da realização de conferências

socioassistenciais e a constituição de conselhos de assistência social. Entre 2005 e 2009, poucos municípios
constituíram novos conselhos de assistência social;
no entanto, observa-se que a maioria dos municípios
brasileiros já apresenta Conselhos Municipais de Assistência Social (Tabela 2).

Tabela 2 − Municípios com Conselho Municipal e Fundo Municipal de Assistência Social,
Segundo Grandes Regiões. Brasil, 2005 e 2009
Conselho Municipal

Região

2005

Brasil

Fundo Municipal
2009

2005

2009

5.497

98,80%

5.527

99,32%

5.078

91,27%

5.438

97,72%

465

99,79%

459

98,50%

32

6,88%

38

8,18%

1.774

98,94%

1.782

99,33%

534

29,78%

566

31,54%

445

99,11%

447

99,55%

30

6,77%

35

7,73%

Sudeste

1.643

98,50%

1.663

99,70%

462

27,71%

493

29,58%

Sul

1.170

98,48%

1.176

98,99%

239

20,13%

246

20,70%

Centro-Oeste
Nordeste
Norte

Fonte: IBGE (2005 e 2009).

Paralelamente, a existência do Fundo Municipal de
Assistência Social sinaliza o apoio inanceiro às ações
de assistência social nos municípios. Veri ica-se que há
menor número de municípios que apresentam Fundos
Municipais do que Conselhos Municipais de Assistência Social, o que pode comprometer a implementação
das atividades relativas aos serviços sociais (Tabela 2).
De acordo com o IBGE:
O Fundo Municipal de Assistência Social é um instrumento de captação e aplicação de recursos para o inanciamento de ações na área de assistência social, tendo como
base o Plano Plurianual de Assistência Social. O fundo,
criado por lei especí ica, é de natureza orçamentária e
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contábil, faz parte da estrutura administrativa do poder
executivo, e é constituído de um conjunto de recursos
vinculados ou alocados à assistência social para cumprimento de objetivos especí icos (IBGE, 2009, p.61).

3.3 Valorização dos Recursos Humanos na Assistência Social
Os quadros pro issionais do SUAS evoluíram positivamente nas diferentes regiões brasileiras. No entanto,
veri ica-se que o maior incremento em termos de
recursos humanos nos serviços sociais concentra-se
entre estagiários e indivíduos sem vínculo empregatício (Tabela 3).
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Tabela 3 − Recursos humanos na Assistência Social, Segundo Grandes Regiões. Brasil, 2005 e 2009
Estatutários/Celetistas

Região
Brasil

2005

2009

71.437

51,19%

82.510

45,30%

9.576

58,39%

9.799

53,81%

19.787

39,65%

21.243

31,00%

6.267

44,68%

7.673

43,40%

Sudeste

22.963

58,70%

28.692

54,05%

Sul

12.844

63,88%

15.103

61,28%

Centro-Oeste
Nordeste
Norte

Comissionados

Região
Brasil
Centro-Oeste
Nordeste

2005

2009

27.300

19,56%

32.261

17,71%

3.782

23,06%

4.487

24,64%

10.879

21,80%

11.951

17,44%

Norte

2.487

17,73%

3.632

20,55%

Sudeste

6.660

17,03%

8.159

15,37%

Sul

3.492

17,37%

4.032

16,36%

Outros*

Região
Brasil
Centro-Oeste
Nordeste

2005

2009

40.812

29,25%

67.362

36,99%

3.041

18,54%

3.923

21,54%

19.236

38,55%

35.327

51,56%

Norte

5.272

37,59%

6.373

36,05%

Sudeste

9.493

24,27%

16.229

30,57%

Sul

3.770

18,75%

5.510

22,36%

Fonte: IBGE (2005 e 2009).
(*) Estagiários e pro issionais sem vínculo empregatício.

De acordo com o IBGE:
As diretrizes estabelecidas pelo Sistema Único de Assistência Social - SUAS garantem a todos um vasto conjunto
de direitos sociais, o acesso à justiça social, o comprometimento dos pro issionais envolvidos nos serviços
prestados à população, bem como a qualidade desses
serviços. Para tanto, a constituição de um corpo técnico
funcional especí ico, no campo de ação da assistência
social, faz-se necessária para efetivar um bom trabalho
assistencial (IBGE, 2009, p. 35).

É notória a importância de pro issionais quali icados
para compor a assistência social, tendo em vista a necessidade de prestação de serviços socioassistenciais
baseados em recursos humanos. A garantia da qualidade nas políticas públicas torna essencial uma alta
formação técnica dos trabalhadores do SUAS:
É sabido que a produtividade e a qualidade dos serviços
oferecidos à sociedade no campo das políticas públicas
estão relacionadas com a forma e as condições como são
tratados os recursos humanos. (MDS, 2005b, p. 52).
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O elevado número de pro issionais sem vínculo empregatício no
âmbito do SUAS é preocupante,
colocando-se como mais um desaio à implementação da assistência
social. A institucionalização da
política pública requer a formação
de equipes comprometidas com o
serviço social. Assim, a valorização
do pro issional desde a contratação
é essencial:
Valorizar o serviço público e seus
trabalhadores, priorizando o concurso público, combatendo a precarização do trabalho na direção da

universalização da proteção social.

A habilitação dos municípios des-

(MDS, 2005a, p. 54).

taca a importância do legado de
políticas prévias, dos arranjos
institucionais e da ação política

3.4 Consolidação do Sistema
Único de Assistência Social
O serviço de proteção social básica
nos municípios tem relevância na
construção da cidadania dos indivíduos e na garantia de direitos sociais, a partir dos serviços previstos no SUAS regulamentados pela
Tipi icação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais.

dos níveis mais abrangentes de
governo para explicar o processo
de municipalização. Desse modo, a
descentralização já estava em curso, promovida anteriormente pelas
NOB nºs 1 e 2. As regras mais lexíveis para o período de transição
propiciaram que muitos municípios
pudessem se habilitar mesmo sem
cumprirem integralmente com as
exigências da normativa federal.
(PALOTTI; COSTA, 2011, p. 231).

Tabela 4 − Municípios por Habilitação na Gestão da Assistência Social, Segundo Grandes Regiões. Brasil, 2011
Habilitados

Não

Inicial

Básica

Plena

Habilitados

5.563

188

4.961

393

18

3

465

-

408

57

-

-

1.793

6

1.718

67

2

-

Região

Total

Brasil
Centro-Oeste
Nordeste
Norte

Desabilitados

449

15

421

13

-

-

Sudeste

1.668

122

1.376

167

-

3

Sul

1.188

45

1.038

89

16

-

Fonte: MDS (2011).

Assim, a proteção social básica é
responsável por ofertar serviços na
ótica da prevenção do risco social,
fortalecendo a família e estimulando a autonomia de seus usuários.
Os municípios são automaticamente habilitados no nível de gestão
inicial caso assumam corresponsabilidade nos serviços socioassistenciais. O ingresso de um município
no nível de gestão básico requer
que os serviços de proteção bási-
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ca sejam assumidos por completo
no âmbito municipal. Por último,
a habilitação no nível de gestão
pleno requer que o município seja
responsável pela oferta dos serviços de proteção social especial. De
acordo com dados do MDS, signi icativa parte dos municípios brasileiros apresentava-se na categoria
de gestão básica do Sistema Único
de Assistência Social (Tabela 4).

4 Considerações Finais
O presente artigo buscou analisar os esforços para a superação
do assistencialismo nas políticas
públicas de assistência social no
Brasil, a partir da análise de alguns
dados de implementação do Sistema Único de Assistência Social.
A assistência social tem sido paulatinamente fortalecida e institucionalizada como política pública,
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sob a ótica de oferta de garantias
de serviços sociais e consolidação
de direitos de seus bene iciários. O
serviço social apresenta-se, atualmente, como uma política pública
independente das demais políticas
sociais setoriais, ingressando na
agenda governamental de forma
prioritária.
Os usuários dos serviços socioassistenciais tornaram-se sujeito de
direitos. A concepção de bene iciário dos serviços sociais como
meros receptores de ações assistencialistas é gradualmente abandonada nas novas políticas de assistência social implementadas por
meio do PNAS e SUAS; uma mudança é imprescindível à conquista
de emancipação e autonomia das
famílias.
No que concerne à descentralização dos serviços sociais, diretriz
primordial do Sistema Único de Assistência Social, veri ica-se que os
municípios brasileiros têm obtido
relativo sucesso na operacionalização das ações sociais. As unidades
descentralizadas que oferecem
serviços públicos de assistência
social apresentaram incremento na
maioria dos municípios brasileiros.
A descentralização permite potencializar o acesso dos indivíduos
aos bene ícios socioassistenciais e
atender às demandas especí icas
de cada comunidade em assistência social, também facilitando a
participação e o controle social.
A participação e o controle social

