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Finanças Públicas: LDO – O Velho Modelo de Aumento de Receita com Flexibilização Criativa
VERA MARTINS DA SILVA (*)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) é a peça do sistema orçamentário que de ine os parâmetros da política iscal para o ano
seguinte à sua aprovação e norteia
os parâmetros para a elaboração
do orçamento do governo para o
período seguinte. A LDO foi criada
pela Constituição Federal de 1988
e alcançou uma relevância maior a
Partir da Lei de Responsabilidade
iscal de 2000 ao exigir a explicitação da origem de recursos, programas que não podem ser objeto
de contingenciamento, renúncia
de receitas e formas de sua compensação, aumento de despesas
continuadas e, especialmente, a deinição de metas iscais para o ano
seguinte, assim como para os três
exercícios seguintes. Em que pese o
aspecto de futurologia baseada em
expectativas voláteis, a LDO acaba

se tornando um instrumento de
comunicação entre as autoridades
iscais e a sociedade. Através dela é
possível a análise da política iscal
no médio prazo.
Nesse sentido, a LDO em discussão
1
no Congresso este ano de ine:
O objetivo primordial da política
iscal do governo é promover a
gestão equilibrada dos recursos
públicos, de forma a assegurar a
manutenção da estabilidade econômica e o crescimento sustentado e socialmente justo. Para isso,
atuando em linha com as políticas
monetária, creditícia e cambial, o
governo procura criar as condições
necessárias para a queda gradual
do endividamento público líquido
em relação ao PIB, a redução das

taxas de juros e a melhora do per il
da dívida pública. (grifo nosso)

Portanto, repete-se o compromisso
com a estabilidade econômica, ou
seja, o controle da in lação, com
ênfase no aspecto redistributivo
e de redução da relação dívida
líquida/PIB. Contudo, entre o discurso genérico e os dados atuais,
percebe-se que há uma tendência
à maior tolerância com a in lação,
de modo que a questão só se torna
efetivamente um grande problema
se a taxa acumulada de um ano do
Índice de Preços ao Consumidor
Ampliado (IPCA) da FIBGE superar
o teto da meta, ou seja, 6,5% aa.
A visão de in lação ainda sob controle, política monetária estabilizada com taxa de juros baixa 2 e o
desempenho sofrível da produção
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interna, com um crescimento modestíssimo de 0,9% em 2012, fazem
surgir a percepção de que a política iscal deve ser anticíclica.
Apesar disso, a política iscal continua adotando como meta a obtenção de superávit primário, isto
é, receitas menos despesas excluindo-se os itens inanceiros, da
ordem de 3,1% do PIB, a chamada
meta cheia. Entretanto, o que já
aparecia como uma possibilidade
eventual nas LDOs anteriores, ou
seja, a redução da meta cheia pelos
gastos relativos aos investimentos
do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) e do Programa
de Sustentação do Investimento
(PSI), agora entram explicitamente
como instrumento a ser efetivamente utilizado. Isto signi ica que
o conceito de meta de superávit
primário perdeu seu signi icado
mais comumente entendido pelos
analistas, passando mais a ser uma
variável de acompanhamento do
que uma meta iscal a ser atingida
3
a todo custo.
Conforme o PLDO, o resultado nominal, previsto em -0,70% do PIB
para 2014, é apenas indicativo,
pois depende de variáveis fora de
controle da política iscal, ou seja,
variáveis monetárias e inanceiras. Aliás, essa tem sido a crença
desde a adoção do regime de metas
de superávit primário, in lação e
câmbio lutuante, desde 1999. A
rigor, os diversos níveis de governo
só têm sob sua governabilidade os
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gastos, pois também as receitas públicas dependem do desempenho
econômico e, por mais e iciente
que seja a burocracia estatal para
ampliar a arrecadação de tributos,
o limite é o próprio crescimento da
economia, que em períodos de estagnação se impõe como um limite
à arrecadação.
Como a obtenção de superávit primário depende da arrecadação,
que, por sua vez, depende da atividade econômica, há uma circularidade no processo, icando relativamente fácil atribuir a fatores fora
da gestão governamental a obtenção do resultado primário ao inal
de cada exercício. 4 No caso dos
resultados de 2012, a explicação
apresentada no PLDO para o uso de
arti ícios criativos para obtenção
do resultado almejado recaiu sobre
o desempenho fraco do PIB em
2012 e este foi causado por fatores
externos adversos, especialmente a
continuidade da crise na eurozona
e da desaceleração da economia
chinesa. É curioso destacar a defesa das autoridades iscais para o
baixo desempenho da economia no
ano anterior:
No setor externo, um dos impactos
da crise ica evidenciado na queda
do valor exportado, que somou US$
242,6 bilhões em 2012, redução de
US$ 13,5 bilhões frente a 2011. Com
isto houve redução de US$ 10,4
bilhões no superávit da balança
comercial, principal contribuição
para a pequena elevação do dé icit

em transações correntes. O saldo
negativo em transações correntes,
contudo, foi inanciado pelo forte
ingresso líquido de investimentos
estrangeiros diretos (IED) no País,
US$ 65,3 bilhões, próximo do recorde histórico de 2011 (US$ 66,7
bilhões) e mantendo a participação
do Brasil no luxo global de investimentos acima de 4,0%.

Sem dúvida, é muito importante
que o Brasil seja o destino de investimentos estrangeiros, o que
mostra que o País apresenta-se
como uma economia atrativa. Entretanto, o fraco desempenho da
atividade e o ressurgimento da
in lação recolocam os desa ios
para a continuidade de modelo de
desenvolvimento. Por outro lado, a
dependência de recursos externos
para fechar as contas externas traz
um risco inerente aos movimentos
internacionais de capital, reconhecidamente voláteis.
Em relação às perspectivas para
2013, as autoridades iscais trabalharam inicialmente com uma
expectativa de crescimento real
do PIB de 3,5%, acima da expectativa média de mercado, que havia
oscilado em torno de 3%, e ainda,
conforme exigência legal, o projeto
trabalha com expectativa de crescimento real de 4,5%, 5% e 4,5%
respectivamente em 2014, 2015
e 2016. O crescimento, segundo
o projeto, deve vir da demanda
doméstica em expansão, principalmente em função do consumo
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das famílias, impulsionado pelo
mercado de trabalho com alta ocupação da mão de obra, ampliação
da massa salarial e crédito ao consumo. No texto do PLDO ica claro
que o objetivo maior do governo
federal é melhorar a justiça social e
o seu modo de fazer isso é pela continuidade da política redistributiva
e incentivo ao consumo de bens e
serviços.
Há também uma expectativa muito
otimista em relação ao crescimento do investimento, segundo o projeto “voltando a crescer quase o
dobro do crescimento do PIB”. É
bem provável que o investimento
volte mesmo a crescer em 2013,
mas isso decorre do simples fato
de que o investimento foi muito
baixo em 2012 e deve-se esperar
um retorno ao normal. Adicional-

mente, à medida que se aproxima
o ano eleitoral, é muito plausível
uma aceleração do investimento
público, o que é uma característica
do ciclo eleitoral sobre os gastos
públicos.
Contudo, a esperada expansão da
demanda interna deverá se re letir
negativamente nas contas externas, pois em uma economia aberta
parte do crescimento da demanda
acaba vazando para o exterior, a
não ser que as exportações acelerem com a economia mundial retomando seu dinamismo, o que não
parece ser o caso. A Tabela 1 apresenta as principais variáveis macro
projetadas no projeto da LDO.
Do lado da oferta, o governo espera uma retomada do setor industrial, especialmente em resposta
aos estímulos iscais e proteção

contra concorrência externa para
vários setores, destacando-se o
Plano Brasil Maior, adoção de margens de preferência, desonerações
tributárias para diversos setores,
redução da tarifa de energia elétrica, taxa cambial mais depreciada e
juros mais baixos. Mas a realidade
do início do ano já aponta para a
continuidade dos problemas no
setor industrial, com uma queda
de 0,5% no acumulado do primeiro trimestre de 2013 em relação a
2012, que já foi um ano sofrível. A
boa notícia nesse âmbito é o crescimento de 9,8% no acumulado do
primeiro trimestre de 2013 em
relação ao mesmo período do ano
anterior da produção da indústria
de bens de capital, o que sugere
que inalmente as medidas tomadas ao longo de 2012 começaram
a surtir efeito.

Tabela 1 – Parâmetros Macroeconômicos Projetados pelo PLDO
2014

2015

2016

4,5

5

4,5

Taxa Selic Efetiva (média % a.a.)

7,28

7,19

7,22

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

2,06

2,08

2,08

PIB (crescimento real % a. a.)

Superávit Primário do Setor Público Não Financeiro

3,1

3,1

3,1

Previsão para o reconhecimento de passivos

0,29

0,26

0,24

Dívida Líquida com o reconhecimento de passivos

30,9

28,4

26,4

Resultado Nominal

-0,7

-0,42

-0,36

Para 2014, a meta de superávit
primário foi projetada em R$ 167,4
bilhões para o setor público não
inanceiro, o que equivale a 3,1%
do PIB estimado para o ano, sendo
mantida essa meta para 2015 e

2016. A meta anual de superávit
primário do Governo Central para
2014 é de R$ 116,1 bilhões, equivalente a 2,15% do PIB estimado
para o ano. Como nos anos anteriores, a meta do Governo Central

poderá ser reduzida em função de
gastos do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC). O montante
de redução foi elevado para R$ 67,0
bilhões, o que inclui também os
montantes estimados para desone-
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rações tributárias. Portanto, o que o Governo Central
pretende entregar efetivamente é um superávit primário da ordem de R$ 49 bilhões em 2014.
Além disso, não há intenção de cobrir o descumprimento das metas iscais por parte de Estados e Municípios, o que na verdade é muito razoável, uma vez
que, além da própria autonomia dos níveis de governo,
os níveis subnacionais têm tido também di iculdades
na obtenção das metas acordadas com a União nos
diversos contratos de re inanciamento da dívida em
vigor em função da redução da atividade econômica
que também atinge suas receitas próprias e as transferências intergovernamentais. Estas, por sua vez, têm
sido erodidas pelas desonerações do Imposto sobre
5
Produtos Industrializados (IPI) realizados pela União.
A lexibilização da política iscal tem ocorrido não só
a nível federal, mas também nas unidades federadas, e
os instrumentos para isso são a ampliação dos limites
de endividamento público subnacional e a discussão
no Congresso sobre alterações de alguns itens dos
contratos de re inanciamento das dívidas irmados no
inal dos anos 90.
A adoção de uma política iscal anticíclica e a consequente lexibilização das metas iscais caem bem
como discurso e prática, porém, infelizmente, não
são para todos: não são para os setores ou empresas
que não são bene iciadas pelo conjunto de medidas
de desoneração, proteção e incentivo ao aumento de
produtividade, nem para a maioria das pessoas ísicas.
Há estimativa de renúncia iscal alcançando R$ 65 bilhões para 2014, dos quais R$ 36 bilhões são relativos
à Previdência, ou seja, praticamente metade do total
refere-se a receitas previdenciárias que não ocorrerão. Adicione-se a isso a Desvinculação de Receitas da
União (DRU) – não é de se espantar que a Previdência
apresente resultados di íceis.
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Quanto às pessoas ísicas, consumidores em geral,
a inal, alguém tem de pagar a conta, prevalecendo o
velho modelo de ajuste pela receita e não pelos gastos
públicos. Isso pode ser visto na Tabela 2, que reproduz
os dados do Anexo IV.13 do PLDO, que mostra claramente que a expectativa principal ainda é de aumento
de receita permanente, em torno de R$ 37 bilhões,
uma redução de despesa permanente de R$ 199 milhões e, após as transferências constitucionais a Estados e Municípios, espera-se um aumento permanente
de receita de R$ 27 bilhões, dos quais R$ 18 bilhões
estão já destinados ao inanciamento do crescimento
vegetativo dos gastos sociais. Os gastos crescentes
com despesas referentes ao salário mínimo desta vez
não são tão signi icativos, em função do fraco cresci6
mento de 2012. O resultado inal esperado para 2014
é um aumento de R$ 7 bilhões nas disponibilidades do
Governo Central. En im, tudo isso são projeções e suposições, mas a única coisa certa é que a carga tributária tende a continuar crescendo, porém, suportada por
menos agentes econômicos.

