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Finanças Públicas: Dois Temas em Destaque
VERA MARTINS DA SILVA (*)

Dois temas relativos à política iscal são relevantes
neste momento. O primeiro diz respeito à discussão
e promulgação da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) para 2013, PLN 3/2012, a peça de planejamento orçamentário que deve ser elaborada por todos
os entes federados, sendo a da União especialmente
relevante por tratar de assuntos de caráter macroeconômicos (projeção de crescimento econômico,
in lação, câmbio, taxa Selic) e por também servir de
referência para os Estados e Municípios elaborarem
suas próprias projeções. A versão original encaminhada ao Congresso apresenta como objetivo geral o
crescimento econômico com estabilidade econômica,
apoiada num regime iscal responsável, isto é, manutenção de superávit primário e uma visão otimista
sobre o crescimento da economia, conforme se vê na
Tabela 1, a seguir.

to e já superou o planejamento de médio prazo, ao
reduzir a taxa Selic para 8% e com forte possibilidade
de queda para 7,5% a.a ainda neste ano de 2012. O
câmbio também já sofreu depreciação, oscilando em
torno de R$ 2,00 por dólar americano. Quanto ao desempenho do PIB, o futuro é incerto e a continuidade
da recessão nos Estados Unidos e crise bancária e soberana na Europa não permitem o vislumbre de uma
rápida reversão na trajetória da economia brasileira,
atualmente em estagnação.

A visão otimista é um privilégio de um olhar bem
situado no Planalto Central, misto de dever de o ício
de incentivar a percepção positiva da possibilidade
dos eventos e dados, bem como da ainda existência de
superávits primários. A realidade, contudo, mostra-se
menos otimista sobre as possibilidades de crescimen-

Fonte: Anexo de Metas Fiscais, PLN 3/2012.

Tabela 1 – Parâmetros Macro da LDO
2013

2014

2015

5,5

6,0

5,5

Taxa Selic (média ao ano %)

9,43

8,75

8,09

Câmbio (R$ R$/US$ final de período–
dezembro)

1,86

1,88

1,89

PIB (taxa de crescimento real ao ano %)

A aposta no crescimento baseado no mercado interno,
especialmente via redução de impostos sobre alguns
setores é mais do que uma invenção política, mas praticamente um último recurso, já que também a China
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passou a reduzir seu crescimento,
exercendo uma pressão negativa
sobre as exportações brasileiras de
commodities. Não há como escapar:
se os países mais desenvolvidos
continuam atolados em dívidas e
dé icits, há uma tendência a ajustes e redução de importações, com
efeitos desastrosos sobre a economia mundial. Há, portanto, do
lado do comércio exterior uma tendência de redução de exportações
brasileiras, mas as importações
continuam entrando no mercado
interno, especialmente no da indústria manufatureira.
Para incentivar o consumo interno,
então, foram reduzidas as alíquotas do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) sobre alguns
setores, especialmente da linha
branca e automóveis, mudanças
na sistemática de arrecadação das
contribuições para a Previdência
de alguns setores, ao mesmo tempo
em que foram adotadas medidas de
proteção comercial e de incentivo
à competitividade. Fala-se também
da adoção de medidas de redução dos custos da energia elétrica,
outro importante componente de
custos da indústria. Infelizmente,
essa, como várias outras medidas,
tem como bene iciários apenas alguns setores ou mesmo empresas
especí icas, na maioria dos casos
oligopólios, seja por serem considerados “estratégicos” ou por serem
mais bem-sucedidos na atividade
de pressão sobre os agentes públicos na obtenção de bene ícios para
seus interesses. Outra explicação
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é que o objetivo de manter certa
estabilidade iscal, daí entendido
como superávit primário, impede
uma política global de redução
de carga tributária, de modo que
enquanto alguns setores obtêm favores governamentais, outros continuam a custear um sistema iscal
complexo e distorsivo de preços.1
A Tabela 2 mostra as metas iscais
do governo central para os próximos três anos, onde estão reproduzidas algumas informações do
Anexo de Metas Fiscais do governo
central. Prevê-se a permanência da
carga tributária federal em 24,39%
do PIB, o que já nos dá uma pista
de que se há redução de impostos para alguns, haverá elevação
para outros. A despesa primária
também tem uma projeção de estabilidade, em torno de 22,4% do
PIB e, do mesmo modo, há projeção
de resultado primário positivo de
2,15%, o que pode ser lexibilizado
para eventuais obras do Programa de Aceleração do Crescimento
2
(PAC). Observe-se que, apesar do
título grandioso de “Metas Fiscais”,
de fato, a única meta iscal é a relativa ao resultado primário, sendo
o resultado nominal e evolução da
relação dívida/PIB apenas suposições ou estimativas. Cabe lembrar
que na aprovação da LDO do ano
anterior, havia sido aprovada uma
nova meta iscal, que estabelecia
que o dé icit nominal de todo o
setor público não poderia ser superior a 0,87% do PIB, mas essa regra
3
foi vetada pelo Executivo.

Há uma expectativa de redução
da dívida líquida do governo central em relação ao PIB ao longo
desses três anos, especialmente
pela redução das despesas com
juros e títulos ligados ao câmbio e
modi icações no gerenciamento da
dívida. Quando se olha o conjunto
de dados e previsões do governo
central, ica-se com a sensação de
uma situação iscal tranquila, especialmente se comparada com os
demais países. Mas, tal tranquilidade re lete uma alta carga tributária
global, uma distribuição desigual
dessa carga e o fato de o Brasil enfatizar os dados relativos à dívida
líquida do setor público, ou seja,
deduzindo-se os ativos inanceiros
em seu poder. 4
A divulgação dos dados da atividade econômica do início de 2012
acendeu um farol vermelho, com
produção e renda est ag nadas.
Foram anunciadas, então, ações
para tentar expandir o investimento, através de incentivos iscais,
tais como a redução de impostos
sobre produtos industrializados
(IPI), Imposto de Importação (II),
para importação de bens de capital
e diminuição da burocracia para o
investimento público, cujo desempenho tem sido sofrível, apesar da
existência de recursos orçamentários, mas por falta de operacionalização dos programas.
A política de estímulo à demanda
doméstica, que pelo lado monetário se dá pela redução dos juros,
pelo lado iscal ocorre por incen-
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tivos iscais, através da redução de tributos que são
fonte de receita compartilhada entre União, Estados e
Municípios. Aqui aparece o segundo tema de política
ϐiscal importante neste momento: Estados e Municípios têm sofrido compressão de suas receitas
próprias pela estagnação da economia e sempre
têm demandas sociais a atender.

Tabela 2 – Metas Fiscais do Governo Central - LDO 2012
% PIB
2013

2014

2015

Receita Primária

24,39

24,39

24,39

Despesa Primária

22,24

22,24

22,24

Resultado Primário

2,15

2,15

2,15

Resultado Nominal

-0,63

-0,27

0,03

Dívida Líquida

22,10

20,40

18,70

Fonte: Anexo IV, 1.a, PLN 3/12

Os incentivos iscais oferecidos pela União acabam
reduzindo também os recursos compartilhados. E, do
mesmo modo que a União deve apresentar sua LDO
para orientar o orçamento do ano seguinte, Estados e
Municípios devem também realizar seu planejamento,
contudo com essa restrição adicional, qual seja, com
uma base de arrecadação que está sendo erodida
pelos incentivos iscais concedidos pela União. Não é
à toa que circulam no Congresso Nacional algumas
propostas de mudança constitucional para se estabelecer compensações pela redução de tributos compartilhados ou de compartilhamento total das receitas
federais com Estados e Municípios. Há, sem dúvida,
uma base real para tais propostas, pois os valores de
renúncia iscal do governo federal são grandiosos. Segundo o Anexo de Metas Fiscais (Anexo IV do projeto
de LDO, Demonstrativo de Renúncia de Receitas Fiscais), em 2012 a renúncia iscal global está estimada
em R$ 5,9 bilhões, em 2013 em R$ 12,5 bilhões e em
2014 em R$13 bilhões. Estes valores estão subestima-

dos, uma vez que há vários bene ícios iscais para os
quais não são apresentados os valores estimados da
renúncia de receita.
O impacto sobre a Previdência será também signiϐicativo: somente no caso da contribuição previdenciária patronal, que em vários setores foi modi icada
com a substituição da contribuição sobre folha de
pagamento pela contribuição sobre receita bruta, a
renúncia iscal envolvida representa cerca de 30% do
total estimado para 2012, e 42% para 2013 e 2014.
Portanto, os futuros dé icits da Previdência já estão
assegurados, e quem vai cobrir o rombo serão os aposentados, atuais e futuros. Nesse contexto, já se fala
de uma nova fase da eterna reforma da previdência,
que deverá substituir o fator previdenciário por uma
regra de soma de tempo de contribuição mais idade,
o que serviria para eliminar de vez as aposentadorias
precoces.5
Entre os con litos entre o presente e o futuro e entre
os diversos agentes econômicos, a questão federativa volta à discussão, pois continua sem de inição
clara como será a partilha e uso dos royalties do petróleo, assim como serão as novas regras de distribuição de recursos aos Estados, através do Fundo de
Participação dos Estados (FPE).6 Este fundo deverá
ser necessariamente modi icado, pois a atual forma
do fundo deixa de valer em 31 de dezembro de 2012
e o Supremo Tribunal Federal (STF) já julgou como
inconstitucionais seus atuais critérios de repartição,
embora tenha garantido a vigência deles até a data-limite. Portanto, é hora de se rediscutir a estrutura
de federalismo iscal existente no Brasil. É lamentável
que este tema não seja objeto de grande discussão
pela grande mídia, que enfatiza os escândalos políticos, aparentemente permanentes, e a agenda eleitoral, deixando de contribuir para uma discussão mais
profunda sobre os rumos do tamanho e da estrutura
iscal do País.7

julho de 2012
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1 Além do compromisso do governo em manter superávit iscal, a Lei
de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000 exige que as renúncias de
receita iscal sejam acompanhadas por medidas de recomposição de
receita pública.
2 Enquanto o resultado primário do setor público não inanceiro do
governo central foi de inido em 2,15% do PIB entre 2013 e 2015,
o resultado de todo o setor público foi previsto em 3,10% do PIB. A
diferença é que a União pode apenas indicar ou sugerir esse indicador
como meta, pois não tem poder para interferir nas políticas iscais
dos outros níveis de governo. Esse percentual do superávit primário
de 2,1% do PIB do governo central corresponde a R$ 108 bilhões em
2013, valor que pode ser reduzido para R$ 44 bilhões em função das
obras do PAC, cerca de 40% do valor da meta cheia, e da evolução
do resultado primário de Estados e Municípios. Portanto, já há um
mecanismo de grande lexibilidade para o resultado primário na
condução da política iscal.

7 Até a elaboração deste artigo, houve a aprovação do substitutivo ao
projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2013 pelo Congresso Nacional (17/07/2012), mas ainda deve ser encaminhado à
sanção presidencial.

3 Conforme o Anexo Objetivos das Políticas Monetária, Creditícia e
Cambial, elaborado pelo Banco Central, “em relação ao superávit
primário do setor público como um todo, que havia alcançado 2,70%
do PIB em 2010,elevou-se para 3,11% em 2011, enquanto o dé icit
nominal passou de 2,48% do PIB para 2,61% no mesmo período.”
(Anexo I, PLN 3/2012).
4 Caso se enfatizasse a dívida bruta total do setor público brasileiro, a
relação dívida/PIB poderia chegar a 66% em 2011 (cf. Fiscal Monitor,
IMF, Ap 2012).
5 Há evidências de que mesmo com a introdução do fator previdenciário, que reduz o valor das aposentadorias conforme a expectativa
de vida, as pessoas continuam preferindo obter suas aposentadorias
tão logo o tempo de contribuição permita, antes mesmo de atingir o
teto previdenciário.
6 Sem falar na questão da guerra iscal, dívida dos Estados e o acerto
de contas entre os entes federados e a Previdência Social.

julho de 2012

(*) Doutora em teoria econômica pelo IPE-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Origens e Evolução da Indústria de Máquinas e Equipamentos
em São Paulo, 1870-1960: 1. As Origens
MICHEL DELIBERALI MARSON (*)

1 Introdução
A série de três artigos que será
publicada nas próximas edições
deste boletim tem como objetivo
apresentar os principais resultados de minha tese de doutorado
(MARSON, 2012). A tese trata das
origens e evolução da indústria
de máquinas e equipamentos em
São Paulo entre 1870 e 1960. As
motivações para a pesquisa foram
as lacunas na historiogra ia da
industrialização brasileira sobre
as origens e evolução da indústria de bens de capital produtora
de máquinas e equipamentos. As
questões geralmente investigadas

pela literatura foram a dependência da importação de máquinas e
equipamentos pelo Brasil, a baixa
participação da indústria de máquinas e equipamentos na indústria de transformação brasileira e
a necessidade de implantação de
uma indústria de bens de capital
pesada com adaptação de tecnologia avançada devido ao seu desenvolvimento tardio. Argumentamos
no trabalho que, apesar dessas
questões serem importantes, seu
foco de análise contribuiu para limitar o entendimento da nascente
indústria de máquinas e equipamentos nacional. Ao longo do trabalho reconhecemos a importância

da indústria de máquinas e equipamentos e de bens de capital para
a industrialização brasileira no
período anterior à década de 1960.
O primeiro artigo tratará de questões teóricas, da evolução histórica
da indústria de bens de capital em
países desenvolvidos e também
da discussão sobre as origens da
indústria de máquinas no Brasil
e mais especi icamente em São
Paulo. Será dada ênfase às origens
dos empresários e os efeitos da 1ª
Guerra Mundial sobre a indústria
de máquinas e equipamentos paulista. O período histórico abordado
no primeiro artigo é de 1870 a
1920.

julho de 2012
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O segundo artigo da série apresentará as transformações na indústria de máquinas e equipamentos
do Estado de São Paulo nas décadas de 1920 e 1930, tendo como
foco a evolução da produção agregada da indústria e mudanças qualitativas nos produtos produzidos.
Será dada ênfase à diversi icação
industrial na década de 1920 e aos
efeitos da Grande Depressão sobre
a indústria de máquinas e equipamentos no Estado de São Paulo.
O terceiro artigo, último da série,
consistirá em analisar dois casos
de evolução de empresas de máquinas e equipamentos entre 1920
e 1960, a Dedini e a Romi, avaliando a evolução do mercado das
empresas.

2 A Indústria de Máquinas e
Equipamentos no Processo de
industrialização
A indústria de máquinas e equipamentos possui características especí icas e o seu desenvolvimento
foi importante para o processo de
industrialização. O desenvolvimento da indústria de bens de capital,
incluindo máquinas e equipamentos, ao contrário da indústria de
bens intermediários, não se deu
com aumento de economias de escala de empresas, mas antes com
mudanças nos padrões de especialização dentro da indústria. A
transição de um setor produtor de
ferramentas rudimentares construídas por artesãos para um setor
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produtor de máquinas de precisão construídas por mecânicos e
engenheiros foi lenta, gradual e
cumulativa na Europa nos séculos
18 e 19. Na Inglaterra, apesar de
sua importância, essa indústria
foi geralmente pequena, empregou
poucos homens e o valor da produção do setor foi baixo relativamente a outros setores industriais.
Nos Estados Unidos, a indústria de
máquinas-ferramentas nunca atingiu uma grande dimensão ao nível
de empresa individual, constituindo um setor com grande número
de empresas, tornando-se desde o
inal do século 19 altamente especializada.
Assim, a gênese da indústria de
máquinas em países desenvolvidos foi resultado do desenvolvimento, em especial, da indústria
de bens de consumo. Apesar de
sua importância para o desenvolvimento do processo de industrialização, a indústria de máquinas
permaneceu pequena em relação
a outros setores industriais, e na
evolução do setor as pequenas empresas complementaram a produção das grandes empresas. O capital humano foi mais importante do
que o capital ísico para a entrada
na indústria e a necessidade de reparos técnicos das máquinas criou
proteção natural para empresas
especializadas próximas à demanda. Essas são algumas hipóteses
con irmadas ao longo do trabalho
que explicam o aparecimento da
indústria de máquinas e equipamentos no Estado de São Paulo

no inal do século 19. A indústria
mecânica em São Paulo nasceu
pequena, com a produção em pequenas o icinas de artesãos e fundições. Essas o icinas e fundições
surgiram com a necessidade de
reparo de máquinas importadas e
estavam ligadas a uma demanda
local e geralmente de um segmento de mercado especí ico.