foram intensi icados por meio da
realização contínua de conferências municipais e, sobretudo, pela
constituição de conselhos municipais de assistência social. Praticamente a totalidade dos municípios
brasileiros apresenta conselhos
municipais.
Embora tenha obtido desvinculação das demais políticas sociais
setoriais, a partir da conquista de
estrutura própria nos municípios,
a assistência social ainda não é
plenamente contemplada no que
tange ao inanciamento público
municipal. Os resultados demonstram que signi icativo número
de municípios não apresenta um
fundo municipal de assistência
social para fomento das ações do
serviço social no âmbito do SUAS.
O comprometimento dos municípios em relação à política de assistência social foi apresentado no
que tange à contratação de recursos humanos na área em diferentes
regiões brasileiras. No entanto, os
resultados demonstram que signiicativa parcela dos pro issionais
na área de assistência social não
apresenta vínculo empregatício, o
que indica uma (ainda) baixa valorização dos pro issionais do serviço social no âmbito de atuação do
setor público.
Vale ressaltar que os resultados
apresentados demonstram que
poucas mudanças efetivas foram
realizadas entre os anos de 2005 e
2009. Diversas ações socioassisten-

ciais já eram executadas sob o novo
paradigma da assistência social no
ano de 2005; assim, os incrementos
registrados até o ano de 2009 sinalizam um processo inal de consolidação do serviço social.
Um passo fundamental para a efetiva pro issionalização e a uniformização dos serviços sociais
fundamentais no Brasil foi a aprovação da Tipi icação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais, documento que garantiu padrões mínimos à qualidade dos serviços em
assistência social.
A nova concepção de assistência
social como forma de superação
das di iculdades sociais e ganho
de autonomia pelos bene iciários
dos serviços sociais teve avanços
imprescindíveis pela consolidação
do SUAS. Diversos documentos
legais foram aprovados na última
década, contribuindo à estabilidade do novo modelo de gestão e à
manutenção de padrões e diretrizes na estruturação dos serviços
socioassistenciais.
No entanto, ainda é possível observar resquícios da tutela excessiva
do Estado sobre o indivíduo, pois
há transferência de responsabilidades dos usuários ao governo no
que tange a determinadas questões
dos programas de transferência
de renda. A institucionalização
de programas de transferência de
renda, caso não seja devidamente
regulamentada para promoção da
autonomia do indivíduo bene icia-
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do, pode resultar na negação de
condições de desenvolvimento das
famílias sem intervenção direta do
Estado, mesmo a longo prazo.
A assistência social no Brasil obteve signi icativos avanços em termos de oferta de serviços sociais
pelo governo, mas ainda está em
fase de amadurecimento. Assim,
ainda há desa ios a serem superados, lacunas a serem preenchidas e
obstáculos a serem vencidos para a
completa democratização e consolidação do SUAS.
Por im, observa-se a necessidade de avaliações de impacto para
alguns programas especí icos em
assistência social. No caso do SUAS,
em particular, é necessária a realização de maior número de estudos
quanto à e iciência, e icácia e efetividade dos serviços sociais junto à
população-alvo.
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Sobre o Abuso de Comparações na Pesquisa Científica
IRACI DEL NERO DA COSTA (*)

Sempre correndo o risco de exagerar na crítica, aventuro-me a
tecer alguns comentários sobre o
uso destemperado da comparação,
a qual, para alguns, é erigida em
verdadeiro método, ou, ao menos,
em tópico indispensável do trabalho cientí ico desenvolvido em
qualquer um dos inúmeros campos
comportados pelas ciências sociais.
Não me re iro aqui aos estudos
comparativos, em tudo e por tudo
justi icáveis e indispensáveis à
compreensão mais larga e profunda de qualquer capítulo da vida
em sociedade. Nem penso nos confrontos, sempre necessários, que
visam a realçar esta ou aquela
semelhança ou itam as discrepâncias que podem ser tidas como
signi icativas para o entendimento
dos fatos ou argumentos em questão. Neste último caso enquadram-se, também, os textos didáticos e
aqueles dirigidos a um público não
especializado.
Não, o que coloco em foco é a comparação pela comparação, vale
dizer, a que não se vê suportada
por propósitos claros e de inidos,
não tendo por objetivo, portanto, o
esclarecimento de nenhuma faceta
do objeto estudado. Que as há, as
há. Não me ocupa, pois, demons-

trar sua existência, mas, tão só,
especular sobre suas causas. A meu
juízo, é possível identi icar dois
condicionantes da postura aqui
criticada; vejamo-los.
O primeiro diz respeito à comparação compulsória entre a área em
estudo e o país de origem do autor.
Assim, todo fenômeno considerado
em dada paragem tem de ver-se,
necessariamente, confrontado com
a forma que tal fenômeno assumiu
ou assume nas plagas do pesquisador. Denota-se neste caso, a meu
ver, uma clara demonstração de
etnocentrismo. Centrado em suas
origens, em sua cultura e na história de sua terra natal, o estudioso,
como que compulsivamente, vê-se
levado a estabelecer com respeito
aos resultados alcançados para
dada área, e na maior parte das
vezes como mero contraponto, a
comparação com situação análoga
própria de seu país. É como se “as
coisas alheias” só pudessem ser
alcançadas e compreendidas quando mediadas pela cultura e pela
história do pesquisador. Nesse caso
o etnocentrismo revela-se independentemente do estabelecimento
de juízos de valor e na ausência de
qualquer manifestação explícita
de preconceito, pois o “preconceito” está no fato de se efetuar a

comparação, que se impõe como
irrecorrível e “natural”; ainda mais,
na medida em que é visto como
“natural”, tal movimento escapa
à consciência crítica do estudioso. Sobre tal “viés comparativo” é
oportuno lembrar que ele se dá,
sobretudo, quando o autor se sente
como integrante de uma “cultura
superior” e está a estudar uma cultura, uma sociedade ou uma nação
por ele considerada inferior ou de
“segunda classe”.
O segundo condicionante, associado ao já descrito, prende-se à
di iculdade de reconhecer e aceitar
aquilo que se de ine como novo ou
diferente com relação à vivência
e aos conhecimentos do pesquisador. O novo ou o diferente não são
apreendidos como uma experiência efetivamente original desta ou
daquela nação ou sociedade, pois
só podem ser integrados ao mundo
mental do estudioso se forem referidos, mediante o confronto, ao
que lhe é familiar. É como se o estranho, e eventualmente inusitado,
só passasse a existir e a ser compreendido depois de estabelecida
sua maior ou menor proximidade
com aquilo que é costumeiro. Neste
caso, o próprio distanciamento
passa a fazer parte da “existência”
do fenômeno em questão. Como se
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vê, neste caso estamos numa zona
perigosa, pois é contígua à do preconceito.
Etnocentrismo e conservantismo,
estes dois condicionantes inter-relacionados, estão na raiz, segundo penso, da atitude daqueles
pesquisadores que, por vezes, adotam a comparação como verdadeiro dogma metodológico. Em face,
pois, da ine icácia e perfeita dis-
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pensabilidade representada pela
“exaltação” e excesso dessa prática,
cumpre alertar os que se dedicam
a pesquisas de caráter socioeconômico sobre a necessidade de, por
um lado, terem claros os objetivos
perseguidos quando introduzirem
comparações em seus estudos e,
por outro, considerarem os limites
dos confrontos que vierem a efetuar.

(*) Professor Livre-docente aposentado da
FEA-USP. (E-mail: idd@terra.com.br).
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O Desenvolvimento do Setor Siderúrgico Brasileiro entre 1900 e
1940: 2. Evolução e Estrutura da Demanda por Produtos Siderúrgicos
GUSTAVO BARROS (*)

O setor siderúrgico brasileiro,
entre 1900 e 1940, e sobretudo
nas décadas de 1920 e 1930, foi
capaz de conduzir um importante processo de desenvolvimento.
Esse processo de desenvolvimento
setorial é o objeto desta série de
três artigos no boletim Informações
FIPE, do qual este é o segundo, e
no qual trataremos da evolução
e da estrutura da demanda por
produtos siderúrgicos. Essa série
de artigos é baseada no capítulo
II – O desenvolvimento do setor siderúrgico até 1940 – de minha tese
de doutoramento (B
, 2011;
para fontes e referências em detalhe, bem como para todos os dados
quantitativos aqui mencionados,
remeto o leitor à tese).
No primeiro artigo, izemos um
apanhado geral do processo de
criação de empresas e da evolução
da capacidade produtiva do setor
siderúrgico doméstico ao longo do
período. Cumpre, portanto, fazer
uma caracterização da demanda,
contraponto necessário à compreensão do setor e seu desenvolvimento. É o que faremos neste
artigo.

