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O Plano Agricultura de Baixo Carbono
ANTONIO CARLOS LIMA NOGUEIRA (*)

O agronegócio brasileiro tem uma
enorme responsabilidade com a
sustentabilidade ambiental no País
e no mundo, particularmente no
que se refere à emissão de gases de
efeito estufa. Os principais efeitos
negativos do setor são a produção
de gás carbônico com queimadas
em áreas de loresta e de metano
com a fermentação de dejetos de
bovinos, suínos e aves. Por outro
lado, o setor contribui na mitigação do aquecimento global com
a produção de etanol e energia
elétrica a partir da produção de
cana-de-açúcar, de biodiesel com
oleaginosas e gordura animal e de
lorestas plantadas para a produção de papel e celulose. Este artigo
tem por objetivo analisar o Plano
de Agricultura de Baixo Carbono
(ABC), uma política pública federal
de fomento a atividades agrope-

cuárias de alto impacto positivo
na sustentabilidade. Pretende-se
apresentar uma descrição geral, os
resultados obtidos e as perspectivas futuras do plano.
Conforme divulgado pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, o Plano Setorial de Mitigação
e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de
uma Economia de Baixa Emissão
de Carbono na Agricultura  Plano
ABC, é um dos planos setoriais elaborados de acordo com o artigo 3°
do Decreto n° 7.390/2010 e tem por
inalidade a organização e o planejamento das ações a serem realizadas para a adoção das tecnologias
de produção sustentáveis, selecionadas com o objetivo de responder
aos compromissos de redução de
emissão de GEE no setor agropecuário assumidos pelo País.

O Plano ABC é composto por sete
programas, seis deles referentes às
tecnologias de mitigação e um com
ações de adaptação às mudanças
climáticas: (1) Recuperação de Pastagens Degradadas; (2) Integração
Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF)
e Sistemas Agro lorestais (SAFs);
(3) Sistema Plantio Direto (SPD);
(4) Fixação Biológica de Nitrogênio
(FBN); (5) Florestas Plantadas; (6)
Tratamento de Dejetos Animais;
(7) Adaptação às Mudanças Climáticas.
A abrangência do Plano ABC é nacional e seu período de vigência é
de 2010 a 2020, sendo previstas
revisões e atualizações em períodos regulares não superiores
a dois anos, para readequá-lo às
demandas da sociedade, às novas
tecnologias e incorporar novas
ações e metas, caso se faça neces-
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sário. O MAPA considera que, para
o alcance dos objetivos traçados
pelo Plano ABC, no período compreendido entre 2011 e 2020, serão
necessários recursos da ordem de
R$ 197 bilhões, inanciados com
fontes orçamentárias ou por meio
de linhas de crédito. O Plano ABC
conta com uma de linha de crédito – Programa ABC – aprovada
pela Resolução BACEN nº 3.896 de
17/08/10.
Ainda segundo o MAPA, o objetivo
geral do plano é garantir o aperfeiçoamento contínuo dos sistemas e
práticas de uso e manejo sustentável dos recursos naturais, que
promovam a redução das emissões
de gases de efeito estufa (GEE) e,
adicionalmente, também aumentem a ixação de gás carbônico
atmosférico na vegetação e no solo
dos setores da agricultura brasileira. Dentro desse objetivo, as ações
prioritárias do ministério são a divulgação, a capacitação de técnicos
e produtores rurais, o crédito rural
e a transferência de tecnologia.
Uma das principais estratégias do
MAPA para implementar o Plano
ABC é o envolvimento dos Estados,
por meio da integração da Política
Nacional de Mudança Climática
com os planos estaduais de redução da emissão por meio de Grupos
Gestores Estaduais (GGE). Esta
integração é justi icada pelo pressuposto de que os atores estaduais
possuem um conhecimento mais
aprofundado sobre a realidade
local considerando-se as fragili-

dades e oportunidades em cada
situação.
Os tipos de projetos inanciáveis
pelo Plano são os seguintes: (1)
projetos para implantação de viveiros de mudas lorestais; (2)
implantação de sistemas de integração lavoura-pecuária- loresta;
(3) implantação, manutenção e
manejo de lorestas comerciais; (4)
recuperação de pastagens; (5) projetos de implantação e manutenção
de lorestas de dendezeiro; (6)
projetos para recomposição e manutenção de áreas de preservação
permanente ou de reserva legal;
(7) projetos que envolvam plantio
direto “na palha”, implantação,
manutenção e melhoramento de
sistemas de tratamento de dejetos
e resíduos, e ixação biológica do
nitrogênio.
Com relação aos resultados obtidos, é possível analisar a evolução
do envolvimento dos Estados e o
volume de recursos repassados
por meio das linhas de crédito
especí icas. Até o momento foram
constituídos 25 Grupos Gestores
Estaduais, dos quais 10 foram criados em 2011 e 15 em 2012. Essa
evolução representa uma situação
favorável com relação à adesão dos
Estados ao Plano. Foram realizados
14 Seminários de Sensibilização,
sendo sete em 2011 e sete em 2012.
Além disso, foram realizadas sete
O icinas de Trabalho para Elaboração do Plano Estadual, sendo três
em 2011 e quatro em 2012.
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Com relação aos recursos de crédito rural para o Plano, na safra
2011/2012 for a m r eser v ados
R$3,15 bilhões, enquanto na safra
2012/2013 o valor subiu para R$
3,4 bilhões. O limite de crédito é
de R$ 1 bilhão, o prazo máximo é
de 15 anos, com oito anos de carência e taxa de juros de 5,0% ao
ano. Assim, as condições parecem
bastante favoráveis ao produtor
interessado em investir nas tecnologias envolvidas na melhoria da
sustentabilidade da sua produção.
No ano-safra 2010/2011 foram
aplicados somente R$ 418,5 mil hões, enqua nt o no a no-sa f r a
2011/12 foram utilizados 48%
(R$ 1,5 bilhão) do total de recursos autorizados para o Plano ABC.
Conforme divulgado em dezembro
de 2012, nos primeiros três meses
do ano-safra 2012/2013, já foram
liberados cerca de R$ 600 milhões.
Aparentemente, existe uma adoção
crescente do programa por parte
dos produtores rurais, em decorrência das atividades de divulgação e capacitação promovidas pelo
MAPA. O Ministério informa que já
foram capacitadas 6.170 pessoas
entre produtores e técnicos para a
elaboração de projetos.
Com respeito às perspectivas futuras do Plano ABC, podemos tratar
dos aspectos tecnológicos e das
motivações dos produtores rurais
com relação à adoção. O tema da
tecnologia parece ser central para
a expansão do plano entre os produtores. Com relação às culturas
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a serem adotadas para ter direito
ao crédito, as principais barreiras
seriam a incerteza percebida pelo
agricultor na mudança de atividade, principalmente no caso de
culturas perenes, nas quais o comprometimento de recursos envolve
prazos mais longos, assim como
o início da obtenção de receitas
com a atividade. Considerando-se
as condições econômicas voláteis
presentes no País, a aposta em
atividades de prazo mais longo
pode se apresentar menos atrativa aos agentes econômicos. Neste
caso, a construção de um ambiente
institucional mais estável poderá
contribuir para que os riscos percebidos se tornem menores para os
produtores.
Ainda com relação às tecnologias
envolvidas nos diversos tipos de
projetos, elas não devem representar uma barreira ao avanço do
Plano. Algumas são bastante conhecidas no setor, como o plantio
direto, enquanto outras são mais
recentes, como a integração lavoura-pecuária- loresta. Esta última
parece uma solução interessante
desenvolvida pela Embrapa, mas
envolve uma mudança de atitude
do produtor com relação à diversi icação. A adoção desse modelo
representa um aumento na complexidade da gestão da propriedade,
que pode enfrentar resistências
por parte do produtor, que já está
sujeito a ambientes turbulentos e
pressões competitivas de fornecedores e compradores e que busca
de forma permanente a redução de

custos. O argumento principal para
a adoção de sistemas mais diversi icados é o potencial de sinergia
entre as atividades envolvidas, o
que no inal deverá promover uma
redução nos custos de produção.
Com relação às motivações para a
adesão dos produtores, podemos
reconhecer as pressões sociais e
regulatórias. A pressão social deverá ser cada vez mais forte à medida
que a sustentabilidade se torna
cada vez mais um valor moral positivo reconhecido pelas pessoas
das diversas classes sociais. Visto
que os valores passam a se alterar
para favorecer a sustentabilidade,
os agricultores poderão alterar sua
percepção sobre o tema por conta
própria ou serão pressionados a
mudar comportamentos a partir
das relações sociais mais próximas
ou naquelas decorrentes de transações econômicas. Pode ser que o
fenômeno do mimetismo se torne
mais presente, fazendo da adoção de práticas sustentáveis uma
forma de garantir a aceitação do
produtor pelo grupo social no qual
está inserido.
A outra fonte de pressão para a
adoção das práticas seria a recente
alteração no Código Florestal, tornando obrigatória a regularização
da propriedade em termos ambientais. Neste sentido, a necessidade
de recuperar áreas degradadas ou
completar a área de reserva legal
poderá ser um forte incentivo para
que o produtor busque conhecer as
condições de crédito do Plano ABC.

Aparentemente, existem perspectivas positivas para os prestadores
de serviços agronômicos e gestão
de projetos para os produtores interessados em obter recursos junto
ao Plano. Por outro lado, a própria
implantação desses projetos envolve um ganho de capacitação
do produtor, que deverá fazer a
gestão de sistemas produtivos que
envolvem mais elementos interdependentes e com forte dependência
das habilidades dos funcionários.
Em resumo, a criação e a implementação gradual do Plano ABC
parecem representar uma iniciativa positiva para o agronegócio
brasileiro, tendo em vista o papel
pedagógico que ele pode desempenhar junto aos produtores e os
prestadores de serviços envolvidos. A conscientização dos agentes
com o objetivo da sustentabilidade
é o resultado mais signi icativo
e perene que se pode esperar do
Plano, com re lexos nas próximas
gerações.

(*) Doutor pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie, mestre pela USP em Administração e professor na FATEC São Paulo.
(E-mail: aclimano@gmail.com).
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Relações de Trabalho, Administração de Recursos Humanos e
Ambiente Econômico e Social no Brasil: Uma Visão Geral Sobre
o Período 1990-2012 (2ª Parte)
WILSON APARECIDO COSTA DE AMORIM (*)
ANDRÉ LUIZ FISCHER (**)

1 Introdução

2 A ARH e a Importância dos Fatores Contextuais

Na primeira parte deste artigo foram
apresentadas referências teóricas
para estabelecer a ligação entre a
abordagem das relações de trabalho,
mais tipicamente ligadas à Economia, e a gestão de recursos humanos. Nesta segunda parte serão
analisadas variáveis importantes
para a compreensão das mudanças
no mercado de trabalho brasileiro
de modo a relacioná-las à adoção
de velhas e novas práticas de recursos humanos. O último item do
artigo contém suas considerações
inais.

Brewster (2007) aponta que o conceito de ARH originário das escolas
dos EUA se disseminou ao redor do
mundo por conta do poder da economia norte-americana e de suas
empresas. Entre exemplos das práticas de ARH típicas das empresas
dos EUA que foram adotadas em
outros países ou regiões estão o
downsizing, as práticas lexíveis de
trabalho e a postura antissindical.
O autor destaca que o conceito de
ARH originário dos EUA tem como
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pressuposto não declarado o seu
caráter cientí ico que, entretanto,
não garante uma visão unitária do
campo. De um lado, ele identi ica
um modelo de ARH quali icado
como de “Michigan”, no qual existe
uma vinculação entre a estratégia
de negócio da organização e sua
estratégia para os recursos humanos. Neste modelo, a estratégia
da organização determina o tipo
de trabalhador, seu desenvolvimento e performance. O trabalho
assemelha-se a qualquer outro
recurso da organização. Note-se
aqui a proximidade deste modelo
com os conceitos originários da
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Teoria Neoclássica. De outro lado,
encontra-se um modelo de ARH – o
de “Harvard” –, em que o trabalho
é distinto dos outros recursos da
organização. A compreensão e o
comprometimento dos trabalhadores são elementos cruciais para o
êxito da estratégia da organização.
Conforme Brewster, na visão dos
autores de ambas as escolas, a
cienti icidade da ARH garantiria
a qualquer um dos dois modelos
de ARH sua aplicação universal
na obtenção de resultados para as
organizações. Dentro do contexto
da globalização, a disseminação de
best practices pelas multinacionais
dos EUA e mesmo a partir da prescrição de consultores seria prova
disso. A ARH oriunda dos EUA se
proporia assim como universalista.
Ao analisar a A R H na Europa,
Brewster ressalta que, apesar de o
continente não ser um todo homogêneo, ainda assim é possível notar
diferenças relativamente aos EUA.
Tais diferenças podem ser apontadas a partir da componente cultural do individualismo – fenômeno
mais acentuado nos EUA do que na
Europa. Um segundo diferenciador
seria o papel do Estado – garantidor de uma legislação mais ativa
em relação ao trabalho na Europa
e menos nos EUA. Um terceiro aspecto seria a in luência sindical e
o nível de participação dos trabalhadores nas questões laborais –
maiores na Europa e menores nos
EUA. O quarto elemento seria o padrão da propriedade das empresas

que exerceria menos pressão por
lucros de curto prazo na Europa
comparativamente aos EUA.
Em seu estudo, Brewster concluiu
que existe na Europa certa tendência de desregulamentação do mercado de trabalho com vistas a uma
lexibilidade maior na contratação
do trabalho. Em alguma medida,
esta tendência poderia estar ligada
à própria característica das práticas de ARH originárias das empresas dos EUA. Porém, o autor entende que é clara a permanência de
características mais tipicamente
europeias em relação ao mercado
de trabalho norte-americano em
função do arcabouço institucional
em torno do trabalho, da maior
presença sindical e do recurso
mais frequente à participação dos
trabalhadores em aspectos da gestão da organização.
Nesta parte do trabalho não há
intenção de aprofundar o estudo
sobre as diferenças e semelhanças
entre a ARH de EUA e Europa. O
interesse mais imediato é notar
que um passo inicial para a melhor
compreensão da ARH entre países, ou mesmo da sua evolução no
tempo em um único país é a análise
dos seus elementos condicionantes
externos mais relevantes. O trabalho de Brewster parece particularmente importante para isso ao eleger os fatores determinantes das
con igurações de Recursos Humanos de uma dada realidade social.
São eles: a cultura, o papel do Estado, a in luência sindical, o padrão

de propriedade das empresas e,
evidentemente, o comportamento
do mercado de trabalho. No próximo item realizaremos um exercício de apreciação sobre a relação
entre a evolução da ARH e algumas
de suas variáveis condicionantes
externas de inidas pelo autor no
período de 1990 em diante.

3 Relações de Trabalho e ARH e
suas Condicionantes Externas:
Uma Análise Retrospectiva
com Base no Comportamento
do Mercado de Trabalho (19902010)
A adoção do conjunto de quatro
variáveis utilizado por Brewster na
comparação entre a ARH dos EUA e
Europa demandaria um esforço de
pesquisa inviável aos limites deste
trabalho. Desta maneira, em uma
aproximação, o fator “in luência
sindical” será tomado como base
para a análise a seguir, dentro do
sentido geral de poder de barganha
dos trabalhadores nas relações de
trabalho. Este, por sua vez, terá
como medida aproximada a proporção de acordos salariais que
obtiveram aumentos reais para os
trabalhadores. Da mesma forma,
dada a extensão da abordagem
aqui apresentada do conceitual de
RI/SER de Kaufman, nos concentraremos na relação entre ARH e
os fatores externos representados
especialmente pelo comportamento do mercado de trabalho.
Para caracterizar as formas pelas
quais a ARH vem ocorrendo no
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Brasil, tomaremos como referência
os dados disponíveis em trabalho
de Fischer (1998) e da pesquisa
Delphi 2010 (PROGEP/FIA, 2011)
e tentaremos estabelecer conexões
entre as mudanças identi icadas
e as suas condicionantes externas
representadas. Pela exiguidade de
espaço, descartaremos de saída
uma análise mais aprofundada que
envolva um leque muito amplo de
variáveis – tarefa de maior fôlego.
Entre as condicionantes externas
vinculadas ao poder de barganha
dos trabalhadores serão tomadas variáveis como o crescimento
econômico e dados do mercado de
trabalho como taxa de desemprego
e comportamento dos rendimentos
dos trabalhadores.