3 Origens da Indústria de Máquinas e Equipamentos em São
Paulo
Há registros de iniciativas isoladas
de reparo de máquinas e equipamentos no Brasil antes do desenvolvimento da economia primário-exportadora a partir de meados
do século 19. No período colonial,
a principal demanda por equipamentos derivava do aparelhamento
de engenhos de açúcar e derivados
da cana. Em São Paulo houve produção de ferramentas e utensílios
em fornos rudimentares já no inal
do século 16; porém, a despeito
da facilidade de aquisição de matérias-primas com a descoberta
de minério de ferro, o setor não
se desenvolveu. Com o advento da
economia primário-exportadora
a indústria de máquinas e equipamentos iria desenvolver-se em São
Paulo.
A historiogra ia da industrialização brasileira destacou como agentes sociais responsáveis pela gênese da indústria os imigrantes e os
fazendeiros ligados à produção de
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café. Entre os imigrantes existiram
diferenças importantes, e parte da
historiogra ia deu destaque para
os imigrantes ligados ao comércio
de importação, imigrantes de classe média, que vieram com algum
recurso para o País, ou imigrantes
operários que se tornaram empreendedores. A contribuição do trabalho para o debate será resumida
a seguir.
Na tese foi traçado um panorama
da evolução da indústria mecânica
em São Paulo entre 1870 e 1960.
Foi realizado um trabalho de organização e sistematização de dados
de várias fontes1 para melhor compreender o crescimento e desenvolvimento da indústria de máquinas,
o icinas mecânicas e fundições no
inal do século 19 e início do século
20. Aqui será feito um balanço dos
principais resultados.
As empresas de máquinas, o icinas mecânicas e fundições em
1873, em sua maioria, faziam parte
de um núcleo urbano artesanal.
A maioria dos produtores tinha
relações com alguma pro issão
artesanal do local onde estavam situados como torneiro, carpinteiro,
ferreiro, marceneiro, maquinista e
outros. Alguns desses produtores
eram artesãos de origem germânica, resultado de uma imigração anterior à “imigração em massa” incentivada pela cafeicultura. Havia
pouca relação desses produtores
com o comércio importador e com
as fazendas exportadoras. Já em
1891, as empresas da indústria de

máquinas, o icinas mecânicas e
fundições no Estado de São Paulo
apresentaram muitas ligações com
o comércio exterior. Muitas das
empresas presentes no setor em
1891, além de produzirem algumas
máquinas, também as importavam.
Essas empresas eram “casas de
importação” de propriedade de
imigrantes comerciantes, que controlavam o comércio, a distribuição
e o inanciamento das máquinas
importadas. Essa relação das empresas da indústria de máquinas
e equipamentos com o comércio
importador irá diminuir ao longo
da década de 1890.
A produção da indústria mecânica
surgiu da necessidade de fornecer
assistência técnica para as máquinas que importavam, com o
reparo e o fornecimento de peças e
algumas máquinas inteiras. As empresas ligadas a imigrantes comerciantes foram predominantes em
1891, e poucas empresas estavam
ligadas diretamente a cafeicultores, como empreendedores. Poucas
empresas foram fundadas por cafeicultores. Entretanto, ao longo da
década de 1890 muitos fazendeiros
ligados ao café contribuíram para a
expansão e crescimento de irmas
de máquinas e equipamentos fundadas por imigrantes que abriram
o capital e tornaram-se sociedades
anônimas no início da década de
1890. A forma de contribuição dos
fazendeiros foi através de compra
de ações e aquisição do controle de
Companhias que principalmente

produziam máquinas de bene iciamento de café.
Durante a década de 1890 encontramos ainda fundações de muitas
empresas, aparentemente sem
ligação com o comércio exterior
(impor t ação e expor t ação), de
imigrantes que possuíam algum
conhecimento técnico de mecânica e metalurgia. Na maioria, essas
empresas fundadas entre a última
década do século 19 e início do
século 20, além de não terem ligações com o comércio importador,
não surgiram para atender diretamente ao setor cafeeiro, e sim
para atender a um mercado especí ico local ou regional. As empresas atenderam à necessidade de
máquinas para: bene iciamento da
mandioca, indústria alimentícia
(fabricação de massas), bene iciamento e limpeza do arroz  sem
contar as máquinas de bene iciamento do algodão e da indústria
da cana-de-açúcar, principalmente no interior do Est ado. A lém
disso, foi atendida a necessidade
de máquinas e acessórios para a
indústria têxtil, de papel, papelão,
borracha e outras indústrias de
bens de consumo, principalmente
na capital paulista.
Apesar de não ter ligações diretas
com o surgimento de algumas empresas de imigrantes mecânicos,
o setor cafeeiro incentivou o movimento econômico geral, que aumentou as necessidades para máquinas de outros setores. A maioria
das cidades onde localizamos a
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fundação de empresas que produziam máquinas para outros setores
estava ligada economicamente à
prosperidade do café. Certamente
o desenvolvimento de economias
locais impulsionadas pela economia do café criou demanda e necessidade de outras máquinas. Essas
empresas nasceram, a princípio,
para atender a uma demanda local
e às vezes muito peculiar, ou seja,
uma produção com características
semiartesanais, pois não empregavam uma linha seriada de produção. Outro fato é que mesmo em
mercados pouco especializados,
como o mercado de máquinas de
bene iciamento de café e algodão,
havia uma grande variedade de
máquinas, com grande variação de
preços.

4 Os Efeitos da 1ª Guerra Mundial
A historiogra ia especí ica para
a indústria de bens de capital e
indústria mecânica apresenta divergências de interpretações para
o impacto da 1ª Guerra Mundial no
setor. Ao reduzir as importações, a
1ª Guerra Mundial teria, segundo
Warren Dean, estimulado a abertura de diversas o icinas para o
trabalho de metais em São Paulo
para produzir peças e máquinas de
ferro fundido. Luiz Aranha Correa
do Lago et alii também a irmaram
que o período de 1915 a 1919 foi
favorável à produção interna de
equipamentos mais simples e à expansão da capacidade de produção
da indústria de bens de capital.
Por outro lado, Wilson Suzigan
considerou o período da 1ª Guer-

ra Mundial desfavorável tanto ao
investimento como à produção da
indústria metal-mecânica. A seguir,
apresentamos os principais resultados da pesquisa relacionados a
esse debate.
Ao longo do trabalho mostramos
que mesmo com os efeitos da 1ª
Guerra Mundial no comércio exterior, a evolução do capital registrado das empresas de máquinas, o icinas mecânicas e fundições tinha
forte ligação com o setor exportador durante a década de 1910. Os
efeitos da 1ª Guerra Mundial foram
muito negativos para a evolução
do capital registrado na indústria
de máquinas, o icinas mecânicas e
fundições paulista. No período do
con lito diminuiu a importação de
máquinas em São Paulo.

Tabela 1 – Dados Gerais Sobre a Indústria de Máquinas, Oficinas Mecânicas, Fundições e Importações de
Máquinas, Estado de São Paulo, 1911-1920 (em mil-réis constantes de 1920 e porcentagem)
Ano

Capital na indústria de máquinas,
oficinas mecânicas e fundições
(preços de 1920)

Importação de máquinas
(preços de 1920)

Empresas
fundadas

Capital médio das
empresas fundadas
(preços de 1920)

1911

1.406.371

39.199.846

6

234.395

12

1912

1.666.337

48.793.910

8

208.292

13

1913

869.188

49.701.450

8

108.648

12

1914

74.455

21.909.461

4

18.614

10

1915

163.754

9.457.152

9

18.195

4

1916

769.175

12.947.641

11

69.925

5

1917

515.316

17.661.062

16

32.207

6

1918

1.043.095

18.183.260

12

86.925

6

1919

1.904.270

31.528.891

23

82.794

8

1920

1.056.000

62.724.509

10

105.600

10

Fonte: Marson (2012, p. 64).
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A grande redução na importação de máquinas resultou no aparecimento de várias pequenas empresas,
geralmente pequenas o icinas para reparar as máquinas importadas. A maior parte das empresas fundadas
entre 1914 e 1920 durou apenas meses. Assim como
relataram Warren Dean, Wilson Suzigan e Luiz Aranha Correa do Lago et alii, muitas das empresas que
surgiram para reparar as máquinas não sobreviveram ao im da 1ª Guerra. Assim, concordamos com os
autores que os efeitos mais expressivos no número de
empresas fundadas foram de curto prazo, mas encontramos casos de empresas surgidas nesse período que
cresceram e se desenvolveram.
Os efeitos da 1ª Guerra Mundial favoreceram o crescimento e desenvolvimento de maiores empresas,
geralmente as sociedades anônimas, na indústria de
máquinas e equipamentos. No trabalho foi feita uma
análise dos balanços da maior empresa paulista do
setor na década de 1910, a Companhia Mecânica e Importadora de São Paulo. Ao longo da década, apesar da
piora em alguns indicadores de liquidez, que não deixaram a empresa em situação de risco de insolvência,
praticamente todos os outros indicadores econômicos
e inanceiros melhoram, mesmo nos anos do con lito
da 1ª Guerra. A empresa soube tirar proveito das condições resultantes dos efeitos da 1ª Guerra Mundial,
principalmente da diminuição da concorrência, com as
menores importações de máquinas do exterior e com
possibilidades de diversi icação em outros setores.
Este artigo tratou das origens da indústria de máquinas e equipamentos em São Paulo. Acompanhamos a
evolução dessa indústria de 1870 até 1920, identi icando quem eram os empreendedores da indústria.
Também ponderamos os efeitos da 1ª Guerra Mundial
sobre o setor, concordando com os principais trabalhos sobre o tema de que os efeitos foram negativos,
principalmente em relação ao investimento. Avançamos na compreensão do tema identi icando as empresas que foram fundadas entre 1914 e 1920. Algumas
dessas empresas foram importantes para o setor em
períodos posteriores. Também identi icamos que os

efeitos da guerra foram diferentes para tipos de organização de empresas.
O segundo artigo da série analisará as mudanças na
indústria em São Paulo nos anos 1920 e 1930. Será
dada ênfase à diversi icação industrial na década de
1920 e aos efeitos da crise de 1929 e da Grande Depressão sobre a indústria de máquinas e equipamentos no Estado de São Paulo.

Referência
MARSON, Michel Deliberali. Origens e evolução da indústria de
máquinas e equipamentos em São Paulo 1870-1960. 2012. Tese
(Doutorado em Economia das Instituições e do Desenvolvimento)
 Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: <http://
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-19062012185159/>.

1 Para as fontes e os dados quantitativos consultar Marson (2012).
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1 Introdução
Profundas mudanças nas regras
previdenciárias de vários países
têm ocorrido em decorrência de
um processo generalizado de envelhecimento populacional que afeta
todos os continentes do globo. Este
processo ocorre em ritmos variados, ou seja, em algumas regiões
com menor e outras com maior velocidade. Também acontece a partir de patamares muito diferentes,
sendo a partir de uma população
extremamente jovem na África e
bem mais envelhecida na Europa
e em outros países mais desenvolvidos. Nesse contexto, adquire
ainda maior importância avaliar as
regras previdenciárias de outros
países, bem como, na medida do
possível, a sua evolução ao longo
do tempo, em especial no período
mais recente, cientes das distintas
condições sociais, demográ icas e
econômicas de cada um deles. Essa
preocupação deve ser vista tanto
pelo lado da sustentabilidade iscal
a médio e longo prazos como pela
preocupação com a ampliação e o
aperfeiçoamento da proteção social dos idosos.
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A previdência social consolidou
seu papel de proteção econômica
e social dos indivíduos ao redor
do mundo. Em boa parte dos países, funciona como uma poupança
forçada, em um regime solidário
de repartição simples, em que a
geração atual de contribuintes e o
Estado, por meio de arrecadação
de impostos, garantem a sustentabilidade inanceira da previdência. Além disso, a previdência tem
signi icativa in luência na redução dos índices de pobreza e na
manutenção do poder de compra
dos aposentados. Assim, percebe-se, mundialmente, o crescimento
da participação da previdência,
tanto nos gastos públicos quanto
no Produto Interno Bruto – PIB,
motivo pelo qual esse assunto vem
ganhando espaço na agenda governamental de praticamente todos os
países.
O presente artigo busca, de forma
sintética e mais geral, apresentar
uma pesquisa das regras vigentes em vários países ao redor do
mundo, e está organizado da seguinte forma: a) na primeira parte
é apresentada uma visão geral das
regras previdenciárias em vários
países do mundo, descrevendo,

sempre que possível, embora de
forma sintética, mudanças ocorridas recentemente; b) na segunda
parte são apresentadas as considerações inais. No presente artigo não serão feitas comparações
com o caso brasileiro, nem haverá
avaliação do mérito ou da justiça
social relativos às mudanças nas
regras previdenciárias dos países
pesquisados.

2 As Regras Previdenciárias ao
Redor do Mundo
2.1 Panorama Geral
Um primeiro aspecto bast ante
comum nas regras previdenciárias
é a combinação de critérios de
idade e tempo de contribuição, embora em alguns países com nível de
proteção mais elevado e universalista exista a possibilidade de concessão das aposentadorias de caráter não contributivo, por tempo
de residência no país. As regras
previdenciárias tentam conciliar
tanto o princípio da equidade horizontal, em que o valor do bene ício
da aposentadoria é proporcional ao
montante das contribuições feitas
ao longo da vida do trabalhador,
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bem como o princípio da equidade
vertical, em que as contribuições
são feitas com base na capacidade
de pagamento do indivíduo, ocorrendo, nesse caso, uma transferência indireta de recursos para
os trabalhadores de baixa renda,
característica típica de um regime
solidário de repartição simples. O
equilíbrio entre esses dois princípios não é tarefa fácil para os
legisladores.
Neste artigo foram analisadas as
regras de concessão de aposentadoria de 27 países, sendo 16 europeus, 5 asiáticos, 5 no continente
americano, além da África do Sul
(Quadro 1). Os dados apresentados
baseiam-se, em sua grande maioria, nos documento da OCDE – Pensions at a Glance, 2011, e no Social
Security Programs Throughout the
World, 2010, divulgado pela ISSA
(International Security Association).
Dessa forma, não necessariamente
estão abrangidas eventuais alterações nas regras dos países
pesquisados ocorridas após 2011.
Além disso, não foram considerados sistemas de aposentadoria
especí icos para certos grupos de
trabalhadores, como funcionários
públicos e trabalhadores em condições especiais, bem como cabe
rea irmar que as fontes de dados
foram, portanto, indiretas e não a
partir dos dados o iciais de cada
um dos países.
A idade de aposentadoria é considerada aquela a partir da qual o
individuo pode solicitar os bene-

ícios integrais de aposentadoria.
É um fator-chave do sistema previdenciário e o elemento que mais
causa controvérsias nas alterações
das regras previdenciárias, pois
impacta diretamente na vida das
pessoas. Em alguns países é possível a aposentadoria antecipada,
com ou sem reduções nos bene ícios, levando-se em consideração
o tempo de contribuição. Outros
países não têm uma idade ixa de
aposentadoria, mas um rol de idades com as quais o indivíduo pode
se aposentar.
Estudos realizados nos países da
OCDE revelam que na segunda metade do século 20 houve redução
na idade média de aposentadoria,
ao mesmo tempo em que ocorreu o
aumento da expectativa de vida da
população. França e Luxemburgo,
por exemplo, reduziram a idade de
aposentadoria de 65 para 60 anos
na década de 80. No mesmo período, Canadá e Noruega modi icaram
a idade, que era de 70 anos, para 68
e 65, respectivamente. Somente a
partir de 1993 a idade de aposentadoria começa a aumentar por
meio de alterações implantadas
de forma gradual e por períodos
mais longos. Atualmente, a idade
média de aposentadoria nos países
da OCDE é de 63 anos para homens
e 61 anos para mulheres (OCDE,
2011).
Dentre os países analisados neste
artigo, vários passaram por alterações recentes que elevaram a
idade de aposentadoria, em geral

de forma gradual. Na Alemanha,
Dinamarca, Espanha, França, Estados Unidos e Coreia a idade é a
mesma para ambos os sexos e será
gradualmente elevada. Já na Itália,
Reino Unido e República Tcheca,
onde há diferença nas idades para
concessão de aposentadoria aos
homens e às mulheres, a idade dos
homens será mantida e a idade
das mulheres será elevada para
igualar-se à dos homens. Na Romênia, as idades de ambos os sexos
serão elevadas, porém a idade para
mulheres continuará menor. Apenas na África do Sul houve redução
da idade de aposentadoria dos
homens, igualando-se à idade das
mulheres.
Outra tendência obser vada é a
criação de políticas que estimulam
o trabalhador a permanecer mais
tempo no mercado de trabalho.
Essas políticas envolvem aumento
de restrições para aposentadoria
antecipada e aumento de bene ícios para aqueles que se aposentam
mais tarde.
Dos 27 países analisados, seis não
permitem aposent adoria antecipada (Holanda, Polônia, Reino
Unido, China, Rússia e África do
Sul). Já Dinamarca, República Tcheca, França, Grécia, Itália, Coreia e
Espanha buscaram desestimular
a aposentadoria antecipada, seja
aumentando o tempo mínimo de
contribuição necessário ou reduzindo o bene ício.
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Assim, percebe-se que as reformas
previdenciárias são estruturadas
com o objetivo não só de garantir
o equilíbrio inanceiro do sistema
de aposentadorias, mas também
de possibilitar melhoria nos bene ícios daqueles que se aposentam de
forma mais tardia. Há um trade-off
entre o nível de bene ício e a idade
de aposentadoria, ou seja, quanto
mais tarde ocorrer a aposentadoria, melhores os bene ícios que
poderão ser oferecidos.