O período, de acordo com a própria evolução do setor produtivo
doméstico, caracterizou-se por coe icientes de importação cadentes,
mas, globalmente considerados,
ainda bastante elevados. Vale dizer,
a oferta externa foi absolutamente
central no suprimento da demanda
brasileira por produtos siderúrgicos ao longo de todo o período
em consideração. Portanto, para
uma caracterização da demanda,
é necessário um exame das importações, observando tanto o seu
montante quanto sua composição.
Contudo, antes disso, acompanharemos de forma mais quantitativa
a evolução do consumo aparente de
produtos siderúrgicos.

1 Evolução e Composição do Consumo Aparente de Produtos
Siderúrgicos
Ao longo do período em estudo,
o consumo aparente de produtos
siderúrgicos apresentou três grandes ciclos de expansão seguida de
forte contração, ao sabor das condições do setor externo. Não possuímos dados sistemáticos para as
importações antes de 1901; contudo, é visível um período de grande
expansão do consumo de produtos

de ferro e aço pelo Brasil entre
1901 e 1913, crescendo a taxas
bastante elevadas e passando de
pouco menos de 64 mil t em 1901
para quase 520 mil t em 1913. O
crescimento desse período só não
foi mais rápido do que o verdadeiro
colapso sofrido pelo consumo de
produtos siderúrgicos logo em seguida, durante os anos da 1ª Guerra
Mundial. De fato, partindo do pico
em 1913, o consumo aparente inal
despencou para 89 mil t em 1915,
e caiu ainda nos anos seguintes,
atingindo pouco menos de 56 mil
t em 1918. Logo após o inal da 1ª
Guerra, o consumo aparente voltou
a crescer rapidamente, arrefeceu
entre os anos de 1921 e 1923, mas
voltou a aumentar signi icativamente em 1924, atingindo um pico
em 1928, de 448 mil t. O consumo
de produtos siderúrgicos voltou a
despencar nos anos de 1930 e 1931,
no contexto da Grande Depressão,
atingindo neste último ano 155
mil t. A partir de 1933, ele voltou
a crescer rapidamente, atingindo
novo pico em 1937, de 539 mil t.
Houve uma queda em 1938, mas o
consumo praticamente retomou o
pico anterior nos anos seguintes, icando em torno das 520 mil t. Essa
evolução pode ser acompanhada no
Grá ico 1 a seguir:
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Gráfico 1 - Consumo aparente “final” de produtos siderúrgicos (toneladas)
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Observação: Como ferro-gusa e aço são, ao mesmo tempo, produtos e insumos siderúrgicos, foi estimado o consumo “intermediário”, de acordo
com as características produtivas das empresas individuais, e computado aqui apenas o consumo de caráter “ inal”.
Fonte: Barros (2011, p. 46).

Assim, o primeiro aspecto que
chama a atenção nessa evolução do
consumo aparente inal de produtos siderúrgicos é essa grande oscilação, em correspondência com os
movimentos do setor externo. Em
conjunturas externas favoráveis, o
consumo tendia a crescer e, em circunstâncias de restrição externa, a
diminuir. De fato, como já mencionamos no artigo anterior, e teremos oportunidade de ver em mais
detalhe no próximo, a maior parte
da demanda brasileira por produtos siderúrgicos era atendida pela
oferta externa. Seria, portanto, de
se esperar essa correlação. Contudo, a amplitude dos movimentos
era muito grande. No caso mais crítico, durante a 1ª Guerra, de 1913 a
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1918, o consumo caiu quase 90%. É
interessante observar que, mesmo
um pouco contra intuitivamente,
dada a qualidade de bens intermediários dos produtos siderúrgicos,
os períodos de maiores restrições
às importações corresponderam a
vales na participação desses produtos nas importações totais, ou
seja, em períodos de di iculdades
externas, tais produtos tinham a
sua importação comprimida mais
do que a média.
Um segundo aspecto a observar
nos dados de consumo aparente
inal é a absoluta predominância
dos produtos laminados na composição da demanda por produtos
siderúrgicos. Os laminados foram

responsáveis por em torno de 80%,
em média, do consumo inal siderúrgico entre 1901 e 1940. Neste
mesmo período, a mesma proporção tomada em valor tem tendência
levemente ascendente, passando
de em torno de 80% para em torno
de 90%. De fato, se o ferro-gusa e o
aço podem atender a uma demanda
fora do setor siderúrgico na forma
de produtos fundidos, é sem dúvida
nos produtos resultantes da conformação mecânica do aço, tipicamente feita por laminação, que reside o
núcleo do setor siderúrgico. Ou seja,
os laminados eram de longe a maior
parcela do consumo de produtos
siderúrgicos. Por esse motivo, teremos ocasião de examinar adiante
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em mais detalhe a composição das
importações de laminados.
Por im, vale notar que, a despeito
destas oscilações, de um ponto de
vista agregado e quantitativo, o
consumo de produtos siderúrgicos
tinha, num certo sentido, estabilidade. De fato, o comportamento do
consumo aparente de caráter inal
apresentado no Grá ico 1, acima,
mostra a ocorrência de três picos
no consumo de produtos siderúrgicos: um em 1913, outro em 1927-29
e um terceiro em 1937-40. Estes
picos têm dimensão absoluta comparável, sendo os de 1913 e 1937-40
praticamente equivalentes. Essa
característica tem importância
pela circunstância histórica de que
as estimativas coevas do tamanho
do mercado siderúrgico brasileiro fundamentaram-se sobretudo
nesses anos de pico. Assim, essas
estimativas, que pautavam o debate
siderúrgico à época, variavam mais

com as “cores” de quem estimava do
que variaram ao longo do período.

2 Estrutura e evolução das importações de produtos siderúrgicos
Apesar dessa relativa estabilidade
do volume de consumo de produtos siderúrgicos, a evolução desse
consumo vinha acompanhada de
mudanças em seu signi icado. O
ciclo de expansão de consumo siderúrgico entre 1901 e 1913 deu-se
em conjuntura externa favorável,
tanto do ponto de vista da balança
comercial quanto de investimentos estrangeiros, e em condições
de expansão global da economia
dinamizada pelo setor exportador.
Na década de 1930, a situação era
praticamente oposta. Ademais, o
aumento da participação de tais
produtos dentro do total das importações ao longo desta última
década imprimia à questão uma re-

levância econômica maior, mesmo
que a dimensão material do problema fosse similar. De fato, a participação dos produtos siderúrgicos
no valor total das importações, que
fora de 2,7% em 1901 e atingiu um
pico de 8,4% em 1913, oscilou ao
longo da década de 1920, mas mostrou rápido crescimento ao longo
da década de 1930 e chegou em
1940 a 10,9%.
No entanto, o exame do consumo
de produtos siderúrgicos agregado não permite observar alguns
desenvolvimentos qualit ativos
importantes que se operaram na
estrutura da demanda por produtos do setor ao longo das quatro
primeiras décadas do século 20. A
desagregação das importações em
seus principais produtos apresentada no Grá ico 2 a seguir nos dá
uma visão mais clara a respeito.

Gráfico 2 - Participação dos Principais Produtos no Valor das Importações de Laminados
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Fonte: Barros (2011, p. 48).
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Nesse grá ico, percebemos que
quatro tipos de produtos bastante
especí icos compunham a grande
maioria das importações de laminados para o período inteiro: trilhos, arame, tubos e folhas de Flandres. A primeira coisa que chama
a atenção é que a maior parte das
importações de laminados não se
destinava a usos no setor industrial. Em particular, trilhos são o
produto individual com maior participação, tendo composto, na verdade, quase metade do valor das
importações de laminados no ciclo
de expansão destas entre 1901 a
1913. Ademais, tubos e arame não
têm uso exclusivamente – e quiçá
tampouco principalmente – na indústria, mas mais bem na construção civil e em cercamentos – desde
1913, quando o arame farpado é
computado de forma separada nas
estatísticas de importação, até
1940 ele compõe mais da metade
da quantidade total do produto
importado e, claro, também se faz
cerca com arame liso.
Contudo, a participação da importação de laminados com uso mais
claramente industrial cresceu de
forma sistemática ao longo do período todo. A participação dos trilhos, ainda que tenha permanecido
muito importante, caiu ao longo do
período, icando abaixo dos 20%
no inal da década de 1930. Correspondentemente cresceram as
importações de folhas de Flandres
e sobretudo as de outros produtos
laminados – compostos principal-
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mente por chapas, lâminas e placas,
mas também por per is (cantoneiras, tês etc), tiras e arcos. Portanto,
o desenvolvimento industrial do
País, que se processava ao longo
do período, manifesta-se no setor
siderúrgico não tanto sobre o volume consumido de ferro e aço, mas
sobretudo na composição desse
consumo. Claro, tal alteração também implicava a alteração do valor
destas importações na medida em
que se dirigia para produtos de
maior valor unitário. Em outras
palavras, a importância econômica
do setor cresceu, mas a escala de
produção a que o mercado interno
seria capaz de dar realização, nem
tanto. Ao contrário, o que ocorreu
foi uma diversi icação da pauta
de consumo com a manutenção do
volume global consumido, tornando correspondentemente menor a
escala de produção dos produtos
inais que o mercado nacional era
capaz de absorver. Esse fato era
ainda agravado pela falta de padronização dos produtos fabricados e
consumidos no País.
Este exame da composição das
importações de laminados é importante ainda por outro motivo.
Para além do persistentemente
alto coe iciente de importações
de laminados, o confronto desta
composição com a descrição que
izemos no artigo anterior das
empresas existentes no País e de
seu equipamento produtivo e respectivas possibilidades mostra que
o setor produtivo doméstico era