3.1 A Década de 1990: Abertura Econômica, Estabilização e Baixo
Crescimento Econômico
Fischer assinala, em seu estudo
sobre os modelos de gestão de pessoas na década de 1990 no Brasil,
que esses anos foram marcados
por pelo menos quatro fatores de
grande impacto sobre as organizações: o processo de estabilização
econômica, a abertura comercial, a
inclusão das organizações brasileiras na tendência mundial de busca
pela qualidade e competitividade e,
inalmente, a adoção crescente de
máquinas e equipamentos automatizados (FISCHER, 1998).
Fischer indica que na primeira
metade da década as empresas

assumiram no Brasil estratégias
reativo-defensivas. Desta forma,
as organizações reestruturaram-se
priorizando a redução de custos e
dedicando um baixo nível de investimentos em P&D e treinamento,
porém, com alguns traços de maior
atenção na busca de qualidade e
aproximação com o cliente (FISCHER, 1998). Na segunda metade
da década, a preocupação com a
qualidade, a racionalização da produção, o treinamento e a aquisição
de novas tecnologias foram marcas
das principais estratégias empresariais de ajuste (FISCHER, 1998).
Ainda segundo o autor, principalmente nas grandes empresas, a
implementação de reestruturações administrativas e a adoção
de técnicas de gestão da produção
(CEP, just-in-time, qualidade total
etc) criaram a necessidade de um
novo per il de quali icação para os
trabalhadores (FISCHER, 1998). A
implantação de novas tecnologias
e novas formas de organização do
trabalho aconteceu, em boa parte,
por meio da aquisição de conhecimento externo de consultorias
nacionais e internacionais.
As empresas enfrentaram di iculdade ao longo dos anos 1990 em
função das novas exigências de
competitividade e do baixo crescimento econômico. Os re lexos
deste quadro sobre o mercado de
trabalho, entre outros indicadores,
podem ser sintetizados na elevação
do desemprego (quase dobrando
na Região Metropolitana de São
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Paulo) e queda dos rendimentos
dos assalariados (DIEESE, 2001).
No que se refere especi icamente
aos rendimentos do trabalho, vale
destacar a introdução de elementos
de lexibilização viabilizados por
alterações importantes na legislação vigente. A primeira delas foi o
im das políticas salariais patrocinado na chegada do Plano Real.
O declínio da in lação a partir de
junho de 1994 foi inquestionável,
mas não houve seu desaparecimento imediato. Com isto, a eliminação
da garantia de indexação salarial
impôs perdas a uma grande parcela dos trabalhadores, num primeiro
momento, especialmente na indústria (DIEESE, 2001). A segunda
alteração foi a regulamentação, em
medida provisória de dezembro de
1994, da negociação e pagamento
da participação nos lucros e resultados. Os acordos de participação
nos lucros e resultados disseminaram-se mais intensamente a partir
de 1997.
Em uma conjuntura de baixo dinamismo nos negócios e baixo poder
de pressão dos sindicatos, as empresas puderam de alguma forma
recorrer a formas de composição
de folhas de pagamento que combinavam reajustes subindexados e
abonos negociados (DIEESE, 2004).
Tal quadro abriu espaço para importantes inovações na ARH. Conforme Fischer (1998), as empresas
passaram a adotar uma postura
mais diferenciadora em relação ao
desempenho dos trabalhadores,
atribuindo maior responsabilidade
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às pessoas em seu trabalho. Além
disso, as organizações transpuseram, de forma mais direta para a
área de recursos humanos, princípios de competitividade típicos
da área de negócios. Para tanto, as
organizações iniciaram mudanças
em políticas e práticas na ARH.

3.2 Os Anos 2000: Uma História em
Dois Períodos
No âmbito das organizações, uma
visão aproximada sobre a ARH no
Brasil destes anos pode ser obtida
a partir dos resultados da pesquisa Delphi RH 2010 (PROGEP/FIA,
2011). Nesta edição, a pesquisa
pretendeu identi icar em que medida os prognósticos de edições anteriores da pesquisa (2001 e 2003)
se con irmaram. Na pesquisa realizada em 2003, ano em que o País se
encontrava em di ícil situação econômica, 88,2% dos participantes
da pesquisa projetavam mudanças
signi icativas na ARH até 2008.
Diante das alternativas apresentadas aos seus respondentes, a
pesquisa revelou que as mudanças
deveriam incidir predominantemente sobre os princípios, iloso ia
e estratégias gerais de gestão das
empresas e nas práticas e instrumentos de gestão (47,9% e 28%,
respectivamente, dos respondentes). Para a estrutura e a forma de
organização do trabalho da função
de RH, bem como para o per il
do pro issional da área não eram

grandes as expectativas de mudanças (PROGEP/FIA, 2011).
No im da década, a pesquisa revelou que as mudanças na área de
RH realmente se mostraram signiicativas ou mesmo radicais (para
71,3% e 18% dos respondentes).
Quanto à natureza ou incidência
dessas mudanças, percebeu-se que
as expectativas em 2003 de que
os princípios e estratégias gerais
de RH fossem o principal alvo das
mudanças - não se con irmaram
com esta intensidade em 2010.
De outra parte, observou-se que
a estrutura da área de RH surgiu
como elemento que também sofreu
modi icações mais substanciais
neste período (com 24,6% das respostas). Desta forma, as mudanças
em ARH foram signi icativas no
tocante aos princípios e estratégias
gerais, mas também no formato da
estrutura da área.
Especialmente em relação às mudanças estruturais na ARH, a própria pesquisa Delphi dá pistas do
que ocorreu nas organizações ao
mostrar seus resultados de 2010.
A adoção de um per il de consultor
interno de RH (em lugar do proissional técnico especialista em
gestão de pessoas) e a mudança do
papel da ARH para o de fornecedor de novos processos e conhecimento para seus clientes foram as
incorporações que mais se concretizaram na década segundo os formadores de opinião pesquisados
(PROGEP/FIA, 2011).

Neste ponto, é interessante especular se e como tal comportamento
relacionou-se aos fatores condicionantes externos da atuação de ARH.
Do ponto de vista do ambiente externo, a década de 2000 pode ser
dividida em pelo menos dois períodos, sendo o primeiro até 2003
e o segundo após 2004. De 2000
a 2003, há uma sequência de anos
em que as taxas de crescimento do
PIB apresentaram tendências de
queda. Ainda em 2000, iniciou-se
um curto período de crescimento que foi interrompido por três
eventos sucessivos. No primeiro
semestre de 2001, foi constatado
o apagão da energia no Brasil, e no
segundo semestre o freio econômico foi acionado em função de eventos internacionais como os ataques
de 11 de setembro em Nova York e
a radicalização da crise inanceira
argentina no inal do mesmo ano.
Deste período até 2003, a in lação
voltou a elevar-se e, dentro do regime de metas adotado pelo Brasil,
foi atacada pela elevação dos juros
internos. A junção destes eventos
teve como consequência sobre o
mercado de trabalho a manutenção
de taxas de desemprego nos níveis
mais elevados da história recente
brasileira.
No que se refere aos salários, levantamento do DIEESE mostrava
que em 2000 cerca de um terço
dos acordos coletivos assinados
tiveram reajustes salariais abaixo
da in lação (tomando INPC-IBGE
como referência) e em 2003, o pior
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ano deste período, esta proporção
alcançou aproximadamente 58%
dos acordos. Um dado interessante
é que, mesmo no período de crise
econômica mais aguda em 2002
e 2003, ainda foi possível constatar que cerca de 20% dos acordos
concederam aumentos reais aos
salários (AMORIM, 2010).
Estes dados mostram que nos quatro primeiros anos da década a
ARH no Brasil continuou a acontecer dentro de um quadro que parecia não diferir daquele veri icado
nos anos 90. Entretanto, o fato de,
mesmo durante um período de
crise ainda existir um grupo de
empresas capazes de conceder aumentos reais sugere que esta crise
atingiu de maneira diferenciada as
organizações. O mesmo levantamento do DIEESE sinalizava que,
em termos setoriais e regionais, tal
diferenciação colocava a indústria
e as regiões Sudeste e Sul do Brasil como sendo aquelas nas quais
os acordos com aumentos reais
tinham maior presença relativamente aos demais (AMORIM, 2010).
Uma especulação possível é que,
mesmo no período de crise econômica mais dura, seria possível
encontrar setores cujas empresas
buscaram se diferenciar em suas
práticas de remuneração, sugerindo um posicionamento nas camadas mais altas da curva normal
proposta por Kaufman.
No período 2004-2012 o crescimento econômico, mesmo com
alguma oscilação, foi comparati-

vamente mais expressivo que nos
anos anteriores. Em consequência,
a taxa de desemprego empreendeu
uma trajetória declinante, não revertida até 2012.
De outra parte, dados do IBGE para
o período 2003/2011 revelaram
um aumento expressivo da participação dos assalariados com
carteira assinada e também dos
contribuintes da previdência social
(22,2% e 16,1%, respectivamente)
no conjunto dos ocupados. Tais
dados indicam aumento no nível de
formalização dos vínculos de trabalho nas regiões metropolitanas
(IBGE, 2012). Outra informação
relevante refere-se à rotatividade, que de forma pró-cíclica em
relação à economia elevou-se no
período, com o registro de aumento na proporção de demissões por
iniciativas dos trabalhadores (DIEESE, 2011). Tais dados, por sua fez,
fazem contato direto com as empresas na base da curva proposta
por Kaufman.

heterogeneidade dos reajustes
acordados (AMORIM, 2010). Na
observação do comportamento do
rendimento real dos assalariados
das regiões metropolitanas, entre
2003 e 2011 o crescimento chegou
a ser de 22,2% (IBGE, 2012).
Neste cenário, torna-se interessante veri icar quais os principais desa ios enfrentados pelas ARH das
organizações neste período. Em
2003, os respondentes da pesquisa
Delphi RH apontaram os principais
desa ios que os pro issionais e suas
empresas enfrentariam no campo
de RH durante a década. Os quatro
desa ios considerados como mais
relevantes em 2003 foram:
• alinhar a gestão de pessoas às
estratégias de negócio;
• alinhar as pessoas/desempenho/
competências humanas às estratégias de negócio;
• desenvolver e capacitar os gesto-

Do ponto de vista dos reajustes
salariais, percebe-se que o quadro
daqueles negociados coletivamente mudou de forma signi icativa.
Em 2004, mais da metade deles foi
superior à in lação, e de 2005 em
diante, a proporção de reajustes
com aumentos reais elevou-se a
mais de 70% em todos os anos,
chegando mesmo próximo de 90%
em 2006, 2007, 2008 e no primeiro
semestre de 2010. Em termos setoriais ou mesmo regionais houve
uma diminuição expressiva na
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res (formando um per il gerencial
coerente com a demanda da
empresa);
• apoiar e promover processos de
mudança organizacional e direcionamento estratégico (fusões
e aquisições).
Con irmando os result ados de
2003, todos os componentes acima
foram considerados como altamente incorporados à gestão de ARH
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das empresas na pesquisa de 2010.
A única diferença nos resultados
desses quatro desa ios refere-se à
ordem de prioridade, parcialmente
diferente da obtida na primeira
tomada.
Estes desa ios mais provavelmente
relacionam-se com as empresas
incluídas nos níveis mais elevados
da curva de Kaufman, posto que
se referem, genericamente, à vinculação da ARH à estratégia das
empresas. Tratam-se, portanto, de
desa ios, em maior medida, vinculados a decisões de foro interno das
organizações. Ou seja, ainda que
relacionados a condicionantes externas inerentes à de inição geral
da estratégia da organização, tais
desa ios na verdade encontram-se
em um campo no qual as condições
internas de tomada de decisão são
mais relevantes para ARH.
Entretanto, entre os desa ios apontados pela pesquisa Delphi RH há
uma diferença na avaliação relativa
à retenção de talentos/potenciais.
Em 2003, este desa io foi considerado como de baixa relevância,
mas, em 2010, foi percebido um
alto grau de prioridade para ARH.
Tais dados sugerem que a questão
da retenção de talentos foi tomada
como relevante à proporção que
a década se aproximava do inal.
Entre as justi icativas associadas
a esta percepção estão a queda do
desemprego e elevação do rendimento real dos assalariados.

3.3 Relações de Trabalho, ARH e
suas Condicionantes Externas
a Partir de 2000: Uma Narrativa Possível
A sobreposição dos dados relativos
ao contexto econômico (crescimento econômico, queda no desemprego, elevação dos rendimentos
reais dos assalariados, aumento do
poder de barganha dos sindicatos)
às informações da Delphi RH 2010
abre caminho para a elaboração
de uma possível narrativa sobre a
ARH no Brasil entre 1990 e 2012.
Dentro do período 1990-2003, a
ARH das organizações brasileiras
passou por importantes transformações. O sentido geral destas transformações relacionou a
aproximação da ARH à condução
dos negócios das organizações.
Para isso, houve uma gradativa
concessão de caráter estratégico
à ARH, que, por sua vez, foi perceptível pela incorporação de políticas e práticas como a gestão
de competências e educação corporativa (TUMELERO et al, 2011).
Tal aproximação, nos anos 2000,
transparece na grande preocupação dos gestores em relação ao
alinhamento dos gestores de ARH
com a própria área e desta com a
organização como um todo. A onda
de desconstrução da área de ARH
tem como exemplos deste percurso a disseminação da consultoria
interna e centros multitarefas de
RH, conforme proposto pela literatura americana mais in luente
(ULRICH; YPUNGER; BROCKBANK,

2008). Tais preocupações, de forma
geral, indicam a prioridade atribuída aos cuidados com o mercado
de trabalho interno das organizações. Na relação com o mercado de
trabalho externo, dado o elevado
nível de desemprego e consequente
baixo poder de barganha dos trabalhadores, é possível se a irmar
ter sido, este, objeto passivo das
ações de ARH no período.
No período 2004-2012, a ARH passou a defrontar-se com um mercado de trabalho completamente
diferente dos 15 anos anteriores.
Sem que as preocupações com alinhamento estratégico tivessem
desaparecido, a ameaça ou efetiva
escassez de mão de obra tornou-se
presente. Daí a ascensão da retenção de talentos como desa io para a
área que de alguma forma também
se associa à preocupação com a
quali icação da mão de obra.
A condicionante externa representada pelos indicadores de desemprego e rendimento alçou o
mercado de trabalho à condição de
sujeito mais ativo na sua relação
com ARH. O trabalhador, com mais
ofertas de trabalho, individual ou
coletivamente, exige maiores salários, e, não raro, troca de emprego
em busca de melhores condições
de contratação. Nogueira aponta
como evidente que, em termos
estratégicos, no âmbito da contratação coletiva do trabalho, haja a
necessidade de desenvolvimento
de competências organizacionais
voltadas às relações de trabalho
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e sindicais até mesmo em termos
internacionais (NOGUEIRA, 2008
e 2010).

4 Considerações Finais
Os dados da pesquisa Delphi RH
2010 identi icam desa ios organizacionais para a área de RH ainda
focados do lado de dentro das organizações, notadamente em seus esforços de obtenção de alinhamento
estratégico. Estes desa ios passam
pelas mudanças na estrutura e
formato da área e novamente reforçam este olhar para dentro da
ARH. Todavia, a mudança drástica
das condições postas pelo mercado
de trabalho certamente traz duras
questões a serem tratadas pela
ARH. Nestas novas condições, há
que se considerar, por exemplo, o
reposicionamento da ação sindical
que, fortalecida, novamente se vê
capaz de realizar greves por aumento salarial e participação nos
lucros. O maior poder de barganha
sindical pode, por exemplo, lançar
novos temas como o assédio moral
e quali icação, tratados apenas no
âmbito interno das empresas, na
arena da negociação coletiva, como
já vem ocorrendo em nível nacional
entre bancos e bancários (AMORIM; HUERTAS NETO, 2011). Outra
questão importante refere-se à
questão da quali icação da mão de
obra. Este reconhecido gargalo estrutural para a economia nacional
é um tema cujo encaminhamento
e solução demandam compreensão
de fatores complexos como políti-

cas públicas e iniciativas institucionais com vários atores sociais.
Se, em larga medida, as mudanças de formato na área caminham
para modelos em que prevalece a
desconstrução da área de ARH em
centros de serviços multitarefas e
pulverização da função de RH na
direção dos gestores por meio da
consultoria interna, a pergunta que
ica é: a ARH será capaz de lidar
com esse ambiente complexo? Com
um mercado de trabalho menos
submisso, questões importantes
como atrair, reter, formar, encarreirar, quali icar, remunerar tendem a ser de di ícil resposta para
uma área que se torna cada vez
mais fragmentada. Neste formato,
não haveria um grande risco de
perda de articulação estratégica
das ações de ARH?
De volta ao início deste trabalho,
passados 20 anos e com novas
condições econômicas e sociais,
parece evidente que a preocupação
de Fleury e Fischer em aproximar a
ARH com outros campos de conhecimento que tratam das relações
de trabalho mantém-se pertinente.
Neste artigo, com o recurso às relações industriais e teorias sobre
gestão de RH procurou-se demonstrar que este empreendimento,
além de viável, é indispensável.
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Política Fiscal e Instituições Orçamentárias: As Instituições Orçamentárias Brasileiras e Suas Alterações no Período 1965-2010
ANA CAROLINA GIUBERTI (*)

O primeiro artigo da série expôs
como a disciplina iscal tornou-se
instrumento fundamental para
alcançar a estabilidade econômica
dentro do mainstream macroeconômico e, com ela, a necessidade de
instituições que garantam o controle dos gastos públicos. No Brasil, a adoção do sistema de metas
de in lação apenas reforçou estas
questões.
No entanto, a preocupação com o
controle das contas públicas no
País precede a implantação do
sistema de metas de in lação. A
questão do dé icit iscal foi uma
constante na economia brasileira,
frequentemente presente no diagnóstico do processo in lacionário. E
o controle dos gastos públicos não
foi realizado apenas por meio do
corte de gastos ou aumento dos impostos. Em duas ocasiões, ao longo
das últimas cinco décadas foram
realizadas reformas institucionais
de grande porte que contemplaram
os instrumentos de política iscal,
a saber, as reformas institucionais
realizadas pelo PAEG e pelo primeiro Governo Militar entre 1964
e 1967 e as realizadas na década
de 1980. Ambas estabeleceram um
novo sistema tributário e um novo
processo de decisão do gasto pú-

blico, permitindo a identi icação de
dois processos orçamentários1 no
período de 1965 a 2010: o processo
estabelecido pelo Governo Militar
e o instituído pela Constituição de
2
1988.
O objetivo deste segundo artigo
da série consiste em analisar estes
dois processos dentro da perspectiva da disciplina iscal, com base
nos parâmetros estabelecidos pela
literatura apresentada no primeiro
artigo, destacando suas principais
características. Ressalta-se que a
análise desenvolvida em Giuberti
(2012, cap. 4) buscou veri icar o
grau de liberdade proporcionado
ao governo por estas instituições
no processo de decisão e execução
do gasto público e não o resultado
de fato alcançado em termos do
controle do dé icit público, uma vez
que este último é determinado por
um conjunto de fatores do qual as
instituições fazem parte.