2.2 Reformas Recentes
Espanha
Um exemplo das profundas alterações nas regras previdenciárias
de vários países desenvolvidos, em
especial na Europa, é o caso da Espanha. Na década de 80, um amplo
acordo econômico e social promoveu importantes reformas: houve
reforço do caráter proporcional
das aposentadorias com respeito
ao tempo de contribuição e a busca
da universalização por meio de bene ícios assistenciais.
A Espanha, como o Brasil, é um
regime de repartição com um inanciamento fortemente vinculado
à folha de salários1 , e a despesa
com Seguridade Social supera a
casa dos 10% do PIB. Atualmente,
a aposentadoria contributiva é de
65 anos com pelo menos 35 anos
de contribuição para bene ício integral ou 15 anos de contribuição
para bene icio parcial 2 , incluindo
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pelo menos dois anos de contribuição nos últimos 15 anos. Também
é permitida aposentadoria para
pessoas com 61 anos, desde que
estejam desempregadas de forma
involuntária, com pelo menos 30
anos de contribuições e registradas
como “buscando emprego” por no
mínimo seis meses antes do requerimento da aposentadoria por
idade.
Em função das di iculdades econômicas pelas quais a Espanha vem
passando, foi estabelecido um novo
acordo político e social pelo qual a
idade de aposentadoria será elevada de forma gradual de 65 para 67
anos. De acordo com o texto aprovado em 2011, o trabalhador espanhol
poderá aposentar-se aos 67 anos
com bene ício integral se tiver contribuído por pelo menos 37 anos. Já
para se aposentar com apenas 65,
terá que ter contribuído mais: 38
anos e 6 meses. A nova regra aprovada entra vigor em 2013.

Alemanha
Com um dos sistemas de seguridade social mais consolidado do
mundo, a Alemanha tem uma cobertura de proteção social de cerca
de 90% da população, considerando também as políticas públicas de
assistência social. Evidentemente, isso tem um custo: o país gastou com aposentadorias, em 2011,
cerca de 10,7% de seu PIB, devido
também ao fato de 20,5% da população ter mais de 65 anos. A média

de gastos anuais com aposentadorias nos países membros da OCDE
é de 7% do PIB.
Na Alemanha também ocorrerá
um aumento da idade mínima para
aposentadoria, que será elevada
de 65 para 67 anos, gradualmente,
entre 2012 e 2029, para pessoas
que nasceram antes de 1965. Para
pessoas que nasceram depois de
1964, a idade de aposentadoria já é
de 67 anos. Haverá a possibilidade
de requerer o bene ício integral
aos 65 anos, mas com 45 anos de
contribuição.

França
No caso da França, houve uma reforma do sistema previdenciário
em 2010, em que a idade mínima
para aposentadoria aumentaria de
60 para 62 anos, gradualmente, até
2018. 3 Em 2003 já havia sido feita
uma reforma que aumentou o período mínimo de contribuição, com
previsão de aumento gradual para
42 anos de contribuição até 2020. A
França tem urgência na consolidação das reformas previdenciárias
devido ao alto valor da despesa
com os bene ícios desse tipo. Por
exemplo, em 2011, o país gastou
12,5% de seu PIB com aposentadorias em geral.

Reino Unido
No Reino Unido, a aposentadoria se
dá com idade de 65 anos para homens e 60 anos para as mulheres,
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mas, no último caso, está subindo
gradualmente para 65 até 2020,
com 30 anos de contribuição. Com
16,6% da população acima dos 65
anos, o Reino Unido gastou 5,4%
do PIB, em 2011, com aposentadorias e bene ícios sociais, proporção
abaixo da média dos países da
OCDE, que é 7% do PIB. Isso só é
possível devido à alta proporção
de adesão ao regime de previdência pública. Segundo o documento
World Development Indicadors 2012,
71,5% da população em idade ativa
contribuiu à previdência em 2005.

Grécia
Assim como outros países europeus, a Grécia enfrenta o problema
do ônus inanceiro crescente do
sistema previdenciário causado
pelo envelhecimento da população
e, no caso desse país, agravado por
aposentadorias antecipadas em
massa. Para isso, em 2011 a Grécia
aprovou um pacote de medidas de
austeridade, com cortes na seguridade social no valor de USD 7,3
bilhões, a serem executados de
2011 até 2015. Entre as medidas
aprovadas est ão o aumento da
idade de aposentadoria para as
mulheres de 60 para 65 anos em
2013, igualando-se à dos homens,
e o aumento do tempo mínimo de
contribuição para aposentadoria
integral de 37 para 40 anos a partir
de 2015. Também serão incluídas
sanções para os casos de aposentadoria antecipada (redução de 6%
no valor da aposentadoria por cada

ano de aposentadoria antecipada),
como forma de incentivo para que
os trabalhadores mais velhos permaneçam na força de trabalho.

Itália
Na Itália, os gastos com aposentadorias para trabalhadores do setor
privado e de funcionários públicos
representam cerca de 14% do produto interno bruto (PIB), mais do
que qualquer outro país membro
da OCDE. Em 2010, o parlamento
aprovou alterações na previdência
como parte de um plano de austeridade de € 54 bilhões. O plano
prevê, entre outras medidas, o
aumento gradual da idade de aposentadoria para as mulheres de 60
para 65 anos a partir de 2014 até
2026.

Dinamarca
Em 2006, a Dinamarca lançou uma
política de aumento gradual na
idade mínima de aposentadoria
antecipada, de 60 para 62 anos até
2022, e o aumento da idade de aposentadoria integral de 65 para 67
anos até 2027. Em maio de 2011, o
governo propôs aumento da idade
de aposentadoria antecipada para
64 anos até 2023. Outras frentes de
governo propuseram até mesmo o
im da aposentadoria antecipada.
Dentro da tradição de alto nível de
proteção dos países da região, a concessão de aposentadoria é possível
mesmo sem contribuição, apenas
com tempo de residência no país.

Ásia
Enquanto na maioria dos países
desenvolvidos a idade média de
aposentadoria é de 63 anos para
homens e 61 anos para mulheres,
no sudeste da Ásia, a idade média
é de 59 anos para homens e 57
anos para mulheres. Apesar de
nesses países a expectativa de
vida ser mais baixa, ainda assim, o
tempo de aposentadoria é cerca de
2 anos (homens) e 3 anos (mulheres) maior que nos países desenvolvidos. Outros fatores como pensões
relativamente altas e cobertura
baixa ameaçam a sustentabilidade
inanceira do sistema previdenciário do sudeste asiático.
Na China já se discutem algumas
alterações previdenciárias, ainda
que o sistema tenha sido revisado
em 2006. A primeira lei nacional
sobre seguro social data de 2010 e
esta lei teve como principal objetivo uni icar os esquemas de seguridade social existentes.
Na realidade, a China apresenta
um sistema com dois pilares: um
básico, que cobre os trabalhadores
urbanos e cujo valor do bene ício
depende do rendimento médio na
província; outro que funciona com
base em contas individuais, para
os quais os empregados pagam 8%
dos seus salários. O capital acumulado se transforma em um luxo de
pagamentos na época da aposentadoria, dividido por um fator que
depende da idade da aposentadoria
e média nacional de expectativa
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de vida. Recentemente vêm sendo
implementados esquemas piloto
de aposentadoria rural, com uma
contribuição de 55 yuan por mês
por pessoa segurada.
Na Índia, discutem-se reformas
previdenciárias para aumento da
cobertura e melhoria na e iciência
do sistema previdenciário.

África do Sul
Entre os países pesquisados, a
África do Sul foi o único em que a
idade mínima de aposentadoria diminuiu. Nesse país, o sistema previdenciário é universal e não contributivo. Por meio de uma reforma
implementada em 2008, com o objetivo de diminuir a pobreza, o governo baixou gradualmente a idade
de aposentadoria dos homens de
65 para 60 anos, regra em vigor
desde abril de 2010, igualando à
idade de aposentadoria das mu4
lheres. O regime paga 2,2 milhões
de bene ícios a pessoas na África
do Sul e, por isso, é fundamental
para a sobrevivência da população
de baixa renda. Devido aos altos
índices de mortalidade entre os
adultos decorrentes de epidemias
como AIDS e ao alto índice de desemprego no país, muitas famílias
dependem da renda do aposentado.
Nesse contexto, a aposentadoria é
fundamental para a subsistência
de parcela relevante da população.

Chile
O Chile, nos últimos 30 anos, realizou reformas profundas e perma-
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nentes em sua previdência. Inicialmente, em 1981, o país promoveu
uma mudança do regime de repartição simples para capitalização. A
reforma chilena foi feita em um contexto que tinha duas características
singulares: o regime político, sob o
governo fechado de Pinochet, e a situação iscal, que estava em um momento de austeridade e equilíbrio.
Isso gerou um dé icit, devidamente
previsto, de transição, uma vez que
o Estado perdeu a receita – que foi
para os novos fundos, mas continuou responsável pela despesa dos
aposentados, despesa que tende a se
extinguir no longo prazo. Contudo,
a medida acabou resultando em redução da cobertura, dadas as limitações de capacidade contributiva
dos trabalhadores, e também em diiculdade de acumulação necessária
para inanciar uma aposentadoria
mínima por parte de parcela relevante dos trabalhadores.
Segundo o Senado Federal “O caso
chileno é interessante porque, por
muitos anos, foi citado como exemplo a ser seguido, já que seu vigoroso crescimento era atribuído ao
aumento da poupança gerado pela
radical reforma empreendida. Se
isso é verdade, não é menos verdadeiro que, entre 1990 e 2003, a
cobertura dos bene ícios contributivos chilenos diminuiu enquanto a
dos assistenciais aumentou, apontando que a reforma implantada
havia di icultado o acesso aos primeiros. A comprovação é que, após
30 anos de reforma da previdência
social, os chilenos se depararam

com um fato desconcertante: muitos cidadãos, os que constituem
a base da pirâmide social, chegaram à idade de aposentadoria sem
nenhuma poupança acumulada”.
(AMARO, 2011, p. 39-40)
Por essa razão, houve nova alteração em 2008, quando o Chile criou
uma pensão básica para maiores de
65 anos de idade que nunca contribuíram para a previdência, ou cujas
contribuições não eram su icientes
para que tivessem direito a pensão.
A nova lei também introduziu o pagamento de um valor adicional na
aposentadoria de mulheres acima
de 65 anos que tiveram um ou mais
ilhos. Essas medidas buscam combater a pobreza entre a população
idosa.
A lém dos países mencionados
acima, outros países implementaram alterações recentes para
aumentar a idade de aposentadoria no longo prazo, como Estados
Unidos, República Tcheca e Coreia,
conforme descrito no quadro a
seguir. Além dos casos descritos
no referido quadro, na Austrália, a
idade de pensão é de 65 anos para
homens e 63,5 anos para mulheres, mas irá subir gradualmente
para 65 anos em 2014. A partir de
2017, a idade será aumentada em 6
meses a cada 2 anos até atingir 67
anos em 2023. Na Áustria, a idade
de aposentadoria é de 65 anos para
homens e 60 para mulheres, mas
no último caso irá subir para 65
anos até 2033.

65 anos de idade e mínimo de 35 anos de contribuição
para benefício integral, ou 15 anos de contribuição para
benefício parcial, com pelo menos 2 anos de contribuição
nos últimos 15 anos.
Entre 2013 e 2027 a idade mínima passará para 67 anos
de idade e 37 anos de contribuição progressivamente.
Surgirá, alternativamente, a possibilidade de
aposentadoria com 65 anos e 38,5 anos de contribuição.

Em 2003, o período mínimo de contribuição aumentou
de 37,5 para 40 anos e será elevado gradualmente até
42 anos até 2020. Em 2010, foi aprovada reforma que
aumenta a idade mínima para 62 anos até 2018.

Espanha

França

sendo 53 anos se a mulher teve mais de 5 filhos.
Entre 2014 e 2024 a idade das mulheres aumentará
gradualmente para 62 anos.

17%

17%

12%

16%

65 anos de idade, com mínimo de 3 anos de residência no
Dinamarca
país, sendo 40 anos de residência para pensão integral. A
idade irá aumentar para 67 anos entre 2024 e 2027.

Mínimo de 15 anos de contribuição. 62 anos de idade
para homens. Para as mulheres a idade mínima de
Eslováquia aposentadoria varia de acordo com o número de filhos,

17%

65 anos e mínimo de 45 anos de contribuição.

Bélgica

20%

Alemanha

Europa

*Proporção da
população com
65 anos ou mais

67 anos com mínimo de 5 anos de contribuição (benefício
parcial). Quanto maior o tempo de contribuição, maior o
benefício.
Ou
65 anos com mínimo de 45 anos de contribuição (benefício
integral)

País

Regras de Concessão da Aposentadoria –
Condicionalidades

85

85

80

81

83

83

Mulheres

78

79

72

77

77

78

Homens

Expectativa de vida ao
5
nascer

Quadro 1

27

27

22

24

25

25

22

22

17

21

21

22

Expectativa de
sobrevida aos 60
anos de idade
Mulheres Homens

A aposentadoria antecipada sem redução do
beneficio é possível com 41 anos de contribuição.
Para aqueles que não atingiram o tempo mínimo,
a aposentadoria é possível a partir dos 60 anos
de idade com redução proporcional no beneficio.

O trabalhador pode se aposentar aos 64 anos se
seu emprego for ocupado por pessoa registrada
como desempregada.
Pessoas desempregadas com mínimo de 61
anos de idade e 30 anos de contribuição podem
solicitar aposentadoria antecipada.

Há possibilidade de aposentadoria antecipada,
com valor do beneficio reduzido, a partir dos 60
anos de idade e 15 anos de contribuição.

Há possibilidade de aposentadoria antecipada,
com valor do beneficio reduzido, a partir dos 60
anos de idade. Essa idade aumentará para 62
anos até 2022.

Existe a possibilidade de aposentadoria
antecipada aos 60 anos e mínimo de 35 anos de
contribuição.

