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Finanças Públicas – Resultado Primário: Conceito Em Mutação
VERA MARTINS DA SILVA (*)

Apesar da discussão sobre o uso
de “contabilidade criativa” para a
obtenção de superávit primário em
2012, seja através do uso da antecipação de dividendos de estatais
(R$ 28 bilhões), seja de recursos
do Fundo Soberano (R$ 12,4 bi), o
fato é que a arrecadação de receita
continua sendo a campeã das atividades governamentais, e o ano

de 2012 registrou um novo recor-

O fato de a economia ter patinado

de, ultrapassando R$ 1 trilhão (a

ao longo do ano de 2012 e a consta-

rigor, R$ 1.062.206 mi, ver Tabela

tação de que alguns setores foram

1). Logo, o ajuste iscal continua

mais e icazes na obtenção de be-

sendo feito pelo lado da receita,

ne ícios do que outros levaram à

ou seja, quem de fato se ajusta é o

adoção de medidas de desoneração

contribuinte, que tem parte de sua

iscal para uma série de segmentos

renda cada vez mais extraída pelos

econômicos, cujos custos foram di-

diversos níveis de governo.

luídos entre toda a sociedade.
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Tabela 1 - Resultado Fiscal do Governo Central - 2010-2012 (R$ milhões)
Resultado Primário
I. RECEITA TOTAL
I.1. Receitas do Tesouro
I.1.1. Receita Bruta
- Impostos
- Contribuições
- Demais
d/q Cessão Onerosa Exploração Petróleo
I.1.2. (-) Restituições
I.1.3. (-) Incentivos Fiscais
I.2. Receitas da Previdência Social
I.2.1. Receitas da Previdência Social - Urbano
I.2.2. Receitas da Previdência Social - Rural
I.3. Receitas do Banco Central
II. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS
II.1. Transferências Constitucionais (IPI, IR e outras)
II.2. Lei Complementar 87/ Lei Complementar 1153
II.3. Transferências da Cide
II.4. Demais
III. RECEITA LÍQUIDA TOTAL (I-II)
IV. DESPESA TOTAL
IV.1. Pessoal e Encargos Sociais
IV.2. Benefícios Previdenciários
IV.2.1. Benefícios Previdenciários - Urbano
IV.2.2. Benefícios Previdenciários - Rural
IV.3. Custeio e Capital
IV.3.1. Despesa do FAT
- Abono e Seguro Desemprego
- Demais Despesas do FAT
IV.3.2. Subsídios e Subvenções Econômicas
- Operações Oficiais de Crédito e Reordenamento de Passivos
- Despesas com Subvenções aos Fundos Regionais
IV.3.3. Benefícios Assistenciais (LOAS e RMV)
IV.3.4. Capitalização da Petrobras
IV.3.5. Outras Despesas de Custeio e Capital
- Outras Despesas de Custeio
- Outras Despesas de Capital
IV.4. Transferência do Tesouro ao Banco Central
IV.5. Despesas do Banco Central
V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL - FSB
VI. RESULTADO PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL (III - IV + V)
Fonte: site do Tesouro Nacional.
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Realizado 2010
919.773
705.297
719.531
296.455
249.830
173.246
74.808
(14.135)
(99)
211.968
207.154
4.814
2.508
140.678
105.744
3.900
1.776
29.258
779.095
700.322
166.486
254.859
198.769
56.089
274.708
30.311
29.809
502
8.039
4.777
3.262
22.234
42.928
171.196
126.455
44.741
1.242
3.027
78.773

Realizado 2011
990.406
741.297
757.429
355.893
285.659
115.877
(15.858)
(274)
245.892
240.536
5.356
3.217
172.483
130.172
3.900
2.110
36.302
817.923
724.398
179.277
281.438
220.003
61.435
257.778
34.660
34.173
487
10.517
6.736
3.781
24.905
187.696
135.065
52.631
2.136
3.769
93.525

Realizado 2012
1.062.206
783.439
802.831
372.666
304.505
125.660
(19.249)
(142)
275.765
270.002
5.763
3.002
181.377
133.912
3.900
1.118
42.447
880.830
804.701
186.097
316.590
245.454
71.135
295.942
39.330
38.879
451
11.006
6.982
4.024
29.207
216.399
156.950
59.449
2.317
3.755
12.400
88.529
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Gráfico 1 – Receita Líquida, Despesa e Resultado Primário do Govern central 2010-2012 – R$ Milhões

No que diz respeito à receita  segundo dados apresentados pela secretária-adjunta da Receita Federal,
Zayda Manatta, ao jornal Valor Econômico, aqui reproduzidos , o aumento real da arrecadação sob controle
da Receita foi de 0,7%, exatamente ao contrário do que
os livros-textos de macroeconomia sugerem, ou seja,
quando a economia sofre uma desaceleração, seria
conveniente uma redução de impostos e aumento de
gastos. O governo brasileiro tem ido sistematicamente
na direção de mais tributos, mesmo que com bene ícios tributários para alguns setores especí icos.
Entre a arrecadação tributária há um crescimento
expressivo da arrecadação com o Imposto de Importação, de cerca de 10%, acompanhando o aumento da

relevância das importações no consumo das famílias.
O resultado negativo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é fruto do sofrível desempenho
da indústria nacional combinado com uma série de incentivos iscais à indústria automobilística e de linha
branca. Adicionando-se a isso a evolução modesta do
Imposto de Renda, de 0,33%, e o aumento das despesas com salário mínimo, não é de se estranhar que
Estados e Municípios tenham tido um desempenho
iscal inferior ao desejado pela União: incluindo as
respectivas estatais, o superávit das esferas estaduais
e municipais alcançou R$ 19,92 bilhões no ano, menos
da metade dos R$ 42,8 bilhões esperados pelo governo
federal quando foi elaborada a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2012.1
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Tabela 2 – Arrecadação federal – Pricnipais Receitas –
Janeiro a Dezembro 2012 (R$ Milhões)

Fonte: Receita Federal apud Valor Econômico, 06/03/2012.

Ainda segundo a Receita, os impostos que subiram em 2012 foram aqueles relacionados com o varejo e mercado de trabalho, a arrecadação de
PIS/Co ins teve alta real de 4,68% e a arrecadação previdenciária avançou 5,63%. O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) apresentou uma
redução signi icativa, de cerca de 8%, principalmente pela redução de
juros na economia e aumento nos montantes aplicados na caderneta de
poupança, ativo inanceiro isento de impostos.
Pelo lado das desonerações, as reduções de tributos feitas em 2012 tiveram um custo estimado de R$ 14,7 bilhões, e o principal impacto ocorreu
por conta da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide)
- Combustível, zerada em junho de 2012 para possibilitar um aumento do
preço da gasolina sem o repasse para o consumidor. Só essa medida teve
impacto de R$ 6,837 bilhões.
O resultado inal, já esperado pelo mercado, é que o superávit primário
global (incluindo todos os níveis de governo) icaria comprometido. O
governo central, em vez de declarar sua incapacidade de cumprimento
da meta, optou por mecanismos de adaptação da realidade à meta a
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ser atingida. Para isso, utilizou-se
do que é conhecido na literatura
como “contabilidade criativa”, ao
incorporar itens que, apesar de
serem legais, não seriam os usuais.
Como resultado, o governo central
acabou apresentando um superávit
primário de R$ 88,5 bilhões ou 2%
do Produto Interno Bruto (PIB) em
2012. Em 2011, o resultado havia
sido de R$ 93,5 bilhões, estimado
em 2,3% do PIB. Daí surgiu a discussão sobre mudança de metas
do resultado primário, discussão
ainda em aberto.
A Tabela 3 e o Grá ico 2 mostram
algumas componentes do resultado primário, especialmente que o
Tesouro Nacional, sustentado por
aumentos de receita, tem tido resultados primários positivos, enquanto
a Previdência apresenta resultados
negativos. Deve-se levar em conta,
entretanto, que os dados relativos
à Previdência indicam apenas gasto
e arrecadação previdenciária, sem
considerar as contribuições que
também servem de fonte de inanciamento à Previdência. Além disso,
a grande fonte de desequilíbrio está
na área rural: dos R$ 40,8 bilhões
de dé icit previdenciário em 2012,
há um superávit de R$ 24,5 bilhões
na área urbana e um dé icit de R$
65,4 bilhões na atividade rural, o
que indica que o ajuste na área rural
ainda é uma questão pendente.
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Em tempos de mudanças na regras
iscais, chegou também ao Congresso um projeto do Executivo
(Projeto de Lei Complementar PLP 238/13) que altera o indexador
das dívidas de Estados e Municípios com a União, reivindicação de
governadores e prefeitos de entes
federativos amarrados aos contratos de renegociação das dívidas do
inal dos anos 90.2

Tabela 3 - Resultado Primário do Governo Central - Conceito Acima da
Linha - Fluxos Acumulados em 12 Meses – % PIB
Final
de
período

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Resultado do Governo Federal

Resultado do
Banco Central

Resultado do
1/
Governo Central

Tesouro
Nacional

Previdência
Social

Total

j = (a-e-i)

k = (b-f)

l = (j+k)

m=(c-g)

n= (l+m)

3,8
3,9
4,0
2,5
3,2
3,1
2,9

- 1,8
- 1,7
- 1,2
- 1,3
- 1,1
- 0,9
- 0,9

2,1
2,2
2,8
1,2
2,1
2,3
2,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2,1
2,2
2,8
1,2
2,1
2,3
2,0

Atualmente, o saldo devedor de
Estados e Municípios é atualizado
pelo Índice Geral de Preços — Disponibilidade Interna (IGP-DI) mais
juros que vão de 6% a 9% ao ano.
Com a mudança, os juros deverão
ser de 4% ao ano mais a atualização monetária, que passa a ser calculada com base no Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Caso a soma ultrapasse a
variação da taxa básica de juros
(Selic) do mês, esta será usada para
a atualização.

Fonte: BCB, 6-fev-2013, partir da STN.
(+) = superávit; (-) = dé icit.

Gráfico 2 – Resultado Primário do Governo Central - % PIB

Nesse contexto de incerteza quanto aos resultados possíveis durante o
ano corrente, o Poder Executivo federal decidiu recentemente mudar
algumas de inições sobre as Metas Fiscais de inidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2013, já aprovadas no ano passado, solicitando ao Congresso um aumento no desconto da meta iscal de 2013 em R$ 20 bilhões.
Com isso, o limite do abatimento, que era de R$ 45,2 bilhões referentes às
despesas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), passaria a R$
65,2 bilhões, implicando que o superávit primário do setor público poderá
icar em 2,2% do Produto Interno Bruto (PIB), contra uma meta anterior
de 3,1% do PIB para 2013.

Além da mudança no indexador
da dívida, que afeta diretamente
o saldo devedor, há propostas, por
parte de representantes dos Estados, de redução do percentual destinado aos pagamentos da dívida
em relação à receita de Estados e
Municípios, o que daria uma folga
maior para suas atividades, uma
vez que as receitas públicas foram
afetadas negativamente pelo baixo
crescimento econômico e pela redução da receita do imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI),
objeto de desoneração em vários
setores pelo governo federal. É
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bom lembrar que o IPI faz parte dos fundos constitucionais partilhados com Estados e Municípios, e em
2012 teve uma redução real de arrecadação de 7%.
As observações anteriores mostram os enormes valores envolvidos na arrecadação, o peso e a importância da tributação nos diversos setores, além da
di iculdade de uma gestão e icaz no trato das inanças
públicas. Isto porque a carga tributária elevada e algumas mudanças pontuais produzem ganhos e perdas
gigantescos aos participantes da economia brasileira,
reiterando a necessidade de uma redução e simpli icação do nosso sistema iscal, incluindo a simpli icação
de regras iscais. No caso do superávit primário, tem
havido mudanças em sua especi icação, a conhecida
“criatividade contábil”, incluindo-se ou excluindo-se
itens de receita e despesa, como os investimentos
do PAC, e agora a anunciada e estranha exclusão de
incentivos iscais (sic), como também a exclusão de
entidades estatais dos cálculos do primário.
Realmente, deveríamos buscar a simpli icação, dando
maior transparência aos diversos instrumentos de política econômica, mesmo que isso signi ique a redução
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pura e simples de metas de superávit primário ou a
adoção de uma meta de resultado nominal.

1 As metas ixadas pela União para Estados e Municípios são baseadas
nas estimativas de resultados iscais a partir dos contratos das dívidas
que foram re inanciados no inal dos anos 90, portanto, são muito
mais indicativos que metas o iciais a serem perseguidas. Além disso,
em 2012 houve incentivo, por parte do governo federal, para que os
governos subnacionais ampliassem seus investimentos, de modo que
o superávit primário seria necessariamente reduzido.
2 Esse projeto inclui também mudanças no quórum do Confaz para
a legalização de incentivos iscais dados pelos Estados e mudanças
nas regras quanto aos mecanismos de recomposição de receita em
decorrência dos incentivos iscais.

(*) Doutora em Teoria Econômica pelo IPE-USP. (E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Setor Externo: Resultados de 2012
VERA MARTINS DA SILVA (*)

O Balanço de Pagamentos (BP) é
o instrumento pelo qual podemos
analisar o relacionamento entre
residentes e não residentes de um
país, através das principais contas
efetuadas entre os agentes econômicos. Neste começo de ano, já
estão disponíveis os dados referentes ao ano de 2012, conforme pode
ser visto na Tabela 1, obtida no site
do Banco Central do Brasil, que
compara os anos de 2011 e 2012,
em milhões de dólares americanos.
A Balança Comercial, apesar de
ainda ter um resultado positivo,
apresentou uma queda nos valores
anuais de US$ 30 bilhões em 2011
para US$ 19 bilhões em 2012. Tanto
exportações como importações
apresentaram redução; porém, o
fator relevante foi a redução das
exportações em dólar, com queda
de US$ 13 bilhões. A queda das importações foi de U$ 3 bilhões, um
valor signi icativamente menor,
apesar das medidas de aumento
de impostos sobre produtos importados e aumento nas restrições
não-tarifárias tomadas em 2012.
O resultado global sugere que é a
continuidade da crise internacional
que continua travando o comércio
internacional, mas, de fato, a maior
conta do BP são as exportações, o

que caracteriza o Brasil como um
país exportador de mercadorias,
acima de tudo.
Embora o resultado no comércio
exterior seja positivo, o resultado
das Transações Correntes, que
além dos luxos de comércio de
mercadorias inclui os serviços (por
exemplo, transporte, viagens) e
rendas de fatores de produção
(salários, juros, royalties) é negativo em 2012, no valor de US$ 54
bilhões, correspondendo a 2,4% do
PIB, que deve ser inanciado pelo
luxo de recursos internacionais.
Estes podem ser vistos pelas contas de capital e inanceira. A conta
de capital é formada basicamente
por remessas de imigrantes e contribuiu com US$ 1,5 bilhão em 2011
e US$ 1,9 bilhão em 2012.
Para fechar as contas, o País necessita, então, de mais divisas estrangeiras. Os valores mais expressivos vêm da conta inanceira,
especialmente pelo Investimento
Estrangeiro Direto (IED), que icaram relativamente estáveis nos
anos de 2011 e 2012, em torno de
US$ 68 bilhões. Esse montante permite cobrir o dé icit em Transações
Correntes e, além disso, foi capaz
de gerar um superávit no BP de US$

19 bilhões em 2012, levando a um
acúmulo de reservas nesse montante. Conforme a Tabela 2, sobre a
evolução das reservas internacionais, é evidente a continuidade do
processo de acúmulo de ativos em
moeda estrangeira e a consequente
apreciação da moeda nacional. No
Grá ico 1, apresenta-se uma série
do índice de Taxa de Câmbio Efetiva Real, de lacionando-se os valores nominais pelo índice de Preços
ao Consumidor Ampliado (IPCA),
desde janeiro de 1988 até o inal de
2012, com base em junho de 1994,
período de implantação do real.
Observa-se uma tendência de apreciação, ou seja, uma moeda “forte”
em relação ao dólar americano, em
que é possível comprar o dólar com
valores em real cada vez menores,
gerando um incentivo a mais à
compra de produtos e serviços no
exterior. Essa tem sido a tendência
desde o início de 2003, com uma
exceção em outubro de 2008, no
auge da crise inanceira externa.
Atualmente, a existência de uma
grande liquidez internacional aliada a uma visão otimista em relação
à economia brasileira levam ao
ingresso desses vultosos recursos
no Brasil. Contudo, há um efeito
colateral, a apreciação do real, que
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retira parte da competitividade de alguns setores da
economia e torna as importações mais competitivas.
Este fenômeno é especialmente sensível em vários
setores industriais que passaram a exigir proteção ao
governo e ações para desvalorizar a moeda. Segundo

o Grá ico 1, há uma reversão na apreciação cambial e
já se fala em uma nova política de câmbio administrado dentro de uma banda cambial, que não prejudique
as exportações, não incentive as importações e ainda
ajude no combate à in lação.

Gráfico 1 – Índice de Taxa Cambial Efetiva: jan/1988-dez/2012 (deflator IPCA, jun 1994=100)
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Fonte: site do BCB.

O que se viu em 2012 foi a mudança na composição dos
recursos estrangeiros que entraram no Brasil, predominando a participação do IED no capital de empresas
brasileiras, com US$ 53 bilhões, apesar desse tipo de
in luxo de capitais ter recuado em US$ 2 bilhões em
relação ao ano anterior.
Esse é o resultado combinado de vários fatores, incluindo a continuidade da crise externa e as medidas
de controle de capitais aplicadas durante o ano de
2012, especialmente do Imposto de Operações Financeiras (IOF), para conter a exagerada entrada de dóla-
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res com caráter de curto prazo. Como consequência, o
maior impacto desses fatores ocorreu no âmbito dos
ativos inanceiros do tipo ações e renda ixa, denominado no Balanço de Pagamentos como Investimento
em Carteira, que apresentou uma queda de US$ 27
bilhões entre 2011 e 2012; neste último ano, essa
conta registrou apenas US$ 8,2 bilhões, contra US$ 35
bilhões no ano anterior. Se havia alguma dúvida sobre
a e icácia dessas medidas de controle de capitais externos, a realidade mostrou que elas podem ser e icazes, tanto para a contenção de luxos indesejáveis, mas
sobretudo para a composição dos recursos.
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Tabela 1 – Balanço de Pagamentos, 2011 e 2012 – US$ Milhões
Discriminação
Balança comercial (FOB)
Exportações
Importações
Serviços
Rendas
Transferências unilaterais correntes (líquido)
Transações correntes
Conta capital e financeira
Conta capital
Conta financeira
Investimento direto (líquido)
No exterior
Participação no capital
Empréstimos intercompanhias
No país
Participação no capital
Empréstimos intercompanhias
Investimentos em carteira
Ativos
Ações
Títulos de renda fixa
Passivos
Ações
Títulos de renda fixa
Derivativos
Ativos
Passivos
Outros investimentos1/
Ativos
Passivos
Erros e omissões
Variação de reservas ( - = aumento)
Memo:
Resultado global do balanço
Transações correntes/PIB (%)
IED/PIB (%)

2011
29 794
256 040
226 246
- 37 932
- 47 319
2 984
- 52 473
112 380
1 573
110 807
67 689
1 029
- 19 533
20 562
66 660
54 782
11 878
35 311
16 858
8 801
8 057
18 453
7 174
11 278
3
252
- 249
7 804
- 39 005
46 809
- 1 271
- 58 637

2012
19 431
242 580
223 149
- 41 075
- 35 448
2 846
- 54 246
72 762
- 1 877
74 639
68 093
2 821
- 7 555
10 377
65 272
52 838
12 434
8 273
- 8 260
- 2 275
- 5 986
16 534
5 600
10 934
25
150
- 125
- 1 753
- 24 278
22 525
384
- 18 900

58 637
- 2,12
2,69

18 900
- 2,40
2,88

Fonte: site do Banco Central do Brasil, acesso em 12/02/2013.
1/ Registra créditos comerciais, empréstimos, moeda e depósitos, e outros ativos e passivos.