1 O Orçamento no Período Militar
Marcado pela existência de distintas peças orçamentárias, pela centralização das decisões no âmbito
do Executivo, pela pouca transparência do processo decisório e pela
falta de uma estrutura abrangente

janeiro de 2013

de controle externo, bem como por
um arranjo inanceiro – a “Conta
Movimento” – que uni icava o Tesouro Nacional, o Banco Central e
o Banco do Brasil, o processo de
decisão dos gastos públicos do período militar continha mecanismos
que propiciavam o forte descontrole das contas públicas.
A alocação da despesa em distintas
peças orçamentárias teve origem
na descentralização das atividades
do governo, com autonomia inanceira e administrativa, implantada
pelo Decreto-Lei n°. 200 de 1967,
e na reforma inanceira promovida pela Lei nº. 4.595 de 1964, que
criou o Banco Central (Bacen) e
o Conselho Monetário Nacional
(CMN) e instituiu o chamado orçamento monetário. A autonomia
inanceira e administrativa assegurava à grande parte das autarquias e entidades paraestatais
orçamentos próprios aprovados
por decreto do Poder Executivo,
incluindo neste conjunto as entidades previdenciárias e as investidas
de delegação para arrecadação de
contribuições para iscais. O orçamento monetário, por sua vez,
estimava as necessidades globais
de moeda e crédito para a economia, era elaborado pelo Bacen e
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aprovado pelo CMN e compreendia
também as operações relativas a
Fundos e Programas de responsabilidade do Banco Central e as
operações realizadas pelo Banco
do Brasil como agente do Tesouro
Nacional e executor da política creditícia do governo, além das despesas referentes a políticas de preços
mínimos, aquisição e formação de
estoques reguladores, a programas
de subsídios, entre outras, bem
como os encargos da dívida mobiliária interna federal, sob administração do Bacen, de acordo com a
Lei Complementar n°. 12 de 1971.
Desta forma, parcela da despesa
iscal do governo estava alocada no
orçamento monetário, na chamada
“conta iscal”.
Com isso, o orçamento iscal, também chamado de Orçamento Geral
da União (OGU), peça por excelência de alocação das receitas e
despesas do governo e único orçamento apreciado pelo Poder Legislativo, compreendia as receitas e
despesas da administração direta,
e apenas as entidades da administração indireta que recebiam subvenções ou transferências à conta
do orçamento eram incluídas no
OGU.
A centralização do processo orçamentário nas mãos do Executivo
re letiu a centralização das decisões e a concentração do poder decisório, característicos do regime
autoritário instalado pelos militares e necessários para a mobilização dos recursos requeridos pelo

projeto de modernização da economia e a formação de alianças. E
essa centralização estava presente
não apenas nos orçamentos monetários e das estatais, elaborados,
aprovados e executados apenas
sob o controle do Executivo, mas
também no próprio processo orçamentário do OGU. O sistema de
planejamento e orçamento implantado pelo Decreto-Lei n°. 200 de
1967 era um modelo que concentrava a elaboração do orçamento
em cada ministério na Secretaria
Geral e no governo como um todo
na Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF3). A SOF, por sua vez,
não apenas elaborava o projeto de
lei orçamentária, mas também as
diretrizes a serem seguidas por
cada Secretaria Geral. As decisões
econômicas, por sua vez, estavam
concentradas na Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) e no
Ministério da Fazenda.
O projeto de lei orçamentária elaborado pelo executivo era apreciado no Congresso Nacional pela
Comissão Mista de Senadores e
Deputados, na qual poderiam ser
apresentadas emendas ao orçamento. No entanto, emendas que
implicassem aumento de despesa
global ou de cada órgão, fundo,
projeto ou programa, ou que visassem modi icar o montante, a
natureza ou o objetivo da despesa,
não seriam objeto de deliberação.
Na prática, isto implicava forte
restrição às emendas parlamentares e retirava do Congresso, e,
consequentemente, da sociedade,

sua participação efetiva no processo decisório, pois emendas que de
fato in luenciassem a política de
despesa do governo não poderiam
ser apreciadas. Ademais, não havia
a possibilidade de rejeição do projeto de lei.
Na fase de execução do orçamento,
cabia ao Executivo a programação
inanceira do Tesouro, que estabelecia cotas trimestrais para a
despesa de cada unidade orçamentária, bem como a iniciativa de leis
que visassem alterar o orçamento,
caso as dotações de despesa autorizadas fossem insu icientes para
atender às demandas do exercício inanceiro. A alteração da lei
orçamentária era feita por meio
dos créditos adicionais, cujas competências do Executivo incluíam
iniciar o projeto de lei desses créditos e fazer a sua abertura de fato,
por meio de decreto. Além disso,
era necessário indicar a fonte dos
recursos disponíveis para ocorrer
às despesas, que poderia proceder,
dentre outras, da anulação parcial
ou total de dotações orçamentárias
ou de outros créditos adicionais
autorizados em lei. A decisão, por
sua vez, de quais créditos seriam
anulados estava alocada no Executivo. Ao Congresso Nacional cabia
apenas autorizar a abertura dos
créditos, o que representava pouca
participação. Também era prerrogativa do Executivo a decisão de
quais despesas contingenciar, em
caso de arrecadação insu iciente
da receita, e a decisão de como
alocar o excesso de arrecadação,
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quando a receita arrecadada fosse
superior à receita estimada na lei
do orçamento, através da abertura
de créditos adicionais. Cabe destacar que, neste período, a igura
do excesso de arrecadação não era
algo eventual, decorrente apenas
de erro na previsão da receita, mas
forjada pelo próprio Poder Executivo com a prática usual de subestimação da receita, para aumentar
seu poder discricionário sobre a
alocação dos recursos.
O controle externo, de competência
do Poder Legislativo, era extremamente precário, se não ausente.
Sem prazos ixados pela Constituição ou outra norma inferior para
apreciar os pareceres do Tribunal
de Contas, e com o Congresso enfraquecido pelos sucessivos atos
institucionais, o julgamento das
contas do Presidente, atividade
de maior destaque do controle externo, era realizado com enorme
defasagem.
Em relação às regras que limitam
o dé icit orçamentário e a dívida
pública, bem como as operações
de crédito que o governo pode
realizar, pode-se dizer que estas
estavam praticamente ausentes
neste período. Não havia limite
ou meta para o dé icit primário
ex-ante ou ex-post em nenhum dos
orçamentos. Para o orçamento iscal era necessário apenas constar
da Lei Orçamentária as fontes de
recursos autorizadas para cobrir
o dé icit. Não havia teto ou meta

para o montante da dívida pública,
administrada e emitida pelo Bacen
à conta do Tesouro Nacional. Já as
operações de crédito eram regulamentadas, mas embora devessem
ser autorizadas pelo Congresso Nacional (segundo a Constituição), as
decisões acerca dessas operações
estavam de fato concentradas no
Poder Executivo, o que não representou restrição efetiva à contratação de dívida entre 1965 e 1987.
A peça-chave para o funcionamento dessa estrutura institucional
era o relacionamento entre Banco
Central, Banco do Brasil e Tesouro
Nacional por meio da “Conta Movimento”, criada em março de 1965
para registrar todo o relacionamento inanceiro entre o Banco do
Brasil e o Banco Central. Seu saldo
era apurado diariamente e, em caso
de dé icit, o Banco Central deveria
cobri-lo, seja com a colocação de
títulos no mercado, seja por meio
de emissão primária de moeda.
Assim, no desenvolvimento de suas
funções como agente do Tesouro
Nacional – tanto para a execução
do orçamento iscal quanto para a
execução das políticas de crédito e
subsídios – e como agente especial
do Banco Central – nas operações
de compra e venda de moeda estrangeira e na realização de pagamento e recebimentos de interesse
do Bacen – as insu iciências de
caixa do Banco do Brasil eram
lançadas na “Conta Movimento” e
cobertas pelo Bacen. Na prática,
isto unia do ponto de vista inan-
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ceiro as três instituições e tornava
o Banco do Brasil um emissor de
moeda, permitindo a realização de
despesas ainda que não houvesse
recursos iscais su icientes.
Conclui-se, assim, que se em um
ambiente democrático a concentração das decisões em uma estrutura
hierárquica/centralizada tende a
ser promotora da disciplina iscal,
como advoga a literatura, em um
regime autoritário, como o que
vigorou no Brasil, essa concentração de poder no Executivo, aliada
à pouca transparência do processo
decisório e à falta de uma estrutura abrangente de controle externo,
abriu caminho para o descontrole
das contas públicas.

2 As Mudanças na Década de 1980
O reordenamento das inanças
do governo tornou-se um ponto
fundamental para o ajustamento
interno do País, diante do diagnóstico o icial, em ins da década de
1970, de que a in lação estava fundamentalmente ligada ao dé icit
público. Este, por sua vez, estaria
localizado no orçamento monetário, que realizava as despesas da
conta iscal sem a devida cobertura
de recursos iscais. Neste contexto, as primeiras reformas foram
realizadas em 1979, com a criação
da Secretaria de Controle de Empresas Estatais e o orçamento das
estatais, e com a transferência de
recursos do orçamento iscal para
o orçamento monetário, a partir de
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1980, a título de cobertura dos gastos iscais constantes neste último.
No entanto, estas transferências
não foram su icientes para cobrir
o dé icit do orçamento monetário.
O período entre 1981 e 1984 foi
marcado pela ausência de novas
medidas institucionais para sanear as inanças públicas, apesar
de constatada a necessidade de
um rearranjo institucional. Esta
ausência é explicada pelo fato de o
arcabouço estabelecido se adequar
perfeitamente ao modelo de concentração e centralização política
do governo federal.
Em 1984, o tema voltou ao cenário político com a criação de uma
comissão no CMN para discutir o
reordenamento das inanças do
governo, mas foi apenas em 1985,
no contexto de aceleração da inlação no Governo Sarney, que o
espaço para a reforma se abriu,
viabilizado pela convergência entre
o diagnóstico da equipe econômica
do governo e o diagnóstico do relatório da Comissão do CMN sobre
a necessidade de um novo arranjo
institucional, bem como pelo fato
de a maioria dos participantes da
Comissão ter se mantido próximo
a centros de decisão do novo governo.
A transferência das despesas iscais do orçamento monetário para
o Orçamento Geral da União iniciou-se em 1985, com a inclusão no
projeto de lei orçamentária para

1986 desses gastos sob a rubrica
Programas Sujeitos a Tratamento
Financeiro Especí ico (PROFIE). A
partir do exercício inanceiro de
1988, as despesas do orçamento
monetário foram transferidas de
forma de initiva para o orçamento
iscal, e passaram a compor o Orçamento das Operações O iciais de
Crédito, anexo ao orçamento iscal.
Em janeiro 1986, iniciou-se a separação inanceira entre Banco
Central, Banco do Brasil e Tesouro Nacional, com o im da Conta
Movimento, por meio do voto do
CMN n°. 45, que congelou o saldo
desta conta e a substituiu por uma
conta de suprimentos especí ica do
Ministério da Fazenda. Em 1987, a
administração da dívida mobiliária
interna federal foi transferida do
Banco Central para o Ministério da
Fazenda e promoveu-se o acerto de
contas entre o Tesouro Nacional e o
Banco Central, e o Banco do Brasil,
com a realização e liquidação dos
débitos e créditos existentes entre
estas instituições.
O novo quadro institucional incluiu
ainda a criação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em março de
1986, que passou a ser o órgão central responsável pela programação
e administração inanceira, bem
como pela contabilidade do governo e a auditoria dos gastos, concentrando atividades antes executadas
de forma descentralizada. Coube
também à STN gerenciar o caixa do
Tesouro, uni icado em dezembro

do mesmo ano. Em 1988, a secretaria assumiu a administração da
dívida mobiliária interna federal.
Assim, as reformas implantadas
de modo gradual ent re 1985 e
1988 trouxeram a separação entre
Banco do Brasil, Banco Central e
Tesouro Nacional e buscaram uni icar o orçamento iscal transferindo
para este as despesas alocadas no
orçamento monetário. Contudo,
é apenas com a Constituição de
1988 que ocorre formalmente a
uni icação de todas as receitas e
despesas iscais em uma única lei
orçamentária. A Constituição de
1988 marca também o início do
processo orçamentário vigente até
os dias atuais. É importante ressaltar que, assim como no processo
orçamentário do período militar,
o novo processo orçamentário não
foi estabelecido de uma única vez,
mas foi sendo construído ao longo
do tempo. Desse modo, as alterações realizadas pela Constituição
formam a estrutura principal do
processo, mas seu formato atual
é fruto tanto de mudanças institucionais realizadas no início da
Nova República quanto das alterações ocorridas ao longo das décadas de 1990 e 2000.

3 A Constituição de 1988 e o Atual
Processo Orçamentário
A Constituição de 1988 não apenas
alterou o processo orçamentário
do governo federal como também
instituiu novos instrumentos de
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planejamento de decisão do gasto
público que proporcionaram um
estreitamento entre o processo
orçamentário e o sistema de planejamento brasileiros, algo não observado entre o orçamento anual,
o Orçamento Plurianual de Investimentos e o Plano Nacional de
Desenvolvimento no decorrer do
período militar.4 O instrumento de
planejamento de médio prazo instituído pela Constituição foi o Plano
Plurianual (PPA), com vigência de
quatro anos, que deve orientar
todos os demais planos e programas do governo. O segundo instrumento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), forma o elo entre
o PPA e a Lei do Orçamento Anual
(LOA) e representa uma inovação
no sistema orçamentário brasileiro. Este instrumento estabelece
diretrizes, prioridades e normas
gerais para a elaboração do orçamento anual. A LOA, por sua vez,
representou a conclusão do processo de uni icação dos orçamentos da
União ao incluir as entidades da administração indireta. A lei é composta pelo orçamento iscal, pelo
orçamento da seguridade social e
pelo orçamento de investimentos
das estatais em que a União, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a
voto. O orçamento iscal engloba as
receitas e despesas referentes aos
Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração
direta e indireta, e o orçamento
da seguridade social dispõe sobre
as receitas e despesas relativas

às ações nas áreas de previdência
social, assistência social e saúde
realizadas pela administração direta ou indireta. Todos os três instrumentos devem ser apreciados
pelo Congresso Nacional, que pode
apresentar emendas aos projetos,
dentro dos parâmetros estabelecidos pela Constituição. Em particular, no caso da LOA, as emendas
ao orçamento podem ser aprovadas somente se forem compatíveis
com o PPA e a LDO e indicarem os
recursos necessários, admitidos
apenas os provenientes de anulação de despesa e os relacionados
com erros ou omissões, ou com os
dispositivos do texto do projeto de
lei. Cabe destacar que as despesas
destinadas a dotações para pessoal
e seus encargos, serviço da dívida
e transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios
e Distrito Federal não podem ser
anuladas pelos parlamentares.
Embora estas regras restrinjam o
escopo do projeto passível de alteração, em comparação ao período
militar, propiciam uma efetiva participação do Legislativo no processo orçamentário.
Com isso, a centralização do processo orçamentário no Poder Executivo, fonte de tanta discricionariedade nos anos de 1970 e 1980,
foi reduzida com a maior participação do Congresso Nacional tanto
na etapa de elaboração, com a LDO,
quanto na etapa de apreciação e
votação do projeto de lei orçamentária, com as emendas à LOA. Além
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disso, a inclusão no orçamento
iscal das receitas e despesas das
entidades da administração indireta, da dívida pública federal e dos
programas a cargo do orçamento
monetário, ampliou o escopo da
despesa e receita sob escrutínio do
Congresso Nacional, o que representa uma mudança signi icativa
em relação ao processo orçamentário do período militar. Na etapa
de execução da LOA, por sua vez, as
decisões de remanejar gastos e de
alocar o excesso de arrecadação,
por meio da abertura de créditos
suplementares e especiais, e de
contingenciar a despesa permanecem centralizadas no Executivo.
Contudo, em comparação ao processo orçamentário anterior, observa-se uma limitação na sua discricionariedade, particularmente
na última década, com a maior especi icação das autorizações para
a abertura de créditos adicionais,
presentes nas leis orçamentárias,
e com a delimitação das despesas
que podem ser contingenciadas,
conforme disposto nas leis de diretrizes orçamentárias.
Em relação às regras que limitam
o dé icit orçamentário e a dívida
pública, bem como as operações
de crédito que o governo pode realizar, observa-se uma mudança
signi icativa, em particular com
a Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) promulgada em 2000. Limites ao dé icit orçamentário eram
inexistentes até 1998, quando, no
âmbito do acordo entre Brasil e
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FMI, na tentativa de prevenir uma
crise cambial, foram estabelecidas
metas de superávit primário. Em
2000, a LRF normatizou o regime
de superávits primários que guia a
política iscal atual ao estabelecer
meta para o resultado primário a
ser observada na elaboração, na
aprovação e execução do orçamento e mecanismos para o seu cumprimento. A dívida pública, por sua
vez, começou a ser limitada na década de 1980, no bojo do reordenamento das inanças governamentais, com a restrição ao aumento da
dívida mobiliária interna federal
em 1987, e com a ampliação do
controle parlamentar instituído na
Constituição de 1988. No início da
década de 2000, foram apresentadas propostas de teto para a dívida
mobiliária federal e para a dívida
consolidada. Porém, o processo
ainda não foi concluído, uma vez
que estas propostas encontram-se em tramitação no Congresso.
As operações de crédito, por sua
vez, foram limitadas pela Constituição ao montante da despesa de
capital e a LRF reforçou tal limite
ao estabelecer que este deva ser
cumprido tanto na lei do orçamento quanto na execução inanceira.
Demais limites e normas foram
estabelecidos por Resoluções do
Senado Federal e atualmente os
montantes de operações de crédito e de concessão de garantias
estão limitados a 60% da receita
corrente líquida. Ademais, a LRF
proibiu a realização de operação
de crédito entre um ente da Fede-