Existe a aposentadoria antecipada a partir dos 63
anos, e mínimo de 35 anos de contribuição e com
valor do beneficio reduzido.

Outras observações
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18%

16%

65 anos de idade e mínimo 15 anos de contribuição.

60 anos para mulheres e 65 anos para homens com 30
anos de contribuição.
Entre 2010 e 2020 a idade para mulheres aumentará para
65 anos.
Entre 2024 e 2028 a idade para ambos aumentará para
66 anos.
Entre 2034 e 2036 aumentará para 67 anos.
Entre 2044 e 2046 aumentará para 68 anos.

Reino
Unido

13%

Portugal

Polônia

15%

Itália

Noruega

20%

65 anos para homens e 60 anos para mulheres com 20
anos de contribuição.
Haverá aumento gradual da idade de aposentadoria para
as mulheres de 60 para 65 anos a partir de 2014 até 2026

Aposentadoria universal aos 67 anos, sendo exigidos no
mínimo 3 anos de residência entre as idades de 17 e 67
anos. A aposentadoria integral é garantida para pessoas
com 40 anos de residência, sendo o benefício reduzido
proporcionalmente ao tempo de residência.
65 anos de idade e mínimo de 25 anos de cobertura para
homens e 60 anos de idade e mínimo de 20 anos de
cobertura para mulheres.

16%

Holanda

18%

É necessário ter 65 anos de idade, ter residido no país
dos 15 aos 65 anos; se houver renda, o segurado deve ter
pago as contribuições a cada ano entre as idades de 15 e
65 anos. Todos os residentes são elegíveis ao benefício.
Há também um sistema de pensão privado de caráter
complementar com ampla cobertura.

Grécia

A idade para aposentadoria depende do tempo de
contribuição. Com o mínimo de 4.500 dias de contribuição,
a aposentadoria ocorre para 65 anos (homem) e 60 anos
(mulher); A partir de 2013 a idade da mulher iguala-se à do
homem (65 anos). Contudo, com 37 anos de contribuição
não há idade mínima.

81

83

85

83

83

82

83

72

79

79

79

78

78

77

25

25

23

26

26

25

25

22

21

18

22

22

22

22

Não há aposentadoria antecipada.

A aposentadoria antecipada é possível a partir
dos 55 anos, com 30 anos de contribuição.
Há possibilidade de se aposentar aos 62 anos se
desempregado e não estiver apto a receber os
benefícios do seguro-desemprego.

Não há aposentadoria antecipada, desde a
reforma que ocorreu em 1999.

Foi introduzido um sistema flexível de
aposentadoria para pessoas com idade entre
62 e 75 anos de idade, baseado na neutralidade
atuarial.

Há possibilidade de aposentadoria por tempo
de serviço com idade mínima de 59 anos
(aumentando para 61 em 2013) e com a soma de
idade e tempo de contribuição de no mínimo 95
anos (aumento gradual para 97 até 2013).

Em 2005 a aposentadoria antecipada foi abolida.

Aposentadoria integral em qualquer idade com
mínimo de 11.100 dias de contribuição (37 anos);
A partir de 2015 o tempo mínimo de contribuição
passará a ser de 40 anos. Há possibilidade de
aposentadoria antecipada com mínimo de 60
anos de idade e 15 anos de contribuição, porém,
com redução de 6% no valor do beneficio por
cada ano de antecipação.
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18%

A idade de aposentadoria é flexível, começando aos
61 anos de idade. A pensão é baseada nos ganhos
informados ao sistema.

Rússia

Suécia
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65 (homens) ou 60 anos (mulheres), com pelo menos 30
anos de contribuições. Mulheres podem se aposentar aos
65 anos com um benefício de maior valor.

10%

Japão

Argentina

22%

Aposentadoria Básica: 65 anos de idade, com pelo menos
25 anos de contribuição, sendo 40 anos de contribuição
para aposentadoria integral.

Índia

Américas

5%

58 anos e mínimo 10 anos de contribuição. Há uma
aposentadoria parcial para pessoas com 58 anos, mas
com menos de 10 anos de contribuição.

Coreia

11%

60 anos de idade com no mínimo 20 anos de contribuição.
A idade mínima aumentará gradualmente para 65 anos
até 2033.

8%

13%

Homens, 60 anos; mulheres, 55 anos; com pelo menos 5
anos de contribuição.

Romênia

China

15%

63 anos e 9 meses de idade com mínimo 12 anos e 6
meses de contribuição se homem e 58 anos e 9 meses de
idade com mínimo de 12 anos e 6 meses de contribuição
se mulher. A aposentadoria integral é condicionada a 32
anos e 6 meses de contribuição (homem) ou 27 anos e 6
meses (mulher).
Até 2015 as idades para aposentadoria aumentarão
para 65 anos (homem) e 60 anos (mulher) com 15
anos de contribuição, e o tempo de contribuição para
aposentadoria integral aumentará para 35 anos (homem)
e 30 anos (mulher).

República
Tcheca

Ásia
60 anos (homens), 60 (mulheres empregadas), 55
(autônomas assalariadas), ou 50 (demais mulheres). O
segurado deve ter pelo menos 15 anos de cobertura.

15%

62 anos e 2 meses (homem) e 60 anos e 8 meses (mulher),
ambos com 26 anos de contribuição, ou 65 anos (homens
e mulheres) com pelo menos 15 anos de cobertura
A idade mínima e o período de cobertura exigido
aumentarão gradualmente para 65 anos de idade
(homens) e 62-65 (mulheres, dependendo do número de
filhos) e 35 anos de contribuição até 2030.
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84

76

84

75
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81

72

80

64

77

72

80

63

71

75

24

29

18

26

21

26

21

22

23

19

23

16

21

18

22

15

17

19

Houve duas reformas nas últimas décadas: uma
que mudou o regime para capitalização e outra
mais recente que “desfez” a reforma anterior.

Há possibilidade de aposentadoria antecipada
entre 60 e 65 anos de idade e mínimo 25 anos de
contribuição. Nesse caso, o benefício é reduzido
em 0,5% por mês de antecipação.

É possível aposentadoria antecipada a partir de
50 anos com pensão reduzida; nesse caso, é
obrigatório deixar o emprego.

Há possibilidade de aposentadoria antecipada a
partir de 55 anos, com valor reduzido.
Essa idade aumentará gradualmente para 60
anos até 2033.

Aposentadoria antecipada só é concedida em
caso de invalidez e para o empregado engajado
em trabalho físico.

Não há aposentadoria antecipada.

A aposentadoria antecipada pode ser solicitada a
partir de 5 anos antes da idade de aposentadoria
normal se o número de contribuições pagas for
de pelo menos 10 anos a mais que o mínimo
necessário para aposentadoria integral.
Também há possibilidade de aposentadoria
parcial antecipada, que pode ser solicitada a
partir de 5 anos antes da aposentadoria normal
se o segurado tiver pago mais contribuições que
o mínimo necessário para aposentadoria integral.

A aposentadoria antecipada pode ser solicitada a
partir dos 60 anos com 25 anos de cobertura. O
período mínimo de contribuição aumentará para
35 anos até 2030.
A partir de 2010 aumentou-se a porcentagem
de redução do benefício por cada ano de
antecipação.
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60 anos de idade para homens e mulheres.

Fonte: Associação Internacional de Seguridade Social
- ISSA (2010), Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Económico - OECD (2011)6
Obs: foram desconsideradas as casas decimais.

África do
Sul

África
4%

6%

65 anos de idade, com pelo menos 1.250 semanas
(aproximadamente 24 anos) de contribuição.

México

9%

13%

Chile

Idade 66 (67 em 2022) com pelo menos 40 trimestres (10
anos) de cobertura.

65 anos de idade (homens) ou 60 anos (mulheres)

Canadá

Estados
Unidos

65 anos de idade, com pelo menos 10 anos de residência
no Canadá, após os 18 anos. Há diferenças regionais nos
critérios de aposentadoria.

54

80

81

82

83

53

75

76

76

79

18

23

25

25

26

14

21

22

21

22

Não há possibilidade
antecipada.

de

aposentadoria

Há possibilidade de aposentadoria antecipada
aos 60 anos ou mais, com pelo menos 1.250
semanas de contribuição.
Além disso, o segurado pode se aposentar com
qualquer idade se o capital acumulado em sua
conta permitir a compra de uma anuidade que
seja pelo menos 30% superior à pensão mínima
garantida. Nesse caso, o segurado não precisa
completar as 1.250 semanas de contribuições.

Há possibilidade de aposentadoria antecipada a
partir de 62 anos de idade. O beneficio é reduzido
em 6,75% a cada ano de antecipação. Após três
anos a redução cai para 5%.

Há possibilidade de aposentadoria antecipada
sem limite de idade, desde que o capital acumulado
pelo segurado na conta de aposentadoria seja
suficiente para o pagamento de uma pensão, de
acordo com os limites estabelecidos.

Há possibilidade de aposentadoria antecipada
aos 60 anos, com redução de 6% no valor da
aposentadoria por ano de antecipação, desconto
que irá crescer no período de 2012 a 2016.

20
temas de economia aplicada

21

temas de economia aplicada
3 Considerações Finais
Nesse artigo algumas tendências
puderam ser observadas:
1) Há uma tendência entre os países
desenvolvidos de aumento da
idade mínima para obter a aposentadoria integral, bem como
busca para manter o trabalhador
mais tempo no mercado de trabalho, como forma de adaptação à
evolução demográ ica em curso.
Na maioria desses países, as alterações das regras previdenciárias
já estão sendo implementadas de
forma gradual. Essas tendências
decorrem da combinação pouco
favorável de envelhecimento
populacional e crise econômica
e iscal.
2) O aumento da expectativa de vida
é um avanço percebido no mundo
todo, por isso a necessidade de
mudanças para melhorar a proteção social e garantir a sustentabilidade iscal de longo prazo.
Em que pese o aumento do rigor,
nos últimos anos, sobre as regras
previdenciárias nos países desenvolvidos, o valor bruto dos beneícios de aposentadoria nesses
países é, na média, maior do que
o dos países em desenvolvimento,
cujas regras para pleitear o início
da aposentadoria tendem a ser
mais brandas.
3) De modo geral, obviamente, as
aposentadorias são fundamentais para reduzir ou prevenir
a pobreza, sobretudo entre os

idosos, mas tal papel ganha ainda
mais importância nos países em
desenvolvimento.
4) Do ponto de vista das regras de
concessão da aposentadoria, nota-se que o padrão mais comum é
aquele que combina idade e tempo de contribuição. Há, na grande
maioria dos países, a possibilidade de antecipação da idade,
mas quase sempre com valor do
bene ício menor. A forma como o
bene ício é reduzido, entretanto,
varia muito de país para país (é
comum um desconto para cada
ano de antecipação permitido até
um limite mínimo de idade), bem
como pode haver condicionalidades em termos de um maior
tempo de contribuição que na
idade “normal” ou a antecipação
estar condicionada à situação de
desemprego. Por im, cabe esclarecer que o objetivo do presente
artigo foi dar uma descrição geral
das regras de aposentadoria em
vários países do mundo, sem
qualquer análise ou julgamento a respeito da qualidade das
referidas regras, bem como das
mudanças que estão ocorrendo.
Portanto, o presente artigo tem
um caráter puramente descritivo
e nenhum caráter de recomendação. De qualquer forma, de
modo geral, foi mostrado que a
seguridade social é um tema de
grande relevância no mundo todo
e tem recebido bastante atenção
da sociedade. Também se notou
que as regras são muito distin-

tas entre os diferentes países,
não havendo um único modelo
a ser aplicado. O contexto local,
as singularidades de cada país
e a própria evolução histórica,
inclusive econômica, são cruciais
para determinar o caminho da
previdência. Nesse contexto, cada
país deve buscar a sua forma e,
com base em suas condições e
peculiaridades, o caminho para
estruturar um sistema que garanta o máximo de proteção social de
forma sustentável.
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1 Para as contingências comuns, há uma alíquota de 23,6% para

o empregador e de 4,7% para o empregado, que resulta em
28,3%. Há tetos máximos e mínimos de incidência.

2 Essa idade pode ser reduzida para 64 anos se o trabalhador estiver
desempregado. Também é diminuída em casos de trabalhos perigosos
ou insalubres.
3 O governo estuda encurtar a fase de transição em um ano para

que o dé icit do sistema de aposentadorias seja reduzido mais
rapidamente. Assim, a idade de 62 anos já estaria vigente em
2017, gerando uma economia de EUR 1.3 bilhões em 2016
e reduzindo o dé icit para EUR 4,4 bilhões. Para mais infor-
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Nota Sobre Um Vício Positivista Pertinaz
IRACI DEL NERO DA COSTA (*)

Creio haver concordância ampla
quanto à ideia de que o senso
comum é fundamente in luenciado
por construções de teor positivista. Além disso, tal forma de pensar
também se encontra irmemente
fundeada em meios mais intelectualizados, incluídos aqui economistas, historiadores e jornalistas.
É tamanha sua penetração nas
mais distintas esferas que não
seria descabido imputar-lhe um
per il “ideológico”; vale dizer, sua
presença revela-se tão forte e a
ela estamos tão afeitos que só episodicamente nos apercebemos do
quanto nossos raciocínios e demais
atitudes mentais acham-se condicionados por ela.
Um desses vícios positivistas no
qual incorri algumas vezes, e do
qual me dei conta só recentemente,
leva-me a escrever esta advertência, a qual, certamente, vale mais
para mim do que para outrem.
Trata-se, de fato, de dois pecadilhos
intimamente vinculados. O primeiro refere-se aos autores que nos
são caros e os quais queremos resguardar da imputação de omissões
ou de erros, mesmo se mínimos. O
segundo prende-se à nossa ânsia
de respaldar nossas argumentações e conclusões mais ousadas
em sumidades cujas obras nos pa-

recem de initivas; assim, nossas
ideias sempre parecem estar plenamente apoiadas em cit ações
irretorquíveis de nossos geniais
inspiradores. En im, assumimos
uma postura de caráter religioso
com respeito às opiniões exaradas
por pesquisadores e pensadores
que adotamos como nossos guias
intelectuais.
Em ambos os casos servimo-nos,
no coloquial, de expressões brutais
tais como: “O que Fulano diz não é
isso, mas aquilo”; “Nossa a irmação seria endossada sem ressalvas
por...”. Já nos escritos os termos são
amenizados: “O que Sicrano pretendeu dizer, efetivamente, foi isto
ou aquilo”; “Esta nossa conclusão
vê-se inteiramente corroborada na
obra Tal e Qual de...” . E por aí vai.
Por vezes, tomados de maiores pruridos, a irmamos “Segundo nossa
leitura de...”; e passamos a atribuir
a nossos “clássicos” conclusões
para as quais, muitas vezes, contamos, tão só, com o generoso beneplácito de nossos botões.
Evidentemente, não estou a sugerir a impropriedade da exegese,
impugnando a possibilidade de
leituras alternativas ou negando a
validade da explicitação de teses
que possam haver icado mais ou
menos subentendidas nas obras

dos grandes mestres. Não, o que denuncio é o emprego irresponsável e
não fundamentado dessas práticas,
pois, aos que já incidimos em tais
deslizes, não basta admitir que tal
ou qual ideia nos foi sugerida pela
leitura deste ou daquele autor; não
basta reconhecer neste ou naquele
argumento por nós expendido, o
eco dessa ou daquela obra magna.
Vitimados pela postura positivista
acima anunciada, exigimos, a todo
custo, que a “coisa” esteja lá, univocamente reconhecível, saltando
à vista do “bom” entendedor; posta
em termos concretos e de initivos
em tal ou qual passagem de um
de nossos mentores prediletos.
Cumpre-se, assim, integralmente,
a argumentação calcada na autoridade. Nossa opinião não só conta
com o aval póstumo de um grande
mestre, mas, também, é possível
identi icar em sua obra, clara e
distintamente, as palavras que corroboram nosso achado.
Por im, para não fugir à regra,
deixo aqui uma frase de encerramento: certamente foram discípulos como esses que levaram Marx a
dizer-se não marxista.