Tabela 2 – Reservas Oficiais em Moeda Estrangeira –
Liquidez – US$ Milhões
Período

dez/10
288.575

Fonte: site do BCB, acesso em 18/02/2013.

dez/11
352.012

dez/12
373.147

jan/13
373.417

(*) Doutora em Teoria Econômica pelo IPEUSP. (E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Análises Sobre a Contribuição Previdenciária
ROGÉRIO NAGAMINE COSTANZI (*)
ANDREA VELASCO RUFATO (**)
FILIPE LEITE PEIXOTO (***)
PEDRO MADER GONÇALVES COUTINHO (****)

1 Introdução
O período recente tem sido marcado por um expressivo incremento
da contribuição previdenciária em
decorrência do forte crescimento
do mercado formal de trabalho e
das ações de inclusão previdenciária para os contribuintes individuais, como o Microempreendedor
Individual (MEI) e o Plano Simpliicado de contribuição previdenciária, que reduziu alíquotas para o
trabalhador de baixa renda. Porém,
apesar do crescimento expressivo
do número de contribuintes, ainda
existe um grande contingente de
trabalhadores que não contribuem

para a previdência, em especial
aqueles afetados pela informalidade e/ou com baixos níveis de
rendimento. Ademais, existe uma
grande heterogeneidade de contribuição entre os diferentes grupos
de trabalhadores, distintos setores
de atividade econômica e entre as
diversas regiões do País e mesmo
entre trabalhadores com mesma
posição na ocupação e mesma faixa
de rendimento domiciliar per capita, de onde se pode concluir que há
diversos fatores que in luenciam o
grau de contribuição, em especial,
a qualidade de inserção no mercado de trabalho.
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Com o intuito de aprofundar a análise da diversidade de proteção
previdenciária no País, o presente
artigo está organizado da seguinte forma: a) na segunda seção são
analisados vários aspectos mais
gerais da diversidade da contribuição a partir dos microdados da
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios do Instituto Brasileiro
de Geogra ia e Estatística (PNAD/
IBGE-2011) considerando todos os
trabalhadores ocupados com 16
anos ou mais de idade; b) na terceira seção são feitas análises a partir
dos microdados da PNAD/IBGE de
2011 para os trabalhadores por
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conta própria; d) na quarta parte são feitas as consi-

e das artes, técnicos de nível médio e trabalhadores

derações inais.

de serviços administrativos; enquanto os menores
níveis se encontravam entre os trabalhadores agrícolas, trabalhadores dos serviços e comércio. O baixo

2 Análise da Contribuição para a Previdência

nível de contribuição na agropecuária não signi ica
Uma primeira possível análise é da contribuição pre-

necessariamente desproteção em função da igura

videnciária por grandes grupos de ocupação. Como

do chamado segurado especial, mas claramente é

pode ser visto no Grá ico 1, os maiores níveis estavam

um segmento caracterizado por nível extremamente

entre diretores e gerentes, pro issionais das ciências

baixo de contribuição.

1

Gráfico 1 – Percentual de Contribuição para a Previdência entre Grandes Grupos de Ocupação – Brasil 2011
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Fonte: Elaboração a partir dos microdados da PNAD/IBGE de 2011 IBGE com trabalhadores ocupados com 16 anos ou mais de idade

Quando analisados por ramos de atividade econômica,
os maiores níveis de contribuição estão em administração pública, educação, saúde e demais serviços
sociais, indústria de transformação e transporte/
comunicação (Grá ico 2), enquanto os menores níveis
estão em agropecuária, construção civil, alojamento e
alimentação, e comércio e serviços domésticos.

lidade, como por exemplo, a construção civil, e/ou

Claramente, os setores de menor contribuição são
exatamente aqueles marcados por elevada informa-

segmentos também podem favorecer a ampliação da

marcados por predominância de empreendimentos de
micro e pequeno porte, como por exemplo, o comércio. Embora políticas transversais sejam importantes
para diminuir a informalidade e ampliar a proteção
previdenciária, ações setoriais focalizadas nesses
cobertura previdenciária.

fevereiro de 2013
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Gráfico 2 – Percentual de Contribuição por Ramos de Atividade Econômica – Brasil 2011

Fonte: Elaboração a partir dos microdados da PNAD/IBGE de 2011 IBGE com trabalhadores ocupados com 16 anos ou mais de idade

Os dados do Grá ico 3 também denotam que existe
uma correlação positiva entre rendimento do trabalho / renda domiciliar per capita e contribuição para
a previdência. O percentual de contribuição cresce de
forma linear e contínua com o incremento da renda
domiciliar per capita (RDPC): de apenas 11% para
aqueles ocupados com RDPC de até ¼ do salário mínimo crescendo continuamente para 82% para aqueles
com RDPC superior a 5 salários mínimos. A RDPC
serve tanto como uma proxy da capacidade contribu-
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tiva do trabalhador quanto como um indicador da qualidade da ocupação dos trabalhadores do domicílio.
Apesar de o nível de renda ser um determinante importante da contribuição, em especial, por ser determinante da capacidade contributiva, podem-se notar
diferenças para trabalhadores que tenham mesmo
rendimento do trabalho ou mesma RDPC, denotando
que existem outros fatores, além da renda, que afetam
a probabilidade de contribuição de um determinado
trabalhador ocupado.
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Gráfico 3 – Percentual de Contribuição por Faixa de Rendimento Domiciliar Per Capita – Brasil 2011

Fonte: Elaboração a partir dos microdados da PNAD/IBGE de 2011 IBGE com trabalhadores ocupados com 16 anos ou mais de idade

No tocante à idade do contribuinte, nota-se um menor
nível de contribuição nos dois extremos da faixa etária, ou seja, entre os mais jovens e para a população
idosa, em que prevalece um elevado grau de informalidade (Grá ico 4). Entre os jovens, de 16 a 20 anos,
registra-se uma média de 45% no nível de contribuição, sendo de apenas 16% para jovens com 16 anos de
idade. Para trabalhadores ocupados de 21 até 50 anos
o patamar se mantém acima de 60%, com o percentual
médio de 64%. A média cai a partir da faixa acima de
51 anos de idade, chegando à média de apenas 31%
entre os idosos (60 anos ou mais de idade).
Quando feita a análise por posição na ocupação, o mais
elevado percentual de contribuição se observa entre
os empregados, considerando empregados aqueles

com carteira, sem carteira e os funcionários públicos
estatutários (Grá ico 5). Considerando a natureza da
composição do grupo, o percentual de cerca 20% de
desproteção decorre dos empregados sem carteira de
trabalho assinada. Depois dos empregados, o maior
nível se observa entre os empregadores, em que dois
a cada três empregadores contribuíam para a previdência. Os menores níveis de contribuição e, portanto,
os segmentos de maior informalidade e desproteção,
estão com os trabalhadores domésticos e os trabalhadores por conta própria. Ainda, considerando os grupos em números absolutos, resta claro que qualquer
política de ampliação da cobertura previdenciária no
Brasil necessita dar prioridade ao aumento da formalidade e da proteção nesses dois referidos segmentos.
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Gráfico 4 – Percentual de Contribuição por Idade – Brasil 2011

Fonte: Elaboração a partir dos microdados da PNAD/IBGE de 2011 IBGE com trabalhadores ocupados com 16 anos ou mais de idade

Gráfico 5 – Percentual de Contribuição por Posição na Ocupação – Brasil 2011
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Fonte: Elaboração a partir dos microdados da PNAD/IBGE de 2011 IBGE com trabalhadores ocupados com 16 anos ou mais de idade
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3 Análise da Contribuição para a
Previdência dos Trabalhadores
por Conta Própria
Como foi mostrado na seção anterior, um dos segmentos de maior
nível de informalidade e desproteção previdenciária é o dos trabalhadores por conta própria, conhecidos na legislação previdenciária
como contribuintes individuais.
Por essa razão, e por se tratar
de um segmento em que haveria

maior possibilidade de decisão
do trabalhador de contribuir ou
não, embora legalmente seja obrigatória , é importante fazer uma
análise especí ica da contribuição
desse grupo, tarefa que será feita
de forma inicial nesta seção.
Da mesma forma que para os trabalhadores ocupados como um
todo, também se observa entre os
trabalhadores por conta própria
uma correlação positiva muito

estreita entre a faixa de renda domiciliar per capita e o percentual
de contribuição, de tal sorte que,
quanto maior o rendimento, maior
o nível de recolhimento para a previdência: para faixa de renda até
¼ de salário mínimo, o percentual
de contribuição é de apenas 4% e
cresce de forma linear e contínua
para 56% para aqueles com renda
per capita acima de cinco salários
mínimos (Grá ico 6).

Gráfico 6 – Percentual de Contribuição dos Trabalhadores por Conta Própria por
Faixa de Rendimento Domiciliar Per Capita – Brasil 2011

Fonte: Elaboração a partir dos microdados da PNAD/IBGE de 2011 IBGE com trabalhadores ocupados com 16 anos ou mais de idade
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Embora a renda domiciliar per
capita para os trabalhadores por
conta própria seja um fator importante da probabilidade de contribuição, tendo em vista que é uma
proxy da capacidade contributiva
do trabalhador, certamente não é
o único fator que afeta a referida
probabilidade. Um indício dessa realidade é a possibilidade de serem
encontradas diferenças de contribuição para determinadas características para mesmas faixas de
rendimento domiciliar per capita.
Exemplo dessas diferenças é aquela
que surge quando a análise é feita
por renda domiciliar per capita e
por sexo ou gênero. Como pode ser
visto no Grá ico 7, para todos os
níveis de renda domiciliar per capita, o percentual de contribuição

das mulheres é sempre inferior ao
dos homens. Para ambos os sexos,
contudo, continua a prevalecer o
incremento contínuo e linear da
contribuição à medida que aumenta a renda.
Também existem diferenças de
contribuição para trabalhadores
ocupados com mesma renda domiciliar per capita, dependendo
da condição ou posição do trabalhador no domicílio (Grá ico
8). Em geral, os maiores níveis de
contribuição se observam para a
pessoa de referência e cônjuge em
relação aos demais membros do
domicílio, mesmo quando a análise
se faz para um mesmo patamar de
renda per capita. Em especial para
os níveis de renda per capita de até

1 salário mínimo, observa-se que
o percentual de contribuição da
pessoa de referência e do cônjuge
é bem superior ao observado para
as demais posições no domicílio.
Esse resultado é um indício de
que, talvez, a pessoa de referência
e o cônjuge, na condição de provedores principais, tenham uma
preocupação maior com a proteção
previdenciária que os demais componentes do domicílio. De qualquer
forma, esse resultado reforça o
diagnóstico de que a renda é um
importante determinante da contribuição entre os trabalhadores
por conta própria, mas certamente
não é o único, havendo outros fatores ou determinantes que afetam a
probabilidade de contribuição.

Gráfico 7 – Percentual de Contribuição dos Trabalhadores por Conta Própria por faixa de
Rendimento Domiciliar Per Capita e Gênero/Sexo– Brasil 2011

Fonte: Elaboração a partir dos microdados da PNAD/IBGE de 2011 IBGE com trabalhadores ocupados com 16 anos ou mais de idade
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Gráfico 8 – Percentual de Contribuição dos Trabalhadores por Conta Própria por Faixa de Rendimento Domiciliar
Per Capita e Condição no Domicílio– Brasil 2011

Fonte: Elaboração a partir dos microdados da PNAD/IBGE de 2011 IBGE com trabalhadores ocupados com 16 anos ou mais de idade

Outro dado, que também mostra diferenças de contribuição para mesmos níveis de renda per capita entre
os trabalhadores por conta própria, se destaca quando
se faz a análise por renda per capita e também por raça
ou cor. Para mesmos níveis de renda domiciliar per
capita, o percentual de contribuição entre os trabalhadores brancos sempre se mostrou superior ao observado para aqueles de raça/cor parda e quase sempre
superior ao daqueles que se declararam como pretos
(Grá ico 9). O maior percentual de contribuição dos
pretos em relação aos brancos se observa exatamente

nos dois extremos da distribuição de renda domiciliar
per capita. Também cabe observar que não foi para
todas as faixas de renda que o maior nível de contribuição foi registrado para brancos, havendo faixas de
renda per capita em que os maiores percentuais de
contribuição foram para amarelos e pretos. De qualquer forma, a análise, levando em consideração a faixa
de renda per capita, diminui de forma considerável as
desigualdades em termos de contribuição observadas
exclusivamente por raça/cor.

fevereiro de 2013
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Gráfico 9 – Percentual de Contribuição dos Trabalhadores por Conta Própria por
Faixa de Rendimento Domiciliar Per capita e Raça/Cor– Brasil 2011

Fonte: Elaboração a partir dos microdados da PNAD/IBGE de 2011 IBGE com trabalhadores ocupados com 16 anos ou mais de idade

4 Considerações Finais
A análise da contribuição previdenciária a partir dos microdados da
PNAD/IBGE de 2011 mostra que os
maiores patamares de informalidade e desproteção se encontram em:
a) setores como construção civil,
comércio, alojamento e alimentação; b) nas posições de trabalhadores domésticos e por conta própria;
c) entre os trabalhadores ocupados
com menor nível de renda domi-

ciliar per capita e, portanto, com
menor capacidade contributiva.
O menor nível de recolhimento se
observa entre os trabalhadores por
conta própria quando se analisa
o percentual de contribuição por
posição na ocupação, e, como nesse
segmento existe certo espaço para
o trabalhador decidir se contribui
ou não na prática (legalmente a
contribuição é obrigatória), é muito
importante fazer uma análise es-
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pecí ica desde importante grupo.
Uma primeira observação import ante é que claramente existe,
entre os trabalhadores por conta
própria, uma correlação positiva
muito forte entre nível da renda
domiciliar per capita e percentual
de contribuição para a previdência. Certamente, esse resultado
decorre do fato de que a renda per
capita é um importante indicador
da capacidade contributiva do trabalhador. Contudo, como mostrado,
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embora a renda per capita seja um importante determinante da probabilidade de contribuição, há outros
fatores que afetam a referida probabilidade, havendo
diferenças para mesmos níveis de renda que devem ser
objeto de um estudo mais aprofundado.

1 O trabalhador rural ganhou proteção especial na Constituição de
1988, na igura do Segurado Especial, recebendo tratamento distinto
dos demais segurados. A contribuição dos segurados especiais corresponde a 2,1% sobre a comercialização de sua produção. Caso não
haja comercialização da produção, basta comprovar o exercício da
atividade rural para assegurar o direito aos bene ícios, sempre no
valor do salário mínimo.

(*) Mestre em Economia pelo IPE/USP e Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental do Governo Federal desde janeiro
de 2000. O autor teve passagens pelo Ministério da Previdência Social
(ex-Assessor Especial do Ministro, Coordenador-Geral de Estudos
Previdenciários e atualmente Diretor do Departamento do Regime
Geral de Previdência Social), Ministério do Trabalho e Emprego (exAssessor Especial do Ministro e ex-Coordenador-Geral de Emprego e
Renda), Ministério do Desenvolvimento Social (ex-Coordenador-Geral
de Acompanhamento e Qualiϔicação do Cadastro Único), Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA). (E-mail: rogerio.costanzi@previdencia.gov.br).
(**) Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do
Governo Federal. Atualmente em exercício na Secretaria de Políticas
de Previdência Social do MPS.
(***)Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do
Governo Federal, Bacharel em Administração de Empresas, Pós-Graduado em Gestão Pública e Pós-Graduando em Direito do Trabalho e
Direito Previdenciário pelo UniCeub/DF.
(****) Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do
Governo Federal, em exercício na Secretaria de Políticas de Previdência Social do MPS. Bacharel em Direito,Pós-Graduado em Gestão
Pública e em Direito Público.
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Política Fiscal e Instituições Orçamentárias: Os Índices Orçamentários
ANA CAROLINA GIUBERTI (*)

A análise dos processos orçamentários brasileiros, realizada no segundo artigo desta série, permitiu
constatar que o arranjo institucional atual propicia maior controle
dos gastos públicos em relação ao
arranjo vigente no período militar.
Contudo, observa-se também que
esta maior disciplina iscal não
é resultado da alteração de uma
única norma, mas fruto da conjugação de várias mudanças dentro do
processo orçamentário brasileiro.
Uma forma de acompanhar e avaliar as alterações nas diversas regras que compõem as instituições
orçamentárias brasileiras, ao longo
do período 1965-2010, é por meio
dos índices orçamentários, desenvolvidos pela literatura apresentada no primeiro artigo da série, que
quanti icam e agregam os diversos aspectos que compõem cada
arranjo institucional. Dentre as
distintas metodologias existentes
para a construção destes índices,
duas foram selecionadas por Giuberti (2012) para a avaliação das
instituições orçamentárias brasileiras: a de Alesina et al. (1999),
que embora não capte algumas das
principais questões orçamentárias
do País é a pioneira nesta literatura

1 Metodologia dos Índices Orçamentários

colegiais os procedimentos com
características opostas. As questões, então, são avaliadas ao longo
do eixo hierárquico-colegial, sendo
atribuída a nota dez para a instituição mais hierárquica e zero para
a mais colegial. As instituições
com características intermediárias
recebem notas de acordo com o
número de respostas possíveis. As
três primeiras perguntas são relacionadas à existência de restrição
ao dé icit iscal. As questões seguintes, da quarta à oitava, buscam
identi icar se os procedimentos de
elaboração, votação e execução do
orçamento apresentam características hierárquicas ou colegiais, e as
duas últimas questões referem-se
a aspectos relacionados à transparência.1