Tabela 2 - Eventos Previstos para 2014 - R$ Milhões
Aumento de Receita Permanente

36.895

(-) Transferências Constitucionais

7.989

(-) Transferências ao FUNDEB

1.805

(-) Complementação da União ao FUNDEB
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)
Redução Permanente de Despesa (II)

153
26.948
199

Margem Bruta (III)= (I) + (II)

27.147

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)

20.264

IV.1. Crescimento vegetativo dos gastos sociais

18.174

IV.2. Aumento real do salário mínimo

2.089

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)

6.883

Fonte: Anexo IV -Metas Fiscais: IV. 13 – Demonstrativo da Margem de Expansão
das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCC). Base legal:
Art. 4o, § 2o, inciso V, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
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1 Projeto de Lei n. 2, de 2013-CN (PLDO).
2 Já que “a taxa Selic atingiu 7,25%, a menor taxa dos últimos 15 anos.”
(cf. PLDO).

6 A regra de reajuste do salário mínimo incorpora a in lação do ano
mais o crescimento real do PIB nos dois anos anteriores. Como o
crescimento real do PIB foi de 0,9%, houve menor pressão de reajuste
para o salário mínimo.

3 Os resultados do resultado primário acumulado entre janeiro e março
de 2013, de R$ 20 bilhões, já mostram uma signi icativa redução
em relação ao mesmo período de 2012, quando foram obtidos R$
34 bilhões. Em termos nominais é uma redução de R$ 14 bilhões, o
que signi ica que a obtenção de superávit primário está perdendo
efetivamente a posição de destaque na política iscal.
4 Então, não é só sobre o resultado nominal que o governo não tem
governabilidade, mas também sobre o resultado primário.
5 A arrecadação do IPI entre janeiro e março de 2013 apresentou uma
redução de R$ 711 milhões em relação ao mesmo período do ano
anterior.

(*) Economista e doutora em Teoria Econômica pelo IPE-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Setor Externo: Mudança de Sinais, Temporária ou Permanente?
VERA MARTINS DA SILVA (*)

Nos anos recentes o Brasil se estabeleceu como campeão em exportação, especialmente de commodities, e também na importação,
a inal a economia foi se abrindo
ao comércio externo. O Grá ico 1
mostra as principais informações
sobre o Balanço de Pagamentos,
no período de janeiro de 2011 a
março de 2013, destacando-se os
valores expressivos de exportações
e importações, do Investimento
Estrangeiro Direto (IED) e de um
persistente resultado negativo em
Transações Correntes, em decorrência de pagamentos por serviços
1

ao exterior.

A Tabela 1 apresent a os dados
para os anos de 2011 e 2012, assim
como para os meses de janeiro a
março de 2013. Fica claro que o
Balanço de Pagamentos tem tido
um resultado positivo, com acumulação de reservas  US$ 59 bilhões
em 2011 e US$ 20 bilhões em 2012
, e resultados também positivos
em 2013, mas isto vem da conta
Capital e Financeira, que são recursos oriundos do exterior, sobre
os quais a capacidade de gestão
nacional é muito baixa. O Grá ico 2
ilustra este ponto.
Os resultados dos primeiros meses
de 2013 foram negativos, colocando em evidência a dependência

externa para fechar as contas. O
problema já aparece na Balança
Comercial: segundo o Ministério
de Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC), no acumulado de janeiro-abril de 2013 as
exportações apresentaram valor
de US$ 71,468 bilhões, registrando
uma queda de 3,1% sobre igual
período de 2012. Já as importações
somaram recorde de US$ 77,618
bilhões, aumento de 10,1% sobre
2
o mesmo período anterior. Como
resultado, o saldo comercial acumulou dé icit de US$ 6,150 bilhões,
valor signi icativamente inferior
ao mesmo período do ano anterior,
quando apresentou superávit de
US$ 3,299 bilhões.

Tabela 1 – Balanço de Pagamentos – US$ Milhões
Discriminação
TRANSAÇÕES CORRENTES
Balança comercial (FOB)

2011

2012

jan2013 *

fev/13 *

mar/13*

-52.473

-54.230

-11.367

-6.618

-6.873

29.793

19.415

-4.039

-1.278

161

Exportação de bens

256.040

242.580

15.967

15.549

19.320

Importação de bens

-226.247

-223.164

-20.006

-16.827

-19.159

-85.251

-76.492

-7.516

-5.842

-7.239

Serviços e Rendas
CONTA CAPITAL E FINANCEIRA

112.381

70.154

13.124

8.547

10.047

Investimento Direto

67.689

68.093

3.410

3.000

3.761

RESULTADO DO BALANÇO

58.637

18.900

1.376

1.865

3.314

HAVERES DA AUTORIDADE MONETÁRIA (-=aumento)

-58.637

-18.900

-1.376

-1.865

-3.314

Fonte: site do Bacen, acesso em 14/05/2013.
* preliminar
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Esses dados são decepcionantes,
tendo em vista que em 2012 foi
adotado um conjunto de medidas de proteção tarifária e não
tarifária, bem como houve uma
depreciação da taxa cambial de
18%, fatos que teoricamente teriam impactado positivamente os
saldos de comércio. Contudo, a realidade é muito mais complexa. A
persistência de estagnação na Europa, crescimento ainda moderado
nos Estados Unidos e a redução
do crescimento da China indicam
que o dinamismo desejado para o
comércio internacional ainda está
para acontecer.
Internamente, houve um evento
que impactou fortemente os resultados e diz respeito às transações
com petróleo e derivados, ou conta
petróleo. Segundo informações do
MDIC, houve redução de 8,5% na
produção de petróleo em fevereiro
devido a uma manutenção técnica.
Isso causou redução da exportação
e elevou a importação: “O dé icit
total acumulado de janeiro a março
é de US$ 5,15 bilhões, sendo que o
dé icit da “conta petróleo” é de US$
7,6 bilhões. Os demais produtos da
pauta apresentaram superávit de
3
US$ 2,48 bilhões neste período.”
A importância do petróleo e derivados é fundamental para os resultados de comércio exterior. Em
2012, esse item foi o maior item de
importação do Brasil, com gastos
de US$ 40 bilhões, com peso de
18% do total do valor importado.
Nesse mesmo ano, petróleo e deri-

vados representaram R$ 31 bilhões
ou 13% do total exportado, sendo
o segundo maior item da pauta de
exportação, abaixo apenas de minérios, 14% do total exportado. O
saldo desse item foi então de US$ 9
bilhões em 2012, portanto, sozinho
exerce enorme in luência no desempenho dos saldos comerciais e
o resultado negativo no começo de
2013 é o exemplo disso. Daqui para
frente, o que se espera é a retomada e ampliação da produção de petróleo e derivados, assim como um
impacto positivo sobre as contas
externas.
Num mundo em que a recuperação
econômica tarda a chegar, a economia brasileira está se abrindo: a
corrente de comércio (exportações
mais importações) alcançou uma
cifra recorde de US$ 149,086 bilhões entre janeiro-abril de 2013,
representando aumento de 3,4%
sobre o mesmo período de 2012,
quando totalizou US$ 145,993 bilhões. Para se ter uma ideia do
tamanho dessa abertura, no ano
de 2005 o saldo de comércio era de
US$ 192 bilhões, em 2010 passou
para US$ 384 bilhões e em 2012
atingiu US$ 466 bilhões. Mesmo
assim, a participação do saldo de
comércio no Produto Interno Bruto
(PIB) foi de 21% em 2012, o que
não é muito diferente do seu per il
4
histórico. A abertura ainda pode
e deve ir mais longe. Para efeito de
comparação, a China tem 50% de
sua economia ligada ao comércio
externo, a Alemanha tem 76% de

sua economia baseada nas relações
com o exterior e a Rússia 46%.
Entre janeiro e abril de 2013, as
exportações brasileiras tiveram
perda nos seguintes mercados de
destino: Estados Unidos (-20,2%,
principalmente devido à queda de
exportação de petróleo, produtos
siderúrgicos, máquinas e equipamentos, café, aeronaves e partes);
América Latina e Caribe, exceto
Mercosul (-13,2%, principalmente
máquinas e equipamentos, veículos
automóveis e partes, petróleo) e
União Europeia (-9,3% por conta de
petróleo, farelo de soja, café, soja
em grão).
Por outro lado, cresceram as expor tações para: Oriente Médio
(+15,3%, especialmente devido
a au ment o de ex por t ações de
carnes, açúcar, cereais, soja em
grão, óleo de soja em bruto, café,
animais vivos); Europa Oriental
(+7,0% por conta de carnes, aviões, café, máquinas e equipamentos); Ásia (+3,8%, sendo que para
a China ocorreu crescimento de
5,9% por conta de soja em grão,
minério de ferro, celulose, siderúrgicos); África (+3,0% por conta de
açúcar, cereais, minérios de ferro,
óleo de soja em bruto, aeronaves e
partes) e Mercosul (+0,2%, sendo
que para a Argentina cresceu 0,2%
no caso de veículos automóveis e
partes, máquinas e equipamentos,
minério de ferro, aparelhos eletroeletrônicos).
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Com a redução das exportações
para os Estados Unidos e o crescimento para a China, os principais
países de destino das exportações,
no acumulado janeiro-abril/2013,
foram: 1º) China (US$ 12,4 bilhões); 2º) Estados Unidos (US$
7,1 bilhões); 3º) Argentina (US$ 5,9
bilhões); 4º) Países Baixos (US$
4,4 bilhões) e 5º) Japão (US$ 2,7
5
bilhões).
Em relação às importações, destaca-se o já comentado crescimento
de combustíveis e lubri icantes
(+28,4%), bens de capital (+8,8%),
matérias-primas e intermediários
(+7,5%) e bens de consumo (+2,0%)
no acumulado de janeiro-abril de
2013, quando comparado com
igual período anterior. Entre janeiro e abril de 2013, por mercados
fornecedores e principais produtos
importados, destacam-se: Oriente
Médio (+24,3%, petróleo, adubos
e fertilizantes, produtos químicos,
máquinas e equipamentos e farmacêuticos); Mercosul (+16,7%, sendo
+17,9% da Argentina por conta de
veículos automóveis e partes, cereais, plásticos e obras, máquinas
e equipamentos); Estados Unidos
(+14,2%, pelos aumentos de óleos
combustíveis, aparelhos eletroeletrônicos, instrumentos de ótica
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e precisão, plásticos e obras, químicos orgânicos); Europa Oriental
(+13,9%, por conta principalmente
de adubos e fertilizantes, siderúrgicos, máquinas e equipamentos,
químicos inorgânicos e obras de
ferro fundido); América Latina e
Caribe, exceto Mercosul (+9,7%,
por conta de gás, petróleo, nafta
para petroquímica, sulfeto de minério de cobre, plásticos e obras);
Ásia (+9,0%, sendo que da China
cresceu 12,1%, por conta de aparelhos eletroeletrônicos, máquinas e
equipamentos, químicos orgânicos,
confecções, automóveis e partes);
União Europeia (+7,1%, principalmente máquinas e equipamentos,
automóveis e autopeças, farmacêuticos, químicos orgânicos, instrumentos de ótica e precisão) e África
(+3,1%, pelo aumento de petróleo,
6
adubos e fertilizantes).
Os principais países de origem
das importações foram: 1º) Estados Unidos (US$ 12,0 bilhões);
2º) China (US$ 11,7 bilhões); 3º)
Argentina (US$ 5,8 bilhões); 4º)
Alemanha (US$ 4,8 bilhões) e 5º)
Coreia do Sul (US$ 3,7 bilhões). Os
principais fornecedores do Brasil
têm sido China e Estados Unidos;
em 2012, a China foi o principal
fornecedor do Brasil (US$ 34 bi-