(*) Professor livre-docente
aposentado da FEA-USP.
(E-mail: idd@terra.com.br).
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A Relação Centro-Periferia e a Distribuição Desigual de Ganhos:
Retomando as Contribuições Teóricas de Singer e Prebisch
FERNANDA GRAZIELLA CARDOSO (*)

1 Introdução
O presente artigo é o segundo de
uma série de quatro textos que
buscam retomar a contribuição
teórica de alguns dos pioneiros do
desenvolvimento econômico. Esses
autores ajudaram a compor a base
da Economia do Desenvolvimento,
que ganhou forma e expressão no
pós 2ª Guerra Mundial. Todos os
artigos que compõem esta série
estão baseados em dois capítulos de minha tese de doutorado
(CARDOSO, 2012). Nessa tese, busquei elencar contribuições teóricas
dos pioneiros do desenvolvimento
que auxiliariam a compor uma
perspectiva complexa sobre os
processos de desenvolvimento e
subdesenvolvimento econômicos,
na medida em que destacam a heterogeneidade e a especi icidade
das nações subdesenvolvidas, bem
como mecanismos cumulativos e
causações circulares relacionadas
à armadilha do subdesenvolvimento econômico, assim como à sua
própria superação.
Neste tex to, o foco est á sobre
dois pioneiros: Singer (1950, 1969
[1952]) e Prebisch (2000a [1949],
2000b [1952], 2000c [1963] e
2000d [1964]). Da contribuição dos
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dois autores, derivou-se a alcunha
de tese Singer-Prebisch, a qual, em
linhas gerais, sugere que haveria
uma tendência à perpetuação das
desigualdades entre as nações desenvolvidas e subdesenvolvidas na
medida em que as últimas acumulariam desvantagens crescentes
com relação às primeiras por se
manterem dependentes da produção e da exportação de produtos
primários, sujeitos à deterioração dos termos de troca no longo
prazo.

pautada pela teoria das vantagens
comparativas, baseada na premissa de que os frutos do progresso
técnico tenderiam a ser distribuídos equitativamente entre as
nações participantes do comércio
internacional. Seguindo esse raciocínio, as nações especializadas na
produção de bens primários, além
de não precisarem, não deveriam
se industrializar, para assim se
bene iciar dos frutos do progresso
tecnológico originado nas nações
industrializadas.

A seguir, inicia-se a discussão com
a retomada da contribuição de
Prebisch e, posteriormente, apresenta-se a contribuição de Singer.
Por im, nas considerações inais,
destacam-se possíveis paralelos e
semelhanças entre as abordagens
dos dois autores.

Ao contrário do que sugeriria uma
interpretação precipitada de Prebisch, em nenhum momento esse
autor propôs que os países da periferia deveriam fechar suas economias. A sua recomendação de
política aponta para a necessidade
de transformar a estrutura produtiva tornando-a mais moderna
via industrialização, permitindo
extrair as vantagens das interações
internacionais e possibilitando escapar da armadilha da tendência à
deterioração dos termos de troca.
Prebisch (2000a [1949]) destaca
que o desenvolvimento e icaz do
setor primário é importante para
o processo de industrialização da
periferia na medida em que a exportação de produtos primários

2 Raúl Prebisch e a Dinâmica Centro-Periferia
Prebisch, em vários momentos de
sua obra, apresenta como foco a
compreensão da função desempenhada pelos países subdesenvolvidos (ou periféricos) no luxo de
comércio internacional. A principal crítica de Prebisch se dirige à
teoria do comércio internacional
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é a fonte de divisas para a importação de máquinas e equipamentos necessários à modernização
da estrutura produtiva. O autor
aponta ainda para a importância
dos investimentos estrangeiros no
processo de desenvolvimento econômico de algumas nações latino-americanas, mesmo porque, em
boa parte delas, não haveria recursos internos su icientes para dar
início e sustentação àquele processo. Ressalte-se, no entanto, a sua
quali icação de “ajuda transitória”,
o que seria indicativo da necessidade de avaliação e planejamento.
Com base em dados de 1876 a 1947
do Relatório do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas,
Prebisch a irma que, ao contrário
do que seria esperado se os preços re letissem os incrementos
de produtividade, os termos de
troca moveram-se adversamente
à periferia. A tendência à deterioração dos termos de troca se
constituíra por conta da diferença
na elasticidade-renda das importações do centro (inelástica) e da
periferia (elástica). Assim, quando
ocorreram incrementos de renda,
as importações dos países centrais
cresceram relativamente menos
do que as importações dos países
da periferia. Seriam observáveis,
inclusive, ganhos de produtividade
do trabalho do centro, no período
de expansão, que permitiram tanto
o crescimento dos lucros quanto
dos salários, o que seria explicável, em certa medida, pela própria
organização da classe trabalhado-

ra. No período de contração dos
países centrais, caíam os lucros e
os salários, mas num ritmo mais
lento do que a queda da atividade
econômica, por conta da estrutura
de mercado oligopolista (os preços
não tenderiam a cair tanto) e dos
sindicatos organizados (os salários
não tenderiam a sofrer grandes
quedas). Já nos países da periferia,
nos períodos de expansão aumentariam os lucros, porém, os salários
permaneceriam os mesmos, ou
cresceriam menos do que proporcionalmente aos lucros, implicando
pioras na distribuição de renda.
Na fase de contração, os lucros
cairiam (embora menos do que as
exportações) e os salários não se
sustentariam (por conta da oferta
ilimitada de mão de obra) para
compensar a queda na receita do
setor primário.
O importante a notar dessa discussão é justamente a sugerida relação
orgânica entre o centro e a periferia, como se esta fosse extensão daquele, tal como implica a conhecida
denominação de quintal. As nações
do centro seriam as geradoras
de ciclos e as nações da periferia
sofreriam a in luência desordenadora deles. Se as nações periféricas
não estivessem internamente bem
preparadas para lidar com essa
desordem, o resultado acabaria
sendo o seu aprisionamento no
subdesenvolvimento. Vale ressaltar também que, para conter essa
suposta desordem cíclica proveniente do centro, não adiantaria
conter o luxo de comércio inter-

nacional, pois esse é fundamental
para a periferia. Prebisch explica
que os países do centro possuem
uma tecnologia homogênea e uma
estrutura produtiva completa, que
lhes permite, ao menos potencialmente, a produção de qualquer
coisa. Assim, para essas nações, o
comércio internacional permitiria
acessar os bens que não foram
escolhidos para serem produzidos
internamente. Já os países da periferia possuem uma tecnologia
heterogênea e sua estrutura produtiva se concentra na produção
de bens primários, principalmente
para exportação. Por isso também,
para a periferia, o comércio internacional desempenharia um papel
crucial, porque só por meio dele
essas nações poderiam ter acesso
aos bens que (ainda) não seriam
capazes de produzir internamente.
O que, no caso da industrialização
substitutiva de importações, adquire uma importância estratégica
ainda maior.
Discorrendo a respeito da interpretação cepalina, Prebisch (2000b
[1952]) explicita duas proposições
teóricas: a de que a industrialização seria a forma de crescimento
imposta pelo progresso técnico
aos países latino-americanos periféricos e a de que esse crescimento
traria implícita uma tendência ao
desequilíbrio externo. A própria
tendência ao desequilíbrio externo
decorreria, em alguma medida, das
transformações geradas pelo progresso técnico, seja do lado da oferta  relacionadas a formas mais
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e icientes de produção e, destacadamente, à redução da importância
relativa dos produtos primários no
valor dos produtos inais , seja
do lado da demanda  relacionadas a novos padrões de consumo,
também tendentes a diminuir a
importância relativa dos produtos
primários, direcionando-se aos
bens mais elaborados. Para o autor,
estaria justamente na eliminação
desse desequilíbrio externo o caminho para se alcançar um crescimento ordenado da economia.
Em outras palavras, dado o progresso técnico, a tendência à deterioração dos termos de troca dos
bens primários relativamente aos
bens mais elaborados seria inevitável e irreversível. Além disso,
há que se destacar que o aumento
da produtividade nas nações do
centro lhes possibilitaria produzir
os produtos primários de maneira
mais e iciente do que as nações
periféricas, podendo tornar-se
concorrentes no mercado internacional desses produtos. Em outros
casos, poderiam inclusive recorrer
a políticas protecionistas de sua
produção interna de produtos primários, di icultando ainda mais o
in luxo de produtos primários originários da periferia nos mercados
do centro.
Apesar de todas essas di iculdades,
argumenta Prebisch que as nações
periféricas, por conta do próprio
estágio de desenvolvimento em
que se encontravam, possuiriam
condições de crescer mais do que
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as nações centrais. Para esse feito,
seria crucial a dinâmica que poderia ser implicada pela industrialização da periferia, pois, assim,
seria possível crescer a um ritmo
mais elevado do que o do crescimento das exportações de produtos primários, sujeitas aos diversos
problemas tendenciais discutidos
anteriormente. A industrialização,
além de contribuir para absorver
a mão de obra de outros setores
menos dinâmicos, possibilitaria
aos países periféricos a produção
de itens antes importados e de
outros de di ícil importação, por
conta da capacidade limitada de
importar da periferia.
Nesse sentido, e em virtude dos
efeitos possíveis sobre a demanda
decorrentes do próprio processo
de crescimento, para que esse processo de industrialização pudesse
ser bem-sucedido, seria necessária
uma adequada administração da
pauta de importações  um dos
fundamentos do modelo substitutivo de importações, que pautou as
políticas desenvolvimentistas latino-americanas. Um exemplo desses
efeitos possíveis sobre a demanda
seria o de que o aumento da renda
per capita, geralmente concentrada
em uma pequena proporção da
população periférica, alteraria o
per il da demanda em prol dos chamados bens de luxo, pressionando
por sua importação. Porém, do
ponto de vista da industrialização,
os bens de luxo seriam justamente
os menos essenciais.

Tendo como objetivo o aumento da
renda real, seriam colocados dois
problemas relacionados a como
empregar os recursos disponibilizados pelo processo de crescimento. O primeiro deles faria referência
a quanto deslocar para a atividade
exportadora, de modo que fornecessem mais divisas para as importações essenciais ao processo
de industrialização, e a quanto direcionar para a produção interna.
O segundo problema diria respeito
ao quanto e ao que importar, ou
produzir internamente. De acordo
com Prebisch, considerando que
a elasticidade-renda da demanda
por produtos primários dos países
centrais é menor do que 1 (um) e
que não existe mobilidade perfeita de fatores produtivos entre as
nações, poderia ser interessante
às nações periféricas, do ponto de
vista da dinâmica do desenvolvimento, deslocar a sua mão de obra
excedente para a produção interna
de bens, mesmo que esses fossem
relativamente mais caros do que os
seus similares importados. Dessa
observação, deriva o autor a importância da elaboração de uma teoria
do desenvolvimento econômico
condizente com o contexto da periferia. Nesse mesmo sentido, outra
observação pertinente do autor se
refere ao fato de que haveria produções que, mesmo se apresentando menos frutíferas do que outras,
deveriam ser empreendidas por
conta de seu valor estratégico, qual
seja, de diminuir a vulnerabilidade
externa das nações periféricas.
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Sobre a propagação do progresso
tecnológico do centro para a periferia, explica Prebisch que, nas
nações periféricas, as inovações
tecnológicas não percorreriam a
mesma trajetória que percorreram
nas nações centrais. Essa questão
se mostra crucial, pois a tecnologia
que se propagaria para a periferia
não estaria adaptada à sua dotação
de recursos, implicando-lhe alguns
problemas e desordens ao dinamismo do seu sistema econômico. Por
outro lado, dada a irreversibilidade
do progresso tecnológico, a única
alternativa às nações subdesenvolvidas seria absorver esse progresso tecnológico.
Os problemas que decorriam da
propagação de tecnologia do centro para a periferia se traduziam
na insu iciência de capital para
absor ver a mão de obra que se
deslocava dos setores menos capitalizados ou aquela economizada
pelo próprio incremento de capital.
Segundo Prebisch, esses problemas
persistiriam enquanto houvesse
diferenças internas signi icativas nas densidades de capital e na
produtividade dos setores componentes do sistema econômico das
nações periféricas; dito de outro
modo, enquanto se observasse a
dualidade estrutural.
Sobre a importância do planejamento do programa de desenvolvimento nas nações periféricas,
ressalta Prebisch (2000d [1964])

que a natureza de seus problemas,
resultantes de uma trajetória socioeconômica secular, requereria
obrigatoriamente medidas adequadas ao seu contexto, destacando-se novamente aqui a questão
da heterogeneidade dos sistemas
econômicos nacionais. Ainda sobre
os problemas particulares enfrentados pela América Latina, e ressaltando o seu aspecto estrutural,
Prebisch (2000c [1963]) enfatiza
que não se trata de fenômenos
circunstanciais ou transitórios,
pois são re lexo e resultado de sua
própria estrutura. As políticas até
então adotadas, por sua vez, não teriam levado em consideração esse
aspecto estrutural dos problemas,
e por isso não teriam resolvido os
problemas em sua raiz.
Tanto no que se refere ao planejamento de investimentos quanto à
política redistributiva, infere-se de
Prebisch que o Estado desempenha
papel central como elaborador e
executor do plano de desenvolvimento. Entretanto, vale observar
que, para que fossem alcançados
resultados satisfatórios relativos
a melhoras no padrão de vida do
conjunto da população, far-se-ia
necessário que, além da transformação da estrutura produtiva,
ocorresse uma profunda transformação social. Sem isso, os bene ícios da transformação produtiva
seriam concentrados apenas pelas
elites, perpetuando e até acentuando as desigualdades e disparidades

existentes e, por conseguinte, mantendo a condição de subdesenvolvimento.