Um relevante aspecto do atual
processo orçamentário, sem paralelo com o processo anterior
do período militar, são as normas
de transparência da gestão iscal
instituídas pela Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. Até então a
divulgação das contas públicas era
limitada, apesar da Constituição
de 1988 estabelecer o princípio da
publicidade como norma para a administração pública. Os instrumentos de divulgação eram o Balanço
Geral da União, de caráter anual, e
o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária, de periodicidade
bimestral. Com a LRF, a gama de
informações a serem divulgadas
foi ampliada e novos documentos
foram instituídos, como o Relatório
de Gestão Fiscal de periodicidade
quadrimestral. Ademais, a transparência foi assegurada por meio do
incentivo à participação popular e
a realização de audiências públicas
nas etapas de elaboração de discussão do orçamento.

a prerrogativa do Congresso Nacional de emendar o orçamento, aliada aos interesses dos parlamentares em bene iciar sua base eleitoral
de modo a ampliar as chances de
reeleição. A regra constitucional
para a apresentação de emendas
exige que as mesmas apresentem
as fontes de recursos necessárias.
No entanto, como há pouco espaço
para o Legislativo utilizar recursos
provenientes do cancelamento de
despesas propostas pelo Executivo,
a principal fonte de recursos para
as emendas parlamentares vem da
reestimação da receita, realizada
pelo Congresso sob a justi icativa
de que o Executivo cometeu erros
na previsão. Na etapa de execução
do orçamento, observa-se nova
disputa entre Executivo e Legislativo. Como o orçamento apenas
autoriza a realização das despesas,
o Executivo, sob a justi icativa de
que a receita prevista na LOA está
superestimada, expede um decreto
de contingenciamento das despesas, que poderão ser liberadas caso
a expectativa de arrecadação de
receita seja con irmada. Com isso,
os parlamentares têm que negociar com o Presidente para ter suas
verbas liberadas e essa negociação
resulta em apoio político para as
propostas do Executivo em troca
da execução das emendas.

Outra característica própria do
processo orçamentário instituído
pela Constituição de 1988 é o jogo
político entre Poder Executivo e
Poder Legislativo que emergiu com

Ao inal, observa-se que as mudanças institucionais realizadas ao
longo deste período modi icaram
os aspectos identi icados com a
falta de controle dos gastos gover-

ração e outro, permitindo apenas a
concessão de garantias, mediante
a apresentação de contragarantias,
bem como proibiu o Banco Central
de conceder empréstimos a entes
da Federação, inclusive à União, e
de emitir títulos próprios a partir
de 2002.
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namentais, resultando em um processo orçamentário
que propicia maior disciplina iscal, em comparação ao
processo orçamentário do período militar.

3 Atualmente a SOF é denominada Secretaria do Orçamento Federal.
4 Cabe ressaltar que apesar do estreitamento proporcionado pela
Constituição de 1988 entre orçamento e planejamento, os resultados
alcançados ainda não foram os pretendidos.
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1 Como exposto no primeiro artigo da série, o processo orçamentário é
de inido como um conjunto de etapas que compreende a elaboração
da proposta do orçamento anual, a discussão, votação e aprovação da
lei orçamentária, a execução do orçamento e o controle da execução
orçamentária.
2 Além da União, o processo orçamentário estabelecido pela Constituição de 1988 aplica-se também aos Estados e Municípios. No entanto,
a análise restringe-se à esfera federal.
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Breves Considerações Sobre a Trajetória Econômica Brasileira
na Década de 1960: Retomando a Contribuição de Celso Furtado
FERNANDA GRAZIELLA CARDOSO (*)

1 Introdução
Esse artigo é o quarto de uma série de cinco textos,
baseados em um capítulo de minha tese de doutorado
CARDOSO, 2012). Os textos retomam a contribuição
teórica de Celso Furtado à re lexão da trajetória socioeconômica brasileira, desde o período colonial até
sua fase desenvolvimentista, interrompida pela crise
da década de 1980.
No presente texto, a retomada da contribuição Furtadiana diz respeito à década de 1960. A contextualização se refere ao inal do governo de Juscelino Kubitscheck (1956-1961), ao breve governo Jânio Quadros
(janeiro a agosto de 1961), ao governo de João Goulart
(setembro de 1961 a abril de 1964) e à instauração
da ditadura militar, com os governos Castello Branco
(1964-1967) e Costa e Silva (1967-1969). Essa foi uma
década que abarcou crise, golpe militar, reestruturação institucional e o “milagre” econômico.
Além dessa introdução e das considerações inais, há
mais duas seções. Na primeira seção, discute-se o esgotamento do processo substitutivo de importações
e a perpetuação dos desequilíbrios e disparidades da
economia brasileira. Já na segunda seção, a re lexão
avança na direção de alguns dos efeitos e causas da
concentração da renda e da riqueza. Por im, nas considerações inais são retomadas as principais conclusões de Furtado sobre o período.
Diante do quadro de crise e de esgotamento do dinamismo do modelo de substituição de importações,
no início da década de 1960, Furtado (1962, p. 107)
se questionava se ocorreria uma nova fase de trans-

formações qualitativas na economia brasileira ou se
ocorreria uma cristalização da estrutura já estabelecida. Para possibilitar a transformação da economia
brasileira, fazia-se necessário o alcance da capacidade
de autotransformação, bem como incrementar a capacidade de inanciamento para viabilizar os investimentos necessários para alcançá-la. No entanto, os
caminhos trilhados e as decisões tomadas não teriam
sido esses indicados pelo autor. Vejamos, a seguir,
alguns fatos que compuseram a trajetória econômica
brasileira na década de 1960.

2 O Esgotamento do Processo Substitutivo de Importações e a Perpetuação dos Desequilíbrios e
Disparidades
Conforme relata Furtado (1989), no im de setembro
de 1962, ele recebeu de João Goulart o convite para
assumir o Ministério Extraordinário do Planejamento,
por indicação do então ministro das Relações Exteriores, e posteriormente ministro da Fazenda, San Tiago
Dantas. Caberia a Celso Furtado a responsabilidade
pela elaboração de um plano de governo. Furtado
aceitou o convite, com a condição de que conservasse
a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE) sob seu controle.
Furtado relembra que, assim que tomou posse, buscou
ressaltar em seu discurso a importância de promover
modi icações estruturais. Essas eram as diretrizes
explícitas no Plano Trienal, cuja primeira redação icara pronta em meados de dezembro de 1962 e fora
apresentada ao Conselho de Ministros. A essência do
Plano, segundo o próprio autor, era promover medidas
de ajustamento com o intuito de corrigir os desequilí-
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brios internos e externos, embutidas numa política que assegurasse o crescimento da economia e,
ao mesmo tempo, estimulasse as
transformações estruturais necessárias para diminuir o custo social
desse crescimento.
O Plano Trienal foi apresentado
pelo presidente Jango em seu discurso de ano-novo. Segundo Furtado, tratava-se de um Plano de
Governo contendo um conjunto de
diretrizes das reformas de base
mais urgentes, quais sejam: a administrativa, a bancária, a iscal e a
agrária. Assim como explicitado no
próprio documento “Plano Trienal
de Desenvolvimento Econômico
e Social 1963-1965”, as reformas
administrativa e bancária diziam
respeito à racionalização da ação
governamental, e as reformas iscal e agrária se referiam à eliminação de entraves institucionais à
utilização ótima de fatores. Com a
posse de Jango, Furtado permaneceu como ministro do Planejamento, porém por apenas mais alguns
meses, sendo desempossado em
julho de 1963.
Em um livro escrito às vésperas
do golpe militar de 1964, Furtado
(1964) buscara realizar um diagnóstico da crise pela qual passava a
economia brasileira. Sinteticamente, indicava que, naquele momento,
o desenvolvimento industrial alcançado pelo Brasil lhe permitia o
abastecimento de bens de consumo
quase que totalmente via produção

interna, e que os investimentos
podiam ser efetivados apoiando-se
principalmente na oferta interna
de equipamentos, mesmo as importações de bens de capital ainda desempenhando papel fundamental
de transmissão de progresso tecnológico. No entanto, a capacidade
de autotransformação ainda não
havia sido conquistada.
O esgotamento do processo substitutivo de importações ocorrera,
segundo Furtado (1964), porque as
substituições a serem realizadas
requeriam investimentos altamente capitalizados e, em geral, com
período de maturação de longo
prazo. Nesse contexto, a capacidade para importar passara a ser um
grande entrave ao desenvolvimento. E, em virtude da deterioração
dos termos de troca a partir de
1955, as di iculdades se tornaram
ainda mais graves. A tentativa de
resolução de tais di iculdades se
voltou à recorrência ao endividamento externo, cujos efeitos a
médio prazo foram uma contração
ainda maior da capacidade para
importar, por conta do serviço da
dívida, que crescia cada vez mais.
Desse modo, na tentativa de solucionar o problema da redução
da capacidade de importação, via
recorrência ao endividamento externo, o resultado foi a criação de
mais um processo cumulativo pernicioso ao desenvolvimento. Nesse
quadro de deterioração dos termos
de troca, a in lação perdera a sua
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função de distribuidora de renda
em favor dos setores mais dinâmicos da economia, tornando-se prejudicial inclusive àquele setor que
anteriormente se bene iciara dela.
Para Furtado, o mais importante
a reter desse processo de esgotamento do modelo de desenvolvimento baseado na substituição de
importações, naquele momento,
era que ocorrera antes que a economia brasileira tivesse alcançado
um grau de desenvolvimento de
sua matriz industrial que lhe permitisse autonomia frente ao setor
externo.
Como o próprio prosseguimento
no desenvolvimento industrial
dependia da capacidade para importar, as chances de romper esse
círculo vicioso foram se tornando
ainda menores quando o comando
sobre a utilização da capacidade
para importar disponível fora diminuído, por exemplo, por meio do
processo de desnacionalização pelo
qual passara a economia brasileira,
em virtude de concessões a grupos
externos. Para a composição desse
quadro, segundo Furtado (1981),
teriam contribuído as modi icações
institucionais realizadas entre
1964 e 1967, cujas principais beneiciárias teriam sido as empresas
transnacionais.
Furtado (1969) prossegue no intuito de identi icar as causas da
paralisia da economia brasileira na
década de 1960. Uma das causas
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básicas, de acordo com o autor, se
referiria à existência no sistema
econômico brasileiro de uma deformação estrutural, a qual se re letiria no per il da demanda global e
se traduziria, no plano social, sob a
forma de uma grande concentração
dos bene ícios do desenvolvimento.
Essa deformação estrutural seria a
responsável tanto pela penetração
lenta do progresso tecnológico
quanto pela difusão escassa dos
frutos de aumento de produtividade por toda a economia, impedindo
que a economia brasileira  mesmo
sendo dotada de recursos naturais
em abundância, de uma grande
população e de um relativo grau de
desenvolvimento  se bene iciasse
satisfatoriamente das benesses do
progresso tecnológico, o que lhe
permitiria, em tese, avançar no seu
processo de desenvolvimento.
Importante assinalar ademais que,
conforme bem destaca Furtado, o
desenvolvimento de uma economia dependente, sendo re lexo do
progresso tecnológico das nações
centrais, apresenta como elemento
dinâmico fundamental não a irradiação do progresso tecnológico
em si, mas a diversi icação das
formas de consumo. Dessa observação, o autor deduz uma relação
de retroalimentação entre a tecnologia – e a sua forma de difusão
– e o processo de concentração da
renda.
Outra causa de paralisia econômica
apontada por Furtado diz respeito
à estrutura agrária, a qual implica-

ria efeitos, semelhantes aos discutidos acima, ao per il da demanda
que se estabelecera no mercado
brasileiro, na medida em que era
mais uma fonte importante de concentração de riqueza e de barreira
aos incrementos de produtividade
e da disseminação de suas benesses por toda a economia nacional.
Na agricultura brasileira haveria
um grande desperdício de mão
de obra e uma baixa e iciência no
uso do capital, deformação a que
Furtado atribui a dois motivos: à
extrema miséria e insu iciência
alimentar da população rural, e à
concentração de terras, na forma
de latifúndios. A elevação do nível
de vida da população rural teria,
para o autor, ao menos dois efeitos
dinâmicos: o próprio incremento de produtividade, em virtude
das melhores condições de vida,
aumentaria a oferta agrícola; e o
aumento do poder de compra da
população rural signi icaria mais
demanda por bens industriais.
Outra deformação estrutural e
fonte de paralisia destacada por
Furtado se relaciona às grandes
empresas, que estariam exercendo funções de direito público sob
a cobertura de entidade privada.
Por meio especialmente da política
de preços administrados, os beneícios dos incrementos de produtividade acabavam sendo retidos
especialmente na forma de lucros,
ao invés de serem repassados na
forma de redução de preços ao
consumidor. Essa situação só era

possível, vale observar, no contexto
de substituição de importações e
de limitada capacidade de importar, ou seja, já havia demanda garantida para os bens substituídos.
Acresça-se a isso a existência de
um grande excedente estrutural de
mão de obra, mantendo os salários
em níveis relativamente baixos e
pouco sensíveis aos incrementos de
produtividade.
Conforme destacado anteriormente com base em Furtado (1981),
a referida deformação estrutural
adquiria maior gravidade quando
essas empresas eram estrangeiras,
na medida em que, por meio do
mecanismo de auto inanciamento
 mobilização de reservas de amortização e de uma fração constante
dos lucros , elas estariam em condições de se apropriar, de maneira
crescente, da riqueza que se criava
no País. Além disso, os setores em
que seria mais rápido o progresso
tecnológico estavam sob o controle
justamente de grandes empresas
estrangeiras.
Segundo Furtado (1969), o mais
importante a reter a respeito da
observação referente às grandes
empresas estrangeiras concerne
ao poder de interferência na distribuição da renda que elas possuíam,
na medida em que dominavam
determinado setor produtivo da
economia e atuavam especialmente nos setores que concentravam
as inovações tecnológicas. E por
meio dessas inovações, possuiriam
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poder para condicionar o comportamento das massas consumidoras.
Em síntese, de acordo com Furtado, o progresso tecnológico vinha
sendo no Brasil uma consequência
do desenvolvimento e não o seu
motor. Ademais, a assimilação da
tecnologia acabou resultando na
própria alienação da capacidade de
decisão interna da economia brasileira. Para o autor, a única maneira
de conter essa tendência seria o
desenvolvimento de pesquisa cientí ico-tecnológica própria, o que,
por sua vez, exigiria maior atenção
e maior investimento em educação
e quali icação de mão de obra.