O índice orçamentário proposto
por Alesina et al. (1999) avalia as
três características institucionais
identi icadas com a disciplina iscal – a existência de regras iscais
que limitam o dé icit ex-ante, top-bottom procedures e a transparência – a partir de um conjunto de
dez questões. Os autores de inem
como hierárquicos os procedimentos orçamentários que apresentam
estas três características, e como

O índice é calculado como a soma
das notas atribuídas para cada
questão; a nota da última pergunta
equivale à média aritmética das
duas partes que a compõem. Além
do índice agregado, são construídos três subíndices: o subíndice 1,
que pode ser considerado uma medida de restrição a empréstimos;
o subíndice 2, relativo à agenda
política do processo orçamentário,
denominado agenda-setting; e o su-

para países em desenvolvimento
e base para diversos estudos posteriores; e a de Dabla-Norris et al.
(2010), que incorpora uma gama
maior de características institucionais e foi elaborada para avaliar
as instituições orçamentárias em
países de renda média e baixa,
possibilitando que características
típicas de países em desenvolvimento, como o Brasil, t ambém
sejam consideradas. Assim sendo,
este terceiro artigo da série apresenta a metodologia destes índices
orçamentários e o resultado obtido
para as instituições orçamentárias
brasileiras.
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bíndice 3, interpretado como uma
medida indireta de transparência.2
A metodologia proposta por Dabla-Norris et al. (2010) avalia as características presentes em cada
uma das três etapas do processo
orçamentário – planejamento e negociação do orçamento, aprovação
e execução – a partir de cinco categorias: procedimentos que atribuem a prerrogativa de ordenar o
processo orçamentário a uma autoridade orçamentária (top-down
procedures), regras e controles,
sustentabilidade e credibilidade
das instituições, abrangência do
processo orçamentário e transparência. Deste modo, são calculados
dois índices orçamentários: o índice que avalia as etapas do processo
orçamentário (IE) e o índice que
avalia as categorias listadas acima
(IC). Estes dois índices, por sua
vez, são compostos por subíndices
referentes a cada uma das três
etapas e a cada uma das cinco categorias, respectivamente. Ao total,
as instituições orçamentárias são
avaliadas a partir de 33 questões,
cujas notas variam de zero a quatro, sendo o valor quatro atribuído
quando a instituição apresenta
melhor desempenho em termos de
disciplina iscal.3
O IE corresponde à média aritmética simples dos subíndices calculados para cada uma das etapas do processo orçamentário:

planejamento e negociação (EI),
aprovação (EII) e execução do orçamento (EIII). Estes, por sua vez,
são calculados como a média aritmética simples das notas atribuídas às perguntas que os compõem.
Do mesmo modo, o IC é calculado
como a média aritmética simples
dos subíndices construídos para
cada categoria – top-down procedures (CA), regras e controles (CB),
sustentabilidade e credibilidade
(CC), abrangência (CD) e transparência (CE) – ao longo de todas as
etapas do processo orçamentário.
E cada subíndice corresponde à
média aritmética das perguntas
que o compõem. 4
Para ambas as metodologias, as
respostas de cada uma das dez
questões, bem como suas respectivas notas, tiveram por base a
análise detalhada do processo orçamentário brasileiro, realizada
no estudo que, por sua vez, utilizou como fonte de informações
tanto a legislação orçamentária,
estabelecida na Constituição, nas
leis complementares, leis ordinárias, decretos e portarias, quanto
a literatura empírica brasileira
que, em seu conjunto, descreve a
prática orçamentária do País para
todo o período do trabalho, 1965
a 2010. Deste modo, para a metodologia de Alesina et al. (1999)
foi possível avaliar as instituições
orçamentárias tanto do ponto de
vista normativo quanto do ponto

de vista prático, o que resultou em
dois índices agregados, IAL e IAP, e
seus correspondentes subíndices,
IALsub1, IALsub2, IALsub3 e IAPsub1, IAPsub2, IAPsub3. O índice
de Dabla-Norris et al. (2010), por
sua vez, abarca em maior detalhe
a rotina orçamentária. Portanto,
em distinção ao índice anterior, as
instituições foram avaliadas apenas do ponto de vista da prática
orçamentária.

2 Instituições Orçamentárias Brasileiras – Resultados
O Grá ico 1 a seguir mostra o comportamento dos índices construídos a partir da metodologia de
Alesina et al. (1999), i. e., o comportamento do IAL, construído a
partir dos preceitos legais, e do
IAP, construído a partir da prática
orçamentária, ao longo do período
1965-2010. O primeiro resultado
observado é que as instituições
orçamentárias tais como de inidas
por lei apresentam características
mais hierárquicas do que a prática
orçamentária, o que, na de inição
de Alesina et al. (1999) conduziria a uma maior disciplina iscal.
Assim, a interação das normas
orçamentárias com os interesses
políticos e burocráticos, ao longo
do processo orçamentário, resultou em uma prática aquém de suas
possibilidades no que tange ao controle do gasto público.
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Gráfico 1 – IAL x IAP – 1965-2010

Fonte: Giuberti (2012).

Contudo, o resultado que se destaca é a menor pontuação para as
instituições orçamentárias brasileiras no período de 1989 a 2000,
em comparação ao período militar.
Por este resultado, o processo orçamentário instituído pela Constituição de 1988 é menos propenso à
disciplina iscal do que o processo
do período militar, o que contraria as expectativas iniciais, dado
que as mudanças institucionais
realizadas em meados da década
de 1980 v isaram just amente o
maior controle das contas públicas. Dois fatores contribuem para

este resultado: as prerrogativas
do Executivo frente ao Legislativo
na fase de apreciação e votação do
orçamento (agenda-setting), captadas pelo subíndice 2, e o fato desta
metodologia não captar características importantes do processo
orçamentário brasileiro, como a
existência de múltiplos orçamentos
e sua posterior uni icação.
A decomposição dos índices orçamentários (Grá ico 2) revela que
apenas os subíndices 2 possuem
maior pontuação no período de
1970 a 1988 em relação ao perío-
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do de 1989 a 2000. E esta maior
pontuação, tanto nos subíndices
2 quanto nos índices agregados,
é devida às regras para as emendas parlamentares ao orçamento
e às normas relativas a atrasos
na votação ou rejeição do projeto orçamentário, vigentes após a
Constituição de 1988 e vistas no
segundo artigo da série. As negociações políticas entre parlamentares e governo abrem espaço para
o menor controle do gasto público,
uma vez que a liberação de verbas
para projetos parlamentares pode
ser usada como moeda de troca
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para o apoio a projetos do Executivo. Esta situação
é típica de democracias e também faz parte do atual
processo orçamentário brasileiro. Assim, regras que
restrinjam o escopo para esta negociação tendem a
promover a disciplina iscal. De acordo com Alesina et
al. (1999, p. 33-34), as regras que proíbem as emendas
de elevarem o gasto público e o dé icit orçamentário e
as que determinam a execução do orçamento proposto
em caso de atraso ou rejeição da proposta, tornando a

posição relativa do Executivo mais forte no processo
de negociação, são as mais hierárquicas. E são justamente estas as regras que vigoravam no período
militar. Deste modo, as reformas da Constituição de
1988 resgataram, por um lado, a participação do Congresso Nacional na apreciação e votação do projeto de
lei orçamentária, mas por outro propiciaram o jogo
político entre Executivo e Legislativo, o que tornou as
instituições menos hierárquicas.

Gráfico 2 – Legislação Orçamentária (A) x Prática Orçamentária (B) – Subíndices – 1965-2010

(A)

(B)

Fonte: Giuberti (2012).

As contrapartidas, no reordenamento institucional
das inanças públicas, desta maior participação parlamentar foram a uni icação do orçamento e a separação inanceira entre Banco Central, Banco do Brasil
e Tesouro Nacional. No entanto, a existência de múltiplos orçamentos não é captada por esta metodologia.
Ainda assim, a metodologia pioneira de Alesina et al.
(1999) permite fazer uma boa avaliação do processo
orçamentário brasileiro em seu conjunto. Ademais,
a maior restrição à contratação de empréstimos por
parte dos Estados, Municípios e empresas públicas,
o im da assunção pela União de dívidas contratadas
por estes entes e a introdução de metas para o resul-

tado primário, em ins da década de 1990 e início da
década de 2000, foram mudanças institucionais fortes
o su iciente para contrapor o atual agenda-setting, resultando em um arranjo institucional mais propenso
à disciplina iscal.
O comportamento dos índices construídos a partir
da metodologia de Dabla-Norris et al. (2010), o IE e
o IC, bem como dos subíndices calculados, ao longo
do período 1965-2010, é apresentado pelos Grá icos
3, 4 e 5 a seguir. O IE e o IC (Grá ico 3) exibem um
crescimento contínuo ao longo dos anos analisados,
demonstrando que as mudanças nas instituições or-
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çamentárias brasileiras, em seu
conjunto, favoreceram cada vez
mais a disciplina iscal. Observa-se
que o crescimento mais acentuado
destes índices ocorre no período
de 1989 a 2000, resultado não de
mudanças especí icas no processo
orçamentário, mas das alterações
institucionais que afetaram todas
as etapas do processo e todas as
categorias, como pode ser visto
no comportamento dos subíndices
(Grá icos 4 e 5).
O maior crescimento no período
de 1989 a 2000 contrast a com

o resultado apurado pela metodologia de Alesina et al. (1999),
no qual após a promulgação da
Constituição de 1988 obser va-se uma queda no valor do índice
para o mesmo período. Naquela
metodologia, foram as regras para
as emendas parlament ares ao
orçamento e as normas relativas
a atrasos na votação ou rejeição
do projeto orçamentário que determinaram a queda no período
pós-Constituição de 1988. Nesta
metodologia, além do peso destas
questões ser menor, o tratamento
dado à questão das emendas é di-

Gráfico 3 – IE e IC – 1965-2010

Fonte: Giuberti (2012).
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ferente: enquanto na metodologia
de Alesina et al. (1999) as regras
do regime militar correspondiam
ao procedimento mais hierárquico, para Dabla-Norris et al. (2010)
a proibição, na prática, de apresentar emendas ao orçamento não
contribui para a disciplina iscal.
Ao analisar um conjunto maior de
questões relativas ao processo orçamentário, o comportamento do
índice de Dabla-Norris et al. (2010)
não sofre in luência de uma única
instituição orçamentária.
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Gráfico 4 – IE e Subíndices – 1965-2010

Fonte: Giuberti (2012).

Em relação aos subíndices que
avaliam as etapas do processo
orçamentário, observa-se que ao
longo do período estudado as instituições orçamentárias que regem
a elaboração do orçamento promoveram um maior controle do gasto
público em comparação às instituições que regem a execução, e
estas, por sua vez, se sobressaíram
em comparação às instituições que
de inem a aprovação do orçamento
(Grá ico 4).
Quanto às categorias orçamentárias
(Grá ico 5), observa-se que as mu-

danças institucionais reforçaram as
prerrogativas da autoridade orçamentária na de inição dos principais
agregados (CA), ampliaram as regras
e controles existentes no processo
orçamentário (CB), aumentaram
a sustentabilidade e credibilidade
do orçamento (CC), bem como sua
abrangência (CD), e tornaram o processo atual mais transparente (CE).
O subíndice CC foi o que apresentou
maior crescimento entre 1965-2010,
resultado da maior integração relativa entre planejamento e orçamento,
particularmente entre a LDO e a
LOA; da inclusão de novas informa-

ções no projeto de lei orçamentária,
como as projeções macroeconômicas determinadas pela LRF; da
ampliação no escopo de análise do
Legislativo sobre a política iscal e o
orçamento; e do monitoramento das
empresas públicas e dos governos
subnacionais. O subíndice CE, por
sua vez, foi o último a iniciar sua trajetória de crescimento, uma vez que
as mudanças institucionais que promoveram a maior transparência do
processo orçamentário atual foram
realizadas apenas na segunda metade da década de 1990 e em 2000,
com a LRF.
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Gráfico 5 – IC e Subíndices – 1965-2010

(A)

(B)

Fonte: Giuberti (2012).

ma importante conclusão obtida a partir dos índices
construídos com a metodologia de Dabla-Norris et al.
(2010), é que as mudanças que mais avançaram em
termos de maior disciplina iscal não ocorreram com
a promulgação da LRF, mas sim ao longo da década de
1990, em um ambiente de graves problemas iscais do
País. A LRF, portanto, é um marco importante para a
gestão dos recursos públicos, mas deve ser vista como
parte de um processo iniciado na década de 1980 e
ainda em curso.
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Breves Considerações sobre a Trajetória Econômica Brasileira
na Década de 1970: Retomando a Contribuição de Celso Furtado
FERNANDA GRAZIELLA CARDOSO (*)

1 Introdução
Esse artigo é o último 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 1970. A contextualização, que encerra o período
de investigação da fase desenvolvimentista do Brasil sob a ótica de
Celso Furtado, engloba os governos
Médici (1969-1974), Geisel (19741979) e o início do governo Figueiredo (1979-1985).
Em seu prefácio, Furtado (1981)
retoma o questionamento que izera no início da década de 1960
(vide FURTADO, 1962, p. 107), no
auge da crise pela qual passava a
economia brasileira. O atual contexto é do início da década de 1980,
também em meio a uma crise, de
proporções ainda mais profundas.
Duas décadas se passaram entre
os questionamentos expressos

pelo autor. Dentro desse período,
encontra-se justamente o chamado
“milagre” brasileiro – cuja discussão iniciou no artigo anterior – e
a consecução do II Plano Nacional
de Desenvolvimento (II PND), a ser
discutido pelo presente texto.
Além dessa introdução e das considerações inais, há mais duas seções. Na primeira seção realizam-se breves considerações sobre
o período pós-milagre e sobre o
impacto do primeiro choque do
petróleo. Já na segunda seção, o
foco está sobre o II PND e a crise
da dívida, que encerra o período
desenvolvimentista. Nas considerações inais são destacadas tanto
as principais conclusões de Furtado sobre a década de 1970, objeto
desse texto, quanto são retomadas
algumas das considerações gerais
dos períodos abordados pelos quatro artigos anteriores.

2 O Brasil Pós-“Milagre” e o Primeiro Choque do Petróleo
Embora o período do “milagre”
tenha sido de grande dinamismo
industrial e crescimento, mais uma
vez, na história econômica brasileira, esse crescimento não se
traduzira, de acordo com a análise

Furtadiana, na conquista da autonomia e da sustentabilidade do
processo de desenvolvimento da
economia nacional.
A respeito das condições internacionais vigentes no início da década de 1970, vale destacar observações feitas por Furtado (1992). O
autor sugere que os grandes desequilíbrios observados na economia
internacional a partir de então
estavam relacionados, em boa medida, tanto à não existência de um
centro principal ordenador quanto
à enorme dívida externa, característica das economias periféricas.
Em outras palavras, teria sido a
desordem promovida no sistema
inanceiro internacional, provocada pelo excesso de liquidez gerado
pela crise do dólar, a desencadeadora do endividamento de boa
parte das nações periféricas, especialmente as latino-americanas.
Esse quadro de desajuste foi agravado com o choque do petróleo em
1973. Com o choque do petróleo, a
vulnerabilidade do modelo de desenvolvimento subjacente ao “milagre” teria sido posta a descoberto.
Furtado explica que o sistema industrial vinha operando com plena
utilização de sua capacidade pro-
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dutiva, em condições cambiais alta
e crescentemente favoráveis, com a
moeda supervalorizada. Se as condições se mantivessem, a pressão
implícita à balança de pagamentos não teria necessariamente se
transformado num problema real;
contudo, caso mudassem, o problema poderia ser muito grave. E foi
justamente essa última hipótese
que foi observada.

3 O II PND e a Crise da Dívida
Em meados da década de 1970
foi implementado o II PND (19741979), cujos objetivos, de acordo
com Furtado (1981), poderiam ser
resumidos em: ampliação da base
do sistema industrial e incremento
do grau de inserção da economia
no sistema de divisão internacional
do trabalho.
Diferentemente do que ocorrera
no período de crescimento relacionado à fase do Plano de Metas
(1955-1961), o qual também se caracterizava por pressão sobre a balança de pagamentos, no contexto
subjacente ao II PND, a estreiteza
da capacidade para importar não
mais levaria à redução dos investimentos por meio de pressões
in lacionárias, as quais poderiam,
portanto, desencadear uma reversão da pressão na forma de desequilíbrio externo. O quadro em
1974 era distinto, segundo Furtado, em virtude de fatores aparentemente contraditórios: por conta do
choque do petróleo, as condições

cambiais haviam se degradado rapidamente; no entanto, a possibilidade de recorrer ao endividamento
externo criara a falsa euforia de
que a turbulência externa seria um
incidente passageiro.
Com base em falso diagnóstico, e
tendo em vista a necessidade de
incrementar o investimento para
cumprir os objetivos do II PND,
bem como de conter par te das
pressões in lacionárias, permitiu-se um considerável aumento do
volume de importações, segundo
dados de Furtado, enquanto o volume de exportações declinava.
Em termos de dívida externa, essa
teria saltado de 12,5 para 21,2 bilhões de dólares entre 1973 e 1975
(FURTADO, 1981, p. 48). A forte
propensão a importar é atribuída
pelo autor, em grande medida, ao
fato de que o período do “milagre”
implicou um signi icativo aumento
dos custos de produção, em termos
de divisas, para o pagamento da
importação de equipamentos e de
bens intermediários, assim como
de serviços técnicos e inanceiros.
Como a economia vinha passando
por um processo de desnacionalização, com participação crescente
das multinacionais e transnacionais, essa pressão por importação
era ainda mais intensi icada. Uma
maneira de contrabalançar essa
tendência ao desequilíbrio na balança de pagamentos seria via incremento do coe iciente de exportações, algo que acabou não
se observando. Como resultado, o
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custo da dívida externa tendeu a
crescer mais rapidamente do que
as exportações e a disponibilidade
interna de recursos. Além disso, é
importante assinalar que, segundo
o autor, a recorrência aos recursos
externos não teria sido resultado
de uma política consciente do risco
em que se poderia incorrer.
Furtado se indaga se o grande endividamento externo ocasionado
pelo II PND teve em sua origem,
de fato, um esforço para ocasionar
mudanças estruturais profundas
na base produtiva da economia
brasileira, o que possibilitaria o
incremento da sua capacidade de
autotransformação. Vejamos os
argumentos do autor para defender
a hipótese de que esse esforço não
teria sido realizado na prática.
De acordo com Furtado (1981, p.
52-53), para que fosse engendrada a reestruturação da economia,
como pré-requisito era necessário
o incremento da taxa de investimento. No entanto, os dados disponíveis à época indicariam que
a taxa de investimento em capital ixo entre 1975-1979 fora, em
média, a mesma do quinquênio anterior, 23,7%. Já o consumo agregado teria aumentado cerca de 3,6%
de um quinquênio para o outro.
Com base nesses dados, Furtado
rea irma que não foram veri icadas modi icações signi icativas na
estrutura produtiva da economia
brasileira, pois a participação do
setor industrial no produto nacio-
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nal teria se mantido estacionária
desde 1975 e, mesmo dentro do
setor industrial, o setor que mais
havia crescido no período do II
PND teria sido o produtor de bens
duráveis de consumo. Assim, sobre
o endividamento externo promovido pelo II PND, o autor conclui que
ele não teria implícito o objetivo de
ocasionar mudanças profundas na
estrutura produtiva brasileira.
Para Furtado, a recon iguração
do sistema produtivo tinha como
condição necessária a elevação da
capacidade de auto inanciamento
da economia brasileira. Entretanto, o cumprimento desse quesito
con litava com a diretriz geral do
modelo de desenvolvimento brasileiro, apoiada essencialmente
na busca pelo crescimento rápido
do mercado de bens de consumo
duráveis. O autor sugere, inclusive,
que essa diretriz geral teria sido
inserida no modelo de desenvolvimento nacional com o patrocínio
das empresas transnacionais e a
im de bene iciar os grupos de mais
alta renda.
Assim, de acordo com Furtado, a insistência nessa forma de desenvolvimento, pautada pelo consumo de
bens de luxo, teria esterilizado os
recursos, já escassos, que deveriam
ter sido utilizados para provocar
mudanças estruturais profundas
na base produtiva que permitissem
a diversi icação e ampliação do sistema industrial, o incremento do
coe iciente de exportação e o redirecionamento do setor energético.