qualitativamente incapaz de produzir os principais itens dos laminados sendo importados. Até pelo
menos 1942, nenhuma empresa era
capaz de produzir trilhos com densidade linear su iciente para uso
mais amplo. A Belgo-Mineira foi a
primeira a começar a produção de
arame farpado, em 1940. A produção de tubos a partir da centrifugação de ferro fundido era a única
que as empresas nacionais eram
capazes de realizar. Contudo, essas
empresas não conseguiam produzir outros tipos de tubos, o que
restringia o escopo de aplicação da
produção doméstica. Durante todo
o período, tampouco nenhuma empresa era capaz de produzir chapas, folhas de Flandres ou per is
que não os mais leves. O ferro-gusa
e o aço em bruto são produtos relativamente mais homogêneos do
que os laminados; estes exigem,
ademais, equipamentos especí icos e eventualmente dedicados,
de acordo com o tipo e a dimensão
de produto. Os laminados constituíam, portanto, um gargalo produtivo do setor não apenas num
sentido quantitativo, mas também
qualitativo. Em outras palavras, a
despeito dos importantes avanços
realizados desde a década de 1920,
uma das principais limitações do
setor siderúrgico nacional para
atender às necessidades do País
residia na pouca diversi icação dos
produtos que era capaz de produzir. Claro, existe uma relação entre,
por um lado, o volume global de
produção e o tamanho do mercado

25

temas de economia aplicada
e, por outro, a diversi icação que o setor pode oferecer,
operando através da escala de produção. Contudo, no
início dos anos 1940, os principais tipos de produtos
laminados, aqueles que compunham o grosso do consumo, não podiam absolutamente ser fornecidos pelo
setor produtivo nacional.
Tratamos, neste artigo, da dimensão e da estrutura
da demanda por produtos siderúrgicos brasileira. No
artigo anterior, havíamos dado uma perspectiva da
oferta interna de produtos siderúrgicos, acompanhando o processo de criação de empresas do setor, bem
como a evolução da sua capacidade produtiva. Para
concluir esta série, daremos uma visão mais panorâmica do desenvolvimento do setor no próximo artigo,

examinando suas taxas de crescimento e a evolução do
coe iciente de importações.
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Taxa de Crescimento de Longo Prazo e a Dinâmica do Mercado
de Trabalho
DANILO FREITAS RAMALHO DA SILVA (*)

Neste artigo será construído e discutido um modelo de crescimento
no qual a taxa de crescimento da
demanda restrita pela condição de
equilíbrio de longo prazo do balanço de pagamentos é a determinante, em última instância, da taxa
de crescimento de longo prazo da
economia. Isto faz com que a taxa
de crescimento de longo prazo da
oferta agregada tenha papel fundamental no ajuste do equilíbrio
do crescimento de longo prazo, por
meio de mudanças endógenas na
taxa de crescimento da participação da força de trabalho. A construção de um modelo desse tipo
se faz pertinente justamente por
relacionar os movimentos da taxa
de participação da força de trabalho à trajetória de crescimento de
uma economia restrita pelo equilíbrio de longo prazo do balanço de
pagamentos, enfatizando, assim, os
efeitos desse tipo de crescimento
no funcionamento do mercado de
trabalho, algo pouco explorado na
literatura de crescimento econômico.1
Uma forma de se captar esses efeitos é conferir um papel ativo à taxa
de crescimento de longo prazo da
demanda na determinação da taxa
de crescimento de longo prazo da
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economia. Será dado especial destaque à situação em que a taxa de
crescimento de longo prazo da demanda se coloca como restrição ao
crescimento de longo prazo de uma
economia através da condição de
equilíbrio de longo prazo do balanço de pagamentos antes que essa
economia atinja a sua taxa de crescimento determinado pelos fatores
de oferta, seguindo a mesma linha
da análise de Thirlwall (2001, p.
86). Feito esse exercício, pretende-se, então, analisar o impacto de tal
restrição no mercado de trabalho,
no que se refere à determinação
da taxa de crescimento da participação da força de trabalho e à
determinação da taxa de desemprego compatível com a taxa de
crescimento restrita pelo balanço
de pagamentos.
É importante notarmos desde já
que o sentido inverso de causação,
qual seja, o impacto da dinâmica
do mercado de trabalho  via taxa
de crescimento da participação da
força de trabalho  no equilíbrio
de longo prazo do balanço de pagamentos e, consequentemente, na
determinação da taxa de crescimento de longo prazo compatível
com a restrição imposta por esse
equilíbrio não será analisado. Uma

análise desse tipo pode ser encontrada no trabalho de Porcile e Lima
(2010, p. 1026), no qual os impactos de diferentes elasticidades da
oferta de trabalho no equilíbrio
de longo prazo do balanço de pagamentos são investigados. Para o
caso em que a oferta de trabalho
é in initamente elástica, o resultado encontrado por Porcile e Lima
(2010, p. 1027) é semelhante ao
encontrado por este trabalho, ou
seja, o de que a taxa de crescimento de longo prazo da economia é
determinada exclusivamente pela
restrição imposta pelo equilíbrio
de longo prazo do balanço de pagamentos sem que o crescimento da
força de trabalho exerça in luência
na determinação dessa restrição.
Nesse caso, o mercado de trabalho
tem um papel passivo na determinação da taxa de crescimento de
longo prazo da economia, em um
tipo de análise que segue Lewis
(1954).
Um dos resultados consagrados da
abordagem neoclássica das teorias
do crescimento2 é que a taxa de
crescimento de longo prazo de uma
economia é igual à taxa natural
de crescimento dessa economia,
sendo esta última composta pela
soma das taxas de crescimento dos
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fatores de oferta agregada, quais
sejam, as taxas de crescimento
da força de trabalho e da produtividade do trabalho. Esses dois
componentes, por sua vez, seriam
exógenos em relação a fatores de
demanda, relegando a esta última,
portanto, um papel protagonista
apenas no curto prazo na determinação do produto e da renda,
e garantindo, consequentemente,
que a taxa de desemprego de longo
prazo da economia seja igual a uma
3
taxa natural de desemprego. Ou
seja, a abordagem neoclássica das
teorias do crescimento não abre
espaço para tratar de crescimento
com desemprego.
León-Ledesma e Thirlwall (2002)
contestam a interpretação neoclássica sobre a exogeneidade da taxa
natural de crescimento e tomam
como hipótese a ser testada que
a taxa natural de crescimento é
endógena à demanda. Dessa forma,
levantam a questão sobre quais
são, de fato, os determinantes em
última instância do processo de
crescimento de um país; ou seja,
se o crescimento é um fenômeno
determinado e, possivelmente, limitado pelos fatores de oferta ou
se é determinado e, possivelmente,
limitado pela demanda agregada.
O resultado encontrado para uma
amostra de 15 países da OCDE,
entre 1961 e 1995, é o de que nos
anos em que a taxa efetiva de crescimento da economia excede a taxa
natural de crescimento a variação
positiva da taxa natural de cres-

cimento é da ordem de 1,8%, na
4
média.
Dutt e Ros (2007, p. 81-82) constroem um modelo no qual choques de
demanda agregada podem ter efeitos permanentes no nível do produto e, consequentemente, na taxa de
crescimento da economia, por meio
de processos de histerese no mercado de trabalho. Tipicamente, um
choque de demanda negativo que
implicasse um aumento na taxa de
desemprego da economia levaria,
também, a uma queda na produtividade do trabalho, por meio da
perda de habilidade e da ética de
trabalho dos trabalhadores desempregados e, consequentemente, a
uma queda na taxa de crescimento
da economia. Ao se opor aos modelos de ciclos reais, nos quais são
apenas os choques de oferta que
têm efeitos permanentes no nível
do produto, esse modelo se opõe,
também, por conseguinte, à hipótese da taxa natural de desemprego,
que ignora efeitos permanentes de
choques de demanda na determinação da taxa de desemprego de
longo prazo. O choque de demanda
a ser analisado com mais detalhes
neste trabalho será a restrição
imposta ao crescimento da demanda através do equilíbrio de longo
prazo do balanço de pagamentos.
Thirlwall (1979) diz que, nas economias abertas, uma das restrições
mais relevantes ao crescimento
da demanda e, consequentemente,
ao crescimento da economia é a
manutenção do equilíbrio de longo

prazo do balanço de pagamentos.
Admitindo-se que, no longo prazo,
a conta corrente do balanço de
pagamentos de um país tem que
estar equilibrada, ou seja, X = M e,
portanto, também, x = m (taxas de
crescimento), esta condição pode
se tornar um entrave ao crescimento da demanda. Pode, por exemplo,
fazer com que a taxa de crescimento de longo prazo da demanda seja
inferior à taxa natural de crescimento, sendo, então, responsável,
em última instância, pela determinação da taxa de crescimento de
longo prazo da economia. O modelo
de Thirlwall (1979) pode ser sintetizado na seguinte equação, sendo
que: yBt é a taxa de crescimento
econômico compatível com o equilíbrio do balanço de pagamentos; ε
é a elasticidade-renda da demanda
por exportações; zt é a taxa de crescimento da renda mundial; π é a
elasticidade-renda da demanda por
importações:
yBt = ε.zt/π