3 Efeitos e Causas da Concentração da Renda e da Riqueza
À medida que avançou o processo
de substituição de importações,
passando de indústrias mais simples para indústrias mais complexas, incrementou-se a relação
capital-trabalho, o que, em face
do excedente estrutural de mão
de obra, resultou na pressão pela
acentuação da concentração da
renda. Se a concentração de renda
fora funcional quando da substituição de bens menos complexos,
quando se passou à substituição
de bens mais elaborados, a concentração teria atingido tal ponto que
teria implicado a contenção do próprio processo de desenvolvimento.
Esse problema estrutural tendeu
a se agravar especialmente com
a rápida aceleração do progresso

tecnológico observada no pós-2ª
Guerra Mundial, orientado no sentido da economia de mão de obra,
fator relativamente escasso nos países desenvolvidos, mas excedente
nos países subdesenvolvidos, como
o Brasil.
Desse modo, Furtado conclui que,
no contexto de subdesenvolvimento da economia brasileira, quanto
mais se concentrava a renda, mais
se imprimia a tendência à diversiicação das formas de consumo de
grupos privilegiados, restringindo
as possibilidades de realização da
industrialização a campos cada vez
mais estreitos. O resultado se reletia na inadequação da evolução
do per il da demanda em termos
de aproveitamento das economias
de escala de produção, exigindo
cada vez mais capital (recurso
escasso) e cada vez menos mão de
obra (recurso excedente). Por isso,
a assimilação apenas super icial do
progresso tecnológico e a reduzida
dispersão de seus bene ícios por
toda a sociedade.
Porém, é importante salientar que
os problemas re letidos no per il
de demanda emergente não seriam
consequência direta do progresso
tecnológico, mas sim do sistema
de decisões, relacionado ao quadro institucional, à orientação das
políticas cambial, de crédito, de
preços e de salários. Dito de outro
modo, não haveria como bloquear
a in luência do fator externo representado pela tecnologia absorvida
do exterior; por isso, fazia-se ne-
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cessário preparar-se internamente
para tentar redirecionar os efeitos
do progresso tecnológico para impulsionar o processo de desenvolvimento.
Para Furtado, esse problema só
encontraria solução mediante um
condicionamento do per il da demanda. Com vistas a esse objetivo,
implicava-se a necessidade de certo
grau de centralização das decisões
de investimento, sem a qual di icilmente seria possível transformar
a estrutura de uma economia subdesenvolvida e dependente como a
brasileira. No entanto, o seguinte
critério deveria ser observado: os
meios utilizados para direcionar as
decisões de investimento não poderiam implicar mais concentração
de renda e riqueza.
Furtado ressalta dois aspectos
fundamentais que estariam relacionados à questão de planejamento e centralização das decisões de
investimento. O primeiro deles
engloba o horizonte temporal, visando especialmente as decisões
que buscassem incrementar a participação das indústrias de bens de
capital na estrutura produtiva; e
o segundo diz respeito à estruturação espacial, relacionado a medidas que ajudassem a combater a
tendência à concentração regional
da produção industrial. Com a descentralização produtiva, estaria
facilitado o acesso da maior parte
da população aos frutos do desenvolvimento.

25

temas de economia aplicada
Conforme aventado anteriormente, a variável-chave do processo
de substituição de importações
é a capacidade para importar. A
queda relativa da capacidade para
importar da economia brasileira
re letiria, em primeiro lugar, o próprio comportamento do comércio
mundial de matérias-primas. A
reação a essa tendência estrutural
da economia brasileira foi a substituição de importações. No entanto,
conforme destaca Furtado, a forma
assumida pela industrialização
até então acabou por desquali icar ou despreparar as indústrias
formadas internamente para a
concorrência internacional. Como
consequência, mesmo diante da diferenciação do sistema econômico,
a pauta exportadora não se modi icara de maneira signi icativa.
Ainda sobre a questão da pauta
exportadora brasileira, Furtado
(2008[1975]) faz uma importante
observação. Em razão da estrutura
agrária brasileira, extremamente
concentrada, baseada em latifúndios, mesmo que a mão de obra
não fosse fator excedente, sempre
seria barata, porque as condições
de vida eram baixas; desse modo,
mesmo que se introduzissem melhorias técnicas, isso não implicaria necessariamente um aumento
dos salários agrícolas. Além disso,
há que se considerar que os próprios salários baixos, re letidos em
precárias condições de subsistência, acabavam não estimulando a
penetração do progresso técnico,

perpetuando formas predatórias
do uso da terra.
Dessa maneira, segundo Furtado, sendo o baixo nível de vida da
população rural um fator crucial
na determinação do salário da
força de trabalho não especializada urbana, tratar o problema da
agricultura somente em termos da
necessidade de se criar excedentes
exportáveis poderia apresentar
como efeitos: i) a perpetuação da
então estrutura produtiva agrária;
e ii) o baixo custo de reprodução
da mão de obra  o que criaria condições, inclusive, para que a renda
continuasse a ser concentrada também nas zonas urbanas.
Furtado complementa que, da maneira como estava estruturado o
modelo de desenvolvimento brasileiro, o excedente gerado no setor
primário-ex por t ador acabaria
sendo utilizado, por sua vez, em
prol da modernização das formas
de consumo da minoria privilegiada. Em sua conclusão sobre a questão, o autor salienta que não há
dúvidas de que a industrialização
substitutiva de importações contribuíra signi icativamente para
intensi icar o processo de concentração da riqueza e da renda;
no entanto, a causa básica desse
processo de concentração deveria
ser buscada no baixo custo de reprodução da mão de obra no setor
agrícola.
Ao inal da década de 1960, iniciou-se o chamado período do “mila-

gre” brasileiro, com signi icativo
crescimento da produção industrial. Entretanto, esse suntuoso
crescimento se realizou a despeito
de reformas estruturais, tendo a
capacidade de auto inaciamento
e o coe iciente de exportação se
mantido praticamente estáveis.
Em virtude da grande liquidez
internacional, o in luxo de poupança externa teria produzido certa
ilusão de lexibilidade, levando as
empresas a se endividarem, com
vistas à aquisição de equipamentos
mais modernos. Ou seja, de certa
forma, a possibilidade de recorrer
a recursos externos acabava retirando um suposto incentivo a se
desenvolverem formas autônomas
de inanciamento dos investimentos, assim como ocorrera com a
questão tecnológica.
Com o auxílio do endividamento
externo, o reaquecimento da indústria brasileira pôde ser ativado sem
que o sistema tivesse aumentado a
sua capacidade endógena de autotransformação. E, note-se, esse reaquecimento pautou-se, novamente,
pela modi icação da composição
da cesta de consumo na direção de
bens mais so isticados e supér luos − em sua maioria, bens duráveis
de consumo − tendo, ademais, os
salários reais básicos permanecido
estacionários, ou até declinado no
período.
Dessa maneira, embora a concentração da renda tenha sido funcional para dinamizar a indústria por
um tempo, especialmente a de bens
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de consumo duráveis, ela também
teria contribuído para esterilizar
o potencial de auto inanciamento
da economia brasileira, requisito para alcançar a capacidade de
autotransformação discutida por
Furtado.

4 Considerações Finais
Sobre a década de 1960, Furtado,
assim como concluíra sobre a década de 1950, continua a insistir na
importância do planejamento, sem
o qual, a política de desenvolvimento acabava por adquirir um caráter
de improvisação ou de ausência de
qualquer norte de direção.
Na elaboração do Plano Trienal, por
exemplo, o então ministro extraordinário do Planejamento indicara
a crucialidade da promoção de
reformas de base, visando também
corrigir as condições de atuação
estatais, dotando o Estado de ferramentais mais adequados para
desempenhar seu papel de planejador e de agente econômico. Para
o autor, só assim seria possível
vislumbrar quaisquer possibilidades de alcançar resultados satisfatórios e sustentáveis em termos de
desenvolvimento.
Note-se também, para esse período, a importância crescente que é
concedida à interação perniciosa,
em termos de resultados de desenvolvimento, que se desenvolve
entre as condições estruturais brasileiras, a forma como se difunde o

progresso tecnológico e a insistência do modelo de desenvolvimento
em pautar sua dinâmica na demanda de bens de consumo duráveis,
aos quais têm acesso apenas uma
camada privilegiada da população.
A insistência nessa forma de desenvolvimento não apenas não teria
conduzido a determinadas transformações estruturais e à diminuição
das desigualdades, de renda e riqueza
 que também compõem as condições iniciais e resultam das condições
estruturais , como dificultou a superação das dificuldades, na medida
em que intensificou ainda mais o processo de concentração de recursos,
o qual, segundo a ótica de Furtado,
constituiria uma das questões de mais
difícil solução relacionada à composição dos círculos viciosos que formam
a armadilha do subdesenvolvimento.
Outra questão importante bastante enfatizada por Furtado é a
recorrência à dívida externa como
fonte para dar prosseguimento
à insistência naquele modelo de
desenvolvimento norteado pelo
consumo de bens de luxo. A possibilidade e a facilidade de obter recursos externos teria retirado uma
possível restrição, que se traduziria em incentivo, o qual poderia ter
estimulado a consecução de certas
mudanças estruturais, relacionadas especialmente à capacidade de
auto inanciamento da economia
brasileira, considerada, pelo autor,
como condição complementar à
capacidade de autotransformação.
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Em larga medida, todas essas questões, destacadamente a questão do
endividamento externo, são retomadas pela análise Furtadiana do
período seguinte, conforme será
discutido no último texto dessa
série de cinco artigos.

Referências
CARDOSO, Fernanda Graziella. A armadilha
do subdesenvolvimento: uma discussão do
período desenvolvimentista brasileiro sob
a ótica da Abordagem da Complexidade.
Tese (Doutorado) – FEA-USP, São Paulo,
2012.
FURTADO, Celso. A pré-revolução brasileira.
Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura,
1962.
______. A dialética do desenvolvimento. Rio de
Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1964.
______. Um projeto para o Brasil. 5ª ed. Rio de
Janeiro: Editora Saga, 1969.
______. Economia do desenvolvimento - curso
ministrado na PUC-SP em 1975. Arquivos
Celso Furtado 2. Rio de Janeiro: Editora
Contraponto; Centro Internacional Celso
Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, 2008.
______. O Brasil Pós-“Milagre”. São Paulo: Paz
e Terra, 1981.
______. A fantasia desfeita. São Paulo: Paz e
Terra, 1989.

(*) Doutora em Economia das Instituições e
do Desenvolvimento pelo IPE-FEA-USP
(E-mail: fernandacardoso@usp.br).

27

temas de economia aplicada

A Nova Classe Média, Uma Quimera Ideológica1
IRACI DEL NERO DA COSTA (*)

Nos dois últimos lustros a camada menos privilegiada da classe C
recebeu novos integrantes; este
fato levou alguns analistas a identi icarem, erroneamente a meu
juízo, a emergência de uma Nova
Classe Média no Brasil, a qual é
tida, por um número não desprezível de pessoas, como produto de
uma consistente ação renovadora
desencadeada pelo ex-presidente
Luiz Inácio L. da Silva. Na verdade,
ocorreu tão-somente a incorporação, ao aludido estrato da classe
C, de segmentos socioeconômicos
de variada ordem e que, anteriormente, representavam um efetivo
muito numeroso das assim chamadas classes D e E. A compor tais
grupos encontram-se proletários
que já o eram, mas que passaram
a perceber rendimentos mais elevados; pessoas recentemente incorporadas ao operariado rural
e urbano, bem como ao setor de
serviços; trabalhadores por conta
própria, muitos dos quais exibem
características típicas de pequenos empreendedores e, ademais,
um número expressivo de pessoas
pertencentes ao lumpesinato e
que, em decorrência das políticas
assistencialistas governamentais,

conseguiram alcançar um poder
de compra que até então desconheciam.
De toda sorte, uma grande parte
desses novos componentes da classe C viu-se bene iciada pelas aludidas práticas assistencialistas às
quais emprestei o apodo de Coronelismo Governamental.2 Já outros,
antigos ou novos proletários, foram
favorecidos pela salutar política de
aumento do salário mínimo real,
igualmente promovida pelos últimos governantes da federação. Outros elementos explicativos do movimento referido na abertura deste
texto serão achados em alterações
do per il demográ ico da nação, no
âmbito educacional, em mudanças
ocorridas no mercado de trabalho,
assim como na expansão do crédito
pessoal.
Além desses adventícios apresentarem comportamentos originais
no plano socioeconômico, responsabilizaram-se eles, na órbita política, por uma atitude absolutamente inédita e da mais alta relevância,
pois desprenderam-se de sua secular dependência com respeito às
elites pensantes da classe média

tradicional e assumiram – na esfera da escolha de seus preferidos
para ocuparem cargos eletivos
– decisões condizentes com seus
interesses mais imediatos, vale
dizer, passaram a obedecer aos
ditames enunciados pelo governo
federal e pelo líder máximo do PT.
O mesmo posicionamento foi adotado por numerosos elementos das
classes D e E. Em decorrência de
tal postura, deu-se a reeleição do
presidente Luiz Inácio L. da Silva,
a eleição da atual presidente da
República e, nas eleições municipais de 2012 – dada a contribuição
de outros segmentos eleitorais –,
a consagração do novo prefeito da
capital paulistana.
Como me foi dado apontar no escrito citado acima, a forma assumida
por tal descolamento representa
um deplorável retrocesso político,
cuja origem repousa no oportunismo de uma signi icativa parcela
de dirigentes e militantes do PT os
quais se diziam de esquerda, mas
que se entregaram inteiramente
à luta do poder pelo poder, sem
intenção efetiva de levar avante as
transformações profundas da sociedade brasileira às quais diziam
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se apegar antes de galgarem, com a
eleição de Luiz Inácio L. da Silva, a
presidência da República.
Mesmo admitindo-se ter sido formulada inconscientemente, a invenção dessa rósea Nova Classe
Média não pode ser dissociada de
uma difusa farsa política de imensas proporções, a qual se apresenta
como um dos elementos do ludíbrio

ideológico pespegado em milhões
de incautos eleitores.

8, ano VIII, n. 3, set/out/nov/dez de 2011.
Disponível em:< www.revistafenix.pro.br>.

1 Para Tito, amigo inesquecível.
2 Sobre esta questão, veja-se: COSTA, Iraci
del Nero da. Brasil: população redundante
e coronelismo governamental. Texto com
divulgação pela Internet, outubro de 2007.
Também publicado em: Fênix – Revista de
História e Estudos Culturais. Uberlândia, v.
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Mensuração dos Efeitos Econômicos de Mudanças Climáticas
Sobre o Brasil
WESLEM RODRIGUES FARIA (*)

1 Introdução
Este artigo apresenta os resultados
de outra aplicação realizada com o
modelo BLUE, que é um modelo de
equilíbrio geral computável (EGC)
com especificação detalhada do uso
da terra desenvolvido no âmbito de
minha tese de doutorado para analisar questões relacionadas à economia
1
brasileira. Os resultados apresentados neste artigo dizem respeito aos
impactos de mudanças climáticas
globais sobre a economia do Brasil.
Para a realização deste exercício,
foram considerados dois cenários de
variações de temperatura e precipitação do Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas (IPCC)
segundo três períodos de projeções
de mudanças climáticas. Um procedimento metodológico de integração
entre o modelo BLUE e um modelo
econométrico foi adotado para fazer
a ligação de como as mudanças climáticas podem afetar a demanda dos
produtores agrícolas por terra e, com
isso, promover variações no nível de
atividade econômica.

2 Estratégia de Integração Entre
a Modelagem EGC do Uso da
Terra e a Modelagem do Uso
da Terra às Variações Climáticas
Para veri icar os efeitos econômicos de mudanças climáticas a
partir da modelagem desenvolvida
neste trabalho, foi utilizada uma
estratégia de integração em que
os resultados de um modelo econométrico do uso da terra foram
acoplados ao modelo EGC para a
geração dos resultados visados. Tal
modelo econométrico considerou
em sua especi icação os efeitos de
variação de temperatura e precipitação sobre a alocação de terra de
diferentes categorias de uso.
A metodologia do modelo econométrico utilizada neste trabalho,
conduzida no âmbito da pesquisa
de Barbosa (2011), pode ser observada segundo três aspectos:
econômico, de especi icação econométrica e de simulação.