E a recorrência ao endividamento
externo tampouco teria tido como
fundamento a busca desses três
objetivos de transformação estrutural da base produtiva; teria sido,
sim, uma saída encontrada para
que a economia brasileira continuasse crescendo com base no consumo de bens duráveis.
Em 1979, quando ocorreu o segundo choque do petróleo, a margem
de manobra de atuação do governo
brasileiro nos campos cambial, monetário e iscal era, segundo Furtado, quase inexistente. O resultado
foi a criação de mais um círculo
vicioso, senão uma verdadeira armadilha, quase que intransponível.
Também em 1979, o governo estadunidense implementara uma política de choque de juros. Segundo
Furtado (1992), o efeito colateral
sobre as nações periféricas, inclusive o Brasil, foi de grande impacto.
Com a crise da dívida no início da
década de 1980, encerra-se o chamado período desenvolvimentista
brasileiro e se inicia uma fase marcada especialmente por políticas de
inspiração neoliberal, seguindo as
diretrizes provenientes das nações
centrais. Desse modo, foram engavetadas as políticas de caráter desenvolvimentista – intencionais ou
não – iniciadas na década de 1930.

4 Considerações Finais
Para a análise da década de 1970,
Furtado retoma as mesmas ques-

tões que valeram para a década de
1960, especialmente aquelas relacionadas à fase em que se inicia o
período do “milagre”. A insistência
no modelo de desenvolvimento
dinamizado primordialmente pelo
consumo de bens de luxo, facilitada, em grande medida, pelo endividamento externo, novamente
teria bloqueado qualquer incentivo
potencial à promoção de diversas
mudanças estruturais profundas,
necessárias para o País alcançar
a sua capacidade de autotransformação.
Em síntese, os círculos viciosos
que compunham a armadilha do
subdesenvolvimento brasileiro não
apenas continuaram os mesmos na
década de 1970, mas foram ainda
mais agravados, especialmente
sob a forma de um enorme endividamento externo, que culminou
com a crise da dívida na década de
1980.
Essa série de cinco textos buscou
retomar algumas das re lexões
Furtadianas a respeito do modelo
de crescimento e desenvolvimento brasileiro durante a sua fase
desenvolv imentist a. No que se
refere às suas conclusões sobre a
experiência brasileira, vale ressaltar novamente a importância
concedida por Furtado às reformas estruturais – ou reformas
de base, conforme denominara
na elaboração do Plano Trienal
como condições necessárias para
que os efeitos transformadores
provenientes das modi icações na
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estrutura produtiva brasileira pudessem ao menos
ter chances de se traduzir em melhores condições de
vida da maioria da população brasileira, atenuando os
grandes níveis de disparidade regional e de desigualdade distributiva. Sem a resolução dessas questões,
tornava-se ainda mais di ícil superar a armadilha do
subdesenvolvimento.

______. O Brasil Pós-“Milagre”. São Paulo: Paz e Terra, 1981.
______. Brasil - a construção interrompida. São Paulo: Paz e Terra,
1992.

Celso Furtado desempenhou papel crucial na composição do pensamento econômico brasileiro, para a compreensão da formação econômica e social do Brasil e
para se pensar criticamente a respeito de políticas de
desenvolvimento econômico. E talvez, justamente por
conta de sua riqueza, complexidade e abrangência, a
obra de Celso Furtado é passível de diversas críticas
e ponderações, as quais, historicamente, desencadearam importantes desenvolvimentos teóricos e metodológicos posteriores, o que, do ponto de vista do
evolver cientí ico, é sempre extremamente produtivo.
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Sobre a Não Existência de Modos de Produção Coloniais
IRACI DEL NERO DA COSTA (*)

A história moderna do Brasil e de
outras áreas do Novo Mundo tem
início com sua integração ao mercado mundial sob a égide do capital
comercial. O estabelecimento de
uma economia planetária, assim
como a existência da história universal, devem-se ao capital e se deinem correlatamente à efetivação
do modo de produção capitalista.
O argumento de que as economias
do mundo colonial moderno se estabeleceram em momento no qual
o capitalismo ainda não havia se
constituído em todas suas dimensões na Europa é impertinente,
pois ambos os processos são solidários, correlatos, pertencem à
mesma realidade e suas determinações são comuns. A tentativa de
dissociar a história das Américas
do processo de consolidação do
capitalismo redundará em formulações abstratas arbitrárias sem
fundamento lógico ou teórico.
O escravismo estabelecido no Brasil e no restante das Américas não
decorreu de um processo social
endógeno – não houve uma transição entre a nossa história antiga e
a moderna; ocorreu uma ruptura
radical, de sorte que não há liame
algum entre uma e outra –; assim,
o sistema escravista representou
uma criação do capital escravista-

-mercantil, com mediação do capital comercial, visando à produção
de mercadorias para o mercado
mundial. Em face da necessidade
de força de trabalho para atender
a este objetivo e na ausência de um
processo de formação do mercado
de trabalho – como, por exemplo,
o que se veri icou na Europa como
consequência da dissolução do
feudalismo –, o escravismo impôs-se como a forma menos custosa
e aparentemente inelutável de garantir a mão de obra cuja exploração mostrava-se indispensável à
utilização rentável das terras então
recém-descobertas. No caso do
Brasil tal política, como sabido, foi
formulada pela Coroa portuguesa
a im de integrar interesses e recursos de particulares à tarefa de
ocupar e povoar as áreas do Novo
Mundo reclamadas por Portugal.
Tendo em vista, ademais, o caráter
imanentemente expansionista e
subordinador do capitalismo, não
nos parece incorreto concluir que
nossa história moderna de ine-se
como um demorado processo de
adequação desta parte do planeta
ao capital e ao capitalismo. Nossas
sociedades, postas pelo capital,
empreenderam, pois, desde seu
nascedouro, um longo percurso do
qual resultou, inexoravelmente, o

pleno estabelecimento do modo
de produção capitalista no Brasil e
nas Américas em geral.
Interessa, aqui, ressaltar o sentido de alguns dos termos que estamos a utilizar: a) o capital é o
“sujeito” do aludido processo; b)
como observado acima, tal processo é correlato ao estabelecimento
(efetivação) do modo de produção
capitalista na Europa ocidental; o
escravismo moderno resolve-se no
capitalismo, ou seja, no estabelecimento, no correr do século XIX, das
relações de produção capitalistas;
esta resolução deu-se segundo
processos históricos concretos,
vale dizer, embora seja determinada pelo capital e pelo modo de
produção capitalista, seus condicionantes imediatos são de variada
ordem: econômicos, políticos, religiosos, formação de massa crítica
de população, luta dos próprios
escravos, compensações políticas
e/ou econômicas entre nações ou
entre nações e suas áreas de in luência, disponibilidade para emigração de populações excedentes,
solidariedade com os cativos (baseada no humanitarismo) a qual
também tem dimensões políticas
etc. Evidentemente, esse processo
histórico não se deu de maneira
linear; assumiu, sim, formas con-
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traditórias, por vezes inacabadas
e com contornos inde inidos – verdadeiras aberrações para quem
as analisar com base nos modelos
que se apresentaram em toda sua
inteireza apenas em alguns países
da Europa ocidental.
A nosso juízo, só há uma maneira
de apreender as mudanças havidas
no correr da história do Brasil e de
outras áreas das Américas: cumpre
assimilá-las enquanto tais, vale
dizer, como movimentos históricos concretamente dados. Este o
programa que nos cabe desenvolver; embora dos mais complexos,
podemos sumariá-lo com poucas
palavras: é preciso descrever como
se deu o movimento de “formação
/ incorporação / adequação” da
sociedade brasileira, assim como
de outras áreas do Novo Mundo,
ao modo de produção capitalista.
Ev identemente, não est amos a
negar a vigência de regularidades
no correr deste processo; o que
arguimos é a existência de modo(s)
de produção colonial(ais).
Se nossas ponderações estiverem
corretas evidencia-se a ociosidade
implicada em se tentar identi icar
o(s) modo(s) ou estabelecer um
modo ou modos de produção especí icos para o período colonial
brasileiro ou para o lapso de tempo
que se estende do século X VI à
abolição da escravatura. Tais exercícios, como avançamos na abertura deste breve artigo, são meras
abstrações arbitrárias que não nos
aproximam do objeto estudado; a

este respeito é oportuno lembrar
as soluções divergentes propostas
pelos diversos historiadores que se
entregaram a tais cometimentos.
Tenha-se presente que não estamos
a advogar a impossibilidade de se
apreender nosso passado com base
nas categorias expostas por Marx.
Ao contrário, é visando a aplicá-las
corretamente que empreendemos
a crítica à utilização, a nosso ver
imprópria, do conceito modo de
produção. A impropriedade está,
justamente, em conceber abstrata
e arbitrariamente o conjunto de
categorias “modos de produção”.
Segundo nossa visão, os distintos
modos de produção identi icados
por Marx devem ser entendidos
como um continuum histórico-lógico (próprio da Europa ocidental) do qual o capitalismo é o ponto
culminante, e o é porque, a partir
de sua efetivação, a história, além
de se fazer universal, conheceu
uma mudança qualitativa, de sorte
que se tornou impossível dissociar
as distintas sociedades ou áreas
do planeta, ou seja: a solidariedade
que as une é dada e explicada pelo
capital e pelo capitalismo e só será
superada quando o for o próprio
capitalismo.
Disto se infere a impertinência de
“procurarmos” novos modos de
produção depois de fundada, pelo
capitalismo, a história universal.
Posta esta e, correlatamente, o
mercado mundial, persiste, apenas,
o modo de produção capitalista
– que a tudo ilumina, parafrase-
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ando a imagem clássica. Segundo
nossa leitura de Marx, a superação
“deste” modo de produção signi ica
a superação da própria categoria,
a pré-história devirá história; o
homem, até então pressuposto,
devirá sujeito consciente da construção de seu futuro.

(*) Professor Livre-docente aposentado da
FEA-USP. (E-mail: idd@terra.com.br).
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Da Especialização em Recursos Naturais
à Diversificação: Levan1
tamento de Casos no Período Recente
CRISTINA FRÓES DE BORJA REIS (*)

Este artigo apresenta os resultados
de uma análise do per il exportador e produtivo dos países do
mundo, com o objetivo de detectar
quais conseguiram diversi icar sua
estrutura produtiva e exportadora a partir de uma especialização
inicial em recursos naturais (RN).
Primeiramente se discute sobre a
caracterização da especialização e
da diversi icação, para em seguida
tratar da questão da mensuração
destes processos e, então, descrever a análise e detalhar os resultados. A base de dados utilizada foi a
do Banco Mundial, chamada World
Development Indicators & Global
Development Finance (WDI, 2011).
Essa fonte oferece homogeneidade e amplitude de cobertura dos
dados para dezenas de países, para
os anos de 1980 a 2010, com uma
gama extensa de variáveis.

1 Definindo Especialização em RN
e Diversificação
A “especialização em recursos naturais” exportadora e/ ou produtiva consiste na maior importância
das atividades com nenhum ou
baixo processamento dos RN nas
exportações e/ou no valor agregado em relação às outras atividades
e aos outros países. Não necessa-

riamente a especialização produtiva corresponde à especialização
exportadora. E, normalmente, a
atividade em que se especializa
é o motor da dinâmica de renda,
produto e emprego da economia
(dimensão keynesiana). “Diversiicação”, então, é a superação da
especialização exportadora e produtiva.
O conceito de diversi icação carrega o conceito de mudança estrutural, um processo dinâmico2 entendido como a transformação da
estrutura produtiva da economia,
ou seja, da participação dos diferentes setores no valor agregado
da economia. Tal processo reconigura também as instituições da
economia e da sociedade de modo
geral, ao mesmo tempo em que é
condicionado por elas – particularmente pelo regime macroeconômico (OCAMPO, 2011). E a diversi icação está relacionada à superação
da especialização em RN, através
da industrialização. Na visão estruturalista, a industrialização é um
processo-chave para o desenvolvimento econômico porque desloca
as restrições da natureza, eleva
o excedente através do aumento
da produtividade e viabiliza a diversi icação da economia através

dos efeitos sobre a demanda (pelo
efeito renda) e na própria oferta
(pelos efeitos do progresso técnico, aprendizado e encadeamento)
(CEPAL, 2007).
Além disso, o aprofundamento tecnológico, seja através da melhoria
da qualidade da tecnologia e dos
produtos já existentes, seja através
da mudança de atividades pouco
para muito intensivas em tecnologia, é importante para sustentar o
crescimento das exportações.
As estruturas intensivas em tecnologia oferecem melhores prospectos para o crescimento futuro
porque os seus produtos tendem
a crescer mais rapidamente no comércio internacional: tendem a ter
demanda altamente elástica, criam
mais rapidamente novas demandas
e substitutos de produtos antigos
(LALL, 2000, p. 5).

Sem embargo, o dinamismo tecnológico está relacionado com o
da demanda, de forma que a mudança estrutural favorece taxas
de crescimento mais altas quando
se dá na direção de setores com
taxas de progresso técnico mais
elevadas e com maior penetração
em mercados de crescimento ace-

fevereiro de 2013

36

temas de economia aplicada
lerado (CEPAL, 2007). Só que a
diversi icação é uma noção ampla
que separa bens industriais de
bens primários, negligenciando as
particularidades dos mercados e
dos setores. Por isso, tem-se insistido no conceito de upgrading ou
so isticação, entendido como um
processo em que as nações, irmas
e atores se deslocam de atividades
de baixo valor agregado para as de
alto valor agregado – ou, mais especi icamente, para atividades de
alto conteúdo tecnológico e conhecimento – nas redes e cadeias produtivas globais (GEREFFI, 1999).
Finalmente, o processo de diversi icação industrial, rumo à so isticação, que logra a elevação contínua da renda per capita de uma
economia consiste no “desenvolvimento econômico”, na perspectiva
estruturalista. A acumulação de
capital e intensi icação tecnológicas são mecanismos cruciais
do desenvolvimento. Est a conclusão antagoniza a visão neoclássica (que compreende a Nova
Economia Institucional (NEI)), 3
que é setor-especí ica e independe
do progresso técnico (apenas sob
hipóteses muito arti iciais, nos
modelos de crescimento endógeno). Na perspectiva estruturalista
ora defendida, nega-se o teorema
das vantagens comparativas, bem
como o argumento de que somente
as falhas de mercado invalidam o
seu funcionamento. Entende-se que
os mecanismos de mercado não
viabilizam o catch up econômico de

todos os países, ao contrário, até
mesmo os inviabilizam (CHANG,
2002). Nesse sentido, cabe ao Estado a responsabilidade fundamental
de manobrar os obstáculos ao desenvolvimento – particularmente a
restrição externa e a dependência
de tecnologia importada (MEDEIROS, 2012). O desenvolvimento
econômico, do ponto de vista da
economia política internacional,
envolve superar – sem necessariamente seguir etapas – assimetrias internacionais de três tipos:
tecnológicas, de negócios (centros
inanceiros e sedes de empresas
multinacionais) e macroeconômicas (grau de liberdade política)
(OCAMPO, 2007). Entretanto, o
maior ou menor poder4 do Estado
para tal empreitada (principalmente através do regime macroeconômico e de políticas industriais)
depende de “relações sociopolíticas que o sustentam e da relação
geopolítica em que está imerso”
(RODRIGUEZ, 2009, p. 671). As
relações internacionais de poder
levam a diferentes oportunidades
de mudança estrutural para cada
país, portanto, o desenvolvimento
pode estar bastante relacionado a
processos exógenos.

líquidas de RN em relação às exportações líquidas totais. Outros
estudos preferem a parcela das exportações de RN sobre o PIB. Uma
alternativa seria a de inição de
Leamer (1984), que mede a proporção das exportações de RN sobre
a quantidade de trabalhadores na
economia.