(1)

O mecanismo de determinação
da taxa de crescimento da oferta
agregada (taxa natural de crescimento) pela demanda agregada
restrita pelo equilíbrio no balanço
de pagamentos se dá, de acordo
com Thirlwall (1979), da seguinte
forma: uma vez que a capacidade
de crescimento através da plena
de utilização dos fatores de produção não é atingida, um ciclo vicioso se instaura na economia; o
investimento é desencorajado, o
progresso tecnológico desacelera e
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os bens produzidos internamente
se tornam menos atrativos do que
os bens produzidos no exterior,
fazendo com que o balanço de pagamentos em conta corrente se deteriore mais ainda. O modelo a ser
desenvolvido neste artigo seguirá
essa interpretação de causalidade
de Thirlwall (1979) e assumirá,
também, constância nos termos de
troca.
Palley (2002) argumenta que existe uma inconsistência interna no
modelo de crescimento econômico
restrito pelo balanço de pagamentos a la Thirlwall. Palley (2002)
diz que o equilíbrio de longo prazo
requer que as taxas de crescimento
da demanda e da oferta de longo
prazo sejam iguais, e Thirlwall
(1979) teria apenas esboçado esse
mecanismo de ajuste. Nada garantiria que a taxa de crescimento de
longo prazo da demanda compatível com o equilíbrio no balanço
de pagamentos fosse igual à taxa
de crescimento de longo prazo da
oferta. Uma eventual discrepância
entre elas não seria plausível, uma
vez que o aumento inde inido da
capacidade ociosa ou do excesso
de demanda não é o que se observa
nas economias do mundo.
Uma forma de resolver essa inconsistência, segundo Palley (2002),
seria fazer com que a taxa de crescimento de longo prazo da oferta
(taxa natural de crescimento) se
ajustasse à taxa de crescimento de
longo prazo da demanda compatível com o equilíbrio do balanço
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de pagamentos. Escrevendo a
equação (2) que descreve os componentes da taxa de crescimento
de longo prazo da oferta, quais
sejam, as taxas de crescimento
da produtividade do trabalho (λ)
e da força de trabalho (n), e explicitando em (3) os termos que,
respectivamente, compõem essas
taxas, sendo ys a taxa de crescimento de longo prazo da oferta,
yd a taxa de crescimento de longo
prazo da demanda, h a taxa de
crescimento das horas trabalhadas, s a taxa de crescimento da
participação da força de trabalho,
p a taxa de crescimento populacional, α e β constantes positivas,
temos que:
ys = λ + n

(2)

ys = (α +βyd) + (h + s + p)

(3)

Palley (2002) argumenta que,
como o número de horas trabalhadas é limitado inferiormente
por zero e superiormente por 24
e a participação da força de trabalho tem limite inferior de zero
e superior de 100, a capacidade de
ajuste da taxa de crescimento de
longo prazo da oferta pode se esgotar no médio prazo e, por isso,
as taxas de crescimento h e s não
seriam su icientes para garantir
o equilíbrio de longo prazo entre
o crescimento da oferta e da demanda. A variável que proporcionaria esse ajuste, no longo prazo,
seria apenas a taxa de crescimento populacional (p), que poderia
variar livremente e, assim, fazer

com que a taxa de crescimento da
oferta se ajustasse à taxa de crescimento da demanda compatível
com o equilíbrio do balanço de
pagamentos.
Vamos alterar, agora, o modelo
de Palley (2002) exposto em (3) e
assumir que h e p são constantes
no longo prazo. Sendo assim, tendo
em mente que n = h + s + p, a única
possibilidade de mudança na taxa
de crescimento da força de trabalho (n) vem de mudanças na taxa
de crescimento da participação da
força de trabalho (s), o que nos permite escrever n = 0 + s, sendo que
s não pode assumir valores positivos quando a taxa de participação
da força de trabalho for de 100%.
Assim, considerando que yBt = yd =
ys, temos:
ε zt/π = λ + n

(4)

λ = α +β ε zt/π

(5)

ε zt/π = (α + n) / (1 - β)

(6)

ε zt/π = (α + n0 + s) / (1 - β)

(7)

Esta (7) é a equação fundamental
do modelo proposto neste artigo.
Ao contrário de Palley (2002)  que
sugere que a taxa de crescimento
populacional (p) seja a variável
endógena do modelo , ela nos diz
que a taxa de crescimento da participação da força de trabalho (s)
se ajusta, no longo prazo, para que
não haja crescimento do excesso
de oferta inde inidamente. Tipicamente, em uma situação de restrição externa ao crescimento da
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demanda, imposta pela condição
de equilíbrio do balanço de pagamentos, em que ε.zt/π < (α + n0 + s)
/ (1 - β), há uma diminuição na taxa
de crescimento da participação da
força de trabalho, de modo a gerar
uma posição inal de equilíbrio em
que a taxa de crescimento da oferta
é menor do que a inicial, de forma a
se estabelecer o equilíbrio de longo
prazo. Na situação oposta, em que
a restrição ao crescimento se dá
pelo lado do crescimento da oferta,
ε.zt/π > (α + n0 + s) / (1 - β), há um
aumento na taxa de crescimento da
participação da força de trabalho,
de modo a se estabelecer o equilíbrio de longo prazo.
Esse seria um mecanismo de se
atingir o equilíbrio de longo prazo
entre as duas taxas de crescimento
no qual há, sempre, em última instância, o ajuste pelo lado da oferta,
através da redução ou do aumento
da taxa de crescimento da participação da força de trabalho e consequente queda ou aumento da taxa
natural de crescimento. Ou seja,
no caso especí ico em que a taxa
de crescimento da economia é restrita pelo equilíbrio do balanço de
pagamentos, a taxa de crescimento
da participação da força de trabalho se ajusta de modo a fazer com
que a as duas taxas de crescimento
tenham um valor de equilíbrio de
longo prazo.
Podemos inferir que uma queda na
taxa de crescimento da participação da força de trabalho, induzida
pela intensi icação da restrição

de equilíbrio de longo prazo do
balanço de pagamentos, é sintoma
de uma economia que diminuiu
sua capacidade de crescimento de
longo prazo e sofre com o fenômeno do desalento, da informalidade,
da perda de habilidade e da perda
da ética do trabalho por parte dos
trabalhadores. Por outro lado, um
aumento na taxa de crescimento da
participação da força de trabalho,
induzido pelo relaxamento da restrição de equilíbrio de longo prazo
do balanço de pagamento, pode ser
sintoma de uma economia que está
passando por um processo oposto
ao descrito anteriormente, ou seja,
em que os trabalhadores ingressantes ou outrora alijados do mercado de trabalho estão adquirindo
habilidades especí icas e dignidade
social.
Este artigo procurou mostrar, por
meio de uma breve revisão da literatura sobre taxa natural de
crescimento endógena à demanda,
a possibilidade de se obter taxas de
crescimento de longo prazo determinadas pela restrição imposta à
taxa de crescimento da demanda
compatível com o equilíbrio de
longo prazo do balanço de pagamentos. Além disso, foi construído um modelo de crescimento
no qual a taxa de crescimento da
participação da força de trabalho
se ajusta de forma a igualar a taxa
de crescimento de longo prazo da
oferta com a taxa de crescimento da demanda compatível com o
equilíbrio de longo prazo do balanço de pagamentos. Tipicamente,