lhões), seguido dos Estados Unidos
(US$ 33 bilhões). Nesse ano, Argentina e Alemanha, terceiro e quarto
maiores fornecedores, apresentaram a metade dos valores envolvidos (US$ 16 e US$ 14 bilhões).
Enquanto a Petrobrás se reequilibra, em termos inanceiros e principalmente em termos de produção
e exportação, resta então a utilização de recursos externos. Neste
aspecto, ocorreu uma mudança
no primeiro trimestre de 2013
em relação a semelhante período
de 2011 e 2012: os montantes de
Investimento Estrangeiro Direto
caíram para cerca de US$ 10 bilhões, praticamente a metade do
que ocorreu nos dois anos anteriores. Seria isso uma indicação
de perda de con iança dos investidores estrangeiros no Brasil?
Aparentemente sim, pois os dados
de crescimento do PIB em torno
de 1% e de in lação chegando a 6%
a.a. não são informações atraentes.
Por outro lado, os empréstimos
no exterior estão crescendo, uma
forma barata de crédito em face
da grande liquidez internacional
e de taxas de juros muito baixas e
muitas vezes negativas em termos
reais.
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Gráfico 1 - Principais Contas do Balanço de Pagamentos – Jan 2011- Mar 2013 (Us$ Milhões)
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Fonte: Bacen.

Gráfico 2 - Transações Correntes, Balança Comercial e Conta Capital e Financeira (US$ Milhões)

Fonte: Bacen.
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1 Entre a série de serviços transacionados com o resto do mundo,
destacam-se as viagens internacionais. Somente em março de 2013,
o gasto líquido com este item alcançou US$1,3 bilhão, elevação de
27,5% na comparação com março de 2012, com expansão de 15%
nos gastos de turistas brasileiros em viagens ao exterior, e redução
de 4,9% nos gastos de viajantes estrangeiros ao Brasil.
2 Cálculos pela média diária.
3 Nota de esclarecimento do assessor do MDIC, Leonardo Pontes Guerra,
cf. site do MDIC.
4 Em 2005, esse coe iciente era de 22%, e em 2010, de 18%.
5 Em relação às exportações, entre 2009 e 2011 os bons resultados têm
sido mais em função de aumentos de preços do que de quantidades
exportadas, estas últimas mantendo-se relativamente estáveis, apesar
das oscilações mensais. A partir de 2012, há uma tendência de queda
dos preços internacionais.
6 No caso das importações, enquanto os preços dos produtos importados têm se mantido relativamente estáveis, os volumes importados
têm crescido excepcionalmente.
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Mercado de Trabalho no Brasil na Primeira Década do Século
XXI: Evolução, Mudanças e Perspectivas – Demografia, Força de
Trabalho e Ocupação1
JOSÉ PAULO ZEETANO CHAHAD (*)
RAFAELLA GUTIERRE POZZO (**)

1 Introdução
Este texto traz uma retrospectiva
do comportamento do mercado
de trabalho brasileiro no período
entre 2000 e 2012, observando-se,
para tanto, a evolução dos principais indicadores deste mercado
no que diz respeito aos temas referentes aos aspectos demográ icos, à força de trabalho e nível de
ocupação.2 Trata-se de um período
em que ocorreram signi icativas
mudanças no regime de política
econômica do País, assim como
turbulências econômicas no cenário internacional, ambas passí-

veis de impactos na estrutura e na
evolução do mercado de trabalho
nacional.
De fato, a década de 1990, ainda
que tenham sido plantadas as sementes para os bons frutos colhidos posteriormente, foi um período
di ícil para o mercado de trabalho.
Assim, naquela década, uma série
de fatores desfavoráveis promoveu
uma piora do mercado de trabalho,
destacando-se entre os principais:
(a) instabilidade macroeconômica,
deixando baixo e volátil o ritmo de
crescimento econômico; (b) intensi icação do processo de mecani-

zação agrícola; (c) forte reestruturação industrial com enxugamento
de postos de trabalho, uma vez que
foi realizada no contexto de uma
ampla abertura comercial, com
câmbio sobrevalorizado, e altas
taxas de juros reais; (d) forte crescimento da PEA, com implicações
para as oportunidades de emprego;
e (e) queda na taxa de investimento
total, seja no setor privado, mas,
principalmente, no setor público. A consequência, sobejamente
conhecida, foi uma elevação do
patamar de desemprego aberto, o
crescimento da informalidade, o
surgimento de formas atípicas de
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trabalho e baixa inclusão social,
entre outros aspectos indesejáveis
no mercado de trabalho.
Ao inal dos anos 1990 e início da
nova década, novos instrumentos
na política econômica não modi icaram substancialmente o ritmo
de crescimento da economia, conquanto lhe deram mais solidez,
e certamente contribuíram para
mudanças importantes e positivas
para o mercado de trabalho ao
longo na nova década. A partir de
1999, a gestão macroeconômica
passou a se fundamentar no tripé
baseado no câmbio lutuante, regime de metas para a in lação e responsabilidade iscal, aqui ancorado
na geração de superávit iscal como
meta para pagamento da dívida
pública. Sob a ótica do mercado de
trabalho houve forte recuperação
do emprego formal, queda na informalidade, recuperação salarial,
entre outras consequências que até
hoje persistem, embora já se observem sinais de reversão de algumas
destas tendências positivas.
Do ponto de vista deste texto nos
concentraremos apenas na primeira década do século XXI, veri icando o comportamento dos
principais indicadores, associando-os à evolução dos indicadores
macroeconômicos quando necessário, e relegando a um segundo
plano eventuais comparações com
épocas passadas. O intuito é fazer
uma retrospectiva desse mercado,
segundo seus indicadores, procurando destacar a principal men-
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sagem que podemos extrair deste
comportamento e, quando possível,
as implicações e perspectivas que
3
daí decorrerem.
Nesta perspectiva, a estrutura
do texto contempla os seguintes
aspectos: a seção 2 conterá uma
análise sumária das principais
características demográ icas, com
ênfase no chamado “bônus demográϔico”, que está no âmago do
comportamento da força de trabalho, e, portanto, do mercado
brasileiro contemporâneo. A seção
3 mostrará as alterações observadas na força de trabalho e na
composição da população ocupada.
A seção 4 mostrará como evoluiu o
nível de ocupação, destacando-se
a trajetória do emprego formal. A
seção 5 tratará da evolução da informalidade. A última seção trará
uma síntese conclusiva do texto,
seguindo-se as referências bibliográ icas mencionadas.

2 Demografia e Força de Trabalho
2.1 O Bônus Demográfico Decorrente da Transição Demográfica e
4
suas Consequências
Nesta seção analisaremos as mudanças das características estruturais do mercado de trabalho
como um resultado da dinâmica
demográ ica brasileira, que vem
conduzindo ao chamado bônus
5
demográϔico. Este fenômeno tem
profundas implicações para a dinâmica do mercado de trabalho,

bem como pode conduzir o País a
maiores oportunidades de compe6
titividade internacional.
Mas o que sucintamente representa o bônus demográϔico? Diz-se
que existe este fenômeno quando
o quadro populacional apresenta
elementos fortemente positivos
favorecendo o crescimento econômico. Representa uma “ janela de
oportunidades”, ou um “ dividendo
demográϔico”, originada/o pelas
transformações na estrutura etária da pirâmide populacional. Estas
mudanças decorrem da transição
demográ ica pela qual qualquer
país passa uma única vez, e somente uma vez é que se pode bene iciar
do bônus demográϔico. Com a transição temos alterações em duas
variáveis estratégicas que afetam
o quadro econômico: a redução
durante um longo tempo da taxa
de dependência populacional (ou
razão de dependência demográ7
ica) e a elevação da esperança
de vida ao nascer. Convém então
explorar um pouco mais esta questão dada sua importância para o
mercado de trabalho e crescimento
econômico brasileiro.
Os demógrafos têm demonstrado
sobejamente que o País vem passando por um período de transição
demográ ica no qual os níveis de
fecundidade e mortalidade, que
eram relativamente altos, passam a
ser relativamente baixos. Durante
esse processo, passa-se por duas
etapas. A primeira, que o Brasil
experimentou no século XX, é ca-
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racterizada por um ritmo acelerado de crescimento
populacional devido à combinação de altos níveis
de fecundidade com baixos níveis de mortalidade. A
segunda etapa, na qual o País se encontra, é determinada por um crescimento populacional moderado
e com taxas que convergirão ao longo do tempo para
a estabilidade. Esse resultado é oriundo de menores
taxas de mortalidade concomitantemente à queda das
taxas de fecundidade.
A consequência desta transição pode ser observada
em termos da taxa de dependência populacional no
Grá ico 1. A taxa de dependência vem apresentando
níveis decrescentes desde 1980 e continuará com esta
tendência até o início da década de 2020, segundo as
projeções do IBGE. A partir dessa data a taxa de dependência se elevará, inalizando o processo de transição demográ ica.
Parece claro, então, que atualmente o Brasil está numa
situação bastante favorável para uma nova etapa de

crescimento sustentável, uma vez que o contingente
de pessoas que podem trabalhar é sensivelmente
maior do que o daquelas que dependem da produção
para consumir: “Em síntese, a população não é um entrave, mas, sim, um fator impulsionador do take off do
desenvolvimento” (ALVES, 2010, p. 6).
Do ponto de vista do futuro um aspecto positivo é
que o excedente econômico que pode ser gerado por
este bônus, dependendo das políticas econômicas e do
modelo de desenvolvimento adotado, pode se transformar em aumentos de produção (pois o contingente
de ocupados é representado por adultos com maior
produtividade). Além disso, eleva bastante o potencial de poupança e investimento indispensáveis ao
crescimento autossustentável. Com a redução na taxa
de dependência de idosos e crianças, a formação de
poupança tende a ser impulsionada, de maneira que
uma poupança maior signi icará a elevação do nível
de investimentos necessários ao desenvolvimento
econômico.

Gráfico 1 – Brasil: Taxa de Dependência Populacional (%); 1980-2050

Fonte: Projeções geográ icas (IBGE, 2008). Elaboração Própria.