3 Singer: a Distribuição Desigual
de Ganhos Entre as Nações Desenvolvidas e as Nações Subdesenvolvidas
A ideia central apresentada por
Singer (1950) refere-se ao fato
de que as diferenças estruturais
entre as nações desenvolvidas e
subdesenvolvidas poderiam levar
ao declínio relativo dos preços
dos bens primários relativamente
aos bens manufaturados, a mesma
conclusão a que chega Prebisch.
Como resultado, os bene ícios do
comércio e do investimento internacionais seriam crescentemente
distribuídos de maneira desigual
entre os dois grupos de países.
Singer ressalta que o comércio internacional seria fundamental para
as nações subdesenvolvidas, pois
os resultados que derivavam desse
comércio, bem como quaisquer variações nele, afetavam suas rendas
nacionais de maneira signi icativa.
Para o autor, a especialização das
nações subdesenvolvidas na exportação de produtos primários, em
grande medida como resultado do
próprio investimento das nações
mais avançadas, não teria resultado em efeitos desencadeadores
e retroalimentadores positivos
ao seu desenvolvimento. Como
o investimento possuía origem
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externa, muitos dos efeitos secundários e cumulativos decorrentes dele se direcionaram aos seus
países de origem. E, como esses
investimentos se direcionaram primordialmente, senão somente, às
atividades primário-exportadoras
nas nações subdesenvolvidas, eles
as teriam desviado de atividades
com maior possibilidade de incorporação de progresso técnico,
retirando da trajetória econômica
dessas nações a formação de um
fator central de radiação dinâmica, necessário para que se desenvolvessem autonomamente.
Haveria também um terceiro fator,
ainda mais importante que os dois
primeiros  e justamente aquele
enfatizado por Prebisch , relacionado aos termos de troca, de que,
historicamente, a tendência dos
preços teria sido desfavorável aos
exportadores de bens primários e
favorável aos exportadores de bens
manufaturados.
Singer evidencia que o investimento estrangeiro que se direcionou
ao fomento da produção primário-exportadora nos países subdesenvolvidos só trouxe bene ícios
às nações investidoras. Explica o
autor que, ao investir na produção
de primários, as nações avançadas
não apenas detiveram os efeitos
bené icos cumulativos do seu investimento. Também a sua população, enquanto consumidores, teria
colhido os frutos do progresso
técnico na produção de primários,
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e, ao mesmo tempo, enquanto produtores, teria se bene iciado dos
frutos do progresso técnico na produção de manufaturados.
Sobre o desenvolvimento das nações subdesenvolvidas, explicita
Singer (1969 [1952]) que, necessariamente, ele traz consigo uma
modi icação estrutural, e esta tem
que transcorrer de forma a diminuir a importância relativa da
agricultura. Em outras palavras,
a elevação dos níveis de renda deveria ser acompanhada obrigatoriamente por uma correspondente alteração estrutural. Para tal,
segundo o autor, não importa se o
ponto de partida é a industrialização ou o próprio desenvolvimento
agrícola, desde que o resultado
inal seja uma diminuição relativa
da importância do setor agrícola
como determinante da renda. Além
disso, Singer (1950) destacara que
a mais importante contribuição de
uma indústria não é o seu produto
imediato, tampouco seus efeitos
sobre outras indústrias, mas sim
seu efeito sobre o nível geral de
educação, conhecimento, padrão
de vida e capacidade inventiva da
sociedade. Por conta dessa diversidade de efeitos é que a indústria
seria desejável.
Ainda no sentido de efeitos cumulativos, perniciosos aos países subdesenvolvidos e bené icos aos países avançados, Singer explica o
papel ambíguo dos termos de troca

no contexto do subdesenvolvimento. Se os preços internacionais dos
produtos primários estivessem
atrativos e o mercado aquecido,
teoricamente haveria espaço para
acumular recursos e direcioná-los
ao seu desenvolvimento industrial,
via, por exemplo, importação de
bens de capital. No entanto, justamente por conta do aquecimento
do mercado de primários, os recursos excedentes acabavam sendo
reinvestidos nesse mesmo setor,
para que pudessem aumentar sua
produção e aproveitar a demanda
aquecida. Por outro lado, quando
os preços dos primários deixavam de ser atrativos e o mercado
desaquecia, o desejo de se industrializar aparecia; porém, nessa
situação, não haveria recursos
disponíveis para realizar tal objetivo. A combinação dessas duas
situações, segundo o autor, explicitaria o risco que os países subdesenvolvidos enfrentavam de cair
em duas armadilhas, quais sejam:
falhar em se industrializar em um
boom porque a situação pareceria
confortável o su iciente para conter qualquer incentivo; e falhar em
se industrializar em um período de
baixa porque não haveria recursos
para tal.
Singer ent ão conclui que, para
quebrar esses efeitos perniciosos às nações subdesenvolvidas
e mantenedoras da desigualdade
entre as nações, os propósitos dos
investimentos externos e do co-
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mércio internacional deveriam
ser redirecionados para produzir
mudanças graduais nas estruturas
das vantagens comparativas e da
dotação comparativa das diferentes nações, ao invés de reforçarem
as vantagens e as dotações comparativas vigentes. Para que o luxo
de investimento internacional nas
nações subdesenvolvidas pudesse
contribuir para o desenvolvimento
destas, os seus efeitos deveriam,
por conseguinte, ser absorvidos
internamente.
Singer (1969 [1952]) destaca que,
por serem as rendas muito baixas nas nações subdesenvolvidas,
impunham-se limites bast ante
estritos ao volume de poupança
potencial, considerada como requisito para os investimentos. Assim,
ressaltando o que seria outro círculo vicioso, o autor a irma que a
principal possibilidade de incremento de poupança repousaria
nos próprios incrementos de renda
resultantes do processo de desenvolvimento econômico, aproximando a sua análise da perspectiva
keynesiana. Nesse sentido, seria
estrategicamente importante que,
nos programas de desenvolvimento, fosse concedida uma alta prioridade àqueles tipos de projetos com
maior potencial de retenção e multiplicação interna de recursos, o
que continuaria a viabilizar novos
investimentos.
Assim como Prebisch, é possível
derivar da contribuição de Singer

a necessidade de planejamento
e coordenação de políticas que
objetivassem o desenvolvimento das nações subdesenvolvidas,
na medida em que a manutenção
das condições estruturais iniciais
implicaria a perpetuação das desigualdades entre as nações. Ressalte-se, ademais, o destaque que
o autor concede aos interesses dos
investimentos externos, os quais
se direcionariam justamente para
a manutenção dessa condição de
desigualdade.

4 Considerações Finais
O presente artigo buscou destacar
das contribuições teóricas de dois
dos pioneiros do desenvolvimento
econômico, Prebisch e Singer, alguns elementos explicativos condizentes com uma perspectiva
mais complexa sobre o processo de
desenvolvimento e subdesenvolvimento econômicos, ressaltando
a especi icidade da condição de
periferia do sistema, bem como os
mecanismos cumulativos indicados pelos autores como explicações
para a perpetuação da condição de
subdesenvolvimento.
Guardadas as suas especi icidades,
a abordagem de Prebisch é bastante similar à de Singer, por isso a
denominação da literatura de tese
Singer-Prebisch. Os dois pioneiros
destacaram a tendência à deterioração dos termos de troca dos bens
primários e discutiram os seus
efeitos perniciosos sobre o desen-

volvimento das nações primário-exportadoras.
No entanto, Prebisch se distingue
de Singer porque desenvolveu seu
raciocínio baseado em uma de inição teórica diferenciada: a relação
centro-periferia. Centro porque é
o epicentro dos ciclos, relacionados
ao progresso tecnológico especialmente, e periferia porque absorve
os efeitos que dele decorrem.
Por outro lado, Singer concede
destaque ao papel potencialmente pernicioso dos investimentos
externos das nações avançadas
nas nações subdesenvolvidas, na
medida em que ajudariam a perpetuar a sua dependência quanto
à produção e à exportação de bens
primários, mantendo-as, portanto,
sujeitas aos efeitos deletérios ao
desenvolvimento da tendência à
deterioração dos termos de troca
dos bens primários vis-à-vis os
bens manufaturados.
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Desenvolvimento Econômico Liderado por Recursos Naturais:
Uma Discussão Teórica e Crítica. Parte 5 – Instituições1
CRISTINA FRÓES DE BORJA REIS (*)

Este é o penúltimo artigo da série
de seis sobre “desenvolvimento
econômico liderado por recursos
2
naturais” , que desta vez aborda
a questão das instituições. Atualmente, a abordagem predominante
no debate sobre o papel de instituições em desenvolvimento econômico a partir do setor de recursos naturais (RN) está enraizada na nova
3
economia institucional (NEI). A
primeira seção apresenta a NEI, enquanto a segunda coloca diversas
críticas a esta perspectiva, ensejando as bases de uma abordagem
heterodoxa que toma as instituições do ponto de vista estrutural.
Esta última combina perfeitamente
com a proposta metodológica principal desta análise sobre o desenvolvimento econômico liderado
por recursos naturais: considerar a
reciprocidade na causalidade entre
evolução material e mudanças institucionais dinâmicas.

1 A abordagem da Nova Economia Institucional: Instituições
Sob a Perspectiva Individual
O objeto da perspectiva neoclássica
para o entendimento da economia
é a troca, o mercado, a alocação de
recursos. O núcleo teórico da NEI é
neoclássico, mas reconhece a exis-

tência de instituições, tomando-as
como resultado da racionalidade
dos agentes. Sua de inição para
instituições é basicamente “as regras do jogo em uma sociedade ou,
mais formalmente, as restrições
elaboradas humanamente que formam interação humana” (NORTH,
1990, p. 3). Grosso modo, nessa
abordagem considera-se que o ambiente institucional, especialmente
o modo de governança e o capital
humano, são os determinantes
principais da trajetória da economia ao longo do tempo.
Esta de inição assume, por um
lado, que instituições são “elabo4
radas humanamente” e, por outro
lado, que elas representam restrições ou incentivos para o comportamento humano. Para a NEI,
como resume Acemoglu e Robinson
(2008), as instituições diferem de
uma sociedade para outra devido a
três razões principais. Em primeiro
lugar, por conta das diferenças nos
processos de tomada de decisões
coletivas. Em segundo lugar, as instituições variam entre sociedades
devido a aspectos econômicos relacionados à garantia de direitos de
propriedade, barreiras à entrada e
o conjunto dos contratos disponíveis para empresários. Finalmente,

as instituições funcionam diferentemente em cada ambiente.
A s inst it uições econômicas se
constituem nos incentivos para
investimento em todos os tipos de
capital – ísico, humano e de trabalho –, determinando o produto
potencial e a distribuição de recursos. Aquelas instituições foram
construídas por escolhas coletivas,
que são in luenciadas pelo poder
político e lutas de classe. As instituições e a distribuição de poder
político são endógenas. Acemoglu
e Robinson (2008) reconhecem
dois diferentes poderes políticos:
de jure e de facto. O primeiro é derivado de instituições políticas e o
outro das ações individuais e seus
recursos econômicos. Instituições
políticas são con iguradas com
base nos con litos de interesses.
Poder de facto é mais transitório do
que de jure, pois aqueles que estão
no poder criam instituições que
tendem a perpetuar sua situação
privilegiada.
A instituição mais importante relacionada ao desenvolvimento econômico, de acordo com a NEI, são
os direitos de propriedade. Este argumento está baseado na “tragédia
dos comuns” (HARDIN, 1968). O
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dilema a irma que, numa dada situação, decisões de interesse pessoal
de diferentes indivíduos vão, por
im, levar à redução de um recurso
limitado compartilhado, mesmo se
isso não for desejado por ninguém
da comunidade. Logo, são necessários direitos de propriedade bem
de inidos para evitar externalidades negativas em atividades econômicas. E a intervenção do Estado
deve abranger estruturas legais e
judiciais para reparação de danos
decorrentes de externalidades.
Para entender a caracterização que
a NEI realiza do Estado em economias especializadas em recursos
naturais, é importante compreender a sua noção de renda, tomada
como os ganhos extras sobre atividades não produtivas.5 Um rentista
é um agente que não participa na
produção, mas tira proveito desta.
Logo, Estado rentista6 é aquele que
se constitui no principal destinatário da renda auferida em forma
de receitas externas à produção
da economia. Segundo essa visão,
o luxo monetário da economia de
um Estado rentista é dominado
pelas rendas – ou pelo aluguel ou
concessão do acesso a recursos
naturais –, em vez de por empresas produtivas. Estados rentistas
surgem nas economias de recursos
naturais abundantes porque suas
receitas constroem uma base iscal
su iciente que reduz a necessidade
de tributar cidadãos, reduzindo
seu poder de barganha política, e
fortalecendo as elites que controlam RN.7 Em Estados minerais esta

julho de 2012

tendência é mais aguda porque em
geral suas rendas advêm de RN do
tipo “ponto” – concentrados em
grandes propriedades. Logo, a base
iscal do governo está apoiada em
uma pequena porção da sociedade,
que pode exercer in luência assimétrica sobre ele. Além disso, as
receitas governamentais tendem a
depender cada vez mais das receitas de RN, de modo que as políticas
públicas se tornam tendenciosas
para manter o sistema produtivo
real operando o modelo e vigor.
Consequentemente, novas atividades econômicas são impedidas.
O grau de dependência às rendas
dos RN de países especializados na
produção primária varia conforme
os preços e a demanda internacionais pelas commodities. Karl
(1997) argumenta que preços internacionais favoráveis incentivam
mais exportações de RN, iniciando
um processo de crescimento conduzido pela commodity em que se
especializa a estrutura produtiva e
as instituições, e progressivamente as receitas do setor exportador
passam a ser mais reguladas pelo
governo. Assim, nessa visão, coniar em fontes externas de reservas
promove fracos arranjos institucionais, gerando Estados rentistas
e ine icientes na formulação de
políticas econômicas e industriais
(AUTY, 2001). A consequência geral
da especialização em RN é induzir
a consolidação de uma autoridade
pública centralizada com excessivo
intervencionismo estatal e políticas discricionárias, que levam à

8

corrupção e ao rent-seeking, restringindo o crescimento. Esse argumento é chamado “paradoxo da
abundância” (KARL, 1997). Além
disso, as fracas instituições e as
disputas pela propriedade de RN
aumentam a propensão ao con lito
nesses países (COLLIER, 2008, e
outros).

2 Críticas à Abordagem da NEI
A perspectiva da NEI sobre instituições merece várias críticas.
Em primeiro lugar, há o problema
conceitual (CHANG, 2006). Embora
tratado como um conceito homogêneo e tangível, na verdade, direitos
de propriedade incluem muitas
instituições – como exempli ica
Chang (2006), lei de terras, de uso
do espaço urbano, de herança, ou
contratos, de empresas, de falência,
de direitos de propriedade intelectual. Aliás, não há consenso sobre
9
a de inição de instituições, que se
distinguem em formas (por exemplo, democracia, sistema judiciário
independente, propriedade estatal) e funções (por exemplo, para
determinação das leis, de respeito
a contratos, para manutenção de
estabilidade de preços, para contenção da corrupção). Uma instituição pode realizar várias funções. E
muitas instituições podem realizar
a mesma função. Além disso, cada
país pode utilizar as instituições
em diferentes funções. E instituições não somente mudam, mas
também adquirem distintos graus
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de importância em cada tempo e
espaço.
Em segundo lugar, a metodologia
da NEI é baseada em abordagens
simples para analisar combinações
complexas de instituições (EVANS,
2006) através de exercícios de
otimização baseados em noções
individualistas de racionalidade.
Dessa forma, a interação social é
modelada como um processo de
barganha entre pessoas, deixando
de lado o papel essencial do poder
organizacional (DI JOHN, 2009, p.
139). Acima de tudo, as instituições
não apenas especi icam incentivos;
con iguram “uma distribuição historicamente especí ica de controle
e autoridade sobre ativos”.10 Isso é
crucial no processo de desenvolvimento porque direitos e criação de
rendas têm uma natureza política
particularmente crucial em economias atrasadas – onde três funções
de instituições são mais importantes para promover desenvolvimento econômico: coordenação
e administração, aprendizagem e
inovação, redistribuição de renda e
coesão social (CHANG, 2006).
A terceira crítica se dirige à ideia
da NEI de que direitos de propriedade devem ser claros e bem de inidos para estruturar incentivos
para investimentos − o “mistério
do capital”, nas palavras de De Soto
(2000). A relação positiva entre
direitos de propriedade e desenvolvimento econômico não é clara na
História, muitas vezes revelando-se negativa. Marx defendeu que o

sistema capitalista se move desrespeitando os direitos de propriedade (acumulação primitiva).11 Além
do mais, a noção de propriedade
da NEI assume a existência de um
partido legal – o Estado – para
fazer valer e garantir o direito de
propriedade. No entanto, no plano
normativo a escola defende um Estado mínimo e regulatório, pois assume que a acumulação desejável
é apenas privada, estabelecendo
uma associação abstrata entre a
livre iniciativa e o progresso econômico.12 A regra não vale apenas
para casos de falhas de mercado
que levam o setor privado a não se
apresentar, como certas atividades
de exploração de RN.13 Empresas
estatais (EE)14 são aceitas somente
em caso de falhas de mercado tais
como monopólios naturais; mercado inanceiro incipiente ou incompleto (que não seria capaz de inanciar operações de alto risco e/ou
retornos de investimentos de longo
prazo); externalidades positivas
de bens públicos (em consumo e
produção); distribuição de renda e
promoção do bem-estar (CHANG,
2007). Critica-se esta recomendação de diversas formas. Primeiramente, a decisão de privatizar
os recursos naturais envolve um
julgamento ético-social, pois além
de estar relacionada à apropriação
das rendas de um bem proveniente
da natureza, a propriedade dos
mesmos interfere na distribuição
de riqueza e poder da sociedade.
Segundo, essa atividade pode signi icar um importante marco na
trajetória de desenvolvimento de