quando a taxa de crescimento de
longo prazo da demanda se encontra limitada superiormente pela
restrição de equilíbrio do balanço
de pagamentos, de modo a impedir
sua igualdade com a taxa de crescimento de longo prazo da oferta,
a taxa de crescimento da participação da força de trabalho diminui
de modo a permitir essa compatibilização. Essa diminuição pode
ser responsável pela manifestação
de fenômenos do tipo desalento,
informalidade, perda de habilidade
e perda da ética do trabalho por
parte dos trabalhadores.
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Desenvolvimento Econômico Liderado por Recursos Naturais:
Uma Discussão
Teórica e Crítica – Parte 3 – Regime Macroe1
conômico
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Continuando a série de seis artigos
iniciada em fevereiro, que tem como
objetivo identificar e explicar os mecanismos causais das trajetórias de
“desenvolvimento econômico lide2
rado por recursos naturais”, nesta
edição se discute a importância do
regime macroeconômico, entendido
como o conjunto de medidas, instituições e políticas do Estado relacionadas às variáveis agregadas da economia (por exemplo, produção nacional
total, renda, desemprego, balança de
pagamentos e inflação).
As exportações de recursos naturais (RN) afetam a taxa de câmbio
e a entrada de moeda estrangeira, impactando o desenvolvimento econômico no longo prazo, o
nível de emprego e a riqueza dos
indivíduos. Em geral, economias
exportadoras de RN enfrentam
dependência externa e são vulneráveis à instabilidade no preço das
commodities e na demanda de mercado. Esse resultado está muito relacionado ao tipo de regime macroeconômico seguido por cada país,
que afeta direta e indiretamente
a demanda agregada. No caso de
economias muito dependentes do
setor exportador, a demanda agregada se condiciona à volatilidade

dos preços internacionais e dos
luxos de capitais internacionais.
Os impactos dos mesmos sobre a
dinâmica da economia dependem
do regime cambial e do programa de gastos públicos. Em geral,
em países pobres, o investimento
público é pró-cíclico e o câmbio
tende a se valorizar na medida em
que aumentam as exportações e
a entrada de divisas para o setor
exportador de RN. Um elemento
fundamental nesse cenário é a taxa
de câmbio real, que afeta, entre
outros, a estrutura produtiva e de
salários da economia.
O regime macroeconômico é aqui
analisado considerando as nuances
de dois diferentes casos. Por um
lado, o das economias relativamente diversi icadas que sofrem mudanças na matriz produtiva após
a descoberta ou disponibilidade
de uma nova fonte de RN que se
torna um produto importante das
exportações (seção 1). Por outro
lado, o caso das economias de subsistência dependentes da exportação de produtos primários, que
se encontram num estágio mais
atrasado de diversi icação produtiva (seção 2). Nas notas inais,
conclui-se que tanto nos países

que possuem uma base industrial
prévia, quanto naqueles que não a
possuem, a taxa de câmbio desempenha papel fundamental para o
desenvolvimento da economia e diversi icação da matriz produtiva. O
câmbio real valorizado pode atuar
como inibidor de atividades não
exportadoras de recursos naturais,
principalmente por meio de seus
efeitos sobre a demanda agregada
e o emprego. Independentemente
do grau de diversi icação da estrutura produtiva do país, é preciso
adotar um conjunto de políticas
para promover a acumulação de
capital e diversi icação da estrutura produtiva com o intuito de
aumentar a renda média e reduzir
a vulnerabilidade ao ciclo das commodities.

1 Efeitos da Especialização Súbita
em RN em uma Economia Diversificada
Neste primeiro caso há a possibilidade de que a economia passe por
processos de desindustrialização3
e doença holandesa. 4 Quando se
descobre subitamente uma nova
fonte de recursos naturais em um
país, que progressivamente passa
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a ter maior importância nas exportações e geração de produto e
renda do país, a tendência inicial
da taxa de câmbio é de, considerando a maior entrada de divisas,
valorização. A “doença holandesa”
(DH) constitui-se, assim, numa
síndrome em que exportações sustentadas de produtos primários
podem gerar, de um lado, superávit
na balança de transações correntes
e, de outro, a apreciação sistemática da TCR. Conforme sublinha
Bresser-Pereira (2008) esta sobreapreciação crônica não viabiliza
a competitividade exportadora
das demais indústrias domésticas
de bens comercializáveis e pode
inclusive não se compatibilizar
com a manutenção da estrutura
produtiva (devido à concorrência
dos importados), desencadeando
a desindustrialização. Em economias que já possuem certo grau
de diversi icação, a velocidade e
o alcance da desindustrialização
causada pela doença holandesa dependem das respostas da política
macroeconômica. Palma (2004)
a irma que ser exportador de RN é
uma condição necessária, mas não
su iciente para DH; a “maldição”5
dos RN é mais provável no caso de
um regime macroeconômico que
não promova mecanismo algum
para gerar mudanças estruturais.
A inal, existem países especializados em RN que neutralizaram os
efeitos da DH, como Finlândia, Suécia, Noruega, Malásia, Tailândia,
Indonésia e Filipinas. Estes países
aprofundaram o processamento
de produtos primários e desenvol-

maio de 2012

veram outros setores industriais
altamente intensivos em tecnologia. 6 Mais ainda, reinvestiram as
receitas de RN estrategicamente
e adotaram políticas econômicas
para aumentar o conteúdo tecnológico das exportações. Os países
latino-americanos e africanos, em
sua maioria, tomaram o caminho
oposto, muitas vezes agravando
a primarização dos seus per is de
exportação.
Modelos tradicionais de DH a analisam do ponto de vista da oferta,
assumindo pleno emprego, preços lexíveis, tecnologia estática
exógena, e que qualquer aumento
na demanda de trabalho no setor
de RN aumenta os salários reais.
Supõem também que a conta de
transações correntes é equilibrada
e a produtividade é dada. O estado
estacionário de uma economia mineral é o mesmo de uma economia
regular, mas seus altos níveis de
renda permitem níveis anormalmente elevados de consumo de
importados durante o período de
boom do setor exportador. Quando
as exportações desse produto perdem fôlego ou se o preço internacional do mesmo se retrai, pode se
desencadear um processo de crise
com restrição externa na balança
de pagamentos. Dessa forma, os
modelos concluem (como em COR
DEN; NEARY, 1982) que em uma
economia de três setores (de recursos naturais comercializáveis, de
manufaturas comercializáveis e de
bens não comercializáveis) o choque de riqueza no setor de RN gera

excesso de demanda no de bens
não comercializáveis, alterando
preços relativos e a taxa de câmbio
a favor do setor de bens não comercializáveis (BRESSER PEREIR A,
2008). Em geral, autores da linha
tradicional não estendem a análise
para o regime macroeconômico.
Assumem que o regime de câmbio
lexível e o livre comércio, de forma
a garantir o bom funcionamento da
teoria das vantagens comparativas, é o modelo mais e iciente. Suas
recomendações em geral recaem
contra falhas de mercado, como
instituições que perpetuam comportamento rentista na esfera do
Estado e de inição imprópria dos
direitos de propriedade.
Critica-se esta visão tradicional
de doença holandesa por meio de
diversos enfoques. Em primeiro
lugar, questionam-se as premissas dos modelos neoclássicos em
geral: na maioria das economias
em desenvolvimento não há pleno
emprego nem lexibilidade perfeita de preços e salários, a conta de
transações correntes não necessariamente é equilibrada – tampouco
o balanço de pagamentos – e o processo de desenvolvimento tecnológico não é absolutamente estático
nem exógeno. Em segundo lugar,
questiona-se a ideia de que a formação dos preços internacionais
das commodities se faz meramente
em função do esquema tradicional
de equilíbrio geral entre demanda
e oferta dos mercados. Do lado da
oferta, seu crescimento ou redução
na visão tradicional é atribuído a

33

temas de economia aplicada
variações nos custos de produção
e nos mercados de fatores. Além
disso, os choques decorrem da descoberta ou extinção de fontes de
commodities, das condições climáticas ou desastres naturais especiais, ou qualquer outro fator que
pode ampliar ou reduzir o número
de concorrentes no mercado. Do
lado da demanda, a visão tradicional considera o desenvolvimento
de novas tecnologias de produção
e comercialização, mudanças no
padrão de consumo ou o (des)aquecimento de grandes economias
(i.e., China e Índia recentemente)
como causas das variações na procura por RN. Porém, a maioria das
análises negligencia as relações de
poder e o comportamento oligopolista neste mercado. Muitas indústrias, especialmente conglomerados de petróleo, são dominadas por
poucos produtores que estão aptos
a regular estoques e ditar o preço
de seus produtos, angariando altos
lucros. Analogamente, do lado da
demanda, os monopsônios têm
habilidade para administrar sua
demanda conforme lhes convêm,
subordinando produtores de RN.
E ainda, durante a última década
a bolha em commodities foi gerada
por investimentos e especulação
com derivativos via fundos de cobertura (hedge). O preço aumentou,
embora os micro-fundamentos dos
correspondentes mercados não
apontassem para a mesma direção (VENEROSO, 2007). A terceira

crítica aos modelos tradicionais
de DH é a ausência de economias
externas dinâmicas geradas pelo
setor de exportação de RN, que
podem alavancar o setor manufatureiro. Sob algumas condições
especiais, a produção de RN delagra o crescimento do produto
e da produtividade no setor não
exportador. O desenvolvimento da
estrutura industrial para atividades mais intensivas em capital e
em tecnologia protege a economia
contra instabilidades no preço da
commodity exportada, caso diversi ique-se a pauta de exportação e
promova-se industrialização por
substituição de importações (ISI).
Destarte, a diversi icação da estrutura produtiva suaviza a contração
que eventuais choques adversos
no setor exportador de RN causariam na economia doméstica até
os preços se recuperarem ou a TCR
desvalorizar. A quarta crítica se relaciona à não consideração da taxa
de juros e também dos movimentos de capitais para compreender
a apreciação do câmbio. Todo o
regime macroeconômico precisa
ser considerado para compreender
os motivos da valorização da taxa
de câmbio, que no curto e médio
prazo podem estar mais relacionados a diferenciais de juros, que
atraem altos luxos de capitais
para o país, do que ao incremento
de divisa na balança comercial e de
serviços.