Os aspectos positivos do bônus demográϔico, além de
implicações de médio e longo prazo no crescimento econômico, possuem impactos também no curto
prazo. Como se trata de um fenômeno derivado da
transição demográ ica, as alterações na estrutura
etária e na longevidade da população repercutem,
também, no mercado de trabalho. Isto pode ser expli-

cado pelo efeito potencial que o envelhecimento populacional em maior ritmo causa na composição etária
da população em idade ativa.
Outra mudança notável, e que merece destaque pelo
seu importante aspecto positivo, tem sido a forte redução da ocupação nas faixas etárias jovens, signi i-
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cando uma redução mais que desejável no trabalho
juvenil e infantil, conforme se observa no Grá ico 2.
Fruto de diversas políticas bem-sucedidas, iniciadas
em meados dos anos 1990, a ocupação de crianças e
jovens tem se reduzido, inclusive porque, ainda que
distante do ideal, as políticas educacionais têm obrigado as famílias de classe de baixa renda a manter seus
ilhos na escola, seja como contrapartida de políticas
de renda, seja pelo apelo à necessidade de se voltarem
prioritariamente à permanência na escola.
As implicações para o mercado de trabalho são evidentes. Por um lado, signi ica menor pressão demográica para a geração de novos empregos e, consequentemente, sobre a taxa de desemprego (especialmente
pela pressão que o primeiro emprego exerce), sempre
muito pressionada pelos grupos populacionais mais
jovens. Ou seja, a taxa de desemprego, e mesmo a
taxa de informalidade no trabalho, tendem a ser mais
elevadas quando a população em idade ativa é relativamente mais jovem. Por outro lado, esta mudança na
composição etária pode resultar numa força de traba-

lho com potencial produtivo maior, e também maior
potencial contributivo, uma vez que a escolaridade, a
produtividade, a renda e poupança reconhecidamente
se elevam com a idade.
Os efeitos da transição demográ ica e as oportunidades criadas pelo bônus demográ ico dependem, fundamentalmente, do papel das instituições e da adoção
de políticas públicas. Para melhor aproveitá-los são
necessárias políticas macroeconômicas de promoção
do pleno emprego, investimentos em formação de capital humano, treinamento e requali icação da força
de trabalho, criação de oportunidades no mercado de
trabalho, acumulação de poupanças para o inanciamento dos investimentos em atividades produtivas,
fortes investimentos públicos e privados em infraestrutura habitacional, saúde, saneamento e transportes, entre outras políticas. Sob a ótica do mercado de
trabalho, quanto maior for a geração de emprego e o
grau de formalização, entre outros aspectos, maiores
serão as chances de ganhos de realização do bônus
demográ ico.

Gráfico 2 – Nível de Ocupação da População por Faixa de Idade – Brasil: 2001-2011

Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração própria.
*A PNAD não foi realizada em 2010 devido ao Censo do IBGE.
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A questão é saber se o Brasil está aproveitando todas
as potencialidades geradas pelo bônus demográ ico
decorrente da transição populacional em curso. A resposta parece não ser muito animadora. Preocupado
com a “herança maldita”, o governo federal tem dado
menos atenção à “herança bendita” decorrente deste
fenômeno demográ ico. Ainda que esteja ocorrendo
redistribuição de renda entre as classes assalariadas,
ela vem da adoção de um modelo que transformou
o eleitor num grande consumidor, com o objetivo de
manter-se no poder.
As políticas sociais empreendidas, ainda que no caminho certo, parecem esgotar-se em si mesmas, havendo
sempre uma porta de entrada, mas sem garantia de
uma porta de saída. Os investimentos como proporção
do PIB, mostrados no Grá ico 3, ainda que apresentem uma recuperação lenta, se encontram em níveis
muito aquém do potencial necessário para alavancar

o desenvolvimento. Ademais, a recuperação iniciada
em meados dos anos 1990 parece dar sinais de esgotamento a partir de 2008.8
O mercado de trabalho tem apresentado excelente
desempenho, com alto nível de formalização, queda
persistente no nível de desemprego e redução da informalidade.
Porém, é possível um retorno dos tempos ruins em
matéria de emprego e desemprego, especialmente
numa conjuntura em que a in lação parece estar querendo passar de seu estado endêmico para uma epidemia. Isto pode acontecer na ausência de modi icações
no ordenamento jurídico-trabalhista brasileiro em
direção a mais negociação  reversão que já se assiste
neste mercado , e sem um novo marco institucional
que afaste os temores empresariais e estimule uma
forte retomada de investimentos.

Gráfico 3 – Evolução da Taxa de Investimento em Proporção ao PIB. Brasil: 2000-2011

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria.

2.2 A Evolução da Taxa de Participação na Força de
Trabalho
Trata-se de uma variável estrutural que tende a mudar
muito lentamente; porém, observando-se em período
recente a taxa de participação  de inida pela razão
entre população economicamente ativa sobre a população em idade ativa , veri ica-se que a mesma tem
apresentado uma tendência decrescente desde 2009,

como mostra o Grá ico 4. Este fato acontece tanto na
população masculina quanto na feminina. Uma razão
para este comportamento é que houve um claro descolamento entre o crescimento da PIA, que foi maior
que o da PEA, em cerca de 2,0 pontos percentuais, a
partir de 2009.
Deste modo, dado que relativamente o crescimento
da PIA tem sido mais acentuado, esse fato poderia ex-
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plicar a decrescente taxa de participação na força de
trabalho nos últimos anos. Outra possível explicação é
que a PEA responde não somente a fatores demográicos, mas também à retração da atividade econômica,
de modo que segmentos de trabalhadores que são

mais vulneráveis são mais facilmente desligados do
mercado de trabalho quando a economia não apresenta um bom desempenho, fato que vem ocorrendo no
Brasil desde a crise inanceira internacional de 2008.

Gráfico 4 – Brasil: Taxa de Participação na Força de Trabalho; 2002-2012

Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração Própria.

3 Transformações na Estrutura da Força de Trabalho
3.1 Alterações na Composição da PEA
A década de 2000 tem assistido a mudanças signi icativas tanto na composição da força de trabalho (PEA),
quando na composição do total do pessoal ocupado. A
Figura 1 traz a composição da força de trabalho e do
próprio mercado de trabalho. A partir dela podem também ser observadas características da composição ocupacional do mercado de trabalho. Praticamente 60,0%
da população em idade ativa é também economicamente ativa. Os ocupados, cerca de 90 milhões de indivíduos, são em sua maioria empregados com carteira assinada (36 milhões), ou seja, aproximadamente 30,0%. Os
trabalhadores por conta própria (19,6 milhões) também
têm presença signi icativa nesta composição, apresentando número absoluto maior que os empregados sem
carteira de trabalho assinada que consistem em aproximadamente 14,0 milhões de pessoas.
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Nesta mesma igura se contemplam as alterações
percentuais nos principais grupos ocupacionais que
compõem o mercado de trabalho, além da evolução da
população total, da PIA e da PEA. Dela podemos inferir, em adição ao que já se disse na seção anterior: (i)
houve um signi icativo crescimento do pessoal ocupado; (ii) uma queda da desocupação; e (iii) uma redução
dos grupos mais vulneráveis ao trabalho informal.
De fato, deve-se notar o expressivo aumento da categoria empregado em geral, com destaque para o pessoal assalariado com carteira assinada e os funcionários
públicos. Em contrapartida, veri ica-se uma redução
dos empregadores, dos trabalhadores construindo
para o próprio uso e dos assalariados sem carteira
assinada. Trabalhadores produzindo para o próprio
consumo, aqueles atuando por conta própria e os trabalhadores domésticos também tiveram crescimento
em seu nível ocupacional.
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Figura 1 – Brasil: Composição da Força de Trabalho e do Mercado de Trabalho em 2011
(em Milhares) e a Taxa de Variação Relativa a 2002

População
total
195.243
+ 12,69

População menos
de 10 anos
28.256
- 10,64
População 10 anos
ou mais (PIA)
166.987
+ 17,90

Trabalhadores
domésticos
6.653
+8,96

Fora da PEA
66.764
+ 21,83

Conta própria
19.665
+ 11,95

PEA
100.223
+15,41

Desocupados
6.730
- 15,23

Empregadores
3.176
- 5,10
Ocupados
93.493
+ 18,51

Trab. produção
próprio consumo
3.753
+ 19,91
Trab. Construção
próprio uso
108
- 27,03
Não remunerados
3.200
- 44,97
Empregados
56.939
+ 33,09

Com carteira
assinada
36.233
+ 56,75
Militares e funcionários públicos
6.691
+32,71
Outros sem
carteira assinada
14.016
- 4,14

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), IBGE. Elaboração Própria.

3.2 Alterações nas Características da População Ocupada Brasileira9

a participação feminina no mercado de trabalho vem
crescendo paulatinamente.

Dentre os grupos que compõem a força de trabalho, a
população ocupada aparece entre as mais importantes. A inal, representa o contingente responsável pela
realização do PIB, o que faz mover a riqueza da nação.
Como mudaram as características deste grupo no período em questão?

No que diz respeito às características referentes à
idade e à escolaridade, as mudanças trazem mensagens importantes. Há uma redução da participação da
força de trabalho jovem, até 24 anos, conforme já havíamos alertado, que indica não necessariamente uma
discriminação contra este grupo, mas sim que está havendo um retardamento em sua entrada no mercado
de trabalho devido a aspectos ligados à permanência
na escola. Por outro lado, persiste a realidade inexorável no caso desse grupo, representada pela di iculdade
de empregar os jovens brasileiros que, além da inexperiência, apresentam baixo nível de escolaridade e,
portanto, baixa qualidade, baixa produtividade e alta
rotatividade.

Analisando o Quadro 1, que contém algumas das principais características estruturais da força de trabalho,
veri icamos que a proporção de homens e mulheres
entre os ocupados permaneceu praticamente constante, havendo queda da quantidade de homens ocupados
acompanhada de aumento na proporção de mulheres
ocupadas no mercado. Não se trata de um resultado
surpreendente, uma vez que, desde a década de 1970,
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Esta realidade pode ser con irmada, talvez, observando-se a evolução da ocupação segundo o grau de
escolaridade, em que a proporção de ocupados acima
de 8 anos de educação cresceu, especialmente daqueles com 11 a 14 anos de estudo. Isto indica que uma
melhor quali icação da população ocupada é um forte
atributo valorizado atualmente pelo mercado de trabalho brasileiro.
Qual a mudança setorial que ocorreu entre os ocupados entre 2002 e 2011? De acordo com o Quadro
2, pode-se observar que a proporção dos ocupados
no setor agrícola foi a que mais diminuiu, seguida do
setor industrial, que apresentou uma leve queda. Os
setores de Construção Civil, Serviços e Administração
Pública foram os que apresentaram maior crescimento, porém de pequena magnitude. Estes resultados
não apresentam grande novidade, uma vez que esta
é a trajetória que os países em crescimento tendem a
apresentar, passando de uma sociedade agrária-rural
para uma sociedade de serviços.

Quadro 1 – Distribuições dos Ocupados por Sexo, Faixa
Etária e Faixas de Anos de Estudo. Brasil ; 2002-2011
(em %)
Sexo – Total
Homem
Mulher
Faixa etária – Total
10 a 14 anos
15 a 17 anos
18 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 59 anos
60 anos ou mais
Anos de estudo – Total
Sem instrução e menos de 1 ano
1 a 3 anos
4 a 7 anos
8 a 10 anos
11 a 14 anos
15 anos ou mais
Não determinados
Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração Própria
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2002
100,0
58,7
41,3
100,0
2,4
4,2
4,4
13,5
12,8
25,1
31,3
6,3
100,0
10,7
13,3
28,9
15,9
23,3
7,4
0,5

2011
100,0
57,8
42,2
100,0
1,1
2,7
3,5
11,5
13,1
25,4
35,9
6,8
100,0
9,2
7,0
20,0
17,3
34,7
11,7
0,1

Quadro 2 – Distribuição dos Ocupados por Setor de
Atividade. Brasil; 2009-2011 (em %)
2002

2011

100,0

100,0

Agrícola

20,7

15,7

Indústria

14,2

13,4

7,1

8,4

Comércio e reparação

17,2

17,8

Serviços

29,0

30,5

Administração pública

4,9

5,4

Outras atividades, atividades mal definidas ou
não declaradas

6,9

8,8

Setor de atividade no trabalho principal –
Total

Construção

Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração Própria.