um país, com bene ícios para todos
os cidadãos, como a exploração de
cobre no Chile. Terceiro, há muitas
questões ambientais relacionadas
à exploração de RN, principalmente a qualidade do meio ambiente no longo prazo. Finalmente, a
forma como a produção e as vendas
do setor estão estruturadas tem
efeitos profundos sobre o regime
macroeconômico (via taxa de câmbio), sobre a estrutura produtiva e
distribuição de renda da economia
(CHANG, 2007).
Resumindo a questão dos direitos
de propriedade, aqui se defende
uma visão em que a constituição
dos direitos deriva de uma interação de economia e política, considerando que a forma de de inição
e aplicação de um direito de propriedade in luencia o desempenho
econômico em dois sentidos principais. Por um lado, um direito de
propriedade atribui direitos de
posse a ativos valiosos e designa
quem arca com seus custos e beneícios, estruturando os incentivos
para o comportamento econômico. Por outro lado, determina os
atores, a distribuição de posições
nas relações de poder e controle de
recursos da economia. O Estado é
parte do conjunto de instituições
que de inem direitos; instituições
privadas e públicas podem mediar
essas questões a im de reduzir a
incerteza e subsidiar investimentos de altos custos afundados (BARHAM; COOMES, 2005). Em muitos
países em desenvolvimento, “o Estado passa a investir pesadamente
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nestas indústrias extrativas, tanto
diretamente através de agências
estatais como indiretamente através da provisão de fundos e apoio
especial para empresas quase-estatais”.15 As instituições públicas
e privadas, incluindo inanceiras,
podem operar conjuntamente para
produzir externalidades e efeitos
de encadeamento e transbordamento positivos nas indústrias de
RN rumo a uma mudança estrutural bené ica na economia.16
A quarta crítica destacada é em relação à concepção de Estado adotada na teoria neoclássica – tomado
apenas como um resultado, desconsiderando seu caráter de agente
de coalizões entre grupos de interesses. A visão do Estado rentista
em economias minerais considera
que a formação de privilégios é
resultado das rendas extraordinárias do setor exportador, e esta
relação é mais complexa e re lexiva
do que isso. Muitos grupos estão
competindo por poder no Estado:
trabalhadores versus proprietários
de ativos privilegiados, diferentes
facções de capital e grupos empresariais (DI JOHN, 2009); burocracia
estatal versus novas coalizões; interesses capitalistas nacionais versus
internacionais (BUKHARIN, 1984).
Apesar de não se negar que problemas de rent-seeking e corrupção
podem surgir em alguns países especializados em RN, este argumento não é o mecanismo causal mais
signi icativo para compreender o
atraso econômico. Além disso, não
é verdade que economias especia-
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lizadas em RN sempre estabelecem
instituições fracas. A inal, houve
situações históricas de descoberta
de RN em que as instituições do
Estado já estavam bem estabelecidas, como por exemplo, Austrália
e Noruega. E ainda, a proteção
do Estado a certos privilégios do
setor exportador nacional pode
ser útil para promover inovação
e progresso técnico domésticos,
gerando efeitos de transbordamento sobre a produtividade geral
da economia, embora seja di ícil
encontrar o equilíbrio ideal entre
ganhos e danos para o restante
da população (KAHN, 2006).17 No
plano normativo, para economistas conservadores, o Estado deve
desempenhar um papel facilitador
de contribuir para o aumento da
produtividade do setor privado,
eventualmente promovendo redução da pobreza e distribuição de
renda. Diferentemente, na visão
progressista, o Estado deve projetar e implementar investimentos e
políticas tecnológicas, produtivas e
institucionais que dão centralidade
para assuntos ocupacionais, abrindo possibilidades de distribuição
por meio de aumentos de salários
e produtividade, superação de subemprego, e elevação do nível educacional (MYRDAL, 1960).
Finalmente, a quinta crítica geral
à abordagem da NEI para instituições é o estabelecimento de uma
relação unívoca entre instituições
e desenvolvimento econômico:
boas instituições geram desenvolvimento. Porém, a causalidade

entre eles não é determinável; são
processos que se retroalimentam.
As instituições estão continuamente mudando, assim como a estrutura produtiva. O desenvolvimento
econômico pode ocasionar mudança institucional porque aumenta a
demanda por instituições melhores, amplia a capacidade de custeá-las e destaca novos agentes/
grupos sociais transformadores na
economia.

3 À Guisa de Conclusão Para Uma
Abordagem Heterodoxa: Instituições Sob a Perspectiva Estrutural
Considerando todas essas críticas,
sustenta-se que o papel de instituições em desenvolvimento econômico deve considerar a reciprocidade
na causalidade entre evolução material e mudanças institucionais
dinâmicas. É importante examinar
como as instituições evoluem e
para qual direção interferem no
funcionamento da economia, desde
o ponto de partida de que a ação
humana cria instituições − portanto, elas são mais uma construção
social do que individual. A natureza entrelaçada da ação individual
econômica gera estruturas que,
embora sigam certas tendências
ditadas por relações de poder,18
não satisfazem os planos iniciais
de uma dada pessoa (MEDEIROS,
2001).
Alguns autores de abordagem estruturalista conciliam a análise de
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estrutura produtiva com o quadro
institucional da maneira sugerida
acima, utilizando uma abordagem
com método histórico para apontar
como a formação das instituições,
mais especi icamente das relações
de poder, está relacionada às esferas produtivas e distributivas da
sociedade. Essa tradição, in luenciada pela teoria do imperialismo,
pela teoria do protecionismo e pela
velha economia institucional, “difere da NEI em uma série de aspectos
importantes (ver RUTHERFORD,
1996 e HODGSON, 2000), destacando o fato de tomar as instituições
não apenas como restrições sobre
o comportamento pré-formado
e imutável do indivíduo, mas por
tomá-las também como meios de
formação dos próprios indivíduos”
(CHANG, 2011, p. 14, tradução da
autora).
Uma obra seminal é A formação
econômica da América Latina (FUR
TADO, 2007 [1976]), que através de
um método histórico e econômico
investiga as estruturas criadas
para atender aos interesses dos
conquistadores do continente − sua
inserção na divisão internacional
do trabalho como exportador de
recursos naturais. Furtado examina mudanças estruturais, particularmente reformas agrárias,
mostrando a evolução paralela da
estrutura e instituições relacionadas à distribuição e produção
de renda social. Outro exemplo é
Thorp e Bertram (1978), que foca
no desempenho do setor de recursos naturais, o papel do inves-

timento externo, a autonomia do
Estado para o lançamento de políticas econômicas, as relações entre
eventos econômicos e políticas
econômicas e, inalmente, as forças de industrialização, seus obstáculos e a distribuição de renda
no desenvolvimento peruano. Da
mesma forma que Furtado, os autores demostram como a evolução
do sistema produtivo baseado na
produção primária condicionou e
foi condicionada pelos movimentos nacionalistas, o surgimento de
novas classes sociais e seus interesses, o processo de urbanização
e outros fatores que moldam o ambiente institucional de uma sociedade. Por sua vez, Senghaas (1985)
realça que em trajetórias de sucesso de desenvolvimento econômico
liderado por RN a distribuição a
priori de ativos foi um mecanismo-chave para distribuir poder, o
que implicou uma con iguração de
poder que elegeu políticas públicas
interessantes para o progresso da
estrutura produtiva desses países.
Esses autores estão mais interessados na dinâmica complexa entre
as instituições e estruturas da economia política ao longo do tempo.
Demonstram que as instituições
impactam relações Estado-sociedade, o comportamento burocrático e a formação do Estado. A oferta
de instituições, em geral, depende
de como elites nacionais e internacionais cooperam e/ou competem
para formar o Estado de um país
especializado em RN. Mais ainda,
os interesses de poder e riqueza

nos mercados internacionais têm
um grande peso sobre as decisões
sobre o regime macroeconômico
e sobre a estrutura produtiva da
economia abundante e/ ou especializada em RN devido à natureza
estratégica dos produtos alimentares e matérias-primas.19 Essa é
uma das principais razões por que
a economia política de RN deve
investigar as relações estratégicas
entre centros de poder, processos
internos de formação de poder e
lutas de interesses em sua base,
especialmente relacionadas à alocação de receitas – conforme se
discute no próximo e último artigo
desta série.
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de doutorado-sanduíche em Cambridge,
UK). A autora agradece as contribuições
de Carlos Aguiar de Medeiros e Isabela
Moraes.
2 As partes 1, 2 e 3 da série, respectivamente, introduziram o tema − de inindo

desenvolvimento econômico liderado
por RN, apontaram o papel das condições
iniciais e do regime macroeconômico.

3 Ver North (1990) e Landes (1998).
4 Acemoglu e Robinson (2008, p. 2).
5 Na Economia Política clássica, em poucas

palavras, a renda era de inida como o excedente que sobrava após todos os custos
de produção terem sido remunerados,
portanto, advém da atividade produtiva.
A de inição de Smith para renda diz respeito à produtividade absoluta da terra,
enquanto Ricardo de ine renda como
‘‘that portion of the produce of the earth,
which is paid to the landlord for the use
of the original and indestructible powers of the soil’’ (RICARDO, 1817, p. 91
apud CICANTELL; SMITH, 2005, p. 3). Na
análise marxista, há três formas de renda
apropriada pela classe dos proprietários.
A primeira é a renda diferencial (equivalente à concepção inicial de Ricardo sobre
aluguel – RDI), ou seja, o excedente dos
lucros advindos dos meios de produção
arrendados. A segunda é a renda diferencial (RDII), isto é, a quantidade daquele
resultado de investimentos por arrendatários capitalistas que surge de aumentos
na produtividade. A terceira é a renda
absoluta, que tem dois componentes.
O primeiro é determinado, em menor
grau, pela disposição dos compradores
e capacidade de pagar – e não pelo preço
de produção ou pelo valor da commodity.
Em maior grau, é determinado pela renda
absoluta advinda da menor composição
orgânica do capital na agricultura em
relação à indústria: ‘‘rent, then, forms
a portion of the value, or, more speci ically, surplus-value, of commodities, and
instead of falling into the lap of the capitalists, who have extracted it from their
labourers, it falls to the share of the landlords, who extract it from the capitalists’’
(MARX, 1967, p. 771 apud CICANTELL;
SMITH, 2005, p. 6).

6 O conceito de Estado rentista foi popu1 Este texto deriva da tese de doutorado da

autora, com apoio do CNPq (bolsa de doutorado pleno no Brasil) e da CAPES (bolsa

larizado por Mahdavi (1970) ao discutir
sobre a revolução iraniana. “Rent-seeking
broadly can be interpreted as activities
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that seek to create, maintain, or change the rights and institutions on which particular rents are based. Rents refers to excess
incomes”, or the “proportion of earnings in excess of the minimum
amount needed to attract a worker to accept a particular job or a
irm to enter a particular industry” (MILGROM; ROBERTS, 1992,
p. 269, apud DI JOHN, 2009, p. 90).
7 Estados fracos podem ser derivados da dependência a rendas

externas devido a três principais razões: custos de transação (é
mais di ícil mudar coisas e políticas relacionadas ao setor), poder
de barganha (dos agentes que controlam o setor de RN) e taxas
de desconto (elas são muito altas e impedem investimentos de
longo prazo que provocariam con lito social).
8 “Corruption is commonly de ined as the violation of formal rules

of governing the allocation of public resources by of icials in
response to offers of inancial gain or political support (DI JOHN,
2009, p. 91-92).
9 Então “[w]hen we have differences over the very de inition of

the term ‘institutions’, it is not surprising that we do not have an
agreement on the relationship between institutions and economic
development” (CHANG, 2006, p. 2).
10 Dahlman (1980, p. 213-214 apud DI JOHN, 2009, p. 140).
11 Medeiros (2001) elucida que as visões da teoria marxista e da NEI

sobre instituições diferem porque para a primeira elas surgem
em relações produtivas, e para a última, em relações de mercado.
12 “[R]eduzir a ação positiva do Estado à defesa e promoção dos con-

tratos e propriedade privada é não apenas extraordinariamente
limitante como obscurece as relações centrais”. (MEDEIROS,
2001, p. 91).

públicas enfrentariam muitos problemas comportamentais. Em
terceiro lugar (para iv), é importante reconhecer que a seriedade
da restrição orçamentária depende de regulação estatal (isto é,
pode-se gerar alternativas como colocar investimentos fora de
resultados orçamentários primários). Além disso, dé icits não
necessariamente aceleram a in lação e os problemas da dívida
podem se resolver a longo prazo.
15 Barham e Coomes (2005, p. 176).
16 Há muitos exemplos de empresas estatais e icientes, como Sin-

gapore Airlines, transporte Bombay, Embraer, Renault, POSCO.
17 Wright e Czelusta (2003) mostram que a exploração mineral nos

EUA foi importante para gerar desenvolvimento, principalmente
devido a seus efeitos positivos em capacidades tecnológicas e
aprendizado coletivo. Di John (2009) argumenta que as políticas
do Estado venezuelano foram tão variadas ao longo da história
que não é possível a irmar que abundância em petróleo leva a
especí ico tipo de desenvolvimento/ estratégia industrial.
18 Segundo Wright Mills (1956) as mais importantes instituições

de poder são a econômica, a política e a militar – e depois destas
vêm educação, religião e família.
19 Em todo o mundo, a commodity mais importante é o petróleo,

devido a seus usos militares e industriais. Petróleo é um bem
público com um caráter estratégico de proporcionar segurança
energética, de modo que dominar a produção e distribuição de
petróleo é uma preocupação-chave das maiores potências do
mundo (PUYANA, 2011).

13 Devido à “heavy exploration and development costs, heavy capi-

tal investment, market swings in commodity prices, competitive
pressures from other producers, availability of experts and skilled
services” (CHANG, 2007, p. 40).
14 Argumentos neoclássicos contra empresas estatais são: i) efeitos

crowding-out entre investimento público e privado; ii) políticas
industriais podem impedir competição e formar oligopólios do
Estado (protecionismo estatal gerou encerramento industrial,
concentração e esgotamento do modelo de ISI) levando a muitos tipos de ine iciências; iii) problemas de rent-seeking e má
governança; iv) excedente no orçamento público é necessário
para evitar dívidas e in lação. Críticas heterodoxas usuais a esses
argumentos são, em primeiro lugar (para i); na verdade, crowding in é mais propenso a acontecer do que crowding out (REIS,
2011). Em segundo lugar (para ii e iii), normas regulamentares
são mais centrais para desempenho de empresas do que de
propriedade, de modo que se o governo é corrupto o Estado
mínimo não vai impedir as questões de rent-seeking e má governança. Como Chang (2007) argumenta, se autointeresse fosse a
única motivação na ação humana, ambas empresas privadas e

(*) Economista pela FEA-USP e doutoranda pelo Programa de Pósgraduação em Economia do Instituto de Economia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (IE/ UFRJ).
(E-mail: titi.reis@ie.ufrj.br).
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Revisitando a Criatividade: Tendências e Debates da XVII Conferência de Economia da Cultura
JULIO LUCCHESI MORAES (*)

1 Introdução
Entre os dias 21 e 24 de junho de
2012 foi realizada na cidade de
Kyoto, no Japão, a XVII Conferência
de Economia da Cultura, organizada pela Association for Cultural
Economics International (ACEI).1 O
evento é um dos mais importantes
da área, reunindo pesquisadores e
interessados de todo o globo. Além
de abrir portas ao diálogo entre
pesquisas econômicas voltadas ao
mundo das artes, a elevada presença de estudiosos e de trabalhos
inéditos no congresso permitiu
também o estabelecimento de linhas e diretrizes epistemológicas e
metodológicas gerais para as quais
o estado da arte do campo de estudos parece apontar. No presente
artigo, apresentaremos algumas
tendências identi icadas durante a
participação no evento, destacando
eixos e temas capitais que foram
objeto de estudo dos pesquisadores na área.