2 Economias de Subsistência
Dependentes da Exportação de
Produtos Primários
O segundo caso de especialização
em recursos naturais refere-se
às economias pobres em estados
iniciais do desenvolvimento, que
se constituem basicamente em
dois setores: um setor exportador
de RN e um de subsistência. Neste
caso, a mudança estrutural envolveria dois processos principais a
serem investigados: a) se e como
emergem setores manufatureiros
e b) se e como se eleva a produtividade em setores manufatureiros.
Um grupo de modelos de desenvolvimento liderado por RN argumenta que tais processos dependem principalmente de aspectos
7
políticos. Nesta visão, relacionada
à armadilha da pobreza, a estagnação de produtividade em setores
não RN resulta do comportamento
curto-prazista nos investimentos
das empresas do setor exportador
(públicas ou privadas) e nas políticas econômicas. O imediatismo
pode ser uma inércia causada pelas
benesses de grandes in luxos de
divisas durante o período de boom
das exportações − oriundas do
crescimento dos preços de RN, da
baixa capacidade de absorção da
economia e das receitas auferidas
arbitrariamente pelos funcionários
(oportunidade para corrupção e
gastos desnecessários). Além do
mais, uma vez incorridos os custos
irrecuperáveis, unidades extras
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na produção de recursos naturais
podem ter custo extremamente
baixo, facilitando a propensão ao
investimento imprudente e à especulação. Alguns outros modelos
sugerem que os altos salários na
indústria de RN detêm a indústria
manufatureira porque os custos
unitários do trabalho são muito
elevados. Quando a urbanização se
acelera, novos grupos de interesses
se fortalecem e pressionam politicamente a favor da desvalorização
para reduzir salários reais. Portanto, o regime macroeconômico é
enquadrado por um con lito crescente entre os setores exportador e
não exportador ou entre interesses
urbanos e rurais de modo mais
geral. A taxa de câmbio, que tende
a lutuar conforme a volatilidade
dos preços e da demanda do RN
exportado, é também subordinada
à pressão dos interesses dos grandes investidores e parceiros comerciais internacionais, em geral
a favor de um regime macro de
abertura comercial e câmbio valorizado, melhorando os termos de
troca a seu favor.
A abordagem estruturalista de
Furtado (1957 e apud IGLESI, 1992)
sobre as economias subdesenvolvidas que estão crescendo com
abundância de divisas e câmbio
valorizado traz uma contribuição
importante para entender o papel
do regime macroeconômico, principalmente da taxa de câmbio, no desenvolvimento econômico liderado
por RN. O autor analisou a Venezuela nos anos 40 e 50, e posterior-
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mente até os anos 70, concluindo
que este país não conseguiu se
desenvolver de forma sustentável,
com mudança estrutural e elevação
da renda per capita, por causa da
“baixa absorção da força de trabalho no setor petróleo e o impacto
negativo do câmbio valorizado
sobre o emprego nos demais setores”.8 Furtado a irma que o sucesso
de trajetórias de desenvolvimento
liderado por RN, como o Canadá e a
Austrália, foi viável porque o setor
exportador de RN se integrou ao
industrial, absorvendo toda a mão
de obra.
Na compreensão desse processo
de crescimento com abundância
de divisas e câmbio valorizado se
distinguem duas situações: a de
protecionismo da produção manufatureira interna ou de abertura
comercial. Em um regime protecionista, a TCR sobrevalorizada
promove altos níveis de preço e de
salários nominais em dólares no
setor de RN. Paralelamente, o setor
de bens de consumo para o mercado interno, especialmente de alimentos, mantém-se com baixa produtividade. Se as rendas do setor
exportador de RN ou se as políticas
de gastos públicos forem centradas
no setor de RN e não incentivarem a diversi icação da economia,
a heterogeneidade estrutural se
mantém. Além disso, na Venezuela
e em outros países pobres especializados em RN, os salários médios
tendem a apresentar baixo poder
de compra devido aos altos preços
dos alimentos (causados pelas altas

tarifas sobre os importados e/ ou
pela insu iciente oferta interna),
agravando o problema da desigualdade de renda. Já em um regime
sem protecionismo, a demanda
interna por bens de consumo é
substancialmente redirecionada
para importações, exacerbando a
inibição de atividades industriais
domésticas. E ainda, os altos salários em dólar e o câmbio valorizado
estimulam técnicas intensivas em
capital no setor exportador de RN,
reduzindo a sua absorção de trabalho. Portanto, a maior parte da
população economicamente ativa
é empregada em setores de baixa
produtividade, e a renda nacional
permanece altamente concentrada
no setor de RN. Adicionalmente, a
elite que controla o setor de RN frequentemente redireciona a riqueza
acumulada para fundos externos,
não contribuindo para promover
a acumulação interna de capital
(MEDEIROS, 2008). E ainda, se o
setor exportador é dominado por
empresas/investidores estrangeiros, os vazamentos de capital da
economia interna são agravados
(THORP; BERTRAM, 1978).

3 Notas Finais: Medidas Macroeconômicas Recomendadas em
Ambos os Casos
Partindo do ponto enfatizado nesta
série de artigos de que o desenvolvimento econômico em um país
especializado em RN está relacionado à mudança estrutural para
indústrias intensivas em capital e
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tecnologia, aumentando a produtividade geral de setores não exportadores e outros setores (não-RN) de exportação,9 conclui-se
que tanto nos países que possuem
uma base industrial prévia quanto
naqueles que não a possuem, a taxa
de câmbio desempenha papel fundamental para o desenvolvimento
da economia e diversi icação da
matriz produtiva. O câmbio real
valorizado pode atuar como inibidor de atividades não exportadoras de recursos naturais, principalmente por meio de seus efeitos
sobre a demanda agregada e o
emprego. Os mecanismos centrais
para haver mudança na estrutura
de emprego de um país no longo
prazo são, conforme visto, o aumento na produtividade agrícola e a absorção e manutenção de
trabalhadores principalmente nos
setores de bens de consumo e de
capital. Além do mais, direcionar
gastos e incentivos tributários
para aumentar a produtividade das
empresas em geral, especialmente
do setor agrícola para o mercado
interno, revela-se um meio importante para promover desenvolvimento econômico.
Há que se destacar que as economias dependentes de recursos
naturais estão sujeitas a ciclos
de liquidez internacional e dos
preços das matérias-primas, que
não permitem que a taxa de câmbio se mantenha apreciada indeinidamente. E ainda, os recursos
naturais também podem esgotar-se, ou sua extração se tornar tão

cara a ponto de sua produção ser
onerosa e ine iciente. Em ambas
as situações, tanto para os países
com estrutura produtiva mais diversi icada quanto para aqueles
totalmente especializados no RN,
a reversão no quadro de boom dos
RNs pode provocar efeitos dramáticos sobre a economia na ausência
de medidas prévias de redução da
vulnerabilidade externa ou de medidas contracíclicas efetivas para
a manutenção do emprego e renda
do setor exportador, em primeira
instância, e consequentemente de
toda a economia. Conforme ressalta Medeiros (2008), “a volatilidade
dos preços de RN e endividamento externo podem introduzir um
componente altamente instável e
pró-cíclico aos gastos públicos (...).
Ao mesmo tempo, a maior dependência aos luxos inanceiros utilizados como forma de estabilização
do câmbio nominal leva[ou] um
viés altista sobre a taxa de juros”
(p. 16).
Para evitar efeitos recessivos, seria
necessário que o regime macroeconômico optasse por uma TCR
desvalorizada e taxas de juros
reduzidas. Mais além, para evitar
a dolarização da riqueza privada
e garantir o grau de manobra da
política econômica necessária à
consecução de uma estratégia nacional de desenvolvimento seria
interessante controlar luxos de
capitais e estabelecer uma política
de manutenção de reservas. Contemporaneamente, alguns países
criaram fundos de aplicação das