4 A Evolução do Nível de Ocupação

4.1 A Ocupação Total
Apesar da volatilidade do crescimento do PIB na
década de 2000, a ocupação total no Brasil cresceu
persistentemente neste período conforme revelam
as estatísticas do Grá ico 5, onde aparece, também, a
evolução da PEA. A simples comparação destas séries
permite inferir que tem havido uma contínua redução
da taxa de desemprego ao longo do período. Parece
claro, ainda, que tem se alargado a distância entre o
crescimento do total do pessoal ocupado e da força
de trabalho, implicando uma continuação da redução
do desemprego aberto no País, conforme veremos
adiante.
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Gráfico 5 – Evolução da População Economicamente Ativa e da População Ocupada Total.
Brasil: 2002-2011 m(2002=100)

Fonte : Pnad/IBGE. Elaboração própria.*Estimativa para o ano de 2010.

Mas como tem sido o comportamento do total da população ocupada em comparação à evolução do PIB
nacional? Isto pode ser visto no Grá ico 6, onde são
confrontadas as taxas de variação anual do total da
população ocupada e do PIB real. Dele podemos extrair algumas inferências:

• A partir de 2010 há uma forte retração do PIB e da

• Exceto para os anos de 2002 e 2009 as variações do

mudança que parece estar ocorrendo se refere a uma

PIB foram sempre maiores que as do total do pessoal

diminuição da sensibilidade da ocupação às alterações

ocupado;

no PIB. Como sabemos essa sensibilidade re lete-se

• As variações do pessoal ocupado acompanham, como
usual, as variações do PIB;

ocupação, indicando que sua reversão não será tão
fácil quanto se deseja.
Embora não tão evidente a partir dos dados, outra

na chamada elasticidade emprego (pessoal ocupado)-produto (PIB), de inida como o quociente entre a

• Como a tendência do crescimento do PIB mostra-se

variação do pessoal ocupado e a variação do PIB. Em

claramente declinante, o mesmo parece ocorrer com

2002, esta elasticidade era 1,4, caindo para 0,3 em

a tendência da variação da ocupação total;

2010, conforme mostra o Grá ico 7.
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Gráfico 6 – Taxa de Variação do PIB Real e do Total de Ocupados. Brasil: 2002-2012 (%)

Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE (Pnad). Elaboração própria.

Gráfico 7 – Elasticidade Pessoal Ocupado-PIB. Brasil: 2002-2012

Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE (Pnad). Elaboração Própria.
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4.2 A Evolução da Ocupação Total Segundo Setores de
Atividade Econômica
Levando-se em consideração o total da ocupação
captada pela PNAD, pode-se dizer que ela cresceu em
todos os grandes setores da atividade econômica, até
2008, conforme mostra o Grá ico 8. Após a crise inanceira internacional, veri ica-se que a ocupação no setor
industrial reverteu sua tendência de crescimento, mas
os grandes setores do terciário, como o Comércio e os
Serviços, praticamente não interromperam seu ritmo
de crescimento.

Como o total da ocupação captura todas as formas de
trabalho (formal, informal, atípico, precário, eventual
etc.), e como estes tendem a se concentrar mais nos
ramos de atividade do terciário, este fato poderia ser
uma das explicações pelas quais o emprego continua
alto no País, a despeito das pí ias taxas de crescimento
do PIB. Em outras palavras, têm sido os setores que
absorvem pessoal de menor quali icação, regra geral,
com baixos níveis de produtividade, que ajudam a sustentar o emprego no contexto de um nível de atividade
econômica que não deslancha.

Gráfico 8 – Evolução do Total dos Ocupados por Setores de Atividade Econômica.
Brasil: 2002-2011 (2002=100)

Fonte: Pnad/IBGE. Elaboração própria.
* Em 2010 a Pnad não foi coletada devido ao Censo Demográ ico do IBGE.
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4.3 O Crescimento do Emprego Formal
Vimos na Figura 1 que o total da ocupação cresceu
18,5% entre 2002 e 2011  uma cifra expressiva,
considerando-se o comportamento bastante volátil
do PIB nesse período. Um olhar mais focado, contudo,
mostra que o crescimento do emprego formal, ou seja,
aquele protegido pela legislação trabalhista e previ-

denciária, cresceu muito fortemente neste período.
De fato, no período 2002-2012, o estoque de trabalhadores elevou-se 56,2%, uma cifra três vezes maior
do que o crescimento do total do pessoal ocupado.
Este comportamento, re letido no Grá ico 9, já vinha
ocorrendo desde meados da década de 1990 (ver MA
CEDO; CHAHAD, 2003; BNDES, 2012; DIEESE, 2012),
acentuando-se a partir da década de 2000.

Gráfico 9 – Brasil: Evolução do Estoque de Empregados do Setor Formal; 2002/2012*(em Milhões de Habitantes)

Fonte: CAGED/MTE. Elaboração Própria.
* Somente trabalhadores do setor privado (não inclui trabalhadores estatutários).

Esse crescimento do emprego formal não pode ser
atribuído a uma única causa, ou somente a uma razão,
havendo vários fatores a lhe explicar, especialmente
em decorrência da persistência desse movimento.
Dentre estes podemos listar, sem que se atribua predomínio de um deles, os seguintes:

b) A criação de sistemas tributários especiais para pe-

a) O principal motivo do crescimento do emprego for-

implicando maior disponibilidade de recursos ao pe-

mal tem sido, sem dúvida, a estabilidade econômica,

queno empresário, que podem, assim, ser canalizados

vinda com o Plano Real, o que permitiu ao setor pro-

para a produção. Em outras palavras, o emprego está

dutivo fazer planejamento econômico. Em maior ou

sendo formalizado porque tem aumentado o grau de

menor grau todos os governos federais desde então

formalização das empresas;

quenas e médias empresas, como o SIMPLES Federal
de 1997 e o surgimento de novos procedimentos,
tanto pela Receita Federal, quanto pelas secretarias
estaduais da Fazenda, ou mesmo juntas comerciais
parecem ter reduzido o custo de se abrir uma irma,

10

têm procurado manter este quadro de estabilidade

c) Apesar das carências do sistema educacional e da

econômica, o grande motor da criação de postos de

inanição da oferta de formação pro issional no Brasil,

trabalho de natureza formal;

o crescimento da quali icação (educação) do traba-
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lhador, ainda que lento, também
parece estar contribuindo para
o avanço do emprego formal.
Conforme vimos, o mercado privilegia cada vez mais níveis maiores de escolaridade. Indivíduos
com maiores níveis educacionais
tendem a se apegar a empregos
formais com maior vigor do que
o pessoal menos quali icado;

trabalho com carteira assinada;

que ocorreram até meados da

f) Tem havido, desde o início da

década de 2000 tomaram quatro

década de 2000, uma amplia-

direções: (i) lexibilização no uso

ção da cobertura da legislação

da força de trabalho e das formas

trabalhista para os empregados

de contratação; (ii) lexibilização

domésticos, fato que tem trazido

nas condições de remuneração

maior formalização do empre-

da força de trabalho; (iii) modi-

go doméstico. Essa ocupação

icações nas condições do tempo

tem adquirido maior status, e a

de trabalho; (iv) novas formas de

aplicação da legislação tornou

solução dos con litos nas relações

d) O aspecto educacional tem tam-

o patrão mais prudente, o que

bém sua vertente do lado da

fez aumentar o número de re-

demanda de mão de obra. Tem

gistros em carteira dos empre-

sido perceptível desde meados

gados domésticos. Além disso,

da última década do século XX

os sindicatos e os trabalhadores

KREIN, 2007) mostraram haver

um aumento da seletividade na

passaram a pressionar mais pela

maior penetração de formas

contratação do trabalho formal,

formalização, conquistando di-

alternativas de utilização do

decorrente da maior demanda

reitos somente acessíveis com

trabalho humano (teletrabalho,

por pessoal quali icado. Esta

a carteira de trabalho assinada,

banco de horas, trabalho tempo-

busca por trabalhadores mais

contribuindo assim para criar

rário, cooperativas, terceirização,

experientes e quali icados tem

um ambiente favorável à forma-

entre outras), associadas direta

di icultado a inserção dos jovens,

lização do emprego em inúmeras
11
ocupações. ;

e indiretamente às empresas,

especialmente aqueles que buscam o primeiro emprego e estão
mais aptos a aceitar a informalidade;

g) Ainda que de maneira tímida, e
de forma relativamente pouco
perceptível, a inserção do País

de trabalho, com estímulos à negociação entre as partes;
h) Alguns estudos (CHAHAD, 2003;

representando uma lexibilização
mais ampla das formas de contratação formal;
i) Aparecem, também, como um

e) As mudanças demográ icas tam-

num cenário internacional glo-

bém parecem ter seu papel. De

balizante acabou por promover

fato, parte da informalidade no

mudanças tópicas na legislação

trabalho concentra-se nas faixas

trabalhista, que passou a mostrar

etárias jovens, cuja participa-

uma “tendência ϔlexibilizadora” a

ção no conjunto dos ocupados

desregulamentar as relações de

tem diminuído, conforme vimos.

trabalho e promover mais as ne-

ros (DIEESE, 2012). A ampliação

Assim, a maior participação de

gociações coletivas como forma

dos programas de transferência

indivíduos adultos, com maior

de solucionar os con litos traba-

de renda, o aumento do crédito ao

escolaridade e maior experiência

lhistas (CHAHAD, 2009; KREIN,

consumidor, inclusive consignado

se dá na forma de mais apego ao

2003 e 2007). Essas mudanças

em folha de pagamentos e o forte

fator de explicação do contínuo
crescimento do emprego formal,
aspectos referentes a melhorias
na situação econômico- inanceira
de parte dos municípios brasilei-
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crescimento do salário mínimo,
desde meados da década de 1990,
têm sido fatores relevantes na
dinamização da economia de pequenos e médios municípios, em
praticamente todos os setores da
atividade econômica, formalizan-

12

acima apontadas. De qualquer
forma, este ciclo de recuperação
do emprego formal, certamente o
principal fator positivo no mercado
de trabalho em período recente,
parece começar a dar sinais de
reversão quando observamos o
mencionado grá ico.

do o emprego onde isto antes não
ocorria;
j) Finalmente, uma explicação pode
ser a própria institucionalização
do emprego formal como um
desejo da sociedade. Do ponto de
vista o icial, re letindo-se numa
ampliação e melhoria do sistema
de iscalização do trabalho, e do
ponto de vista social decorrente
de uma pressão maior da sociedade para privilegiar a contratação
formal como objetivo principal a
ser atingido no campo das relações do trabalho.
O Grá ico 10 traz a relação entre
as variações anuais do emprego
formal e do PIB. Nota-se que, no
período 2002-2012, as lutuações
de cada um são, aparentemente,
diferentes: os movimentos do emprego formal têm uma amplitude
menor que as variações do PIB. Ou
seja, embora a trajetória do emprego formal acompanhe a trajetória
do PIB, as variações do emprego
formal tendem a lutuar menos, em
razão talvez do conjunto de causas
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De fato, tomando-se a variação
anual do crescimento do estoque
de trabalhadores formais, veri ica-se que sua tendência, principalmente nos últimos anos, tem sido
de crescer cada vez mais lentamente. Dada a natureza estrutural
das principais causas apontadas
acima para o aumento do emprego
formal, precisamos buscar algum
fator para explicar esta perda de
dinamismo. Em nosso entendimento, esta perda de dinamismo está
associada à própria perda de dinamismo do PIB, cuja tendência das
variações da taxa de crescimento
também tem se mostrado decrescente.
O crescimento do emprego formal
não se deu de maneira homogênea
entre os diferentes setores de atividade econômica. Observando-se
o Grá ico 11, um dos setores que
mais contribuíram para a elevação
dos postos formais de emprego
foi o da Construção Civil, que registrou uma expansão de cerca
de 153,0% entre 2002 e 2012. O
emprego formal no Comércio tam-

bém apresentou forte expansão,
crescendo 91,9% no seu número de
postos de trabalho durante aquele
período.
Já o setor de Indústria de Transformação passou a ter uma tendência
de crescimento mais acentuada
a partir de 2007, obtendo ligeira
queda na expansão dos postos de
trabalho em 2009, porém recuperando o crescimento nos anos
seg uintes e cont ribuindo para
um aumento de 68,3%. O Setor
da Agropecuária obteve a menor
expansão de vagas no período, de
aproximadamente 20,4%, e o Setor
de Serviços apresentou crescimento de aproximadamente 65,4% na
criação de emprego formal.
De qualquer forma, o crescimento
da contratação com carteira assinada tem ocorrido em todos os
setores da atividade econômica.
Nesse sentido, não escapa a observação de que a elevação se deu com
maior vigor exatamente naqueles
setores onde a informalidade foi
uma regra durante muito tempo,
como a Construção Civil, e amplos
ramos de atividade do setor Terciário. Em outras palavras, o conjunto
de fatores apontados acima se fez
sentir com mais força onde as relações de trabalho formal antes eram
menos sólidas.
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Gráfico 10 – Taxa de Variação Anual do PIB Real e do Emprego Formal. Brasil: 2002-2012 (%)

Fonte: Banco Central e CAGED/MTE. Elaboração Própria.