2 Mensurando Especialização em
RN e Diversificação

O ponto deste estudo é o de que a
caracterização da especialização
ou da diversi icação não pode se
resumir a apenas uma das variáveis sugeridas – ao contrário, deve
envolver a análise conjunta a im
de se chegar a uma visão mais completa da dinâmica exportadora e

A forma mais recorrente de medir
a especialização em RN é através
da proporção das exportações destes produtos em relação às exportações, ou ainda, as exportações
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Uma primeira observação sobre
essas variáveis é que elas nada
dizem sobre a concentração industrial, determinante na dinâmica da
cadeia produtiva de toda economia
(LEDERMAN; MALONEY, 2008).
Em segundo lugar, as medidas relativas ao PIB ou à força de trabalho são afetadas pelo tamanho da
economia e da população, respectivamente. Terceiro, não levam em
conta o quanto do produto está
sendo absor vido internamente
(STIJNS, 2005). Quarto, a especialização da exportação ou da produção pode simplesmente signi icar
que o resto da estrutura produtiva
é muito incipiente, de tal forma que
é a alternativa que resta à economia. Em quinto lugar, usar médias
para muitos anos obscurece as possíveis transformações e oscilações
ocorridas ao longo do tempo.
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produtiva dos países. E ainda, cabe
observar que, sendo estes fenômenos e o desenvolvimento econômico processos, é preciso utilizar
séries históricas dos indicadores,
atentando-se para os ciclos e as especi icidades dos subperíodos. De
acordo com os conceitos apresentados para estes termos, recomenda-se analisar as seguintes variáveis
para especialização em RN e diversi icação:
• Per il da pauta de exportações:
por setor de atividade, conteúdo tecnológico e intensidade de
fator;
• Relação entre as exportações de
RN e da indústria da transformação e o PIB, entre exportações de
RN e da indústria de transformação e o emprego;
• Relação entre o valor agregado
de RN e da indústria de transformação e o PIB, entre o valor
agregado de RN e da indústria de
transformação e o emprego;
• Importância do país na produção/ exportação mundial.

ríodos: 1981-1985, 1986-1990,
1991-1995, 1996-2000, 2001-2005,
2006-2010. Esse expediente é interessante para observar eventuais
efeitos cíclicos e dirimir oscilações
pontuais, em um só país ou região (como a crise na Tailândia em
1997), mas também internacionais
(como a crise inanceira de 2009).
As informações de cada subperíodo relativas a cada país foram
comparadas às do mundo, o que é
uma referência das mudanças generalizadas pelas quais passaram
o sistema produtivo e o comércio
internacionais. Para cada uma das
variáveis, foram construídos índices de mudança estrutural, através de uma metodologia própria,
mas em consonância com UNIDO
(2010).

quinquenal
• Variável 1e: Exportação de matérias-primas agrícolas /Exportação total, média quinquenal.
• Índice Ia: crescimento da parcela
das manufaturas nas exportações
totais, comparando-se 19811985 com 2006-2010.
Exportação manufaturas média
entre 2006-2010 / Exportação
total média 2006-2010 =
Exportação manufaturas média
entre 1981-1985 / Exportação
total média entre 1981-1985
= 1a[2006-2010] /1a[1981-1985]
• Índice Ib: crescimento da parcela
das manufaturas nas exportações
totais, comparando-se 1981-

O primeiro passo para avaliar a
especialização exportadora foi veri icar a parcela de combustíveis,
alimentos, minerais, matérias-primas agrícolas e manufaturas nas
exportações de mercadorias em
US$ correntes (variáveis 1a a 1e).
• Variável 1a: Exportação de manufaturas/ Exportação total,
média quinquenal

3 Análise da especialização e da
diversificação dos países do
mundo

• Variável 1b: Exportação de com-

O procedimento de análise envolveu a veri icação das médias
quinquenais de todas as variáveis
utilizadas de WDI (2011), a seguir
descritas, dividindo-se o período
de 1980 a 2010 em seis subpe-

• Variável 1c: Exportação de ali-

bustíveis/ Exportação total, média quinquenal
mentos/ Exportação total, média
quinquenal
• Variável 1d: Exportação de minérios/ Exportação total, média

1985 com 2006-2010 ponderado
pelo peso total da manufatura nas
exportações no período recente.
= Ia*1a [2006-2010] = (1a [2006-2010]
/1a[1981-1985]) * 1a[2006-2010] = 1a2[20062010] /1a[1981-1985]
Constatou-se que as exportações
mundiais registraram um aumento
no peso da manufatura, que evoluiu de 64,0% em 1981-1985 para
71,7% em 2006-2010. Houve poucos países em que a participação
das manufaturas (“1a”) superou
a parcela mundial em todos os
subperíodos: Alemanha, Áustria,
Bangladesh, Coreia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França,
Hong Kong, Israel, Itália, Japão,
Macau (China), Portugal, Reino
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Unido, Suécia e Suíça. Dessa seleta lista, apenas Bangladesh e Macau não são considerados países desenvolvidos, sendo a Coreia e Hong Kong países que se
desenvolveram tardiamente apoiados fortemente

em uma estratégia de exportação de manufaturas. A
Tabela 1 aponta os países cujas exportações mais se
destacam em cada categoria de produto relativamente
à sua parcela sobre o total.

Tabela 1 − Medindo Exportações do Setor/ Exportações Total - Principais Países Exportadores
de Manufaturas, Combustíveis, Alimentos, Minérios, Matérias-Primas Agrícolas e
Países com Indicadores Ia e Ib Mais Altos, 2006-2010
Indicador

1)Pauta de exportações: Xsetor/ Xtotal

1a: X manufaturas/ X total

Países com maior indicador
Áustria, Bangladesh, Suíça, Alemanha, Espanha, Finlândia, França, Reino Unido, Hong Kong, Israel, Itália,
Japão, Coreia, Macau (China), Portugal, Suécia e EUA.

Mundo
70,5%

1b: X combustíveis/ X
total

Emirados Árabes, Austrália, Bolívia, Brunei, Canadá, Camarões, Equador, Egito, Indonésia, Kuwait, México,
Nigéria, Noruega, Omã, Arábia Saudita, Senegal, Síria, Trinidad e Tobago, Tunísia e Venezuela.

1c: X alimentos/ X total

Aruba, Burundi, Belize, Cabo Verde, Etiópia, Fiji, Ilhas Faroés, Gâmbia, Groelândia, Moldova, Maldivas,
Malaui, Nicarágua, Panamá, Paraguai, São Tomé e Príncipe, Seicheles, Tonga, Uganda, St. Vincent e
Grabnadinas.

7,5%

1d: X minérios/ X total

Austrália, Bahrain, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Grécia, Islândia, Jamaica, Jordânia, Indonésia, Marrocos,
Noruega, Peru, Nova Zelândia, Polônia, Senegal, Togo, África do Sul e Zimbábue.

4,2%

1e: X mat.primas agríc./
X total

Austrália, Áustria, Canadá, Chile, Camarões, Colômbia, Dinamarca, Egito, Finlândia, Guatemala, Honduras,
Indonésia, Quênia, Malásia, Nova Zelândia, Portugal, Paraguai, Suécia, Togo, Tailândia, Uruguai, Estados
Unidos e Zimbábue.

1,6%

Ia

Bahamas, Bolívia, Brunei, Cabo Verde, Equador, Fiji, Gana, Granada, Honduras, Indonésia, Madagascar,
Mali, México, Níger, Nigéria, Filipinas, Arábia Saudita, Togo, Vanuatu e Samoa.

Ib

Bahamas, Brunei, China, Cabo Verde, República Dominicana, Gana, Granada, Indonésia, St. Kittis e Nevis,
Madagascar, Malásia, Nigéria, Filipinas, Polinésia Francesa, Togo, Tailândia, Vanuatu e Samoa.

12,1%

1,1
77,7

Fonte: Elaborado pela autora a partir de WDI (2011).

Quando se analisa “1a” de 2006-2010 em relação a
1981-1985, ou seja, o índice “Ia”, comprova-se que os
países em que o peso das manufaturas nas exportações cresceu mais em geral são os que tinham uma
base inicial muito baixa. Examinar apenas o crescimento da participação das manufaturas nas exportações (Ia) pode ser enganoso porque nada diz sobre o
tamanho da indústria de transformação em relação ao
total de exportações, ou seja, o crescimento espantoso
das manufaturas no período em alguns casos signiica apenas que a base inicial era muito baixa. Isso é
evidente para Brunei, cuja parcela das manufaturas
nas exportações em 1981-1985 era 0,02%, crescendo quase 130 vezes para alcançar apenas 2,46% em
2006-2010. Por sua vez, o fato de o México ter quadriplicado a participação das manufaturas é expressivo,
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pois partiu de 18,84% para alcançar 61,93%. Nesse
sentido, o índice “Ib” avalia tanto o crescimento quanto o peso das manufaturas nas exportações. Os países
que obtiveram maior índice foram: Bahamas, Brunei,
China, Cabo Verde, Gana, Granada, Filipinas, Indonésia,
Madagascar, Malásia, Nigéria, Polinésia Francesa, República Dominicana, Samoa, St. Kittis e Nevis, Tailândia, Togo e Vanuatu.
Ainda na análise sobre exportações, examina-se a importância do país nas exportações totais e por setor
do mundo através das variáveis 1f a 1l e o índice Ic.
• Variável 1f: Exportação total do país/ Exportação
total mundial, média quinquenal;
• Variável 1g: Exportação de manufaturas do país/
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Exportação de manufaturas mundial, média quinquenal;
• Variável 1h: Exportação de combustíveis do país / Exportação
de combustíveis mundial, média
quinquenal;
• Variável 1i: Exportação de alimentos do país/ Exportação de
alimentos mundial, média quinquenal;
• Variável 1j: Exportação de minérios do país/ Exportação de minérios mundial, média quinquenal;
• Variável 1l: Exportação de matérias-primas agrícolas do país/
Exportação de matérias-primas
agrícolas mundial, média quinquenal.
• Índice Ic: crescimento da parcela nas exportações mundiais
de manufaturas, comparando-se
1981-1985 com 2006-2009.
Export. manufaturas do país
2006-2009 – Export. manufaturas do país 1981-1985
Export. Manufat. mundial 20062009
Export. Manufat.
mundial 1981-1985
= 1f[2006-2009] – 1f[1981-1985]
O primeiro achado interessante é o de que os países desenvolvidos estão no topo da lista dos
maiores exportadores de todos
os gêneros de bens. Entre 1981
e 2009 sobressai a grande escalada da China, passando da posi-

ção de 15º lugar nas exportações
totais entre 1981-1985 para 2º
lugar entre 2006-2009 (e em 2011
o maior exportador do mundo).
Os outros dez primeiros países da
lista são membros do G-8. Entre os
30 maiores, menos da metade são
países em desenvolvimento, e alguns deles merecem destaque por
avançar mais de três posições no
ranking internacional: México (18º
para 15º), Malásia (27º para 18º),
Índia (40º para 23º), Tailândia (41º
para 24º), Polônia (33º para 27º),
e Irlanda (37º para 30º). Por outro
lado, entre os que mais perderam
posições estão Inglaterra (5º para
8º), Canadá (6º para 10º), Arábia
Saudita (9º para 17º), Suíça (10º
para 19º), Austrália (17º para 25º),
Noruega (21º para 28º), e Indonésia (20º para 31º devido à grande
redução nas exportações de combustíveis).
Se consideradas apenas as exportações de manufaturados “1f”, a
China saiu da 26ª posição para
ser a maior exportadora mundial
(média de 11,7% sobre o tot al
entre 2006-2009), seguida por
Alemanha (10,8%), Estados Unidos (8,8%), Japão (6,4%) e França
(4,4%). Metade da lista dos 30 são
países em desenvolvimento, cujas
escaladas de destaque são a Coreia
(11º para 7º), Singapura (15º para
12º), México (24º para 14º), Malásia (28º para 19º), Tailândia (31º
para 20º), Polônia (37º para 21º),
Turquia (29º para 25º), e Indonésia
(36º para 32º). Em minérios (“1j”),
os maiores são Estados Unidos

(7,8%), Austrália (7,3%), Alemanha (6,9%), Chile (6,9%) e Canadá
(5,9%). Na lista dos 30 maiores
exportadores, também metade são
países em desenvolvimento, dentre
os quais, além do Chile, estão presentes Brasil, Rússia, China, África
do Sul, Peru, Indonésia, Índia, Coreia, México, Polônia, Cazaquistão e
Zâmbia. Em matérias-primas agrícolas (“1l”), os maiores são EUA
(12,8%), Canadá (7,6%), Holanda
(6,8%), Alemanha (4,7%) e Rússia
(4,0%). Entre os países em desenvolvimento, cresceram bastante
em relação ao início da década de
80 a Rússia, Tailândia, Indonésia,
Brasil, China, Hong Kong, Chile,
Coreia, Índia, Polônia e Colômbia.
Apenas em combustíveis (“1h”) há
mais países em desenvolvimento
na lista, sendo os maiores exportadores Rússia (12,7%), Arábia
Saudita (11,9%), Canadá (5,9%),
Noruega (5,5%) e Nigéria (3,7%).
Finalmente, em alimentos (“1i”)
os líderes mundiais de exportação
atualmente são Estados Unidos
(10,1%), Holanda (7,1%), França
(6,2%), Alemanha (6,0%) e Brasil
(4,8%). Os crescimentos mais expressivos das participações nas
exportações mundiais desse setor
foram da Espanha, Indonésia, México, Hong Kong e Polônia.
Assim, entre os países em desenvolvimento, os que iguram na
maioria (três ou mais das seis variáveis analisadas) das listas dos
30 maiores produtores mundiais
estão Rússia, Hong Kong, México, Malásia, Brasil, Índia, Polônia,
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Indonésia, Singapura, Tailândia,
Coreia. E no que tange ao índice Ic,
que contribui para a análise de mudança estrutural em direção à atividade de manufaturas, os países
que mais ganharam participação
nas exportações mundiais desse
setor em relação ao início dos anos
80 foram, em ordem decrescente,
China, Bélgica, Polônia, México,
Singapura, Coreia, República Tcheca, Tailândia, Hong Kong, Malásia,
Índia, Turquia, Rússia, Espanha e
Irlanda.
Uma forma alternativa e complementar de mensurar a especialização é medir as exportações de
manufaturas e de RN em relação
ao PIB de cada país e do mundo em

US$ correntes. Assim, temos as seguintes variáveis:5
• Variável 2a: Exportação de manufaturas/ PIB , média quinquenal
• Variável 2b: Exportação de combustíveis/ PIB, média quinquenal
• Variável 2c: Exportação de alimentos/ PIB, média quinquenal
• Variável 2d: Exportação de minérios/ PIB, média quinquenal
• Variável 2e: Exportação de matérias-primas agrícolas /PIB, média
quinquenal

1981-1985 com 2006-2010.
Exportação manufaturas média
entre 2006-2010 / PIB média
2006-2010
Exportação manufaturas média
entre 1981-1985 / PIB média
1981-1985
= 2a[2006-2010] /2a[1981-1985]
• Índice IIb: crescimento da relação entre exportação de manufaturas e PIB, comparando-se
1981-1985 com 2006-2010 ponderado pelo peso total das exportações de manufatura sobre o PIB
em 2006-2010.

• Índice IIa: crescimento da relação entre exportação de manufaturas e PIB, comparando-se

= IIa*2a [2006-2010] = (2a [2006-2010]
2
/2a[1981-1985]) * 2a[2006-2010] = 2a [20062010] /2a[1981-1985]

Tabela 2 − Medindo Exportações/PIB - Principais Países Exportadores de Manufaturas, Combustíveis, Alimentos,
Minérios, Matérias-Primas Agrícolas e Países com Indicadores IIa e IIb Maiores, 2006-2010

2) Exportações setor / PIB

Indicador

Países com maior indicador

Mundo

2a: X manufaturas/ PIB

Áustria, Bélgica, Suíça, República Tcheca, Estônia, Hong Kong, Hungria, Irlanda, Camboja, Coreia, Luxemburgo,
Macau, Malta, Malásia, Holanda, Singapura, República Eslováquia, Eslovênia, Suécia, Tailândia.

18,6%

2b: X combustíveis/ PIB

Emirados Árabes, Azerbaijão, Bahrain, Belarus, Bolívia, Algéria, Gabão, Cazaquistão, Kuwait, Nigéria, Noruega,
Omã, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, Trinidad e Tobago, Venezuela.

3,38%

2c: X alimentos/ PIB

Belize, Barbados, Costa do Marfim, Fiji, Maldivas, Gana, Gâmbia, Honduras, Malauí, Nicarágua, Panamá,
Paraguai.

2d: X minérios/ PIB

Albânia, Armênia, Bulgária, Bahrain, Bolívia, Botsuana, Chile, Geórgia, Guiné, Hong Kong, Islândia, Luxemburgo,
Mongólia, Moçambique, Mauritânia, Namíbia, Peru, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue.

1,17%

2e: X mat.primas
agrícolas /PIB

Bósnia, República Central Africana, Chile, Costa do Marfim, Camarões, Estônia, Finlândia, Gabão, Hong Kong
, Quênia, República Kyrgyz, Latvia, Mali, Mongólia, Malásia, Nova Zelândia, Paraguai, Suazilândia, Tailândia,
Zimbábue.

0,44%

IIa

Áustria, Bélgica, Suíça, República Tcheca, Estônia, Hong Kong, Hungria, Irlanda, Camboja, Coreia, Luxemburgo,
Macau, Malta, Maurício, Malásia, Filipinas, Singapura, Eslováquia, Eslovênia, Tailândia.

IIb

China, Gana, Hong Kong, Hungria, Irlanda, Madagascar, México, Malta, Malásia, Nigéria, Filipinas, Singapura,
Tailândia e Tunísia.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de WDI (2011).
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Em 2006-2010, a variável “2a” em
geral teve valores mais expressivos
nas economias de porte médio e
signi icativa exportação de manufaturas: Áustria (45,16%), Bélgica (61,31%), Suíça (48,49%), República Tcheca (67,18%), Estônia
(45,15%), Hong Kong (174,25%),
Hungria (66,3%), Irlanda (73,6%),
Camboja (58,6%), Coreia (42,0%),
Lu xembur go (137,6%), Mac au
(78%), Malta (75,3%), Malásia
(70,58%), Holanda (42,8%), Singapura (164,13%), República Eslováquia (69,5%), Eslovênia (56,95%),
Suécia (38,7%), Tailândia (54,7%)
– a média mundial foi 18,6%. As exportações de alimentos sobre o PIB
mundial (variável 2c) corresponderam a 2,08% em 2006-2010, sendo
mais expressivas nos países apontados na Tabela 2. A variável relati-

va às exportações de combustíveis
sobre o PIB (variável 2b), em termos mundiais, foi 3,38% em 20062010. Por sua vez, “2d”, a relação
entre as exportações de minérios
e o PIB mundial em 2006-2010 foi
1,17%. E “2e” (matérias-primas
agrícolas) mundial é a menor de
todas, 0,44%. Os países em que
essa relação cresceu mais (índice
IIb) e chegou a um maior peso inal
comparativamente foram a China,
Gana, Hong Kong, Hungria, Irlanda,
Madagascar, México, Malta, Malásia, Nigéria, Filipinas, Singapura,
Tailândia e Tunísia.

algum setor de recursos naturais
por trabalhador:
• Variável 3a: Exportação de manufaturas/ L (força de trabalho
total), média quinquenal.
• Variável 3b: Exportação de combustíveis/ L (força de trabalho
total), média quinquenal.
• Variável 3c: Exportação de alimentos/ L (força de trabalho
total), média quinquenal.
• Variável 3d: Exportação de minérios/ L (força de trabalho total), média quinquenal.

A terceira variável considerada é a
relação entre exportações de cada
setor em US$ correntes em rela6
ção à força de trabalho, ou seja,
exportações de manufaturas ou de

• Variável 3e: Exportação de matérias-primas agrícolas / L (força
de trabalho total), média quinquenal.