O modelo econômico de uso da
terra, desenvolvido a partir do trabalho de Féres et al (2009), é derivado do problema de maximização
de lucro de um agente representativo. Dados os preços dos produtos,
os custos dos insumos e as características agroclimáticas de cada
região, o agente escolhe de forma
ótima a alocação dos diferentes
tipos de uso do solo que maximiza seu lucro. Na versão original
do trabalho de Barbosa (2011), o
agente poderia alocar as áreas de
terra entre os usos de soja, milho,
cana-de-açúcar, outros produtos
da lavoura, pasto e loresta. Como
o presente trabalho considera mais
possibilidades de uso da terra, uma
extensão deste modelo foi utilizada
para captar também as possibilidades de uso para cultivo de arroz
em casca, trigo em grão e outros
cereais, mandioca, fumo em folha,
algodão herbáceo, frutas cítricas e
café em grão, como desdobramento
de “outros produtos da lavoura”
da versão original. Dessa forma,
pôde-se alcançar um nível de deta-
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lhamento das lavouras que engloba todos os usos de terra agrícola considerados no modelo EGC. Além disso, os resultados, necessários para a
execução deste trabalho, em que maiores possibilidades de alocação do
uso da terra são consideradas, podem ser mais precisos, uma vez que se
espera que diferentes culturas não reajam da mesma maneira frente às
mudanças no clima.
Ainda com relação ao modelo econômico, o agente maximiza o retorno
proveniente da escolha ótima entre as possibilidades de uso dada a restrição de que a soma das áreas alocadas às diferentes atividades não pode
ultrapassar a área total do estabelecimento. Obtêm-se com isso as alocações ótimas para cada tipo de uso da terra como função, dentre outras
variáveis, da temperatura e da precipitação.
A especi icação econométrica do modelo descrito acima partiu de uma
função quadrática normalizada para representar a função lucro. Para
efeitos do presente trabalho, esta forma funcional apresenta duas características que tornam o seu uso apreciado: i) por se tratar de uma forma
funcional lexível, sua especi icação não impõe restrição a priori sobre as
elasticidades de substituição dos insumos; e ii) como as alocações ótimas
do uso da terra derivadas desta função são lineares nos parâmetros, foi
possível estimar as equações por métodos lineares de solução. Em termos
práticos, tem-se para serem estimadas as seguintes equações de alocações ótimas dos diferentes usos da terra (BARBOSA, 2011):

(1)
sujeitas às restrições:

(2)

(3)

(4)

(5)
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(6)

em que i representa a atividade
exercida; p é o vetor de preços
dos produtos das atividades agrícolas; r é o vetor de preços dos
insumos; ni é a área alocada para a
atividade i; X é o vetor de variáveis
agroclimáticas; e N é a área total
do estabelecimento. As restrições
(equações de 2 a 5) garantem que
a soma das alterações nas alocações causadas por um aumento na
área total do estabelecimento deve
ser igual ao aumento ocorrido, e
que variações nas áreas ótimas
de qualquer uso provocadas, por
exemplo, por mudança na temperatura, façam com que a soma das
variações nos outros tipos de uso
da terra tenha a mesma magnitude, com sinal contrário, que as
variações iniciais da área daqueles
usos. A última restrição (equação
6) indica que a propriedade de
simetria da função normalizada é
respeitada. Assim, tem-se um sistema em que 13 equações, cada uma
referente a um tipo de uso da terra,
são estimadas.
Tem-se, por im, a simulação da alocação de terra entre os usos possíveis a partir de projeções de temperatura e precipitação. No caso
do trabalho de Barbosa (2011),
o objetivo principal era estimar
estas áreas; no entanto, o resultado
de interesse deste exercício para o
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presente trabalho é com relação às estimativas dos parâmetros do uso
da terra quanto às mudanças nas variáveis climáticas. Tais parâmetros
foram estimados a partir da seguinte equação:

(7)
em que os β’s representam os parâmetros estimados relativos a cada uma
das variáveis e Xl,C , às variáveis agroclimáticas projetadas para o cenário
C.
A integração entre os modelos ocorreu adicionando-se termos tecnológicos exógenos na função de demanda por terra do modelo EGC, para
introduzir as variações percentuais na temperatura e na precipitação dos
cenários climáticos. Tais termos são multiplicados pelos seus correspondentes vetores de elasticidades regionais de cada cultura. A introdução
destes termos teve como objetivo promover deslocamentos da função de
2
demanda por terra em razão de variações climáticas. A forma com que a
função de demanda por terra se deslocará dependerá da interação entre
os valores percentuais das variáveis climáticas e dos valores das elasticidades. Os termos exógenos adicionados à função de demanda por terra
têm inalidade análoga à dos termos exógenos de produtividade de outras
funções no modelo EGC.

A partir do trabalho de Barbosa (2011), os parâmetros foram reestimados
e tiveram que ser trabalhados para que fossem geradas as elasticidades do
uso da terra às variações de temperatura e precipitação com relação ao
conjunto completo de culturas, atividade de extração vegetal e silvicultura e
pecuária. Foram estimados parâmetros para os 13 tipos de uso da terra para
cada uma das quatro estações climáticas. Portanto, para cada tipo de uso
da terra foram estimados quatro parâmetros para a temperatura e quatro
parâmetros para a precipitação. Como o modelo estimado teve como base
a função quadrática normalizada, podem-se calcular as elasticidades (ε) da
alocação do uso da terra a variações de temperatura e precipitação por meio
da seguinte especificação:
(8)
em que o subscrito i corresponde aos possíveis usos da terra e o subscrito
c, a temperatura e precipitação; n representa o uso da terra e , o seu valor
médio regional; X representa as variáveis climáticas e

, a sua média

regional. O termo

corres-

ponde ao parâmetro estimado pelo
modelo da relação entre o tipo de
uso da terra i e a variável climática
Xc. Tal termo indica, por exemplo, a
variação do uso da terra de cana-de-açúcar em função das variações de temperatura.
Ponderando os parâmetros com as
médias das variáveis climáticas e
do uso da terra regional correspondentes, podem-se calcular as elasticidades da sensibilidade do uso da
terra a variações de temperatura
e precipitação para cada região e
estação climática.
As informações das variáveis climáticas são relativas à base de
dados da Climatic Research Unit
(CRU/University of East Anglia), e
as projeções de temperatura e precipitação para o período de 2010
a 2099 advêm do modelo regionalizado PRECIS, do CPTEC/INPE.
As informações de temperatura
(em ºC) e precipitação (em mm)
da CRU correspondem às médias
dos valores de um período de 30
anos, entre 1975 e 2005, divididas
de acordo com as diferentes estações climáticas, relativas a médias
trimestrais, e consolidadas para
as microrregiões brasileiras. Para
efeito do presente trabalho, o detalhamento acerca das estações,
tanto destas informações quanto
das projeções das variáveis climáticas, foi pertinente no cálculo das
elasticidades. Na parte da estimação econométrica dos parâmetros,
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esta subdivisão dos dados de temperatura e precipitação exerceu
papel mais relevante, por incorporar possíveis efeitos da sazonalidade climática sobre o uso da terra.
As projeções fornecidas pelo modelo PRECIS de temperatura e precipitação encontravam-se também ao nível de microrregião e
referiam-se a valores mensais.
Assim, as projeções foram calculadas, para além da construção de
médias trimestrais, segundo três
intervalos de tempo de 30 anos:
2010-2039, 2040-2069 e 20702099. Dois cenários de inidos pelo
IPCC, o A2 e o B2, foram utilizados
como base para a construção das
projeções. Para Barbosa (2011), a
utilização de projeções de temperatura e precipitação para intervalos de 30 anos justi ica-se por ser
razoável esperar que as decisões
de alocação de terra sejam tomadas a partir do comportamento do
clima no longo prazo. Além disso,
ao considerarem-se períodos extensos de tempo, podem-se reduzir
as incertezas quanto às projeções
climáticas dos modelos. Por outro
lado, os valores médios das informações podem não capturar os
efeitos de eventos extremos.
Na construção dos choques, primeiramente foram calculadas as
médias estaduais a partir das informações microrregionais da CRU
e das projeções das variáveis climáticas. Em seguida, foram obtidas as variações percentuais das
médias trimestrais dos valores das

projeções, tanto da temperatura
quanto da precipitação, em relação
aos valores das médias trimestrais
da CRU para ambos os cenários,
A2 e B2. Em outras palavras, para
cada intervalo de tempo, 20102039, 2040-2069 e 2070-2099,
foram calculadas as variações percentuais das projeções trimestrais
em relação aos dados trimestrais
do período 1975-2005. Como os
valores necessários para a geração
dos choques deviam re letir o ambiente anual das variáveis climáticas, foi realizado, por im, o cálculo
dos valores médios de temperatura
e precipitação em cada cenário e
período de previsão, com base nas
informações trimestrais das estações. As tabelas a seguir retratam
os valores dos choques em variação
(em %) e os da variação de temperatura (em ºC) e precipitação (em
mm).

3 Mensuração dos Efeitos Econômicos de Mudanças Climáticas
3.1 Resultados Macroeconômicos
A Tabela 1 apresenta os resultados das simulações dos efeitos de
mudanças climáticas para os três
intervalos de tempo e ambos os
cenários, A2 e B2. Vale destacar
novamente que tais simulações
tiveram como base as variações de
temperatura e precipitação para
os três períodos de tempo em relação aos dados regionais de temperatura e precipitação do período
1975-2005. Em geral, percebe-se
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que, nos dois cenários, os efeitos
de mudanças climáticas tornam-se mais intensos à medida que o
intervalo de tempo analisado tem
horizonte mais distante. Nenhuma
das variáveis apresentou mudança
no sinal ao longo das simulações.
Isso reforça a robustez do modelo
na geração dos resultados. Além
disso, os resultados do cenário B2,
o qual prevê efeitos de mudanças
climáticas mais brandas, têm magnitude menor do que os resultados
do cenário A2, em geral. Para o
intervalo de tempo mais próximo,
isto é, para o período 2010-2039,
os resultados de ambos os cenários
são mais próximos do que para os
intervalos posteriores. Isto indica
que, à medida que o tempo avança,
os efeitos de mudanças climáticas
mostram-se mais evidentes, como
re lexo das hipóteses admitidas em
cada um dos cenários.
As variações de temperatura e precipitação fazem com que os índices
de preços do investimento e das
demandas dos governos regionais
e federal diminuam. Por outro lado,
os índices de preços do consumidor, das exportações e do PIB
aumentam. Este último ter apresentado variação positiva indica
que o efeito líquido das mudanças
climáticas provoca uma redução na
renda real da economia, em observância aos resultados dos índices
de preços do consumidor e das
exportações. Tal contexto é consistente com a redução generalizada
da demanda agregada e, por consequência, da atividade econômica.
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Isso também é re letido no mercado de fatores primários de produção, que apresentaram, com exceção do
fator terra, variação negativa da remuneração. A variação positiva da renda da terra re lete um contexto
em que o fator terra apresenta menores preços relativos, sendo, assim, empregado de forma mais intensiva
na produção agrícola, em detrimento dos outros fato-

res primários, que se tornaram mais caros. Portanto,
as mudanças climáticas, neste ambiente de simulação
com modelagem EGC do uso da terra, tornam o uso
da terra mais intensivo, o que aumenta a competição
por este uso entre os usos possíveis. Isso também traz
re lexos sobre as emissões do uso da terra.

Tabela 1 — Resultados Agregados de Longo Prazo dos Efeitos de Mudanças Climáticas (Em Variação %)
2010-39

A2
2040-69

2070-99

2010-39

B2
2040-69

2070-99

Índice de preços de investimento

-0,0054

-0,0118

-0,0234

-0,0056

-0,0101

-0,0151

Índice de preços do consumidor

0,0134

0,0290

0,0567

0,0139

0,0249

0,0371

Índice de preços da demanda dos governos regionais

-0,0305

-0,0662

-0,1294

-0,0316

-0,0566

-0,0845

Índice de preços da demanda do governo federal

-0,0305

-0,0661

-0,1293

-0,0316

-0,0565

-0,0844

Índice de preços das exportações

0,0300

0,0651

0,1273

0,0311

0,0557

0,0831

Índice de preços do PIB

0,0051

0,0110

0,0214

0,0053

0,0094

0,0140

Remuneração agregada do capital

-0,0197

-0,0428

-0,0836

-0,0204

-0,0366

-0,0546

Remuneração agregada do trabalho

-0,0487

-0,1057

-0,2067

-0,0505

-0,0904

-0,1350

Remuneração agregada da terra

1,7359

3,8184

7,6455

1,8051

3,2543

4,9002

Estoque de capital agregado

-0,0141

-0,0305

-0,0593

-0,0146

-0,0261

-0,0389

-0,0239

-0,0518

-0,1013

-0,0248

-0,0444

-0,0662

Variáveis
Preços

Fatores primários

Demanda agregada
Consumo real agregado das famílias
Investimento real agregado

-0,0120

-0,0261

-0,0509

-0,0125

-0,0223

-0,0332

Demanda real agregada dos governos regionais

-0,0249

-0,0539

-0,1051

-0,0258

-0,0461

-0,0687

Demanda real agregada do governo federal

-0,0239

-0,0518

-0,1013

-0,0248

-0,0444

-0,0662

Volume das exportações

-0,0484

-0,1050

-0,2050

-0,0501

-0,0898

-0,1340

-0,0262

-0,0569

-0,1111

-0,0272

-0,0487

-0,0726

Uso da terra

6,5517

12,3185

25,5298

5,9717

10,4101

16,6001

Indicador de desmatamento

-3,4565

-6,2765

-12,1269

-3,1584

-5,3623

-8,2651

Outros indicadores agregados
PIB real

Emissões do uso da terra

2,9987

5,7457

13,5820

2,6764

4,7813

7,7339

Emissões do uso de energia

-0,1144

-0,2408

-0,4458

-0,1186

-0,2077

-0,3026

-1931,11

-4183,48

-8157,79

-2001,07

-3579,87

-5336,58

Variação equivalente (R$ milhões)

Outros resultados indicam, em geral, redução do PIB
real, em decorrência dos fatores mencionados acima,
sobretudo com relação à variação negativa generaliza-

da da demanda agregada. A variação equivalente também re lete este fato, indicando redução do bem-estar.
Como o fator terra é utilizado de forma mais intensiva,
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3

o indicador de desmat amento
apresentou variação negativa, o
que signi ica aumento do desmatamento como re lexo do aumento
da atividade de extração vegetal
ou das possibilidades de conversão
de loresta de reserva legal para o
uso agrícola. Neste sentido, a especi icação do modelo pode estar
in luenciando este resultado, uma
vez que foi limitada a conversão de
áreas de loresta de reserva legal
para a atividade agrícola de forma
a manter os 20% do total da área
de loresta regional, como previsto
em lei. Por im, em termos gerais,
a redução da atividade econômica
tende a impactar de forma negativa
a demanda por produtos de energia
e, em consequência, as emissões do
uso de energia.
Vale dest acar, t ambém, alguns
fatos relacionados às magnitudes
dos efeitos das mudanças climáticas. O PIB real apresentou variação
negativa cada vez mais intensa à
medida que os períodos de tempo
tornavam-se mais distantes. Na
simulação para o período 20102039 foi projetada uma variação
de -0,026% do PIB no cenário A2, e
naquela para o período 2070-2099,
de -0,111%, também neste cenário.
Em relação ao cenário B2, apenas
o resultado para o período 20702099 é mais distinto do resultado correspondente no cenário A2
(-0,073%). Isso ocorre em razão de
os efeitos projetados de mudanças
climáticas serem mais evidentes
sobre hipóteses distintas à medida
que o horizonte de tempo se torna

mais distante. Com relação à variação equivalente, projeta-se uma
redução para o período 2070-2099
de R$ -8.157,8 milhões no cenário
A2 e de R$ -5.336,6 milhões no cenário B2.

atividades demandam fortemente
insumos agrícolas para produção;
logo, a redução do nível de atividade dos bens agrícolas tende a afetá-las negativamente.

3.3 Resultados Regionais
3.2 Resultados Sobre as Atividades
Econômicas
A maioria das atividades apresentou variação negativa do nível de
atividade. Assim como nos resultados macroeconômicos, não houve
mudanças nos sinais dos valores,
mas, para quanto mais longo o período de análise, mais fortes foram
os efeitos de mudanças climáticas.
Veri ica-se que as mudanças climáticas tendem a favorecer as atividades Cana-de-Açúcar (C4) e Algodão Herbáceo (C9). As principais
atividades afetadas negativamente
foram as agrícolas, que utilizam
terra como fator de produção e
são diretamente impactadas. Os
efeitos para os períodos são, em
geral, maiores no cenário A2. Para
o período 2010-2039, os resultados dos cenários A2 e B2 são mais
próximos, quando suas hipóteses
não geram grandes diferenças nas
projeções de temperatura e precipitação. A diferença é notada mais
sensivelmente à medida que o intervalo de tempo avança. Além das
atividades agrícolas, Alimentos e
Bebidas (C16) e Álcool (C20) foram
fortemente afetadas negativamente. Isso ocorreu como consequência
da relação estabelecida na cadeia
de insumos intermediários. Estas
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A Figura 1 apresenta os resultados
sobre o nível de atividade regional
dos efeitos de mudanças climáticas. Dos 27 Estados, apenas quatro
apresentaram variação positiva do
nível de atividade nos três períodos de tempo analisados e nos dois
cenários: Acre, Maranhão, Piauí e
Mato Grosso do Sul.
Com relação ao Estado do Acre, as
atividades que tiveram aumentos
do nível de atividade mais expressivos foram: Arroz em Casca (C1),
Produtos da Exploração Florestal e
da Silvicultura (C12), Milho em Grão
(C2) e Bovinos e Outros Animais
Vivos (C13). Nenhuma destas atividades apresentou variação média
nacional positiva. Tal resultado, em
parte, suscita o fato de que existem
efeitos realocativos do uso da terra
associados às mudanças climáticas,
tomando como constante os termos de produtividade. Associado
a isso, as atividades podem deixar
de ser mais concentradas com as
mudanças climáticas, possuindo
potencial de cultivo em outras partes do País. A produção de Arroz em
Casca (C1) depende mais do regime
de chuvas; logo, mudanças na precipitação podem tornar algumas
regiões, antes impróprias, próprias
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para este cultivo. A região Amazônica, que possui níveis elevados
de precipitação, pode tornar-se
própria à produção de algumas culturas de acordo com a redução ou a
intensi icação das chuvas.
No Maranhão, as atividades mais
importantes para o resultado encontrado foram Bovinos e Outros
Animais Vivos (C13), Cana-de-Açúcar (C4) e Produtos da Exploração
Florestal e da Silvicultura (C12).
No Piauí, as principais atividades
agrícolas que contribuíram para
o aumento do PIB real do Estado
foram Frutas Cítricas (C10), Soja em
Grão (C5) e Bovinos e Outros Animais Vivos (C13). Por im, no Mato
Grosso do Sul, as atividades responsáveis pela variação positiva do
PIB real do Estado foram Arroz em

Casca (C1), Mandioca (C7), Cana-de-Açúcar (C4) e Bovinos e Outros
Animais Vivos (C13). Vale destacar
as contribuições destas duas últimas atividades para os resultados.
A Cana-de-Açúcar (C5) foi uma das
principais atividades responsáveis
pela variação positiva do PIB real
de dois dos quatro Estados citados. Já a atividade Bovinos e Outros
Animais Vivos (C13) foi uma das
principais atividades que contribuíram para o resultado dos quatro
Estados citados.
Outro fato importante que pode
ser destacado é com relação à atividade Cana-de-Açúcar (C4). Em
razão das mudanças climáticas, seu
retorno relativo tende a aumentar,
fazendo com que parte da atividade econômica seja transferida para

sua produção. A maioria dos Estados teve variação positiva no seu
nível de atividade. Isto demonstra
que mudanças na temperatura e
na precipitação fazem com que
esta atividade seja mais dispersa
espacialmente, uma vez que o seu
principal produtor, que é o Estado de São Paulo, ofertando quase
60% de toda a produção nacional
para uso intermediário, apresenta
queda do PIB. O resultado negativo
da maioria das atividades agrícolas reforça também o fato de que
parte do nível de atividade tenha se
intensi icado sobre esta atividade,
como consequência do aumento da
demanda por insumos intermediários mais baratos pelo seu produto
no mercado (que tem maior disponibilidade de oferta).