2 Os Avanços da Pauta Criativa
O elevado número de participantes
(mais de cem pesquisadores) e a
grande heterogeneidade da origem
dos palestrantes é um claro indício
de que a preocupação econômica
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com a compreensão da dinâmica
dos setores culturais vem avançando. O aumento do interesse
dos economistas (e dos cientistas
sociais em geral) em temas culturais não é recente e tem uma série
razões. A plena compreensão dessa
questão evade o escopo do presente artigo. 2 Limitando-nos aos
trabalhos apresentados no evento
de Kyoto, percebemos que esse
movimento atrela-se a um aumento
signi icativo do número de atividades, projetos e discussões públicas
sobre o fomento, salvaguarda ou
inanciamento ao segmento cultural ou, como veremos mais adiante,
um incremento do número de projetos ligados à pauta “criativa”.
Embora tenha se registrado, ao
longo do Congresso, grande ocorrência de temas clássicos da Economia da Cultura – como discussões sobre museus e patrimônio e
análise de leilões de arte – estudos
sobre propriedade intelectual, efeitos do consumo online de produtos
culturais e da pirataria nos copyrights foram temas de destaque.
Tanto o Prof. Stan Liebowitz, da
Universidade do Texas, quanto a
Profa. Françoise Benhamou, da
Universidade Paris XIII – iguras
centrais na bibliogra ia especia-

lizada – apresentaram re lexões
sobre o assunto, indicando que o
universo digital vem ganhando
força na pauta de discussões da
Economia da Cultura.
O assunto de maior relevo no evento, contudo, foi o da Economia Criativa. Dentro dessa área, mais especi icamente, destacaram-se os
estudos sobre as chamadas “cidades criativas”. Conforme exposto
em artigos anteriores desta nossa
3
série de re lexões , a temática das
cidades criativas vem ganhando
espaço e obtendo centralidade nas
discussões do campo. Pode-se até
dizer que o conceito já suplanta a
Economia da Cultura em termos
de relevância e destaque internacional.

3 A Onda Criativa: Limites da Expansão e Críticas
A expansão do número de trabalhos voltados à análise dos impactos da “criatividade” (e sobretudo
de seu expoente capital, as “cidades
criativas”) na Economia contemporânea coloca-nos diante de alguns
questionamentos. A exposição do
ex-presidente de ACEI, Victor Ginsburgh, iniciou-se justamente a partir desse ponto. Para além de um
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simples aumento da dimensão do
campo de estudos, registrou-se
também uma transformação semântica: ao longo dos últimos anos,
o termo “Economia da Cultura” foi
dando lugar à “Economia Criativa”.
Esta, por sua vez, vem se desmembrando em campos menores, via
de regra dedicados à análise das
“classes culturais” e das “cidades
criativas”.
Essa in lexão, obviamente, não decorre exclusivamente de mudanças
no plano intelectual ou estritamente acadêmico. A pauta criativa vem
se destacando no meio internacional e foi chancelada, inclusive,
pelo volumoso relatório de 2010
da UNCTAD (Creative Economy Report). Não resta dúvida, por outro
lado, que muitas vezes o discurso
pró-criatividade seja atrelado de
maneira acrítica mundo afora. Não
são poucos os exemplos em que o
termo foi acionado para justi icar
reformas e planos urbanísticos,
remodelações de bairros ou iniciativas públicas e privadas que, por
vezes, passaram longe do universo
propriamente criativo.
Ginsburgh identi ica, assim, uma
aproximação perigosa entre a Economia Criativa e uma espécie de
“marketing cultural”. Diversos trabalhos, imbuídos da pretensão de
analisar um projeto ou equipamento cultural especí ico, acabaram
sofrendo a in luência do discurso
o icial dos formuladores do projeto, sobrevalorizando as potencialidades sociais e econômicas da

criatividade. Obviamente, a crítica
não deve ser entendida como uma
negação tout court das pesquisas no campo: não resta dúvida
que trabalhos econômicos na área
cultural são fundamentais, ainda
mais se levarmos em conta que a
maioria das iniciativas no segmento originam-se de verbas públicas.
É preciso resguardar-se, contudo,
das armadilhas dos discursos e das
contaminações valorativas geradas
pelos próprios pesquisadores no
tema.4 Ecoamos aqui as palavras
de um dos trabalhos apresentados na conferência:5 é no mínimo
incômoda a falta de perspectivas
e abordagens críticas (ou propriamente negativas) nos trabalhos da
Economia Criativa. Sob o discurso
apaixonado do valor da arte e da
cultura muitas vezes se ignoram as
diversas fragilidades de iniciativas
na área. Voltaremos ao tema nos
próximos artigos da série, trazendo
algumas das ponderações acadêmicas sobre o assunto e aclimatando
a discussão ao caso brasileiro.

recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (FAPESP).
2 Já izemos anteriormente algumas discussões sobre a “virada cultural” (ou “culturalista”), cara ao pensamento pós-moderno
(MORAES; DAVID, 2009).
3 Moraes e David (2009).
4 Esta foi também uma das conclusões da
exposição de Stan Liebowitz sobre o impacto
dos downloads nas indústrias fonográ ica e
cinematográ ica.
5 BADHAM, Marnie; MACDOWALL, Lachlan.
Towards an integrated approach to community-based arts evaluation: reconsidering the
economic dimension in cultural metrics.

Referência
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1 A participação no referido evento ocorreu
em razão da apresentação do trabalho How
Magic cinema is? – assessing the effects of the
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Carvão Vegetal e Prejuízos Socioambientais – Novas Evidências
Para um Velho Problema
THIAGO FONSECA MORELLO (*)
CASARA, M. et al. Combate à devastação ambiental e trabalho escravo na produção do ferro e do aço:
Amazônia, Cerrado e Pantanal. 2012. Disponível em: <http://www.reporterbrasil.org.br/documentos/
carvao.pdf>.

O geógrafo Ney Strauch, em seu
relato de viagem ao Vale do Rio
Doce, em Minas Gerais, escreveu,
em 1956:

na paisagem, tais como o desequilíbrio biológico nas regiões devastadas com profundas alterações na
vida de relação das plantas e dos
animais, o aparecimento de erosão,

Muitos economistas brasileiros

a desorganização do regime dos

têm escrito sobre o problema da

rios, etc. (STRAUCH, 1956)

siderurgia à base do carvão vegetal. Considerando que as lorestas
são bens de consumo, alguns têm
defendido a ação depredatória
das usinas siderúrgicas, embora
reconhecendo que os processos
de exploração das áreas lorestais
têm sido dos mais abusivos. Para o
geógrafo, são pontos de vista inaceitáveis, pois ele não vê apenas a
destruição de um recurso básico,
mas também suas consequências
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Em 1978, um diagnóstico da siderurgia de Minas Gerais, elaborado
pelo governo estadual, a irma que
“as árvores abatidas de cerrados e
matas naturais fornecem cerca de
90% do total de carvão consumido
na siderurgia mineira (MINAS GE
RAIS, 1978, p. 79).
Um livro publicado em 1996, de
circulação internacional, aponta
que “[M]uito carvão está sendo

produzido a partir de lorestas
nativas ao invés de plantações
[ lorestais] e prevalecem métodos
e mentalidades antigos e tradições
culturais” (ROSILLO CALLE et al.,
1996, p. 48).
Em 2004, o Instituto Observatório
Social publicou o relatório “Escravos do Aço” (IOS, 2004), denunciando a existência de trabalho escravo
e a depredação de lorestas na base
da cadeia siderúrgica brasileira.
Em junho de 2012, um novo relatório, produzido pelo Instituto
Ethos, WWF Brasil e pela Fundación Avina, vem a lume trazendo
evidências de que o problema continua na ordem do dia CASARA et
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al., 2012). Apresenta-se, a seguir,
uma resenha deste documento.
A principal novidade em relação a
estudos anteriores é a riqueza de
detalhes acerca de procedimentos
ilícitos colocados em ação para
manter o suprimento de um carvão
vegetal produzido em desacordo
com as leis trabalhistas e ambientais. O grupo responsável pela elaboração do texto, com o devido
suporte por parte da Polícia Federal, IBAMA e de órgãos do poder
judiciário, teve acesso a documentos e declarações que constituem
uma massa crítica de provas sem
paralelo1 (vide CASARA et al., 2012,
p. 10).
Alguns dos “esquemas” são surpreendentes. Em Minas Gerais,
no ano de 2009, a operação SOS
Cerrado identi icou carvoarias que
mantinham plantações lorestais
(eucalipto, majoritariamente) “de
fachada”, utilizando-as para aprovar licenças. Estas acabavam sendo
utilizadas sobretudo para regularizar carvão extraído ilegalmente de
áreas de mata nativa (CASARA et
al., 2012, p. 45).
O “esquentamento” ou mercado
paralelo de guias lorestais é outro
exemplo interessante. Para realizar
o transporte carvoaria-indústria é
necessário possuir um documento
que comprove a origem da biomassa lorestal a partir da qual o produto em trânsito foi gerado. Trata-se da guia lorestal. Esta, porém,
diz respeito a uma carga em espe-

cí ico, mas, na prática, seja via corrupção dos policiais responsáveis
pela veri icação ou adulteração do
documento, há casos em que a guia
é utilizada para diversas cargas.
Cópias adulteradas são inclusive
comercializadas entre carvoarias.
Também chama atenção a concessão de autorizações para a supressão de áreas de mata nativa (primária ou secundária) fraudadas de
modo a permitir a exploração de
áreas de conservação ou reservas
indígenas.
O comércio interestadual é um
canal que vem se tornando cada
vez mais relevante, especialmente
para o abastecimento das guseiras
de Minas Gerais. O que explora o
fato de que a iscalização é insu iciente ou inexistente nas fronteiras
entre os Estados. Mas o carvão
ilegal pode vir de mais longe: o relatório aqui examinado apresenta
evidências para luxos cuja origem
está no Paraguai (CASARA et al.,
2012, p. 66-68).
Corrupção e descaso das autoridades, combinadas com a manifestação, em sua face mais primitiva, da
propensão a buscar o maior lucro
possível de curto prazo, dão origem
às violações descritas (CASARA et
al., 2012, p.56-57). O perdedor, é
claro, é a própria sociedade, uma
vez que acaba se tornando vítima
da predação de recursos naturais
imprescindíveis para a continuidade futura de seu desenvolvimento.

Os danos mais diretos, contudo, se
fazem sentir sobre a população que
não encontra outra oportunidade
de inclusão econômica a não ser em
tais frentes ilegais de exploração
lorestal e em carvoarias marcadas
pela agressão à integridade ísica
dos trabalhadores. E isto porque
a inclusão por tais vias está longe
de resolver o problema, perpetuando baixos níveis familiares de
renda e de capital humano – além
dos danos causados a saúde por
exposição à fumaça e às altas temperaturas atingidas pelos fornos de
carbonização (CASARA et al., 2012,
p. 30).
Por mais que pareça fazer algum
sentido o argumento de que os
principais responsáveis por um
tal estado de coisas são as empresas diretamente envolvidas, este,
além de não levar em conta a real
distribuição do poder de tomada
de decisão ao longo das cadeias
produtivas, não parece ser um
caminho promissor para a resolução do problema. Não se pode
deixar a solução na mão de pequenas unidades produtivas, operadas
por trabalhadores de baixa renda,
pouco capitalizadas, as quais estão
à mercê de atravessadores e de
concorrentes que não hesitam em
fazer do desrespeito às leis o fundamento de sua competitividade.
O fato é que empresas de projeção internacional como General
Motors, Fiat, Aços Villares, MMX,
entre outras (CASARA et al., 2012,
p. 17-18, p. 60 e cap. 10) estão no
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topo de cadeias produtivas conectadas com carvoarias ilícitas. Além
disso, o que vale especialmente
(mas não exclusivamente) para
o polo de Carajás, localizado no
Norte do País, o carvão retirado de
lorestas primárias de alto valor
ecológico (biomas amazônico e
cerrado), por meio de trabalho mal
remunerado e altamente desgastante, acaba em pátios de irmas do
setor siderúrgico norte-americano,
na forma do ferro-gusa (CASARA et
al., 2012, p. 50).
É em torno deste produto, o ferro-gusa, que se concentram os casos
de desrespeito à legislação. A geração do ferro de primeira fusão
para venda no mercado respondeu,
em 2008, por 80% do consumo de
carvão vegetal no Brasil. Mas não
é apenas por conta desta posição
majoritária que a questão dos prejuízos associados às atividades das
“guseiras” (como são chamados
os produtores) é importante. Mais
relevante, neste particular, é a resistência que alternativas de baixo
impacto para a produção de carvão
vegetal parecem encontrar para se
disseminar neste conjunto particular de empresas.
Enquanto as empresas produtoras
de aço já transitaram para o carvão
vegetal de baixo impacto, produzido a partir de plantações de eucalipto e com o respeito às leis trabalhistas, as “guseiras”, desde sua
origem em meados da década de
1950 pouco alteraram as práticas

julho de 2012

por meio das quais obtêm a matéria-prima. O que se vê, na realidade, é o inverso: ao invés de terem
tornado o suprimento consequente
com a manutenção de um nível
estável de atividade, tais empresas
puderam criar rotinas por meio
das quais ajustam sua operação e,
por conseguinte, seu luxo de caixa,
às vicissitudes de um suprimento
desorganizado e sujeito a interrupções forjadas pelo esgotamento
de reservas de biomassa nativa ou
pelo fechamento de carvoarias pelo
poder público. Ao menor sinal de
que o preço do carvão vegetal nos
mercados locais vai ultrapassar
um limiar máximo acima do qual
a produção de ferro-gusa deixa de
ser lucrativa, os alto-fornos são
paralisados (ROSILLO CALLE et
al., 1996).
É preciso sensibilizar as empresas
no topo das cadeias produtivas
não apenas por seu maior zelo à
sua imagem socioambiental, mas
também por sua maior capacidade
para promover as mudanças necessárias à redução da importância
do carvão vegetal socioambientalmente danoso. Um acordo entre os
principais compradores do ferro-gusa brasileiro acerca de padrões
mínimos de “qualidade socioambiental” a serem cumpridos pelos
produtores da matéria-prima – um
exemplo genuíno do que se entende por governança não conduzida
pelo poder público (CASHORE et

al., 2004) – é um caminho aparentemente promissor.
A posição da entidade que representa o setor siderúrgico nacional,
o Instituto Aço Brasil, reconhecendo o uso de carvão-vegetal ilegal
pelas guseiras da Amazônia, é um
passo de grande importância neste
sentido CASARA et al., 2012, p.52).
Urge, porém, a criação de um sistema de monitoramento das carvoarias, não só na Amazônia, mas
em todo o Brasil, que gere – assim
como se tem para o caso do desmatamento na Amazônia –, informações atualizadas e precisas acerca
não apenas da origem da biomassa
utilizada, mas também das condições de trabalho. Idealmente, é
desejável que se tenha, adicionalmente, informação que permita
identi icar o luxo de carvão vegetal, rastreando origem e destino,
em todas as localidades.
O capítulo 11 detalha as oportunidades abertas para a transição
para o carvão vegetal verde ou de
baixo impacto socioambiental.

Referências
CASARA, M. et al. Combate à devastação
ambiental e trabalho escravo na produção
do ferro e do aço: Amazônia, Cerrado e
Pantanal. 2012. Disponível em: http://
www.reporterbrasil.org.br/documentos/
carvao.pdf.
CASHORE, B.; Auld, G.; Newson, D. Governing through markets: forest certi ication

43

ecorresenhas & cia
and the emergence of the non-state authority. New Haven: Yale
University Press, 2004.
IOS. Revista do Instituto Observatório Social, jun. 2004. Disponível
em: http://www.reporterbrasil.org.br/documentos/escravos_aco.
pdf.
MINAS GERAIS. O setor siderúrgico de Minas Gerais. Ensaios sobre
a economia mineira, v. 6. Governo do Estado de Minas Gerais,
Secretaria do Estado do Planejamento e Coordenação Geral, 1978.
ROSILLO-CALLE, F. et al. The charcoal dilemma: inding a sustainable
solution for Brazilian industry – London: Intermediate Technology
Publications, 1996.
STRAUCH, N. Zona metalúrgica de Minas Gerais e Vale do Rio Doce.
Rio de Janeiro: Conselho Nacional de Geogra ia, 1956.

1 Com exceção, talvez, de acordo com meu conhecimento, do material
composto pelas Comissões Parlamentares de Inquérito acerca das
carvoarias de Minas Gerais (CASARA et al., 2012, p.32).

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

julho de 2012