Tabela 3 − Medindo Exportações do Setor/Emprego - Principais Países Exportadores de Manufaturas,
Combustíveis, Alimentos, Minérios, Matérias-Primas Agrícolas, 2006-2010

3) Exportações setor/ trabalhador

Indicador

Países com maior indicador

Mundo

3a: X manufaturas/ L

Áustria, Bélgica, Suíça, República Tcheca, Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Hong Kong, Hungria, Irlanda,
Itália, Luxemburgo, Holanda, Singapura, Eslováquia, Eslovênia, Suécia.

USD 3117,33

3b: X combustíveis/ L

Emirados Árabes, Azerbaijão, Bélgica, Bahrain, Brunei, Canadá, Gabão, Iraque, Cazaquistão, Kuwait,
Holanda, Noruega, Omã, Catar, Arábia Saudita, Singapura, Trinidad e Tobago.

USD 537,03

3c: X alimentos/ L

Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, França, Hong Kong, Irlanda, Islândia, Lituânia,
Luxemburgo, Maldivas, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Singapura, Uruguai.

USD 321,9

3d: X minérios/ PIB

Austrália, Áustria, Bélgica, Bahrain, Canadá, Suíça, Chile, Finlândia, Hong Kong, Islândia, Luxemburgo,
Nova Caledônia, Holanda, Noruega, Peru, Singapura, Eslovênia, Suécia e África do Sul.

USD 179,8

3e: X mat.primas
agrícolas /L

Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Gabão, Hong Kong, Luxemburgo,
Latvia, Malásia, Holanda, Nova Zelândia, Singapura, Eslovênia, Suécia.

USD 68,5

Fonte: Elaborado pela autora a partir de WDI (2011).
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Estas variáveis são quase um indicador de produtividade das exportações setoriais, mas este não
é possível calcular com os mesmos
dados porque não há variáveis para
o pessoal ocupado especi icamente
no setor de exportações. Em média,
7
entre 2006 e 2009, a exportação
de manufaturas por trabalhador
do mundo (variável 3a) foi de US$
3117,33 (Tabela 3). Poucos países
obtiveram “3a” superior a esse
valor; além das grandes potências
europeias e norte-americanas mais
o Japão e Israel, ressalta-se a presença de países que pertenciam ao
bloco soviético e a Coreia, Bahrain,
Macau, Hong Kong, Singapura, e
Malásia. Países que foram destacados nas variáveis anteriores, como
China, Indonésia, Filipinas e Tailândia já não sobressaíram nesse caso.
Do mesmo modo, observando os
países com maiores variáveis “3c”,
“3d” e “3e”, percebe-se que são bem
diferentes em relação a respectivamente “2c”, “2d” e “2e”. Em geral, os
países mais notáveis no que se refere à exportação setorial de recursos naturais por trabalhador são
economias mais maduras e pouco
populosas. Por sua vez, a lista de
“3b” é bem semelhante à de “2b”,
por ambos em geral referirem-se

a, basicamente, exportadores de
petróleo.
A quarta variável analisada é a evolução do valor agregado setorial,
ou seja, a parcela do setor primário
(exceto mineração e extração) –
“4a”, serviços “4b” e de indústria
“4c” no PIB. Infelizmente o banco
de dados da WDI não apresenta
o valor agregado da mineração
separadamente (mas este será
evidenciado na análise especí ica
dos países selecionados). A variável
“4a” inclui os setores 1-5 da classiicação ISIC (agricultura, pecuária,
loresta, caça e pesca); “4c” inclui
indústria da transformação mais
mineração e extração, construção,
eletricidade, água e gás; “4b” encerra a lista com os grupos 50 a 99,
isto é, comércio varejista e atacado, hotéis, administração pública,
setor inanceiro, serviços pessoais
e pro issionais como educação,
saúde, mercado imobiliário e também as discrepâncias estatísticas
(WDI, 2011). Em adição, analisa-se
o valor agregado da indústria de
transformação (que está contida
em “4c”) como proporção do PIB
em “4d”.
• Variável 4a: VA de agricultura,
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pecuária, loresta, caça e pesca/

PIB, média quinquenal.
• Variável 4b: VA de serviços/ PIB,
média quinquenal.
• Variável 4c: VA de indústria/ PIB,
média quinquenal.
• Variável 4d: VA de indústria
da transformação/ PIB, média
quinquenal.
• Índice IVa: crescimento do valor
agregado das manufaturas em
proporção do PIB, comparando-se 1981-1985 com 2006-2010.
Valor agregado das manufaturas
média entre 2006-2010 / PIB
média 2006-2010
Valor agregado das manufaturas
entre 1981-1985 / PIB média
1981-1985
= 4d[2006-2010] /4d[1981-1985]
• Índice IVb: crescimento do valor
agregado das manufaturas em
proporção do PIB, comparando-se 1981-1985 com 2006-2010
ponderado pelo peso total do
valor agregado das manufaturas
sobre o PIB em 2006-2010.
= IVa*4d[2006-2010] = (4d[2006-2010]
2
/4d[1981-1985]) * 4d[2006-2010] = 4d [20062010] /4d[1981-1985]
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Tabela 4 − Medindo Valor Agregado do Setor/PIB - Principais Países Exportadores de Manufaturas, Combustíveis,
Alimentos, Minérios, Matérias-Primas Agrícolas e Países com Indicadores IVa e IVb mais Altos, 2006-2010

4) Valor agregado setor/ PIB

Indicador

Países com maior indicador

Mundo

4a: VA agricultura,
pecuária, floresta, caça e
pesca/ PIB

Afeganistão, Burkina Faso, República Central Africana, Comoros, Etiópia, Gana, Camboja, Laos, Libéria,
Mali, Mianmar, Moçambique, Malaui, Nigéria, Nepal, Papua Guiné, Ruanda, Ilhas Salomão, Serra Leoa,
Congo.

2,9%

4b: VA serviços/ PIB

Antígua e Barbuda, Bélgica, Bahamas, Bermudas, Chipre, Djibuti, França, Reino Unido, Granada, Hong
Kong, St. Kittis e Nevis, Sta Lucia, Luxemburgo, Macau, Maldivas, Panamá, Palau, Seicheles, Estados
Unidos.

70,1%

4c: VA indústria / PIB

Angola, Emirados Árabes, Azerbaijão, Brunei, Botsuana, China, Congo, Argélia, Gabão, Guiné
Equatorial, Indonésia, Líbia, Arábia Saudita, Suazilândia, Chad, Turcomenistão, Trinidad e Tobago,
Venezuela.

4d: VA indústria da
transformação/ PIB

Bielorrússia, China, República Tcheca, República Dominicana, El Salvador, Finlândia, Indonésia, Irlanda,
Coreia, Malásia, Porto Rico, Romênia, Singapura, Eslováquia, Eslovênia, Suazilândia, Tajiquistão,
Tailândia.

IVa

Camarões, Comoros, República Dominicana, Fiji, Honduras, Indonésia, Irã, Jordânia, Kiribati, Lesoto,
Libéria, Malásia, Nepal, Arábia Saudita, Suriname, Suazilândia, Tailândia, Tonga, Uganda, Emirados
Árabes.

IVb

Camarões, China, Costa do Marfim, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Indonésia, Jordânia,
Coreia, Lesoto, Libéria, Malásia, Mauricio, Paquistão, Sri Lanka, Suriname, Suazilândia, Tailândia.

27%

17,7%

0,7

12,2

Fonte: Elaborado pela autora a partir de WDI (2011).

A maior parte das economias possui a variável “4a” superior ao
mundo – 2,92% entre 2006 e 2010.
Tal como resume a Tabela 4, os países que têm maior parcela do valor
agregado relativamente aos outros
países correspondente à agricultura, extração e pesca estão entre
os mais pobres do mundo: Afeganistão, Burkina Faso, República
Central Africana, Comoros, Etiópia,
Gana, Camboja, Laos, Libéria, Mali,
Mianmar, Moçambique, Malaui, Nigéria, Nepal, Papua Guiné, Ruanda,
Ilhas Salomão, Serra Leoa e Congo.
Por sua vez, a parcela de serviços
no valor agregado mundial (4b)
entre 2006 e 2010 foi em média
70,1%. Os países que mais superaram essa média no mesmo período
foram: Antígua e Barbuda, Bélgica,
Bahamas, Bermudas, Chipre, Dji-

buti, França, Reino Unido, Granada,
Hong Kong, St. Kittis e Nevis, Santa
Lucia, Luxemburgo, Macau, Maldivas, Panamá, Palau, Seicheles,
Estados Unidos. A lista reúne basicamente alguns países avançados
e ilhas utilizadas como paraísos
iscais. Finalmente, a parcela da
indústria sobre o valor agregado total do mundo entre 2006 e
2010 correspondeu a 27%, sendo
mais elevada em Angola, Emirados
Árabes, Azerbaijão, Brunei, Botsuana, China, Congo, Argélia, Gabão,
Guiné Equatorial, Indonésia, Líbia,
Arábia Saudita, Suazilândia, Chade,
Turcomenistão, Trinidad e Tobago, Venezuela. Como esta variável
inclui mineração e manufaturas,
não ajuda muito a detectar em
que os países são especializados.
Por isso o exame de “4d” traz mais

insights sobre a especialização em
manufaturas. Entre 2006 e 2010 a
parcela das manufaturas no PIB do
mundo foi 17,8%, tendo sido 25%
em 1981-1985. Malásia, Tailândia
e Indonésia estão entre os quatro
países (com Suazilândia) em que
a importância relativa do setor na
produção mais se elevou.
Complementando a análise sobre
valor agregado, examina-se a importância do país no valor agregado total e por setor do mundo através das variáveis 4f a 4i e o índice
IVc. Como não há dados para todo o
período, confrontou-se 1998-2000
a 2006-2008.
• Variável 4f: Valor agregado total
do país/ Valor agregado total
mundial, média quinquenal;
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• Variável 4g: Valor agregado de
agricultura, pecuária, loresta do
país / Exportação de agricultura,
pecuária, loresta mundial, média
quinquenal;
• Variável 4h: Exportação de serviços do país/ Exportação de serviços mundial, média quinquenal;
• Variável 4i: Valor agregado de
manufaturas do país/ Valor agregado de manufaturas mundial,
média quinquenal;
• Índice IVc: crescimento da parcela nas exportações mundiais
de manufaturas, comparando-se
8

1998-2000 com 2006-2008.

VA. manufaturas do país 20062008 – VA. manufaturas do país
1998-2000
VA. Manufat. mundial 20062008
VA. Manufat.
mundial 1998-2000
= 1f[2006-2008] – 1f[1998-2000]
Existe uma grande concentração
do valor agregado mundial, principalmente em serviços e na indústria da transformação. Os dois
líderes do ranking de manufaturas, entre 2006 e 2008/9, Estados

Unidos e Japão, produzem mais de
40% do total mundial. Em seguida vêm China (7,1%), Alemanha
(2,3%), e Coreia (2,9%). Os países
em desenvolvimento que alcançaram um resultado e um desempenho mais expressivos foram Brasil,
Coreia, Indonésia, Tailândia, Polônia, África do Sul, Arábia Saudita,
Egito e República Tcheca. No caso
da indústria em geral, os maiores
produtores atualmente são Estados Unidos (25,7%), China (11,8%
do total), Japão (11,4%), Alemanha
(5,1%), e Reino Unido (3,3%). Em
termos de setor primário, os maiores produtores mundiais são China
(18,1%), EUA (9,1%), Índia (9,0%),
Japão (4,5%) e Brasil (3,1%). Os
avanços mais signi icativos foram
de Indonésia, Bangladesh, Arábia
Saudita, Vietnã e Malásia. Em serviços, os países que mais contribuem
para o valor agregado mundial
são EUA (33,6%), Japão (13,8%),
Alemanha (5,3%), Reino Unido
(4,7%) e França (4,1%). E os países
em desenvolvimento em ascensão
mais destacada são China, Índia,
Coreia, Rússia. Turquia, Polônia,
Indonésia e Singapura. Por sinal,
os países que tiveram os maiores
incrementos na participação do
valor agregado mundial (“IVc”)
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entre 1998 e 2008 foram: Bangladesh, Bielorrússia, Cazaquistão,
China, Coreia, França, Finlândia,
Grécia, Índia, Indonésia, Malásia,
Paquistão, Polônia, República Tcheca, Síria, Suécia, Turquia, Tailândia,
Ucrânia, Vietnã.
Para encerrar a investigação inicial
sobre especialização, examina-se
a variável usada por Rowthorn
(1997), Palma (2005) e outros para
analisar desindustrialização: emprego na indústria e nos demais
setores (classi icação idêntica à da
variável anterior). A variável “5a”
re lete a parcela do emprego (L)
na agricultura, pecuária, loresta,
caça e pesca sobre o emprego total;
“5b” é de serviços; e “5c” de indústria. Infelizmente, para esta variável o banco de dados não somente
não apresenta o emprego no setor
de mineração, como também não
distingue o emprego no setor de
9
indústria de transformação.
• Variável 5a: L agricultura, pecuária, loresta, caça e pesca/ L total,
média quinquenal.
• Variável 5b: L serviços/ L total,
média quinquenal.
• Variável 5c: L indústria/ L total,
média quinquenal.
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Tabela 5 − Medindo Emprego do Setor/Emprego Total - Principais Países Exportadores de Manufaturas,
Combustíveis, Alimentos, Minérios, Matérias-Primas Agrícolas, 2006-2010

5)

Emprego setor/
emprego total

Indicador

Países com maior indicador

Mundo

5a: L agricultura,
pecuária, floresta, caça e
pesca/ L total

Albânia, Armênia, Azerbaijão, Bolívia, China, Geórgia, Honduras, Indonésia, Libéria, Marrocos, Mali,
Mongólia, Paquistão, Filipinas, Togo, Tailândia, Tanzânia, Vietnã.

34,6%

5b: L serviços/ L total

Aruba, Antígua e Barbuda, Austrália, Bahamas, Canadá, Ilhas Caiman, Reino Unido, Hong Kong
, Israel, Jordânia, Luxemburgo, Macau, Noruega, Porto Rico, Arábia Saudita, Singapura, Suécia,
Estados Unidos.

43,1%

5c: L indústria/ L total

Bulgária, República Tcheca, Alemanha, Estônia, Croácia, Hungria, Irã, Itália, Lituânia, Macedônia,
Maurício, Peru, Polônia, Portugal, Catar, Romênia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Trinidad e
Tobago.

22,2%

Fonte: Elaborado pela autora a partir de WDI (2011).

O ano mais recente em que “5a”
relativo ao mundo está disponível
no banco de dados é 2005: 34,6%.
Os países do mundo em que “5a”
foi maior em 2005 foram: Albânia
(58%), Armênia (45,5%), Azerbaijão (38,7%), Bolívia (37,8%), China
(41%), Filipinas (35,4%), Geórgia
(54,3%), Honduras (35,4%), Indonésia (40,8%), Libéria (47,6%),
Marrocos (42,1%), Mali (66%),
Mon g ól i a (37, 6%), P aqu i s t ão
(43,9%), Togo (54,1%), Tailândia
(42%), Tanzânia (74,6%), Vietnã
(51,7%). Note-se que todos os países do ASEAN-4 estão presentes
na lista, mesmo com o crescimento
observado nas análises anteriores
das manufaturas nas exportações
e no valor agregado. Mais ainda,
todos registraram valores para
essa variável superiores à média
mundial desde 1980. A parcela dos
empregados nos serviços sobre
o total de empregados do mundo
(5b) em 2005 foi 43,1%. As economias que tiveram maior participação dos serviços no total do
emprego foram Aruba (78,8%),

Antígua e Barbuda (80,1%), Arábia Saudit a (76,1%), Aust rália
(75,3%), Bahamas (80,1%), Canadá
(76,2%), Estados Unidos (78,1%),
Hong Kong (86,1%), Ilhas Caiman (77%), Israel (76%), Jordânia
(77,4%), Luxemburgo (77,2%),
Macau (79,8%), Noruega (75,7%),
Porto Rico (79,7%), Reino Unido
(77%), Singapura (76,6%), Suécia
(76,3%). Por im, o emprego na indústria dos países, e do mundo no
total, em 2005, foi 22,2%. E os países que tiveram maior “5c” entre
2006 e 2010 foram predominantemente da Europa e do ex-bloco soviético: Alemanha (29,3%), Bulgária (35,4%), Catar (46,7%), Croácia
(29,8%), Eslováquia (38,9%), Eslovênia (34,9%), Estônia (33,9%),
Hungria (32%), Irã (32%), Itália
(29,9%), Lituânia (29,4%), Macedônia (31,7%), Maurício (32%),
Peru (34,9%), Polônia (30,9%),
Portugal (29,7%), República Tcheca (39,9%), Romênia (30,9%), San
Marino (37,8%), Trinidad e Tobago
(31,6%).