Figura 1 — Resultados Regionais de Longo Prazo dos Efeitos de Mudanças Climáticas, Nível de Atividade
(Em Variação %)
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aspectos climáticos e econômicos, traduzida em uma
abordagem de integração de modelos.

4 Conclusão
O artigo teve como objetivo retratar os efeitos econômicos de mudanças climáticas sobre a economia
brasileira. Isso foi possível em virtude da utilização
de um modelo EGC com especi icação do uso da terra.
Dessa forma, pode-se detalhar o processo de tomada
de decisão dos produtores agrícolas de quanto alocar
de terra em cada atividade, bem como veri icar como
alterações no cenário econômico podem contribuir
para mudar estas decisões. Além disso, uma solução
metodológica foi utilizada para fazer a ligação entre
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O principal resultado aponta para redução do PIB
real da economia entre 0,07% e 0,1%, dependendo do
cenário considerado para o período 2070-2099. Comparando estes resultados com aqueles encontrados no
estudo nacional da Economia da Mudança do Clima
no Brasil (MARGULIS; DUBEUX, 2010), veri ica-se que
no presente estudo as magnitudes dos resultados são
menores. Neste, foram projetadas reduções de 0,5% e
2,3% nos cenários A2 e B2, respectivamente, em 2050.
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A diferença nas magnitudes dos resultados destes dois estudos deve-se basicamente a dois elementos:
i) no estudo nacional foram considerados os efeitos de mudanças
climáticas não apenas sobre o uso
da terra, mas também de projeções
demográ icas, do uso de energia
e da produtividade agrícola; e ii)
hipóteses distintas foram consideradas por cada estudo na forma
de implementar a in luência das
mudanças climáticas sobre o uso
da terra na modelagem econômica.

FÉRES, José et al. Mudanças climáticas
globais e seus impactos sobre os padrões
de uso do solo no Brasil. In: ENCONTRO
NACIONAL DE ECONOMIA, 37, 2009,
Foz do Iguaçu. Anais… Foz do Iguaçu, 2009.
MARGULIS, Sérgio; DUBEUX, Carolina.
Economia da mudança do clima no Brasil:
custos e oportunidades. São Paulo: IBEP
Gráfica, 2010. Disponível em: < http://www.
economiadoclima.org.br/files/biblioteca/
Economia_do_clima.pdf>.
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Economia da Cultura Chinesa: Aspectos Mercadológicos
JULIO LUCCHESI MORAES (*)

1 Introdução
Nos últimos meses de 2012, diversos analistas políticos e econômicos
internacionais voltaram suas atenções para o 18º Congresso do Partido Comunista Chinês em Pequim. O
evento ligado à sucessão presidencial da maior potência oriental foi
de altíssimo interesse para todos
os países do globo, dado o papel
central da segunda maior economia
do planeta. Temas como comércio
internacional e geopolítica foram
(e continuam sendo) os assuntos
favoritos de discussão. Longe de
constituir-se como campo neutro,
a Economia da Cultura articula-se
plenamente a esse eixo de análises.
O presente texto, nesse sentido,
inicia uma série de re lexões sobre
o crescimento econômico chinês
no cenário artístico internacional.
Como veremos, paralelamente aos
setores de tecnologia ou manufatura, também os segmentos criativos
do gigante oriental vêm registrando avanços estrondosos nos últimos anos. Cresce, tanto no Brasil
quanto no exterior, o interesse governamental e acadêmico sobre os
impactos e potencialidades desse
crescimento.

Como pretendemos demonstrar,
o crescimento do setor cultural
chinês mundo afora está vinculado
tanto à esfera mercadológica quanto à expansão de tipo “soft-power”.
As particularidades do modelo
econômico chinês, com forte participação estatal, turvam os limites usuais entre ações públicas e
privadas. Mais do que um estudo
de casos, deparamo-nos com um
processo histórico e econômico de
importância primeira.

2 O Indicativo dos Leilões: o Boom
do Mercado de Arte Chinês
O primeiro indicativo de uma grande in lexão do segmento cultural chinês ocorreu no mercado de
artes plásticas. Esse processo já
se fazia sentir em 2005, mas icou
evidente no ano de 2011 quando
obras de dois artistas chineses,
Zhang Daqian (1899-1983) e Qi
Baishi (1864-1957), suplantaram
Pablo Picasso e Andy Warhol – tradicionais protagonistas de leilões
– como autores de quadros mais
caros leiloados no ano. Estima-se
que o mercado chinês já seja o mais
volumoso do planeta, sendo responsável por pouco mais de 40%
do montante global de recursos
envolvidos no setor (ARTPRICE,
2011, p. 4).
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A despeito dos grandes valores
alcançados por obras de artistas
da geração de Baishi e Daiqian,
há também espaço para artistas
ainda vivos. Em 2012, a renomada
casa de leilões Sotheby’s foi responsável pela venda da escultura
“Self and Self Shadow” do artista
contemporâneo Wang Huaiqing. O
leilão foi o primeiro de uma casa
internacional na China Continental
desde 1949 (ARTINFO, 2012). Bastante contemporânea foi também a
negociação do grupo para adentrar
no mercado chinês: a transação só
foi possível após a constituição de
uma joint venture entre a Sotheby’s
com a estatal Beijing Gehua Art
Company.
A análise estrutural das empresas
líderes do setor, aliás, é bastante
interessante para a compreensão
do atual momento do segmento
criativo chinês. Exceção feita a
agentes situados em Hong Kong
– que goza de regime tributário diferenciado, mais afeito aos ditames
ocidentais –, o mercado de arte chinês é bastante fechado e dominado
por atores locais de peso. A casa
China Guardian, fundada em 1993,
é hoje a segunda maior do país e
quarta do planeta. Especializou-se
na identi icação, compra e venda de
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obras da cultura chinesa tradicional espalhadas pelo mundo.
Já a Poly Auction, maior grupo local
e terceira casa de leilões do mundo,
tem laços institucionais bastante
polêmicos. Criada em 2005, faz
parte do conglomerado Poly Technologies, uma gigante em tecnologia dedicada ao comércio de
equipamentos militares, navais,
aeronáuticos e demais tecnologias
bélicas, além de atividades em outras áreas como construção civil,
1
exploração mineral e explosivos.
Percebe-se, pela rápida exposição
acima, quanto das atividades de
grupos como China Guardian ou Poly
Auction se entrelaçam a objetivos
maiores de Pequim. A anál ise dessas diversas inter-relações é campo
fértil para pesquisas e re lexões
acadêmicas. Se pesquisas recentes têm contribuído para a melhor
compreensão da dinâmica chinesa
do mercado de arte, as di iculdades
de acesso e os vieses da mídia (tanto
local quanto internacional) ainda
iguram como barreiras. Seja como
for, os dados apontam que também
no segmento das artes plásticas a
China não está medindo esforços
para se posicionar como ator central no cenário global.

3 O Tigre, o Dragão e o 3D: Resultados do Cinema Chinês
Se 2011 foi um ano de excelentes
resultados para o mercado de artes
plásticas em Pequim, 2012 igurou

como um marco para o mundo cinematográ ico chinês. Foram lançados
303 ilmes e, desses, 227 foram produzidos localmente. Lideradas por
ilmes de ação e de artes marciais,
as produções chinesas obtiveram
quase a metade das receitas de bilheteria. Os números referentes aos
demais elos da cadeia cinematográica também são surpreendentes:
nos primeiros dez meses de 2012,
cerca de 450 novos complexos – responsáveis por cerca de 2.500 salas
– foram abertos pelo país (SCREEN
DIGEST, 2013).
Novamente, percebe-se que a expansão do setor advém da interação entre grandes grupos internacionais e agentes locais. A Chinesa
DMG, por exemplo, irmou contrato
de coprodução do longa ‘Homem
de Ferro 3’ com a Disney. No ano
passado, o braço oriental da DreamWork assinou contrato de parceria com o Ministério da Cultura e
com a Tencent Holding Ltd., maior
grupo de internet do país. Por im,
o produtor e diretor James Cameron planeja adentrar no mercado
oriental produzindo equipamentos
3D para uma possível sequência de
‘Avatar’.2
Analistas já preveem que, até 2020,
o mercado cinematográ ico chinês
será maior que o norte-americano.
De fato, Pequim tem estimulado a
vinda de capitais estrangeiros nos
setores audiovisuais, permitindo
um luxo constante de recursos
país adentro por meio de parcerias
com grupos públicos ou semipúbli-

cos locais. Se a entrada do capital
externo encontra forte apoio o icial, a situação é distinta no que se
refere ao luxo de conteúdos: tanto
no mercado cinematográ ico quanto nos demais segmentos artísticos
e culturais, produtores ainda se deparam com um ambiente de grande
controle e censura. Este será, sem
embargo, o tema dos próximos artigos da presente série.
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Keynes e a Teoria da Instabilidade Financeira de Minsky
CAMILA DELAI ZANI GRANADO (*)

1 Introdução
Dando continuidade à série de quatro publicações desenvolvidas com
base no projeto de monogra ia
“Uma breve re lexão sobre a instabilidade inanceira”1, este segundo
artigo tem como principal objetivo
estabelecer uma relação entre as
teorias de Hyman P. Minsky e de
John M. Keynes, de forma a destacar as ideias deste que exerceram
papel relevante na teoria da instabilidade inanceira. Além disso,
foram contrastadas as concepções
de ambos os economistas acerca da
natureza especulativa da atividade
inanceira.
O exercício de estabelecer uma
ponte entre os dois autores se mostrou relevante no estudo da instabilidade inanceira, uma vez que
Minsky, com o objetivo de esclarecer os aspectos sistêmicos que
levam à fragilidade econômica,
tomou como ponto de partida as
concepções de Keynes para elaborar uma estrutura de análise
inanceira e institucional da economia. Desta forma, a re lexão
acerca destes elementos que foram
a base para grande parte das ideias
de Minsky se mostrou importante
para ampliar a compreensão da teoria minskyana e dos mecanismos

e efeitos por ela propostos. Muitos
de seus insights e contribuições
mais relevantes, como por exemplo
sua concepção da natureza cíclica
do sistema capitalistas, estão de
acordo com os argumentos introduzidos por Keynes. O autor foi
bem-sucedido em seus objetivos
porque de fato construiu um arcabouço analítico com aspecto inanceiro e institucional, baseado na
teoria keynesiana.

2 O Keynes de Minsky
É bastante evidente que Keynes foi
fonte de inspiração para Minsky,
não somente por ter colaborado
com insights relevantes, a exemplo
da sua concepção de incerteza,
como também por ter apresentado
um modelo que vai de encontro ao
princípio do laissez-faire. Ao realizar a leitura da bibliogra ia sobre
Minsky, pude perceber uma série
de elos entre sua teoria e a de Keynes, principalmente em relação à
percepção do funcionamento cíclico do sistema. Em Minsky (1975),
o autor a irma que a sua teoria da
instabilidade inanceira originou-se da tentativa de compreender a
Teoria Geral do Emprego, do Juro e
da Moeda de 1936 (doravante T.G.)
de Keynes à luz dos eventos de cri-
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ses observadas na economia. Isto é,
Minsky buscou construir uma teoria com a mesma base e os mesmos
conceitos-chave de Keynes, porém,
com o viés inanceiro e institucional mais desenvolvido.
Em seu livro John Maynard Keynes,
de 1975 (doravante J.M.K.), Minsky
defende que a chamada “síntese
neoclássica”, que abordaria a parte
da teoria de Keynes que foi consensualmente aceita na macroeconomia, negligencia a substância das
ideias originais de Keynes, e deixa
de incorporar elementos absolutamente essenciais e inovadores
trazidos por ele, os quais podem
ser agrupados em três categorias:
a tomada de decisão sob incerteza,
a natureza cíclica do capitalismo
e as relações inanceiras de uma
economia capitalista avançada.
Ademais, na leitura neoclássica
teriam sido introduzidos alguns
conceitos, como o efeito do equilíbrio real, que garantiriam que a
economia atingiria e sustentaria o
pleno emprego, ignorando a ênfase
de Keynes no desequilíbrio e no
mecanismo de mercado que é inerentemente falho.
Acredito que um dos principais
pontos de relação entre as teorias de Minsky e de Keynes é que
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ambos admitem as falhas inerentes
ao mercado. Ou seja, a economia
não seria capaz de naturalmente
atingir e sustentar o pleno emprego, como a teoria neoclássica
defende. No capítulo 3 de J.M.K.,
Minsky apresenta sua interpretação de Keynes, a qual denomina
de alternativa, por ser diferente
da aceita consensualmente até
então. É evidente que o Keynes de
Minsky admite e busca compreender o funcionamento de um sistema capitalista que tem instituições
inanceiras so isticadas. Isto é, a
leitura que Minsky faz de Keynes
é certamente in luenciada por sua
tentativa de criar uma teoria inanceira institucionalizada. Minsky
(1975) a irma que, na T.G., Keynes
faz sua análise como se estivesse
enxergando a economia da posição
de um banco de investimento em
Wall Street. Esta percepção, a meu
ver, re letiria mais a forma como
Minsky leu Keynes do que a visão
adotada por este em sua análise.
Minsky destaca três conceitos ao
longo do capítulo 3 de J.M.K., os
quais compreendem ideias importantes para a sua interpretação
alternativa. Em primeiro lugar,
é discutida a natureza cíclica da
economia, que para Minsky é evidenciada na T. G. de Keynes, em que
o autor busca esclarecer por que o
produto e o emprego estão recorrentemente suscetíveis a lutuações. Minsky argumenta que Keynes desenvolveu em seu modelo
um sistema capaz de estar em um
dos inúmeros estados possíveis,

como estagnação, expansão, boom
e crises, e aponta que existem diversos mecanismos que levam ao
desequilíbrio. Segundo Minsky,
cada estado seria transitório, e
este comportamento seria fortemente determinado pelo sistema
inanceiro. Além disso, elementos
como a formação de expectativas, o
estado de con iança do investidor e
a incerteza seriam essenciais para
a compreensão do caráter cíclico do sistema, uma vez que, para
Keynes, a natureza transitiva dos
ciclos está fortemente relacionada
à instabilidade do investimento, o
principal causador das lutuações
na economia.
Minsky compara a sua concepção
acerca da natureza transitória de
cada estado na economia com a de
Keynes Para este, as lutuações e
as mudanças do sistema se devem
principalmente a oscilações do
investimento, que é de inido por
agentes que formam expectativas sobre o futuro incerto e com
base em informações precárias.
Já para aquele, o aspecto instável
do investimento é complementado
por outros fatores, que seriam a
causa mais profunda dos ciclos em
uma economia com instituições
inanceiras, como a instabilidade
dos portfolios e as inter-relações
inanceiras.
O segundo conceito discutido no
capítulo 3 de J.M.K. foi a incerteza.
Neste ponto, a leitura de Minsky
parece ir ao encontro da minha
compreensão, pois ele também