rendas do setor de RN que permitem ao Estado controlar gastos
públicos durante os booms dos
preços e evitar dívidas em períodos de recessão, tal como o fundo
do petróleo norueguês. De acordo
com Chang (2007), investir receitas em fundos externos é interessante para países pobres no curto
prazo por duas razões. Em primeiro lugar, porque alguns países não
têm mercados inanceiros fortes,
rentáveis e con iáveis. Em segundo
lugar, porque eles contribuem para
evitar apreciação cambial, e, portanto, a doença holandesa.
O planejamento de longo prazo
envolve a escolha de uma combinação estratégica de políticas para
aplicar as receitas de RN, de acordo
com o estágio de desenvolvimento
da estrutura produtiva de cada
país, a dotação e distribuição de fatores e os objetivos almejados. Por
exemplo, em estágios iniciais de
desenvolvimento da estrutura produtiva o investimento em construção de capacidade produtiva é mais
urgente, enquanto o investimento
em diversi icação (correlata ou não
ao setor de RN) se torna mais importante à medida que a economia
evolui. Basicamente, distinguem-se
dois caminhos para promover a intensi icação de capital e tecnologia
na estrutura produtiva: aproveitando os efeitos de encadeamento
e multiplicadores do setor de RN
(como a Suécia) ou redirecionando recursos para indústrias mais
dinâmicas não relacionadas ao
setor exportador (como a Finlân-
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dia) (CHANG, 2007). Além disso, as
receitas do setor exportador de RN
podem ser diretamente aplicadas
para reduzir a desigualdade e a pobreza por meio de políticas distributivas e do fornecimento de bens
públicos como educação, saúde, infraestrutura, seguro-desemprego,
programas para complementar
renda etc. (PUYANA, 2011).
Em termos gerais, o desenvolvimento de longo prazo envolve a elaboração de um planejamento estratégico
sobre a exploração de recursos naturais e suas consequências econômicas, políticas, sociais e ambientais, especialmente se eles são não
renováveis. Políticas monetárias,
iscais, industriais e de renda são
frutos de decisões políticas que dependem dos interesses das classes
internas consolidadas no poder e
da in luência de estados/interesses
externos sobre o governo.
As instituições e a economia política, esferas intrinsecamente relacionadas à decisão, execução e
consequências do regime macroeconômico, são os temas abordados
nas duas últimas edições desta
série de artigos. Con ira no próximo artigo a discussão sobre o
papel da mudança estrutural e dos
efeitos de encadeamento no desenvolvimento econômico liderado por
recursos naturais.
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Ecorresenha: Agropecuária e Conservação: O Debate Entre
Compartilhamento e Economia de Terra
THIAGO FONSECA MORELLO (*)

1 Introdução
Talvez não existam estruturas das
quais a vida humana dependa tanto
quanto em relação à agropecuária
e à natureza. Esta dupla necessidade, porém, cria um problema de
di ícil solução para a humanidade,
caso se conceba como antípodas os
domínios referidos. Se a expansão
da capacidade para alimentar os
membros de uma população que
caminha para os nove (quiçá dez)
bilhões tem de se dar, inevitavelmente, em detrimento da capacidade de prestação de serviços
fundamentais  como a regulação
do ciclo da água, dos nutrientes
do solo e do regime climático , há
uma boa chance de que um mundo
de tal tamanho seja inviável.
Esta preocupação, por mais “antiquada” que possa parecer, ganha
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atualidade assim que limites ao
progresso tecnológico – no caso
especí ico, manifestando-se como
aumentos relevantes do rendimento (quantidade produzida /
hectare) de culturas e criações
animais – passam a ser seriamente
considerados na literatura cientí ica. Ao que se soma o fato de que a
agricultura é a atividade humana
com maior impacto sobre a natureza virgem (wild nature, BAL
MFORD; GREEN; PHALAN, 2012),
constituindo principal ameaça à
biodiversidade do planeta.
A r t igos public ados na rev ist a
Science, entre os anos de 2005 e
2011, debruçam-se sobre a questão
em pauta, explorando o possível1
trade-off entre agropecuária e conservação da lora e fauna originais,
no âmbito da organização da paisagem.

Recorrem, para isso, a um modelo
conceitual dicotômico – com função sobretudo didática –, o qual
postula a existência de duas estratégias mutuamente exclusivas para
conciliar produção e natureza.
De um lado, há a alternativa da
revolução verde, em que lora e
fauna originais não são compreendidas como agentes ativos (fatores)
do processo de produção agropecuária. O que não quer dizer que
tais elementos não devem ter seu
espaço, muito pelo contrário. A
força motriz do sistema, o aumento contínuo da produtividade, por
mais contrária à preservação que
possa parecer, é, inversamente, a
garantia de que haverá área para
conservação; isto, pois, presumivelmente, quanto menor a área
necessária para gerar uma unidade
de produto, maior será a área dis-
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ponível para ins não produtivos.
Esta solução para o problema antes
formulado pode ser, portanto, concebida como uma rea irmação da
revolução verde pela via da incorporação ad hoc de uma espécie de
“unidade de conservação residual”,
automaticamente liberada pelos
saltos de rendimento (produto /
hectare). É o que se entende por
“economia de terra” (land sparing),
o que se encontra, por exemplo, nos
cinturões agrícolas de países como
os Estados Unidos e a Austrália.
Porém, lora e fauna orig inais
podem ser preservadas e/ou recompostas (se for o caso) em porções de terra em que a agropecuária se desenvolve. Pode-se,
por exemplo, estender os períodos de pousio, permitindo-se, com
isso, uma regeneração lorestal
de maior envergadura, ou, simplesmente, não remover a vegetação original da área de produção.
Natureza e agropecuária podem,
por tanto, compar tilhar terras,
criando-se condições para o melhor aproveitamento dos serviços
prestados pela primeira à segunda. Uma concepção que se enquadra no paradigma da agroecologia
(FISCHER et al, 2011). Esta via é
denominada “compartilhamento
de terra (land sharing)”. Tem como
exemplos os sistemas de cultivo
de café em regiões montanhosas
(não mecanizáveis da Costa Rica)
e em experiências de implementação dos sistemas agroecológicos
(como é o caso dos sistemas agro-

lorestais (SAFs) difundidos pela
EMBRAPA e outras organizações
na Amazônia brasileira).
Cabe ressaltar que a discussão se
insere em uma perspectiva em que
a produção agropecuária é tomada
como um dado e a questão se reduz
a identi icar a maneira pela qual
é possível distribuir as unidades
produtivas no espaço, atingindo-se, com isso, o maior potencial de
resguardo da biodiversidade (proteção à natureza).

2 Alguns Resultados de Pesquisa
Phalan et al (2011), apresentando
a opção entre as duas estratégias
“canônicas” como um problema
de se pesar o custo-bene ício da
intensi icação agrícola – cada polo
da dicotomia é, realmente, um extremo da escala de intensi icação
– estimaram curvas para a relação
entre densidade populacional de
espécies de interesse ecológico (n°
representantes / km²) e grau de de
intensi icação. O trabalho de coleta
(em campo) focalizou pássaros e
árvores em dezenas de áreas de
igual tamanho localizadas na Índia
e em Gana.
Extrapolando, em projeções, os
dados obtidos, chegam à conclusão
de que a intensi icação é a melhor
saída para aumento do grau de biodiversidade nas áreas estudadas.
Ou seja, a revolução verde tenderia
a ser efetivamente “verde”.

O artigo é uma exploração empírica do modelo proposto por Green
et al (2005), em que a intensi icação é ecologicamente positiva ou
negativa em função (i) do conjunto
de produtos agrícolas a serem gerados em um dado espaço e; (ii)
da maneira como lora e fauna se
distribuem ao longo do gradiente
de suscetibilidade à intensi icação.

3 Sentido Prático?
A dicotomia apenas tem alguma
serventia em um nível alto de abstração. Introduzindo-se no raciocínio as características bio ísicas
e sociais prevalecentes em uma
dada região, a consideração acerca
de qual dos dois modelos seria o
mais adequado se torna de di ícil,
senão impossível, solução. Ou, pelo
menos, perde clareza e interesse,
deixando de render resultados.
Isso pois, como quali icado por
todos os autores envolvidos na
controvérsia, a organização da
paisagem prevalecente é fruto de
condições bio ísicas, sociais e, até
mesmo, da herança histórica.

As recomendações, levando em
conta tais complicadores, acabam
por atingir o extremo oposto do
gradiente de simplicidade, comparativamente ao modelo dicotômico. Aponta-se para um conjunto eclético de recomendações o
qual não converge para um ponto
especí ico  o que apenas opera
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para fortalecer a percepção de
que a dicotomia é pouco ou nada
útil na prática.
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1 Mas não absoluto, pois a hipótese implícita
de oposição entre uso agropecuário da

paisagem e sobrevivência da lora e fauna
originais nem sempre encontra apoio nas
evidências.
2 Efeitos de “equilíbrio geral” e a atualíssima
distinção entre desacoplamento relativo e
absoluto são, é claro, deixados de lado.
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