Gráfico 11 – Evolução do Total dos ocupados por Setores de Atividade Econômica. Brasil: 2002-2011 (2002=100)

Fonte: Pnad/IBGE. Elaboração própria.
* Em 2010 a Pnad não foi coletada devido ao Censo Demográ ico de 2010 do IBGE.
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Por outro lado, conforme já se comentou com relação
ao total da ocupação, também o aumento da formalidade se fez em setores onde os níveis de quali icação
da mão de obra e produtividade são baixos, contribuindo assim para o cenário de uma elevação do emprego, redução de desemprego, mesmo na presença de
baixo crescimento do PIB.

5 A Queda da Informalidade das Relações de Trabalho
Paralelamente ao estupendo crescimento do emprego
formal tem ocorrido uma queda igualmente expres-

siva na informalidade nas relações de trabalho, qualquer que seja a forma como esta é medida. Isto tanto
a nível nacional como local, independente do setor ou
13

ramo de atividade que se considere.

Dessa maneira, veri ica-se no Grá ico 12 que ao longo
da última década a taxa de informalização diminuiu
juntamente com o número de trabalhadores emprega14

dos no setor informal da economia. Assim, a taxa de
informalização em 2002 era de 50,0%, decaindo para
40,1% em 2007 e atingindo seu nível mais baixo em
2011, de 28,6%.

Gráfico 12 – Evolução do Grau de Informalização*. Brasil: 2002-2012 (%)

Fonte: PME. Elaboração própria. RMs: Regiões Metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. *Grau
de informalização: proporção dos empregados sem carteira assinada e conta própria sobre o total de ocupados

A desagregação dessas estatísticas da PME para as
regiões metropolitanas do País revela que houve
queda nos principais segmentos da informalidade:
entre 2002 e 2012, o número de trabalhadores empregados sem carteira assinada caiu aproximadamente
29,3%, enquanto o número de brasileiros trabalhando
por conta própria também decresceu no período em
11,7%.
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Essa queda da informalidade tem dimensão nacional,
não se restringindo apenas às áreas metropolitanas.
Ela também ocorre independentemente da forma de
medi-la. O Grá ico 13 mostra estas assertivas claramente. Utilizando-se um conceito mais amplo de
formalidade com base na contribuição previdenciária
veri ica-se que, de acordo com as estatísticas do MTE,
hoje a informalidade representa um conjunto menor

temas de economia aplicada
do que os trabalhadores considerados formais. Tal
inversão se deu em meados dos anos 2000, e, a julgar
pelas tendências apontadas no grá ico, a distância
entre trabalho formal e informal parece estar se alargando em favor do primeiro.

seletividade nos que têm se bene iciado da redução

Se a redução da informalidade é um fato a ser saudado,
visto que representa aumentar o contingente de trabalhadores sobre a proteção da legislação trabalhista
e previdenciária, um olhar mais focado revela uma

enquanto continuamos assistindo ao crescimento da

dessa informalidade. De fato, contemplando o Quadro
3, veri icamos que ela está se reduzindo em grupos
populacionais mais privilegiados do mercado de
trabalho, como homens, brancos e pessoal educado,
informalidade entre os chamados grupos vulneráveis
como as mulheres e a população de cor negra, assim
como etnias mais vulneráveis.

Gráfico 13 – Taxa de Formalização e Informalização. Brasil: 2001-2011

Fonte: DES/MTE.
(*) São considerados os trabalhadores que contribuem para a previdência social e os Estatutários/Militares; (**) Trabalhadores sem carteira
assinada.

Quadro 3 – Ocupação Não Formal Segundo
Gênero e Cor. Brasil : 2004/2008
Gênero e cor

2004

2008

Tx. Crescimento

Homem

58,1

57,0

-0,6

Mulher

41,9

43,0

1,0

Branco

48,7

46,1

-4,0

Negro

51,3

53,9

1,5

Total

100,0

100,0

0,3

Fonte: IBGE. Pnad. Elaboração OIT.

6 Síntese Conclusiva
Este texto trouxe uma retrospectiva da evolução e das
transformações do mercado de trabalho brasileiro na
primeira década do século XXI, com referência aos aspectos demográ icos, à evolução da força de trabalho e
dos indicadores de ocupação. A conclusão geral é que,
a despeito da volatilidade do crescimento econômico
e níveis baixos de variação do PIB, o mercado de trabalho teve um desempenho muito bom, com elevação
contínua do nível de ocupação e forte recuperação do
emprego formal.
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Do ponto de vista populacional, o
Brasil está numa situação bastante
favorável para uma nova etapa de
crescimento sustentável, uma vez
que o contingente de pessoas que
podem trabalhar é sensivelmente maior do que o daquelas que
dependem da produção para consumir. O país passa pelo chamado
bônus demográϔico, em que há redução na taxa de dependência de
idosos e crianças, e a formação de
poupança tende a ser impulsionada, de maneira que uma poupança
maior signi icará a elevação do
nível de investimentos necessários
ao desenvolvimento econômico.
Isto representa uma força de trabalho com potencial produtivo
maior, e também maior potencial
contributivo, uma vez que a escolaridade, a produtividade, a renda
e poupança reconhecidamente se
elevam com a idade.
Parece-nos, contudo, que o Brasil não está aproveitando todas
as potencialidades geradas pelo
bônus demográϔico. Preocupado
com a “herança maldita” o governo
federal tem dado menos atenção à
“herança bendita” e continua apostando numa demanda crescente
e aquecida, sem que se estimule a
oferta de médio e longo prazo, via
retomada dos investimentos. Este
é um jogo perigoso, pois o seu resultado pode ser a volta da in lação
e, posteriormente, a desarticulação
do mercado de trabalho.
Apesar da volatilidade do crescimento do PIB na década de 2000,
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a ocupação total no Brasil cresceu
persistentemente nesse período.
Como o total da ocupação captura todas as formas de trabalho,
e como a participação do setor
terciário é maior, esta poderia ser
uma das explicações pelas quais o
emprego continua alto no País, a
despeito das pí ias taxas de crescimento do PIB. Isto porque o setor
terciário se compõe de ramos de
atividade que absorvem pessoal
de menor quali icação, regra geral,
com baixos níveis de produtividade, que ajudam a sustentar o emprego no contexto de um nível de
atividade econômica que deslancha
muito lentamente.
Outro destaque foi o vigoroso crescimento do emprego formal, o triplo da elevação da ocupação total.
As explicações para este comportamento vão desde a estabilidade
de preços, programas tributários
de formalização das empresas, mudanças na composição demográ ica, novas formas de contratação,
até maior conscientização da sociedade para privilegiar o trabalho
formal. De qualquer forma, este
ciclo de recuperação do emprego
formal parece começar a dar sinais
de reversão quando observamos a
perda de dinamismo do mesmo.
A redução da informalidade foi
outro fato auspicioso na economia
brasileira, qualquer que seja a medida adotada para aferi-la. Hoje as
estatísticas indicam um mercado
formal maior que o informal, mas
ainda representam cerca de 40