4 Conclusões
A análise sobre a especialização em
RN produtiva e exportadora e da
diversi icação nos países do mundo
trouxe os seguintes aprendizados
mais importantes:
a) A indústria de transformação
permanece sendo o setor mais
importante no comércio internacional de mercadorias: As exportações mundiais evidenciam
que de 1980 a 2010 a indústria
de transformação continua sendo
o setor que mais produz valor no
comércio internacional de mercadorias. Em termos de pauta de
exportações (variável 1), as manufaturas respondiam por 64%
do total exportado no mundo em
1981-1985 em dólares, e passaram para 70,5% em 2006-2010.
Em seguida vêm as exportações
de combustíveis (que mantiveram participação estável entre
12 e 13%), alimentos (redução
na participação de 12,5% para
7,5%), minérios (estável em
torno de 4%) e matérias-primas
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agrícolas (de 3,7% para 1,6%).
Tomando-se as exportações como
parcela da produção mundial
(variável 2), constata-se que as
de manufatura evoluíram de
12,2% em 1980-1985 para 19,7%
em 2006-2010. Exportações de
combustíveis sobre a produção
evoluíram de 2,6% para 3,3%,
alimentos de 2,4% para 2,1%,
minérios de 0,7% para 1,2%, e
matérias-primas agrícolas de
0,7% para 0,4%. As exportações
por trabalhador do globo estimadas (variável 3) em 2006-2010
de manufaturas foram de USD
3117, seis vezes mais do que de
combustíveis (USD 537) e dez
vezes mais do que de alimentos
(USD 322).
b) Os serviços ganharam importância na produção mundial
em detrimento da indústria
de transformação e de recursos naturais: O valor agregado
mundial passou a ser ainda mais
concentrado em serviços, passando de 58,1% em 1981-1985
para 70,1% em 2006-2010 (variável 4). Produtos da agricultura,
pecuária, loresta, caça e pesca
reduziram sua participação de
6,2% para 2,9%; a indústria de
transformação caiu de 24% para
17,1%, e mineração e extração,
construção, eletricidade, água e
gás de 11,7% para 9,9% entre
1981-1985 e 2006-2010. Ou seja,
os serviços cresceram em termos
relativos em detrimento de todos
os outros setores (antigos setores
secundário e primário). Quando

se examina a distribuição da
força de trabalho entre setores,
também se constata que o setor
de serviços é o que mais emprega.
Apesar de as estatísticas disponíveis não se apresentarem para
todos os anos, estima-se que nos
primeiros anos da década de 80
era cerca de 48%, passando para
43% em 2005. Já o trabalho no
setor de agricultura aumentou de
24% para 34,6%. E o emprego no
restante (transformação mais mineração e extração, construção,
eletricidade, água e gás) passou
de 26,2% para 22,2%.
c) Diversiϔicação é característica
comum dos países desenvolvidos: A participação dos países
desenvolvidos nas exportações e
no valor agregado dos diferentes
setores é alta, o que mostra que
ainda que as manufaturas sejam o
item mais importante das exportações das economias avançadas,
a alta produtividade no setor
primário garante excedentes
exportáveis de proporções tão
grandes que permite que países
com territórios menores como
França, Itália, Alemanha e Holanda estejam entre os maiores
exportadores de alimentos, de
matérias-primas agrícolas e até
mesmo de minérios. Os países
desenvolvidos estão na liderança das exportações de todos os
setores estudados, e também da
geração de valor agregado. Os
países em desenvolvimento que
iguram nessas listas são: China
e Coreia (com índices de cres-
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cimento espetaculares), Índia,
Rússia, Turquia, Singapura, Hong
Kong, Malásia, Indonésia, Tailândia, Filipinas, Polônia e República
Tcheca.
A presente pesquisa continuará a
ser apresentada na próxima edição
deste periódico, desta vez investigando os países que lograram
desenvolvimento econômico entre
1980 e 2010, a im de estabelecer
conexões com a diversi icação exportadora e produtiva.
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1 Este texto deriva da tese de doutorado da
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doutorado-sanduíche em Cambridge, UK).
A autora agradece à Dra. Fernanda Graziella
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2 O termo “dinâmico” se refere ao funcionamento e evolução dos setores que
constituem a produção da economia, suas
inter e intra-relações, estruturas de mercado, mercados de fatores e instituições que
sustentam a estrutura produtiva (OCAMPO,
2007).
3 A NEI foi popularizada por North

(1990). A análise de instituições na
NEI está fundamentada no individualismo metodológico e busca elementos
históricos sobre a origem das instituições. Seu movimento teórico pode ser
resumido como segue: a) construção
de uma sociologia institucional de um
ponto de vista individual; b) construção
de um modelo idealizado de instituições
apto a eliminar custos de transação;
c) o melhor exemplo de economia de
mercado é o Anglo-Saxônico; d) o subdesenvolvimento deriva das instituições
que inibem relações econômicas porque
obedecem à racionalidade política de
grupos não competitivos instalados no
Estado (MEDEIROS, 2001).

condições materiais de expansão iscal
(MEDEIROS, 2012). Vale notar que em
um Estado autônomo, este não somente
segue as demandas dos grupos políticos
que dominam o poder, como também
dele mesmo enquanto organização
que controla um território e um país
(SKOCPOL, 1985).
5 O cálculo foi indireto, medindo-se a parcela
dos setores sobre exportações totais multiplicada pelo valor das exportações totais
sobre o PIB, sendo que nesse segundo termo
as exportações não são somente de mercadorias, mas também de serviços.
6 O cálculo foi indireto, calculando-se a parcela
dos setores sobre exportações totais multiplicada pelo valor das exportações de mercadorias total sobre a quantidade de pessoas
da força de trabalho. Não se apresentam
os índices IIIa e IIIb para este caso porque
teriam diferentes unidades no denominador
e no numerador.
7 Dados sobre exportações de 2010 estavam
indisponíveis.
8 A série de WDI (2011) para valor agregado
na indústria manufatureira disponibiliza
o dado para o mundo a partir de 1998, e a
última atualização foi em 2008.
9 Também não se apresentam os índices Va
e Vb para este caso porque faltam muitas
observações nas séries.

4 A propósito, a ação do Estado em

geral se orienta pelos interesses de
preservação ou extensão de poder
dos grupos que o dominam, o que
está diretamente atrelado à sua força
inanceira e, consequentemente, suas
receitas tributárias. Nesse sentido, o
desenvolvimento econômico é também de interesse do Estado para criar
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Economia da Cultura Chinesa e a Expansão do Instituto Confúcio
JULIO LUCCHESI MORAES (*)

internacional e diplomático ampliado.

1 Introdução
No presente artigo daremos continuidade à série de re lexões sobre
a Economia da Cultura na China
contemporânea. Vimos, anteriormente, os expressivos números
dos setores das artes plásticas e do
audiovisual nos últimos anos. Indicamos também a maneira peculiar
pela qual o segmento criativo vem
se estruturando no país a partir de
parcerias entre grupos públicos e
privados. Se no primeiro artigo nos
detivemos mais nestes, o objetivo
agora será esmiuçar um pouco
mais a atuação daqueles.
Se não resta dúvida que há forte
desenvolvimento de atores ligados
aos grandes capitais internacionais
no campo das artes, é possível a irmar que o esforço o icial de promoção do segmento é igualmente
intenso, seja por ação indireta e/
ou induzida, seja pela formação de
grupos estatais de administração
direta. Para além de interesses voltados exclusivamente à formação
de um mercado interno, veremos a
maneira pela qual a expansão dos
segmentos criativos – e, dentro de
tal contexto, a discussão sobre a
Economia da Cultura chinesa como
um todo – articula-se a um projeto

2 Economia da Cultura e “Soft Power” Chinês
Já destacamos que o desenvolvimento cultural chinês dos últimos
anos, longe de igurar como assunto menor da pauta nacional, vem
sendo tema de diversas discussões
acadêmicas e o iciais. A questão já
havia surgido no 17º Congresso do
Partido Comunista da China (PCC),
em 2007, num discurso do então
presidente Hu Jintao, e reapareceu
no ano passado, em entrevista coletiva da vice-ministra da Cultura,
Zhao Shaohua, na 18ª edição do
evento. Em ambos os pronunciamentos evidenciou-se certa perplexidade dos governantes locais ante
a discrepância entre crescimento
econômico externo intenso e expansão cultural vagarosa.
Noutras palavras, o que Jintao e
Shaohua fazem notar é um anseio
da liderança chinesa em expandir
sua atuação internacional por meio
do assim chamado “Soft Power”.
O termo, como é bem sabido, foi
cunhado nos anos 1990 pelo cientista político norte-americano Jo-
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seph Nye, no bojo de suas análises
sobre política internacional no contexto do neoliberalismo. Em linhas
gerais, o conceito e Nye abarca
todo um conjunto de estratégias,
políticas e ações internacionais
cujo objetivo é o convencimento
e o alinhamento de posições internacionais sem a necessidade
da coerção ou pressão militar ou
autoritária.
A ideia do autor é que os países têm
condição de exercer sua in luência
sobre os demais por meios não
bélicos. Dentro dessa abordagem,
questões como valores nacionais,
estilos de vida, bens culturais e
outras apreciações subjetivas ganham força. Daí a centralidade da
Economia da Cultura no contexto
diplomático chinês.

3 A Expansão do Instituto Confúcio
Como nos diversos outros ramos
de sua Economia, o governo asiático não está medindo esforços
para pôr em prática um projeto
expansivo no segmento cultural.
Além das iniciativas de feição mercadológica, já discutidas em artigo
anterior, outro projeto fundament al encampado por Pequim é o
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alargamento das atividades do
Instituto Confúcio (IC). O instituto
descreve-se como um projeto sem
ins lucrativos cuja tarefa é promover a educação de língua chinesa,
formar professores do idioma e
difundir a cultura da nação chinesa
no exterior.
Sua primeira unidade foi criada
em 2004, em Seul, expandindo-se, desde então, para os diversos
continentes. Em 2011, já contava
com cerca de 350 unidades em 105
países ou regiões. A proposta é que
esse número cresça ainda mais,
atingindo a milésima unidade até
2020 (CHINA VIEW, 2006). Para
tanto, o Instituto conta com pro issionais, colaboradores e voluntários, responsáveis pela realização
das atividades didáticas.
O gigantismo do IC, todavia, é fonte
de grande controvérsia. Se, por um
lado, o PCC argumenta que o projeto
se assemelha a fundações internacionais congêneres – como a Aliança
Francesa, o Instituto Goethe alemão
ou o Instituto Cervantes espanhol
–, analistas ocidentais indicam que
as motivações são distintas. Ao
contrário dos grupos supracitados,
que gozam de autonomia orçamentária e política, o IC está diretamente subordinado ao governo
chinês e serviria como uma espécie
de “representante indireto” dos
interesses de Pequim no exterior.
Seria esse o motivo, por exemplo,
da presença do IC na África. Críticos a irmam que a instalação de

sedes no continente se articula à
tentativa chinesa de aumentar sua
zona de in luência política e econômica, forçando, por exemplo, o
alinhamento de países africanos a
posições em organismos internacionais, como a ONU ou a OMC. Em
2012, o PCC anunciou o lançamento
do programa “Plano de Talentos
Africanos”, cujo objetivo é formar
30 mil estudantes no continente a
partir do oferecimento de aproximadamente 20 mil bolsas patrocinadas pelo governo. De fato, já são
mais de 30 unidades instaladas em
26 países do continente africano
(LI, 2012).
Se a crescente in luência chinesa
na África vem acendendo a luz
amarela no Ocidente, o temor é
ainda maior com sua presença em
regiões desenvolvidas do globo.
Em 2009, o IC contava com diversas unidades na Europa ocidental
e oriental. Só no Reino Unido eram
17 unidades, 9 na Alemanha e 7
na França (STARR, 2009). Nesses
países, o grupo dá preferência pela
instalação de sedes em cidades ou
regiões que registram elevado comércio com a China. A necessidade
de pro issionais bilíngues justi icaria tal decisão.
Noutros casos, todavia, o IC busca
instalar-se em localidades que contenham infraestrutura acadêmica e universitária. Este é, certamente, o caso dos Estados Unidos,
que contam com nada menos do
que 39 unidades, igurando como
maior destino de expansão. Em-

bora várias instituições de ensino
e pesquisa aceitem e estimulem a
presença do grupo no bojo de seus
programas de cooperações internacionais, algumas universidades
não permitiram ou opuseram-se à
instalação de sedes em seus campi,
temendo ações de espionagem ou
outras ameaças internacionais
(MOSHER, 2012).

4 Conclusões
Decisões como estas indicam a
dúbia relação que os países ocidentais vêm desenvolvendo com
a potência asiática no campo da
cooperação internacional. O bom
desempenho econômico chinês
desper t a óbvios interesses em
parcerias, sem falar na necessidade de formar quadros capazes de
ler e se comunicar em mandarim.
Por outro lado, as incertezas sobre
os projetos de Pequim e a falta de
transparência de iniciativas como
o IC freiam parte do dinamismo
nacional. Longe de igurar como
campo neutro, a cultura tem papel
central nessas disputas.
Adiciona-se ao quadro uma última
variável: os constantes atritos e
críticas da comunidade internacional a temas como violação de
direitos humanos, falta de liberdades de expressão e cerceamento
de culturas de minorias étnicas no
país. Pautas como a querela linguística entre a China Continental
e Taiwan, a autonomia da região do
Tibete ou as recentes repressões a
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artistas e ativistas críticos ao regime são apenas algumas das diversas complexidades políticas da segunda
economia mundial. Não nos parece correto ignorar
tais questões quando de nossa análise sobre a Economia da Cultura no país e estes serão, sem embargo,
assuntos do próximo artigo da série.

STARR, Don. Chinese Language Education in Europe: the Confucius
Institutes. European Journal of Education. Special Issue: ChineseEuropean Cooperation in Education, v. 44 (I), p.65-82, mar. 2009.
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A Teoria da Instabilidade Financeira e as Ideias de Minsky
CAMILA DELAI ZANI GRANADO (*)

1 Introdução
Neste terceiro artigo da série de
quatro publicações desenvolvidas
com base no projeto de monogra ia
“Uma breve re lexão sobre a instabilidade inanceira”, o principal
foco foi destacar e analisar elementos chave da teoria de Hyman
Philip Minsky sobre a instabilidade inanceira, seguindo algumas
questões norteadoras por mim
estabelecidas. Em primeiro lugar,
busquei destacar as características
do sistema capitalista que geram
inerentemente, como Minsky defende, a fragilidade da economia e,
como consequência, a instabilidade
inanceira. A principal motivação
foi compreender os aspectos gerais
e especí icos que tornam, segundo a teoria minskyana, as crises
intrínsecas ao sistema, de forma a
admitir que o comportamento oscilatório e transitório dos estados
da economia é natural e estrutural.
Outra questão que norteou esta
análise está relacionada aos mecanismos de propagação que tanto
transmitem quanto ampliam os
efeitos da instabilidade inanceira,
que em um estado de fragilidade
econômica, pode levar a resultados
desastrosos.

Ainda que com um olhar mais crítico seja possível observar certos
aspectos problemáticos em seu
modelo, acredito que Minsky pôde
contribuir de forma relevante com
o estudo nesta área da economia,
principalmente com seus insights
sobre a natureza cíclica do sistema
capitalista e os mecanismos inerentes a este que geram fragilidade
e, possivelmente, instabilidade na
economia. Em especial, chama-me
a atenção o argumento de Minsky
de que o funcionamento do sistema é tal, que os momentos de
euforia econômica carregam em si
e instauram as “sementes” para a
própria desestabilização do sistema. De maneira geral, acredito que
Minsky desenvolveu suas ideias em
uma direção extremamente importante para a teoria macroeconômica, já que explorou elementos institucionais e inanceiros, essenciais
na busca pela representação do
funcionamento prático do sistema
econômico.

2 A Endogeneidade da Instabilidade no sistema capitalista e
os Mecanismos de Propagação
A concepção de Minsk y de que
todos os possíveis estados da economia (estagnação, boom, estabili-

dade etc.) são transitórios e de que
os momentos de euforia econômica
carregam em si as sementes da sua
própria instabilidade parece ter
sido su icientemente desenvolvida
e parece ser adequada na sua análise. Ele a irma que em um sistema
capitalista a estabilidade seria
desestabilizadora, uma vez que
fragilizaria o sistema e, portanto, o
tornaria suscetível à instabilidade
inanceira. Em Minsky (1978), o
autor esclarece seu “grande teorema”, que de ine que a economia
capitalista, com tal sistema inanceiro so isticado, é capaz de operar
inúmeros modos de comportamento, sendo que o vigente dependerá
das relações institucionais, das estruturas inanceiras estabelecidas,
bem como da história da economia.
Outro aspecto que pude extrair da
leitura de Minsky, especialmente
no capítulo 6 de John Maynard
Keynes, de 1975 (doravante J.M.K.),
é a questão da estrati icação do
mercado inanceiro, isto é, as relações entre os agentes seriam estabelecidas em diversos níveis e este
fator seria não somente transmissor, como ampliador dos efeitos da
instabilidade. Em um sistema já
fragilizado pelo seu próprio funcionamento durante uma fase de euforia, qualquer sinal de mercado que
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“assuste” os agentes com incerteza
poderia desencadear uma grande
instabilidade, que seria ampliada
por diversos mecanismos, como a
relação dos agentes. A formação
de “camadas” ou a alavancagem de
renda que se observa no inanciamento de investimentos depende
em grande parte da disposição dos
bancos de fomentar e sustentar
este processo.
Pude observar que um ponto central na análise minskyana é a questão da dívida. Os agentes tomariam
empréstimos para inanciar suas
atividades e posições no mercado inanceiro. Na concepção de
Minsky, a especulação estaria relacionada à proporção dos luxos de
rendimentos dos agentes que estariam comprometidos para a quitação de dívidas, já que, se por um
lado os endividamentos são efetivos e comprometimentos reais, por
outro a renda com a qual se espera
liquidá-los é potencial, ainda não
realizada. Desta forma, ica evidente como as decisões em tal sistema
inanceiro são “apostas”, uma vez
que se especula uma receita incerta para cobrir uma dívida de fato
contraída.
A dívida seria, a meu ver, um grande e potente mecanismo de transmissão dos efeitos de uma instabilidade no modelo desenvolvido
por Minsky, uma vez que o compromisso com endividamentos,
que em grau exagerado poderia
tornar o sistema econômico frá-

gil, interligaria os indivíduos e as
entidades no mercado inanceiro.
Ainda discutindo sobre as dívidas,
Minsk y explica como variáveis
econômicas estariam fortemente
relacionadas, de forma a estabelecer um canal de transmissão. Em
Minsky (1975), ele argumenta que
tanto a avaliação de ativos capitais,
que determina o nível corrente de
investimento, quanto a habilidade
de cumprir com os compromissos
contratuais, dependem fortemente
do lucro bruto das irmas, que por
sua vez é determinado pelo investimento. Assim, Minsky conclui
que esta estrutura pode tornar
a economia vulnerável, porque o
nível de investimento determina
não somente a demanda agregada
como a viabilidade das estruturas
de dívidas.
Em uma economia cujas unidades
são intimamente ligadas por laços
inanceiros, é razoável imaginar a
facilidade e a rapidez com que os
efeitos de uma avaliação equivocada de um indivíduo ou de um pequeno grupo de agentes podem se
espalhar pelo sistema. Como todo
posicionamento é em certo sentido
uma aposta, sob a ótica de Minsky,
se em qualquer grau a incerteza
atemorizar os participantes do
mercado, e se a economia estiver
fragilizada com alto nível de alavancagem inanceira, não somente
é possível, como provável, que os
efeitos de uma onda de pessimismo
se alastrem e gerem grande instabilidade.
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O efeito dominó de tal situação e
o pânico instaurado seria ainda
ampliado pelo caráter lexível e volátil do mercado inanceiro. Como
apontado por Keynes, um mercado
em forma de Wall Street possibilita a revisão de posições a todo
o momento, além de conectar em
diversos níveis muitos agentes, de
forma que os efeitos de uma instabilidade poderiam ser rapidamente
transmitidos e potencializados.
Acredito ser possível identi icar em
um mercado inanceiro organizado
de tal forma um mecanismo de
retroalimentação do pânico e dos
sintomas de uma desestabilização
da economia.
Pareceu-me extremamente interessante e bem construído o argumento de Minsky, em seu capítulo
6 de J.M.K., sobre a forma como um
boom na economia pode levar à
fragilidade do sistema. Ele a irma
que em um momento de euforia, as
irmas se comprometem mais expressivamente com o inanciamento de suas atividades por meio de
dívidas; tanto as famílias, quanto
as empresas, “cortam” seus luxos
de caixa e seus ativos líquidos relativamente a dívidas, e os bancos elevam seus endividamentos
que inanciam suas posições, por
exemplo, em papéis do governo.
A estrati icação das dívidas se
intensi icaria ainda mais quando
instituições inanceiras que não
são bancos passassem a utilizar
papéis do mercado inanceiro e
títulos de longo prazo para investir
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em fundos. Além disso, as famílias,
que podem tomar empréstimos,
colaborariam com este processo ao
comprometerem seus rendimentos, como o salário, em endividamentos. Minsky defende que, no
decorrer de um boom, os agentes
são forçados a assumir posições
ainda mais arriscadas no mercado,
de vender seus ativos inanceiros
para pagar compromissos e dívidas, o que é denominado “position-making”.
Minsky busca esclarecer em seus
estudos de 1975 e 1979 outros
mecanismos que, a seu ver, fragilizam o sistema durante um boom
econômico. Segundo ele, as estruturas de dívidas aceitáveis sempre
consideram uma margem de segurança relevante para que, caso a
economia não esteja bem, os luxos
de caixas ainda consigam cumprir
com os contratos pendentes. Durante um período de estabilidade,
as dívidas podem ser facilmente
validadas pela receita dos agentes,
tornando-os mais con iantes e distorcendo sua percepção sobre seus
endividamentos, de forma que eles
passam a acreditar que as margens
de segurança adotadas estão mais
elevadas do que o necessário. Não
somente aumenta o volume de negociações no mercado inanceiro,
como também o de dívidas envolvidas nas transações, tornando o sistema cada vez mais frágil. Assim,
percebe-se que é principalmente a
mudança de expectativa dos agentes, que se sentem bastante otimis-

tas com a atividade econômica, que
estimula a fragilização do sistema.