a irma que a introdução do elemento incerteza na análise de Keynes é bastante relevante para o
entendimento de suas concepções,
como a própria natureza cíclica
do sistema. O terceiro ponto que
Minsky levanta para a sua leitura
da teoria keynesiana está relacionado ao investimento e ao equilíbrio. Keynes teria argumentado
que, dada a psicologia das massas,
o produto e o emprego seriam determinados pelo volume e pelo
ritmo do investimento.
No capítulo 4 de J.M.K., Minsky inicia uma análise da teoria keynesiana mais voltada para os mecanismos inanceiros e as instituições.
Uma das críticas realizadas por ele
é que a discussão de Keynes acerca
das inanças e dos portfolios e a
sua relação com o preço dos ativos
de capital é confusa, uma vez que
Keynes suprime este elemento em
sua análise da função da preferência por liquidez e desenvolve
seu argumento apenas em termos
da taxa de juros. De acordo com a
teoria minskyana, a demanda por
moeda, que é determinada por um
conjunto de transações muito mais
complexas do que as que de inem a
demanda por bens, deveria incorporar diretamente o preço dos ativos de capital, os compromissos e
instrumentos inanceiros denominados quase-moedas (near monies),
que introduziriam uma de inição
endógena da quantidade efetiva
de moeda na função. A crítica de
Minsky à T.G. é que apesar de ter
sido discutida, a questão do caráter
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multidimensional da demanda por
moeda não foi muito explorada.
Minsky ainda reforça a sua concordância com a análise de Keynes acerca do duplo propósito da
moeda, já que esta é não somente
meio de troca na economia, como
também reser va de valor. Para
Minsky, esta segunda face do dinheiro existiria porque em um
mundo incerto, onde não se pode
evitar a especulação, as características da moeda como veículo
para carregar riqueza ao longo do
tempo não seriam estéreis, como
seriam na teoria clássica, e teriam
atribuições de uma apólice de seguro. Além disso, são indicadas as
contingências contra as quais as
pessoas retêm moeda – o temor de
que o rendimento de determinadas
fontes de receita possa inesperadamente cair e de que seja preciso
vender ativos em momentos de
di iculdade, como por exemplo,
quando as dívidas superam o caixa
disponível.
Minsky também se mostra alinhado com a discussão de Keynes acerca da demanda efetiva, que seria
responsável por dar os estímulos
à produção. Segundo ele, como discutido em Minsky (1978), a demanda efetiva seria crucial para entender o comportamento da economia,
uma vez que determina a atividade
econômica – as decisões de produção seriam uma aposta sobre
o nível de consumo dos próximos
períodos. Muitas falhas de mercado ocorreriam porque o mercado

não garantiria a demanda su iciente para induzir o pleno emprego.
Além disso, se a demanda fosse suicientemente estimulante, poderia
levar a uma expansão econômica e
ao investimento especulativo.
No capítulo 17 da T.G., é possível
observar elementos bastante relevantes para a análise de Minsky,
como as de inições dos tipos de
ativos que podem existir e de seus
atributos. É importante destacar
que a análise da liquidez dos ativos é amplamente utilizada por
Minsky, porque ele não somente
busca entender a forma como os
preços relativos de mercado variam conforme a liquidez de ativos
se altera, como também procura
investigar ambos os luxos de caixa
gerados por um ativo – tanto o de
seu rendimento, como o proveniente de seu poder de disposição.
Outra discussão que me chamou a
atenção no capítulo 4 de J.M.K. foi
acerca da atividade especulativa.
Minsky parece dar menos ênfase
a fatores bastante utilizados por
Keynes na de inição da especulação, como o aspecto subjetivo
da avaliação de investimentos e
da formação de expectativas e
a busca por parte dos especuladores por superar “a massa” em
conhecimento nos movimentos de
mercado. Na concepção minskyana, a especulação passa a ser analisada sob uma perspectiva inanceira e estrutural, de forma que
são ressaltados elementos como
o comprometimento de renda dos
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agentes em dívidas e o uso destas
no inanciamento de posições em
ativos, como é possível observar no
trecho abaixo:
The fundamental speculative decision of a capitalist economy centers
around how much, of the anticipated cash low from normal operations, a irm, household, or inancial
institution pledges for the payment
of interest and principal on liabilities. Liabilities (debt) are issued to
inance – or pay for – positions in
owned assets; for operating irms
the plant and equipment are the
owned assets. Each irm speculates
when it undertakes such commitments. (MINSKY, J. M. K., 1975, p.
86).

Diferentemente de Keynes, que
acredita que o especulador, no
geral, busca ganhar com as grandes
ondas de pessimismo ou otimismo
que assolam o mercado, Minsky
observa o caráter especulativo
em toda a atividade inanceira
dos agentes, uma vez que em um
mundo de incerteza, a tomada de
decisão pode ser entendida como
uma aposta. Ele defende que ao
assumir uma dívida, uma empresa
está especulando que, dado o rendimento de seus ativos e seu luxo
de caixa, ela será capaz de cumprir
com o seu compromisso, ou seja, a
irma especula que os eventos adversos do futuro estão a seu favor.
Além disso, Minsky já indica em
outros elementos a forma como tal
funcionamento do sistema inan-
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ceiro pode ser causador de grande
instabilidade. Em sua concepção, o
mercado seria estruturado em “camadas”, de forma a existir a sobreposição de relações e negociações,
o que pode ser um grande ampliador das variações na economia.
Ainda sobre a concepção acerca da
atividade inanceira, Minsky distingue as duas faces da especulação: a aquisição de ativos de capital
e o comprometimento em pagar
dívidas que são utilizadas para inanciar a compra de tais ativos. Se
bem-sucedida, a atividade especulativa valorizaria e aumentaria os
luxos de caixa de forma que estes
seriam su icientes para cobrir as
dívidas assumidas. É evidente que
a compreensão de Minsky sobre
este assunto tem um viés diferente
do incorporado por Keynes. Apesar
de ambos assumirem a natureza
incerta do mundo e enfatizarem a
importância desta concepção na
análise, Minsky se baseia, a meu
ver, em elementos mais estruturais
e inanceiros – para ele, a especulação estaria intimamente relacionada ao funcionamento e à organização do mercado inanceiro, e
seu arcabouço não trabalha com o
aspecto subjetivo e psicológico dos
agentes.
A diferença entre o conceito de
Minsky e o de Keynes sobre a atividade especulativa reside no fato
de que ao entender que o futuro
é essencialmente incerto e que
as dívidas têm papel central no
mercado inanceiro, Minsky com-

preende todas as atitudes como
especulativas, já que para ele a
especulação seria efetivamente
uma aposta, qualquer que seja sua
intenção. Assim, por ter esta visão,
ele incorpora elementos inanceiros concretos ao discutir o assunto.
Keynes acredita que especulação
e investimento são atividades distintas, e que aquela seria motivada
principalmente pela busca por
dinheiro. Isto é, ao assumir a incerteza, Keynes classi ica especulação
como uma atitude especí ica, de
acordo com as suas motivações.
No capítulo 7 de J.M.K., Minsky
apresenta a consolidação de seu
modelo, construído com base na
sua interpretação da T.G. de Keynes. Parece-me bastante claro que
apesar de usar diversas concepções e o próprio arcabouço macroeconômico de Keynes, Minsky
introduz uma série de elementos
institucionais e inanceiros em sua
análise, o que era desde o princípio
o seu objetivo. Acredito ser essencial ressaltar alguns pontos da leitura de Minsky. Em primeiro lugar,
sua interpretação assume que cada
estado do sistema é transitório,
como colocado anteriormente, e
carrega desenvolvimentos inanceiros que garantem a movimentação para o próximo estado. Em tal
modelo, a situação de boom econômico é ainda mais crítica porque
promove uma demanda maior por
emissão de dívidas, que crescem de
forma acelerada e aumentam substancialmente a alavancagem dos
agentes. Adicionalmente, a inter-

mediação inanceira estruturada
em “camadas”, que é a base para o
inanciamento das atividades econômicas, acrescenta um elemento
especulativo.
Após a tentativa de entender melhor o Keynes de Minsky, pude chegar a algumas conclusões. Tanto
sua concepção de teoria keynesiana, quanto a minha, compreendem
a relevância de certos elementos
trazidos por Keynes, que caracterizam a natureza cíclica do sistema
econômico em que vivemos, como
a formação de expectativas pelos
agentes e a incerteza predominante no mundo e no mercado, o que
pode fazer fatores como o investimento serem instáveis. Por outro
lado, acredito que, ao formular a
sua interpretação, Minsky enxerga mais variáveis e mecanismos
inanceiros na teoria de Keynes do
que observei. Seu objetivo foi explicitamente o de criar um modelo
macroeconômico com um so isticado sistema inanceiro, focado
também no aspecto institucional.
Naturalmente, existe um contraste
entre as nossas interpretações de
Keynes, uma vez que sua leitura foi
viesada para a construção de um
arcabouço analítico inanceiro, ao
passo que a minha interpretação
se pautou na busca por elementos
sobre a atividade especulativa.
Enquanto o Keynes de Minsky vê
na economia um so isticado mecanismo inanceiro, capaz de produzir grandes instabilidades e de
tornar variáveis econômicas su-
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jeitas a lutuações, o meu Keynes
ressalta a formação de expectativas dos agentes e argumenta que
a natureza essencialmente incerta
do futuro torna as atividades inanceiras sujeitas a grandes ondas
de pessimismo ou otimismo, uma
vez que as informações com base
nas quais os indivíduos tomam
decisões são precárias e pouco
certas. Isto é, parece-me que, para
Keynes, a compreensão da forma
como os agentes fazem suas avaliações sobre a economia é uma das
principais questões para o entendimento do caráter especulativo
da atividade inanceira. Apesar de
Minsky mencionar alguns destes
pontos, ele foca sua atenção nos
elementos estruturais da economia
e do sistema.
A inter pret ação de Key nes do
ponto de vista de Minsky foi essencial para que seu arcabouço icasse
mais claro, uma vez que a partir de
sua leitura do modelo keynesiano,
é possível entender a base teórica
por Minsky assimilada. Ele ressaltou elementos que eu considero
pontos-chave na teoria de Keynes,
como a concepção de que o mundo
é essencialmente incerto e que o
mercado não atinge o equilíbrio

e o pleno emprego naturalmente.
Assim como para Minsky, pareceu-me bastante convincente e interessante a visão de Keynes sobre
a transitoriedade dos estados da
economia e sobre o papel do investimento, que está sujeito a grandes
oscilações, na determinação do
produto e do emprego. Apesar de
o meu Keynes dar ênfase a alguns
fatores subjetivos, como o processo
de tomada de decisão dos agentes,
acredito que ele se aproxima do
Keynes de Minsk y em aspectos
elementares para a análise macroeconômica. Ambos atribuímos
grande relevância a determinadas
concepções do modelo keynesiano,
que representaram inovações no
estudo da macroeconomia, como a
análise da economia sob a perspectiva cíclica, o conceito de demanda
efetiva e o destaque do papel do
investimento na de inição destes
movimentos.
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THIAGO FONSECA MORELLO (*)

De início, os autores identi icam
três metodologias empregadas
no estudo do fenômeno de uso da
terra na Amazônia brasileira: (i)
modelos econômicos teóricos; (ii)
modelos baseados em agente (ou
multiagente); e (iii) econometria.
Optam pela terceira e, mais especi icamente, por uma análise
da evolução no tempo das áreas
ocupadas por atividades agropecuárias especí icas em cada um dos
171 municípios da Amazônia.
A técnica empregada pelos autores,
um modelo estrutural de vetores
autorregressivos (SVAR) se destaca por: (i) levar em conta, desde o
princípio, o fato de que há fatores
especí icos aos municípios não observados (condições bio ísicas ou
que dizem respeito à iscalização

ambiental, p.ex.) que regem a alocação da terra entre atividades alternativas; (ii) incorporar o fato de
que um choque exógeno que funcione para incentivar a alteração
da área alocada para uma atividade
possa se reverter em alterações
das áreas alocadas para outras atividades cuja manifestação se dê em
intervalos inferiores a cinco anos
(janela dentro da qual o dado de
uso da terra está disponível).
Quanto à estrutura do modelo,
há quatro modalidades de uso da
terra: agricultura, pecuária ou
pastagem, vegetação secundária
ou vegetação de pousio e vegetação
primária ou “natural”. Assume-se
que a área alocada para uma dada
modalidade é explicada (i, efeito
contemporâneo) pelas áreas alo-

cadas para as demais modalidades
no presente e; (ii, efeito extemporâneo) pelas áreas alocadas, no
período precedente, para cada uma
das quatro modalidades.
A base de dados consiste nos Censos Agrícolas referentes aos anos
de 1970 a 1995 e tem como unidade
observacional Áreas Mínimas Comparáveis (AMCs) em que podem ser
reclassi icadas as malhas municipais de cada um dos anos referidos.
É detectada a existência de três
grupos (clusters) de AMCs amazônicas, que se distinguem pela
intensidade de capital natural das
atividades desenvolvidas. O primeiro grupo tem sua economia
concentrada no extrativismo vegetal, sobretudo madeireiro, e agri-
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cultura anual de corte-e-queima,
o que os autores entendem por
“frente pioneira” (de exploração do
capital natural). O segundo grupo
desenvolve um escopo mais amplo
de modalidades de agricultura e
também a pecuária, sendo associado a localidades que não mais
pertencem à fronteira. Já o terceiro
grupo representa o maior nível de
desenvolvimento econômico, caracterizando-se pela agropecuária
intensiva em capital manufaturado
(máquinas, equipamentos) e insumos químicos.

plo, o preço de um produto agropecuário, a gerar desmatamento
(ou seja, redução da área alocada
para loresta, primária ou secundária). Pode-se apenas prever em
que magnitude serão alteradas as
áreas alocadas para loresta ou
para outros usos assim que o choque em questão se faz abater sobre
uma determinada AMC. Tem-se,
essencialmente, um instrumento
de previsão da alocação da terra e
não de refutação de hipóteses acerca de mecanismos regedores desta
alocação.

Essa segment ação dos municípios amazônicos (enquadrados
em AMCs) é apenas uma das duas
principais contribuições do artigo
para a compreensão dos mecanismos que regem o uso da terra
atualmente na Amazônia. Em um
segundo passo analisa-se como
choques exógenos, p.ex., uma lutuação inesperada do preço de um
produto agropecuário, se revertem
em realocação da terra para as atividades agropecuárias desenvolvidas em uma AMC. São contrariados
dois dos principais resultados difundidos na literatura. A expansão
da agricultura não se dá com o
desmatamento, e a pecuária não é
o principal vetor de desmatamento.

A causalidade a que se faz menção
no artigo (p. 25, coluna da direita)
é mais bem entendida se descrita como sucessão de eventos no
tempo. Cabe utilizar um exemplo.
O aumento do preço pelo qual é
vendida a carne bovina (fenômeno
referido na p.31, coluna da esquerda) produzida em um dado município pode ser contemporaneamente
(i.e., dentro de um intervalo de
cinco anos, veja-se bem) sucedido
pela redução da área de loresta no
município e em outros municípios,
bem como por novas reduções
(novos desmatamentos) que se
manifestem em períodos subsequentes. No caso em que os dados
indicam tais ocorrências, a análise
dos autores conclui que a elevação
do preço da carne bovina causa
desmatamento.

Passo, agora, à discussão de algumas das limitações dos resultados
obtidos. Todas elas são decorrentes
do fato de que o modelo econométrico escolhido não tem por objetivo esclarecer qual é o mecanismo
que leva uma variável, por exem-

Há, porém, pelo menos dois motivos para tomar com cautela esta
conclusão. Em primeiro lugar, não
é possível saber o que está por trás
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do aumento da carne bovina, o que
torna incompleto o rastreamento
da causa-causans do desmatamento. Por exemplo, a desvalorização
do câmbio, após uma leve crise de
con iança em ativos nacionais (títulos da dívida pública e/ou ações
de empresas brasileiras), pode
se reverter em um aumento da
proporção da produção de carne
bovina exportada, o que tende a se
manter até que o preço no mercado
interno suba compensatoriamente.
O preço em reais da carne bovina
no mercado externo e o preço no
mercado interno atingiriam um
novo equilíbrio a valores superiores. Mas isso tende a se manifestar,
ao menos inicialmente, de maneira
heterogênea ao longo dos diversos
mercados locais que compõem o
mercado interno. Olhando para
os dados, o analista observaria
um salto brusco na área dedicada a pastagens por um município
amazônico em que os produtores
se mostram particularmente sensíveis às condições do mercado
internacional. Neste caso, esta
resposta “a reboque” seria tomada,
com base no aparato analítico em
discussão, como causa-causans do
desmatamento, mesmo sendo a
causa-causans pertencente a um
fenômeno do mercado inanceiro
nacional (ou internacional).
Em segundo lugar, fatores não observados talvez atuem para gerar
tanto o aumento do preço pelo qual
um município liquida sua carne
bovina como desmatamento em
âmbito local, extralocal, contem-
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porâneo ou extemporâneo. Uma política de “desmatamento zero” ou de reforço da iscalização do código
lorestal, implementada em apenas um subconjunto
de municípios, tende a reduzir a área total disponível
para aumento da produção de carne bovina, o que, no
contexto de aumento populacional vivido por diversos
dos municípios amazônicos, tende a se traduzir em
alta do preço do produto. Nos municípios em que não
há adesão à política, o desmatamento tende a subir,
primeiramente, por conta de uma corrida por terra
“desmatável”, basicamente um processo de “expulsão”
de desmatamento.
Apesar de o modelo dos autores incorporar “efeitos
ixos”, i.e., considerar heterogeneidade intermunicipal,
não permite explicar em que consiste esta heterogeneidade, ou seja, por que alguns municípios tendem a

apresentar maior propensão ao desmatamento do que
outros.
As duas limitações discutidas são parcialmente esclarecidas no preâmbulo à análise das funções de resposta ao impulso, basicamente grá icos que mostram
como choques exógenos afetam a alocação da terra
em uma perspectiva temporal (vide p. 31, coluna da
esquerda). É necessário tê-las em conta ao ler o artigo.
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