milhões de trabalhadores nesta situação. Ademais, os dados indicam
que a redução da informalidade
ocorre nos grupos mais engajados na força de trabalho (homens,
brancos e mais educados) e não
nos grupos mais vulneráveis (negros, mulheres, não quali icados e
etnias);
O que podemos concluir em termos
de perspectivas para o mercado de
trabalho brasileiro?15 Se a década
foi de resultados bastante favoráveis o mesmo não se pode a irmar
do futuro. Apesar de termos um
mercado de trabalho próximo do
pleno emprego, mesmo na presença de um PIB padecendo de
inanição, não podemos fugir de
uma verdade absoluta sobejamente
conhecida: será sempre a atividade
econômica que conduzirá os rumos
do mercado de trabalho. Dentro
desta lógica não são boas as perspectivas do mercado de trabalho.
Numa ótica de curto prazo, o governo parece estar lertando com a
in lação, adotando políticas tópicas
para combatê-la. Mas, a persistência de níveis de in lação nos limites
pode ser um jogo perigoso, e aos
poucos vai levando a população ao
descrédito do controle da mesma
pelo governo. Não obstante a maior
solidez dos fundamentos econômicos e das instituições brasileiras, a
realidade dos preços no País hoje é
de uma cultura de baixa in lação,
e crescer “apenas” mais um dígito
tem um efeito muito mais devastador do que se imagina. Se a in lação
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fugir ao controle os impactos negativos no mercado de trabalho logo
se farão sentir.
Numa perspectiva de longo prazo a
situação parece mais grave ainda.
O modelo instalado desde 2002 foi
de transferir renda para as classes
consumidoras, pobres ou classe
média, muito mais sob a ótica de
perpetuação de uma iloso ia de
poder do que da construção de
uma nação verdadeiramente distributiva. Resolveu-se, com brilhantismo, o problema cotidiano dos
pobres, mas pouco se fez para uma
erradicação, de fato, da pobreza.
Em outras palavras, promoveu-se
um aquecimento de demanda, mas
não se criaram as condições para
uma expansão sustentada da oferta, a qual se faz por meio de investimentos em todos os setores da economia. Ao contrário, atualmente se
observa uma perda de dinamismo
do já baixo nível de investimentos,
comprometendo bastante o futuro
do mercado de trabalho no País,
hoje e para as próximas gerações.
É preciso sair das inde inições no
campo das políticas econômicas,
tirar um pouco de seu viés ideológico que contempla mais a cultura
do pedinte do que premiar o empreendedor que gera empregos.
É preciso afugentar o medo e as
incertezas que têm impedido o
Brasil de ter coragem de investir
em níveis compatíveis com as necessidades de sua população.
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1 Este artigo foi elaborado para o Boletim Informações FIPE. Abordará, na sua totalidade,
o comportamento dos principais indicadores
do mercado de trabalho brasileiro, a saber,
demogra ia, força de trabalho, emprego,
informalidade, desemprego, rendimentos
reais e produtividade do trabalho. Ele será
dividido em duas partes, tendo em vista
sua publicação neste veículo de divulgação.
Nesta primeira parte enfocará os aspectos
demográ icos, a força de trabalho e o emprego, incluindo aqui a ocupação informal. A
segunda parte, a ser publicada na sequência,
contemplará o desemprego, a rotatividade
da mão de obra, os rendimentos do trabalho,
incluindo o salário mínimo, e os padrões de
produtividade do trabalho. Cada uma dessas
partes conterá sua síntese conclusiva e as
referências bibliográ icas pertinentes. Como
se trata, no seu original, de uma avaliação
global do mercado de trabalho, sua divisão
em partes poderá conter alguma redundância, mas que os autores tentaram minimizar.
Texto enviado para publicação em maio de
2013.
2 A escolha deste período contempla dois
aspectos. O primeiro representa uma época
em que aparecem mudanças no mercado
de trabalho de natureza distinta das observadas no decênio anterior. O segundo diz
respeito ao fato de abranger, em sua maior
parte, um período no qual há uma condução
uniforme, em termos políticos, da condução
da política econômica, visto tratar-se de
mandatos presidenciais sobre o controle do
mesmo partido político.
3 No decorrer deste texto serão utilizados
somente dados secundários, obtidos a
partir das fontes de informações que forem
mencionadas, tabulados para as inalidades
especí icas de cada tópico analisado, ou
então extraídos diretamente da bibliogra ia
consultada.
4 Os dados e informações utilizadas nesta
seção foram extraídos da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD), sendo
as projeções realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geogra ia e Estatística (IBGE) (ver
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/
populacao/projecao_da_populacao/2008/
default.shtm ).
5 A bibliogra ia sobre o bônus demográ ico
é ampla, tanto nacional como em termos
internacionais. No caso brasileiro, podemos
mencionar DIEESE (2012); Carvalho e Wong
(1998); Paiva e Wajnman (2005) e Alves
(2010).
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6 Ver Arbache (2011), que abordou a competitividade internacional brasileira a partir das
transformações demográ icas em curso no
País.
7 Esta razão mede a proporção entre o número
de pessoas em idade ativa, aptas a produzir
riquezas, e aquelas que potencialmente
estão aptas apenas a consumir. Esta razão
é calculada como o quociente entre o somatório da população em idade não ativa
(menores de 15 anos e aqueles com 65 anos
ou mais) e a população em idade ativa, entre
15 e 64 anos.
8 Segundo as estatísticas do Banco Central,
o investimento médio como proporção do
PIB na década de 1980 foi de 22,2%, sendo
que no ano de 1989 essa proporção chegou
a ser 26,9%. Estas são cifras que indicam um
potencial dos investimentos bem acima dos
patamares atualmente veri icados.
9 Embora para o conjunto das informações
referentes ao mercado de trabalho estejamos contemplando o período de 2000 a
2012, nesta seção o ano de referência inal
será 2011, uma vez que estamos utilizando
as estatísticas da PNAD, cuja edição de 2012
ainda não havia sido publicada por ocasião
da elaboração deste texto.
10 Segundo Courseuil, Moura e Ramos
(2011, p. 12), o vigor do crescimento do
emprego formal em decorrência destes
instrumentos deve-se, basicamente, ao
estímulo que tal redução de custos deu ao
aumento do tamanho médio dos pequenos
e médios empreendimentos: “Ao decompor
esta evolução entre o número de estabelecimentos e o tamanho médio dos mesmos, é nítido que este último componente
é o grande responsável pela mudança de
ritmo... esse panorama inclusive é mantido
quando replicamos esse procedimento
para recortes regionais.” Ademais, descartam estar havendo aumento no peso dos
setores com maior escala de produção.
As evidências por eles colhidas indicam
que houve aumento generalizado no tamanho médio dos estabelecimentos recémcriados, superando inclusive qualquer
aumento detectado na probabilidade de
sobrevivência dos pequenos estabelecimentos. Ver também Simão (2009), que
analisou o papel da iscalização decorrente
da simpli icação tributária e seu papel no
emprego formal.

11 A pro issão de empregado doméstico foi,
inicialmente, regulamentada pela Lei
5.859, de dezembro de 1972. Posteriormente a Constituição Federal de 1988
consagrou, em seu capitulo 7º, a ampliação
dos direitos dos trabalhadores, incluídos os
domésticos. Ainda na década de 1990, foi
editada a Medida Provisória no. 1.986, que
facultava a extensão do FGTS e do segurodesemprego ao empregado doméstico.
Nesse sentido, a promulgação da Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) 478/10,
conhecida como a PEC das domésticas, no
dia 02 de abril de 2013, somente veio a
consolidar um movimento que já havia se
iniciado em meados da década de 1970.
12 Isto pode ser observado pelo comportamento da elasticidade emprego formal-PIB
que se manteve praticamente constante
desde 2001. Neste ano, essa variável assumiu o valor 0.4, enquanto em 2012 reduziu-se para 0.3, uma diferença bastante
modesta.
13 A literatura sobre informalidade no Brasil
é bastante ampla. Para análises mais recentes ver, entre outros, Barbosa Filho e
Moura (2012) e Leone (2010).
14 Dentre os vários conceitos de informalidade utiliza-se neste grá ico aquela
de inição que mais se consagrou nas
estatísticas de mercado de trabalho brasileiras: o total de assalariados sem carteira
assinada mais os trabalhadores por conta
própria com relação ao total de ocupados.
15 Sobre cenários e perspectivas brasileiras
ver, entre outros, Pastore (2012) e FUNDAP
(2012).

(*) Professor Titular da FEA-USP e Pesquisador da FIPE. (E-mail: jpchahad@usp.br).
(**) Aluna do curso de graduação em
Ciências Econômicas da FEA-USP e
estagiária de pesquisas na FIPE.
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A Estrutura de Custos e a Composição de Insumos no Tratamento de Pacientes HIV no Brasil
MARISLEI NISHIJIMA (*)
FLAVIA MORI SARTI (**)
DENISE CAVALLINI CYRILLO (***)
ANTÔNIO CARLOS COELHO CAMPINO (****)

1 Introdução
O atual tratamento para os pacientes da Síndrome da Imunode iciência Adquirida (AIDS)  geralmente
caracterizada pela presença de
processos oportunistas, tais como
infecções e neoplasias  consiste
numa terapia antirretroviral (ART)
à base de ingestão medicamentosa
(BONNET et al., 2002). Os ART são
medicamentos que visam tratar as
infecções causadas por retrovírus,
essencialmente o HIV. Quando vários medicamentos antirretrovirais são combinados (em geral três
ou quatro tipos) tem-se a chamada
terapia antirretroviral altamente
ativa – HAART.
A combinação de diferentes medicamentos em conjunto, dois ou
mais, potencializa os seus efeitos1
inibidores sobre a reprodução do
HIV quando comparado com a ação
de cada uma das drogas usadas
separadamente. A terapia antirretroviral combinada HAART, usada
a partir de 1996, aumentou a expectativa de vida de pacientes HIV/
AIDS no Brasil e em outros países,
reduzindo os indicadores de mortalidade e de morbidade (WOLFF

et al., 2001; EGGER et al., 1997;
PALELLA JR. et al., 1998; BONNET
et al., 2002 e FONSECA; BARREIRA,
2000).
O aumento da expectativa de vida
dos pacientes HIV/AIDS, por outro
lado, tem condicionado o seu padrão de tratamento, pois cada vez
mais psicólogos, terapeutas e outros pro issionais da saúde são
demandados. Além disso, outros
especialistas de novas ou usuais
comorbidades para tratamentos
paralelos são exigidos ao tratamento do paciente em seguimento.
Isso ocorre porque, apesar da grande e icácia da terapia HAART, sua
efetividade tem sido comprometida
em decorrência das di iculdades
que os pacientes enfrentam para
cumprir o tratamento corretamente, ou seja, em aderir ao tratamento. Aumentar o grau de aderência
dos pacientes ao tratamento antirretroviral consiste numa atuação
central e necessária para evitar a
evolução da epidemia. Pois, conforme Friedland (2001), poucos
pacientes são capazes de manter a
medicação prescrita a uma taxa de
aderência de 90%, 2 valor mínimo

provável necessário para o sucesso
da supressão do vírus, numa grande proporção de pacientes tratados, sem que sejam desenvolvidas
mutações resistentes do vírus ou
uma eventual falha clínica.
Estudos empíricos mostram que a
promoção da aderência, por parte
dos pro issionais da saúde, associada ao acesso aos medicamentos
ARV são e icazes para melhorar
o desempenho do tratamento da
AIDS. (MUKHERJEE et al., 2006;
CARVALHO et al., 2003).
Deste modo, considerando a promoção da aderência ao tratamento
como parte relevante do tratamento de pacientes com AIDS, torna-se
necessário investigar estes custos
adicionais aos custos do tratamento. Assim, além dos custos dos
medicamentos ARV combinados
existem custos complementares
de assistência médica e de suporte
para garantir o grau de aderência
minimamente e icaz nos pacientes
soropositivos.
Sendo assim, este trabalho busca
detalhar quais são os insumos utilizados no tratamento destes pa-
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cientes, conforme seu estágio da doença, e qual a estrutura de custo no tratamento de pacientes assistidos nos ambulatórios do maior município brasileiro,
principalmente no que se refere ao custo dos demais
insumos em relação ao medicamento ARV.
No Brasil, o tratamento de pacientes HIV/AIDS é inanciado integralmente com recursos públicos provindos
das diferentes esferas de governo, embora sua gestão
seja municipal. No caso especí ico do Programa Municipal DST/AIDS da Secretaria Municipal do Município
de São Paulo (PMDASP), o governo federal inancia os
medicamentos ARV que são distribuídos aos pacientes,
o governo do Estado de São Paulo inancia algumas
ações preventivas e o governo do município de São
Paulo inancia os demais custos do tratamento do
paciente HIV/AIDS em seguimento. Deste modo, uma
clara de inição da composição de insumos e da estrutura de custos consiste num instrumento de avaliação
de política pública. Além disso, o conhecimento da
estrutura de custos e dos insumos complementares
ao tratamento pode ser ilustrativo para outros países.

2 Métodos de Cálculos de Custos e Dados
A metodologia de cálculo de custos pode ser veri icada
em Sarti et al. (2012). Foram estimados os custos-padrão unitários diretos anuais para três tipos de tratamento de pacientes HIV/AIDS em seguimento (denominados a partir daqui somente por pacientes HIV) em
ambulatório de inidos em três faixas de CD4, conforme a classi icação do CDC (Center for Disease Control
and Prevention) para infecção por HIV e a classi icação
da Organização Mundial da Saúde3 sobre estágios de
infecção do HIV: CD4<200 paciente em estado agudo;
200<=CD4<500 paciente em estado intermediário da
doença; e CD4>=500 paciente assintomático.
O custo foi calculado com base nas informações do
Programa Municipal DST/AIDS da Secretaria Municipal do Município de São Paulo (PMDASP), o qual,
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embora seja gerido pelo governo municipal, é também
inanciado pelos governos federal e estadual.
O cálculo de custo envolveu o custo especí ico (CE),
custos do tratamento de pacientes HIV/AIDS, tais
como médicos, exames etc., e os custos não especí icos
(CNE), relacionados com custos administrativos para
conduzir o tratamento. Todos os insumos e preços se
referem ao ano de 2006.
Os tipos de procedimentos médicos e suas respectivas
quantidades anuais médias foram mapeados em uma
amostra aleatória estrati icada (BUSSAB; MORETTIN,
2003), para três padrões de CD4 distintos, de prontuá4
rios de pacientes tratados ao longo do ano de 2006 em
5
cinco dos ambulatórios do PMDASP. As informações
foram obtidas por meio de questionários, conforme
método usado em Cyrillo et al. (1998).
Foram coletadas informações de 370 prontuários
sorteados entre pacientes em cinco ambulatórios, dos
quais 95% foram considerados pacientes em seguimento, ou seja, pacientes cujo prontuário apresentava
indicações de um tratamento contínuo ao longo do ano
de 2006.
A população masculina predomina entre indivíduos
sob tratamento de HIV/Aids em seguimento, 61,5%
conforme a amostra inal de prontuários (Tabela 1).
No que se refere à distribuição por CD4, veri ica-se
que 51% dos pacientes estão em situação intermediária de estado de saúde e 28,2% estão no estágio
avançado da doença.