ção de renda das irmas e intensi icando ainda mais o problema.

Outro aspecto do sistema que levaria à desestabilização está relacionado à função de preferência
por liquidez. Por ser compreendida
como um ativo especial, a moeda
seria fator “concorrente” da demanda agregada porque os agentes
podem deixar de colocar dinheiro
em circulação, ou seja, podem deixar de demandar, para garantir que
seus recursos se mantenham em
forma de moeda. Esta seria, segundo as concepções de Keynes e de
Minsky, o veículo mais seguro, em
um mundo incerto, para se transportar riqueza ao longo do tempo.

Em suma, segundo Minsk y, um
aumento pela preferência por liquidez, que pode ser ocasionado, por
exemplo, por maior incerteza dos
agentes, geraria fragilidade do sistema em dois sentidos – elevando
a taxa de juros e, portanto, aumentado o nível de endividamento dos
agentes; e diminuindo a demanda
agregada, levando a uma queda nas
receitas esperadas. O aumento dos
juros não somente encareceria a
rolagem de dívidas, o que antes poderia ser uma opção considerável
para os agentes, como diminuiria
a capacidade de estruturação de
novos inanciamentos pelas irmas,
já que o rendimento cairia em consequência do enfraquecimento da
demanda. Assim como Minsky argumenta, este mecanismo instaurado em um sistema cujo mercado
inanceiro é bastante so isticado e
tem grande poder de difusão pode
gerar efeitos catastró icos na economia.

Minsky também se mostra alinhado com a discussão de Keynes acerca da demanda efetiva, que seria
responsável por dar os estímulos à
produção. A aposta sobre o nível de
produção poderia se revelar arriscada caso a preferência por liquidez ganhasse força, concorrendo
com a demanda agregada, que seria
enfraquecida e comprometeria a
geração de renda para os produtores. Ou seja, um movimento que
tornasse os agentes inseguros, por
exemplo, no mercado inanceiro,
os faria se ater aos seus ativos em
forma de moeda, o que prejudicaria não somente a questão dos
endividamentos inter-relacionados
e estrati icados, por causar uma
elevação da taxa de juros, como
enfraqueceria a demanda por bens
e serviços, comprometendo a gera-

Um momento de euforia seria caracterizado, de acordo com o apresentado em Minsky (1970), por
uma série de fatores. A falsa expectativa de que a estabilidade
vai perdurar por um longo período faria os agentes se sentirem
menos inseguros sobre o futuro,
aumentaria a disposição de assumir compromissos inanceiros
e melhoraria a avaliação sobre o
valor presente dos ativos capitais.
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A euforia seria desestabilizante
por aumentar rapidamente o valor
do capital e por tornar tanto os
agentes mais dispostos a inanciar
suas posições com novas dívidas,
como os emprestadores a aceitar
ativos de baixo rendimento. Ao
longo da progressão do boom, a
necessidade dos agentes de re inanciar suas posições e/ou assumir
outros endividamentos, principalmente de agentes com inanças
especulativas ou Ponzi, aumentaria
a pressão sobre o sistema.
Ainda em Minsky (1970), o autor
defende que para diminuir ou acabar com a euforia é necessário que
uma crise se desencadeie, ou que
haja pelo menos bastante desgaste
do sistema inanceiro. O banco central também deveria evitar adotar
políticas restritivas, uma vez que o
sistema bancário conseguiria driblar as medidas e buscaria inovação ou experimentação. O estopim
de uma crise, em uma economia
fragilizada, poderia ser desencadeado, por exemplo, pela tentativa simultânea de consumidores,
irmas e instituições inanceiras
de melhorar o seu balanço de pagamentos, levando a um desequilíbrio econômico.
Em diversas passagens da bibliogra ia percorrida, pude notar explicitações plausíveis aparentemente
coerentes de características do sistema capitalista que in luenciam
em seu comportamento cíclico.
Minsky (1979) defende que o sis-

tema inanceiro tem papel crucial
neste sentido, uma vez que tanto
as posições nos ativos capitais,
quanto as atividades de produção,
consumo e investimento têm que
ser inanciadas. A estruturação
de dívidas, além de sustentar as
negociações de ativos capitais e
de bens, cria, à medida que aumenta em volume, relações entre
os agentes. Durante momentos de
prosperidade a visão dos agentes
se distorce, uma vez que estes se
tornam otimistas e passam a crer
que o risco das operações não é tão
grande, fazendo o sistema instável.
Nestes períodos de tranquilidade,
portanto, aumentaria a demanda
inelástica por inanciamento de
investimento, elevando a estrati icação do sistema e a intermediação
inanceira. Se algum fator levasse à
queda do investimento, e portanto dos lucros, os agentes teriam
frustradas suas expectativas de
diminuir seu endividamento. Consequentemente, a economia capitalista introduziria a instabilidade
quando, durante um período de
tranquilidade, crescesse em ritmo
acelerado e estabelecesse limites
lexíveis para esta expansão.
Parece ser plausível que a estabilidade colaboraria para a instauração de uma euforia, principalmente
por conta da revisão das expectativas por parte dos agentes, que
teriam sua percepção sobre risco
e sobre o momento econômico
alteradas. Acredito que a lexibilização dos limites para a expansão
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estaria fortemente ligada ao comportamento dos indivíduos, pois no
limite são os próprios agentes que
são responsáveis pela regulação e
pela iscalização da atividade econômica.
A argumentação de Minsky sobre a
forma como a fragilização do sistema se instaura durante um período
de boom ou de estabilidade é bastante relevante. É muito interessante a visão de que são exatamente os momentos de prosperidade na
economia que geram os efeitos que
fragilizam o sistema, e o tornam
cada vez mais suscetível a instabilidades. Em minha opinião, uma das
principais contribuições de Minsky
foi a sua percepção sobre o comportamento cíclico da economia e
sobre a maneira como cada estado
gera mecanismos que desestabilizam o sistema.
Pude observar uma série de fundamentos que justi icariam a endogeneidade da instabilidade no
sistema capitalista, como a forma
como a atividade econômica, a
exemplo de negociações de ativos
e decisões de investimento, precisa ser inanciada por dívidas.
Outros componentes importantes
seriam a estruturação de dívidas e
as relações estabelecidas entre as
unidades econômicas, que tomam
empréstimos e especulam seu rendimento. O estudo da função de
preferência por liquidez e os impactos desta na demanda agregada, que por sua vez estimularia a
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produção, também se mostrou, a
meu ver, essencial na compreensão da instabilidade intrínseca ao
sistema, principalmente porque
em um mercado dominado por incerteza, a moeda seria vista pelos
agentes também como reserva de
valor e como o ativo mais seguro.
Em um sistema no qual os agentes
podem repentinamente se apegar
ao dinheiro em espécie, causando
grande desequilíbrio na economia,
é bastante razoável supor que a
instabilidade seja causada internamente.
Outra contribuição importante de
Minsky é a visão de que qualquer
projeto de investimento, seja ele
hedge, especulativo ou Ponzi, é
realizado e decidido sob a incerteza. Os agentes comprometem uma
renda potencial em dívidas certas,
de forma que todas as decisões de
inanciamento através do endividamento são apostas. À medida
que a economia prospera e que os
lucros aumentam, as expectativas
dos agentes se alteram, a estruturação de dívidas passa a ser menos
cautelosa e as margens de segurança são reduzidas, o que colabora
com a fragilização do sistema. Em
Dymski e Pollin (1992), é esclarecido que a fragilidade na concepção
de Minsky torna a economia menos
capaz de absorver os choques, que
podem levar a crises e a de lação
de dívida. Além disso, o risco dos
emprestadores e tomadores de
empréstimo aumentaria, o que levaria a uma queda no investimento
inanciado por dívidas.

Os mecanismos propagadores dos
efeitos de uma instabilidade identiicados por Minsky também são diversos, a exemplo da estrati icação
do sistema inanceiro e da inter-relação entre as unidades, como
irmas e agentes. Adicionalmente,
pode-se destacar a caracterização
do mercado inanceiro como o Wall
Street, que seria lexível e volátil.
Por permitir a revisão de posições,
por relacionar dinheiro de muitos
agentes e por envolver um grande
volume de negociações, o mercado
inanceiro teria grande poder de
difusão e de ampliação dos efeitos
de oscilações na economia. Em
Dymski e Pollin (1992), ao sintetizarem a teoria minskyana, os autores destacam que o mercado seria
o canal pelo qual as expectativas
desapontadas transmitiriam a instabilidade para a economia como
um todo. A meu ver, estes mecanismos do sistema que transmitiriam
e aumentariam os efeitos da instabilidade não deixam de ser também
causadores desta, uma vez que colaboram essencialmente para a sua
“instauração” na economia.
Apesar de ter notado uma série de
contribuições da teoria de Minsky,
acredito que existem aspectos problemáticos em seu arcabouço analítico, já que ele não desenvolveu e
inalizou suas ideias de forma su icientemente detalhada. Em outras
palavras, apenas pela bibliogra ia
que visitei, tive a impressão de que
as ideias de Minsky icaram confusas em certas passagens, principalmente porque ele introduz muitas

variáveis e estabelece inúmeras relações entre elas, não consolidando
um modelo inal bem explicado.
Acredito que algumas das críticas
feitas em Dymski e Pollin (1992)
sejam pertinentes. Eles alegam que
Minsky não buscou evidências para
dar suporte a sua teoria, o que poderia ter modi icado e reforçado as
suas concepções.
Outra crítica direcionada a Minsky
pelos autores é que sua análise da
instabilidade inanceira é um tanto
quanto limitada, ao deixar de incorporar elementos essenciais ao
estudo da macroeconomia, como
os mecanismos de produção e distribuição. Minsky dá grande ênfase ao sistema inanceiro e acaba
não priorizando questões, que não
somente são extremamente importantes para a construção de
modelos macroeconômicos, como
também teriam papel fundamental
para o desenvolvimento de sua
teoria, cujo foco está na instabilidade sistêmica. De acordo com
Dymski e Pollin (1992), Minsky
não discutiu com a devida atenção
aspectos e medidas que pudessem
levar à estabilização da economia,
como questões distributivas, o que
poderia ter tornado sua tese mais
robusta.
Em suma, concordo com Dymski
e Pollin que Minsky pode trazer
grandes contribuições para o estudo da economia, mas que o fez
de certa forma incompleta. Apesar
de ter trazido ideias de grande potencial, Minsky não consolidou um
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modelo inal que compreendesse mais amplamente
alguns aspectos fundamentais da teoria macroeconômica e parece ter deixado algumas de suas concepções
pouco detalhadas. Contudo, não deixo de admirar o
seu trabalho, o qual contribuiu de forma bastante
relevante para esta área de pesquisa, principalmente
com a discussão de certos insights sobre a dinâmica
do capitalismo e com a elaboração de mecanismos
econômicos para esclarecê-la. A sua ideia de desenvolver um arcabouço analítico baseado na teoria keynesiana foi bem-sucedida, pois ele de fato construiu
uma teoria com o aspecto inanceiro e institucional a
partir de Keynes. Embora seja possível criticar alguns
aspectos de seu arcabouço, em termos gerais, Minsky
introduziu concepções importantes, que foram muito
bem percebidas por ele, principalmente com relação à
estrutura do mercado inanceiro e sua in luência no
funcionamento da economia.

__________. The ϔinancial instability hypothesis: an interpretation of
Keynes and an alternative to “standard” theory. Hyman P. Minsky Archive, Levy Economics Institute of Bard College. Paper 38,
1975. Disponível em: <http://digitalcommons.bard.edu/hm_archive/38>. Acesso em: 17 jul. 2012.
__________. Capitalist Financial Processes and the Instability of Capitalism. Hyman P. Minsky Archive, Levy Economics Institute of Bard
College. Paper 203, 1979. Disponível em: <http://digitalcommons.
bard.edu/hm_archive/203>. Acesso em: 17 jul. 2012.
__________. The ϔinancial instability hypothesis: a restatement. Hyman
P. Minsky Archive, Levy Economics Institute of Bard College. Paper
180, 1978. Disponível em: < http://digitalcommons.bard.edu/
hm_archive/180>. Acesso em: 17 jul. 2012.
__________. Financial Instability Revisited: The Economics of Disaster.
Hyman P. Minsky Archive, Levy Economics Institute of Bard College. Paper 80, 1970. Disponível em: <http://digitalcommons.
bard.edu/hm_archive/80>. Acesso em: 17 jul. 2012.

Referências
DYMSKI, Gary; POLLIN, Robert. Hyman Minsky as hedgehog: the
power of Wall Street paradigm. In: FAZZARI, Steven; PAPADIMITRIOU, Dimitri. (Org.). Financial conditions and macroeconomic
performance: essays in honor of Hyman P. Minsky. London: M.E.
Sharpe, 1992.
MINSKY, Hyman Philip. John Maynard Keynes – Hyman P. Minsky’s
inϔluential interpretation of the Keynesian revolution. Estados
Unidos: Columbia University Press, 1975.

fevereiro de 2013

(*) FEA-USP.
(E-mail: camila.granado@usp.br).

57

ecorresenhas & cia

Ecorresenha
DAVIS, Gerald F. Re-imagining the Corporation  artigo preparado para o Encontro Anual da
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THIAGO FONSECA MORELLO (*)

A estrutura corporativa hierárquica e centralizadora, desenhada
sobretudo para atender aos interesses dos acionistas, por mais
lexível que tenha se mostrado
para fazer frente às particularidades de múltiplas nações, “globalizando-se”, mostra-se, contudo,
irredutivelmente rígida em alguns
dos aspectos cruciais dos quais o
desenvolvimento sustentável mundial no século XXI depende.
O autor revisa a história das “corporações públicas” (empresas de
capital aberto, vide nota de rodapé à página 5) norte-americanas
para demonstrar como as transformações organizacionais por
elas atravessadas apontaram para
a descentralização de seu processo
de tomada de decisão (p. 7-11).
Isto se deu  via terceirização e
automação (p. 12)  , porém, com
a progressiva perda de capacidade para dar suporte ao bem-estar
social por meio, por exemplo, da
abertura de postos de trabalho
duráveis e em número compatível
com a população economicamente
ativa (p.12-13 e p.17). Além disso,
bene ícios como o acesso a serviços

de saúde e à previdência acabaram
se tornando menos recorrentes no
“menu” oferecido à mão de obra (p.
13).
O estado de bem-estar social foi
literalmente demolido nos EUA (p.
12) junto com aquilo que o autor
denomina, em uma tradução literal,
por “corporação pública”, procurando ressaltar as funções sociais
desempenhadas, no passado, pelas
organizações do setor privado.
A volatilidade de preços e do próprio valor de mercado das empresas, uma decorrência inexorável
do capitalismo pilotado a partir de
Wall Street é apenas mais uma das
evidências do colapso em questão
(p. 12). Assim como o encurtamento do tempo de vida das irmas (p.
13).
Daí porque é a irmado que a desagregação das corporações (públicas, no sentido do autor) é uma das
principais causas do “dramático
aumento” na desigualdade nos últimos 20 anos (p. 16).
Em meio às ruínas (p. 20 e 28)
deste modelo de fazer negócios, as

quais se tornam mais aparentes
em meio à crise econômica atual,
o autor enxerga a saída para uma
sociedade menos desigual e mais
adaptada a um meio ambiente inito (p. 28-35).
Uma das lições a serem retiradas é
a de que é possível suprir produtos
e serviços a partir de pequenas
unidades autônomas: grandes estruturas centralizadas não são um
imperativo.
Avanços tecnológicos no campo da
produção e da geração/disseminação de informação (ver p. 20-21)
dão fundamento a esta possibilidade, entre as quais se destacam soluções cooperativas como softwares
open source e autossuprimento de
energia solar e eólica a partir de
aparatos detidos por pequenas comunidades (p. 21).
O autor lista os quatro princípios
da organização econômica pós-corporativa:
• A abrangência das instituições
deve ser equivalente à abrangência do problema. Em se tratando
de adaptação/mitigação das
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mudanças climáticas, por exemplo, é preciso que a
tomada de decisão ocorra no nível nacional. Mas,
para diversos outros problemas, como o suprimento
de energia, o poder de ação deve estar concentrado
no âmbito local.
• As instituições devem ser desenhadas de maneira a
poder desempenhar todas as funções vislumbradas
e não adequar-se a modelos tradicionais. A empresa,

arranjos, como cooperativas de produtores agrícolas
e empresas autogeridas, são também mencionados (p.
30 e 31).
A leitura do artigo leva à conclusão de que há tecnologia para produzir, localmente, soluções para problemas locais. Há, porém, carência de capacidade, detida,
coletivamente, pelo grupo social afetado por um dado
problema, para se organizar, colocando em prática soluções pré-de inidas, mesmo que em caráter de teste.

cujos funcionários são contratados formalmente,
pode não se adequar, por exemplo, ao objetivo de
produzir um software tão personalizável como o
Linux (p. 28).
• É preciso ter em vista a necessidade de reduzir emissões de carbono, o que clama pela circunscrição das
redes de circulação de mercadorias ao âmbito local.
• Apesar de o controle local ser preferível, deve-se
manter a comunicação com o “resto do mundo”.
Na última seção do artigo, o autor apresenta alguns
exemplos de iniciativas atuais em que estes princípios
são seguidos, a maior parte deles englobando a produção e disseminação online da informação. Mas outros

fevereiro de 2013

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