Tabela 1 – Distribuição dos Pacientes em Seguimento
por Faixa de CD4 e por Sexo
Faixas

Feminino

Masculino

CD4<200

10.8%

17.4%

28.2%

200<=CD4<500

20.5%

30.5%

51.0%

CD4 >= 500
Total

Total

7.1%

13.7%

20.8%

38.5%

61.5%

100.0%
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Os pacientes possuem predominantemente idade
entre 30 e 59 anos (85%). Veri ica-se que a maioria
apresentava o registro de indivíduos de cor branca
(53,3%), seguido da cor parda (11%), mas em 28,5%
dos prontuários considerados no estudo não constava
o registro da cor da pele. A igura a seguir mostra a
distribuição do valor do primeiro teste CD4 do ano de
2006 dos pacientes tratados pelo PMDASP.

Tabela 2 – Custos de tratamento de pacientes HIV em
seguimento
Faixas de CD4

CE

CNE

Custo
Total

CE em
%

CNE em
%

CD4<200

6425.97

703.51

7129.48

90.1%

9.9%

200<=CD4<500

4947.20

703.51

5650.71

87.6%

12.4%

CD4>=500

3867.27

703.51

4570.78

84.6%

15.4%

8

Figura 1 – Distribuição de CD4 dos Pacientes HIV/AIDS
Tratados pelo PMDASP em 2006

representa 9,9% do custo total para pacientes em pior
estado, enquanto para os pacientes em melhor estado
de saúde representa 15,4%.

6.849

O paciente em melhor estado de saúde (Tabela 3) apresenta um custo de tratamento anual igual a 64% do
valor do custo do paciente em pior estado. O paciente
em situação intermediária, a maioria dos tratados pelo
PMDASP, possui custo igual a 79% do custo do paciente em pior estado de saúde.
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3 Resultados
Todos os custos apresentados são referentes aos custos médios por paciente em seguimento conforme seu
estado de saúde, avaliado por faixa de valor de seu
CD4.
A Tabela 2 mostra os resultados obtidos em reais
correntes de 2006 para o custo anual de tratamento
do paciente HIV em seguimento, conforme estágio
de evolução da doença. Veri ica-se que o CNE, basicamente os custos de atividades de gestão do programa,

Tabela 3 – Custos de Tratamento de Pacientes HIV
Relativos ao Pior Estado de Saúde
Faixas de CD4

Custo Total

Custo Relativo ao Pior Estado

CD4<200

7129.48

100%

200<=CD4<500

5650.71

79%

CD4>=500

4570.78

64%

Entre os insumos que compõem os CE, veri ica-se (Tabela 4) que, de fato, os medicamentos ARV representam a maior parcela de custos – 65,6% para pacientes
em pior estado e 53,8% para pacientes em melhor
estado de saúde – seguido dos serviços dos médicos,
que estão, em boa parte, associados com assistência à
adesão ao tratamento. Além disso, os custos da infraestrutura médica, exames e outros medicamentos são
signi icativos.
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Tabela 4 – Composição de CE por Tipo de Insumo
Faixas de CD4

Exames

ARV

Outros
Medic.

Insumos para
Proc Médicos

Vacinas

Outros

Infraestrutura

Profissionais
Médicos

CE

CD4<200

4.8%

65.6%

6.3%

2.2%

0.2%

0.2%

5.2%

15.5%

100%

200<=CD4<500

5.3%

60.7%

3.2%

3.0%

0.6%

0.3%

6.7%

20.1%

100%

CD4>=500

4.7%

53.8%

3.1%

3.0%

0.8%

0.3%

8.6%

25.8%

100%

Por im, veri ica-se (Tabela 5) que os medicamentos
ARV constituem 59,1% dos custos totais de tratamento de um paciente em seguimento em pior estado
de saúde e 45,5% dos custos de pacientes em melhor
estado de saúde.

Tabela 5 – Composição de Custo de Tratamento de
Paciente HIV por Principais Insumos
Faixas de CD4

ARV

Profissionais Infraestrutura
Médicos

Exames

Outros
Medic.

CD4<200

59.1%

14.0%

4.6%

4.3%

5.7%

200<=CD4<500

53.1%

17.6%

5.9%

4.6%

2.8%

CD4>=500

45.5%

21.8%

7.3%

4.0%

2.6%

4 Conclusões e Considerações
Segundo informações do PMDASP, havia aproximadamente 16,8 mil pacientes HIV ativos na rede de atendimento ambulatorial do programa em 2006; destes,
menos de um terço dos pacientes em seguimento da
amostra apresentavam CD4 inferior a 200.
Conforme esperado, o custo anual de tratamento de
pacientes com níveis de CD4 inferiores a 200 mostrou-se signi icativamente maior do que o custo médio do
tratamento de pacientes com níveis elevados de CD4.
O tratamento em seguimento do paciente médio custou ao PMDASP R$5.846,85 a valores de 2006. Os custos totais de tratamento por paciente em seguimento

maio de 2013

por faixa de CD4 foram estimados em: R$ 4.570,78
para pacientes com melhor estado de saúde; R$
5.650,71 para pacientes com valores intermediários
de CD4; e R$ 7.129,47 para pacientes em pior estado
de saúde. Vale lembrar que as estimativas referem-se
à estrutura de insumos observada em 2006, representando um custo unitário anual por paciente atendido.
Os resultados dos custos médios de tratamento por
paciente típico, em três estágios diferentes de evolução da doença, conforme seu valor de CD4, mostram
que a participação percentual dos custos com medicamentos antirretrovirais na composição do custo
total anual representa: 59% em pacientes em estado
avançado da doença com CD4<200; 53% em pacientes
em estado intermediário com CD4 entre 200 e 500
inclusive; e 45,5% com pacientes em bom estado de
saúde com CD4>500.
Além do ARV, outros insumos do tratamento em seguimento se destacam com maiores custos: os proissionais de saúde representando de 15,5% a 28,5%
do custo do tratamento conforme a faixa do CD4 e os
demais medicamentos e os exames médicos.
Os custos estimados segundo diferentes estágios
da doença mostram como o agravamento da doença
pode onerar o sistema de saúde. Assim, se a falta de
aderência ao tratamento implica uma piora no estado
de saúde do paciente, a qualidade de vida do paciente
piora e aumenta o uso de recursos adicionais  que
poderiam ser alternativamente usados para atividades mais custo efetivas como o tratamento precoce e
as atividades de prevenção primária. Nesse contexto,
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sobressai-se, portanto, a questão da aderência ao tratamento, fundamental para aumentar a e iciência dos
Programas DST/Aids e do investimento em prevenção
primária.
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É Preciso Enfrentar o Estado Precário de Nosso Ensino Básico
IRACI DEL NERO DA COSTA (*)

Os dirigentes do penúltimo governo ditatorial brasileiro do século
passado – Governo Geisel, 19741979 – tomaram como perenes
as conjunturas interna e mundial
então vigentes as quais se mostravam plenamente favoráveis ao
crescimento econômico do País.
Achavam, pois, que o desenvolvimento na nação não conheceria solução de continuidade e dar-se-ia,
irreversivelmente, segundo taxas
elevadas: abriam-se, en im, as portas para a a irmação de um Brasil
Potência. Calcados em tal perspectiva resolveram generalizar
alguns serviços públicos até então
restritos a parcela relativamente
modesta da população nacional.
Nesse quadro, ao qual se seguiram
vários lustros de profunda crise
econômica, deu-se a universalização dos serviços de saúde, de segurança, bem como do ensino de
primeiro e segundo graus – correspondentes nos dias correntes aos
ensinos fundamental e médio. Tal
generalização, no entanto, além de
ser largamente afetada pela aludida crise, não foi acompanhada,
na área do ensino, de uma política
consistente de formação e valorização do professorado. Ademais,
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faltou, igualmente, a preocupação
com a instituição de uma política
salarial digna e estimulante assim
como a implantação de um programa visando ao estabelecimento de
uma infraestrutura apta a garantir
aos professores os meios mais adequados e e icientes para a transmissão do conhecimento. Ocorreu,
também, a emergência de muitas
Universidades, Centros Universitários e Faculdades particulares cujo
nível deixa muito a desejar; incapazes, portanto de proporcionar
a formação de professores qualiicados o bastante para desempenharem suas tarefas com um grau
aceitável de pro iciência.
A consequência da conjugação de
tais fatores materializou-se na deterioração do ensino e na lagrante
queda de rendimento do alunato
quando comparado com o desempenho dos alunos das escolas públicas do meado do século passado,
as quais, embora albergassem um
número relativamente pequeno de
estudantes, mostravam-se as melhores do País e, em termos genéricos, pudessem ser de inidas como
excelentes; como sabido, a perspectiva imediata de seus alunos
era a de prosseguir sua formação

em uma das faculdades ou universidades públicas ou privadas então
existentes.
Ao panorama sombrio delineado
acima somou-se a pressão sobre os
professores, os quais se viram obrigados a ocupar-se com um número
maior de alunos e de aulas.
Por im, a aprofundar a crise aberta
na qual submergia nosso aprendizado, adotou-se, em larga escala, a
prática da progressão continuada,
a qual só se revela e iciente caso se
possa contar com um professorado
bem preparado, distinguido por
condigna valorização salarial e ao
qual se propicie um apoio logístico,
em termos ísicos, humanos e didáticos, capaz de dar sustentação a
um ensino de alto nível.
Infelizmente, como sabido, não é
este o caso do Brasil; destarte, a
implementação da progressão continuada revelou-se uma verdadeira
política de aprovação automática,
a qual, além de reforçar a degeneração do ensino, ocasionou uma
aguda piora do relacionamento
entre alunos e professores, vendo-se, estes últimos, desrespeitados e
desa iados por uma parcela subs-
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tantiva de seus discípulos, os quais não os têm como
adultos culturalmente superiores, mas como pro issionais desquali icados e derrotados econômica e socialmente. Tal postura acarreta, continuamente, casos de
confronto verbal e ísico entre alunos e seus mestres.
Por seu turno, as autoridades responsáveis pelo ensino, como que dominadas pelo tamanho incomensurável dos problemas com os quais se defrontam, não
são capazes de formular soluções de mais largo fôlego,
mostrando-se, por vezes, inoperantes e omissas.

(*) Professor Livre-docente aposentado da FEA-USP.
(E-mail: idd@terra.com.br).
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O Desenvolvimento Econômico dos SEANICS
– Parte 2: Da Colo1
nização ao Estado Desenvolvimentista
CRISTINA FRÓES DE BORJA REIS (*)

Continuando a série de artigos
iniciada na edição anterior, este
artigo trata da contribuição do
regime macroeconômico no desenvolvimento da Indonésia, Malásia
e Tailândia – conhecidos como SEANICs (segunda geração dos novos
países industrializados do sudeste
asiático).

dos NICs, o que incentivou – em um
cenário de maior liquidez internacional e de internacionalização das
cadeias produtivas das grandes
empresas multinacionais – a entrada de investimentos (principalmente japoneses) na Malásia e Tailândia, em maior grau, e também
na Indonésia.

De modo geral, a política econômica dos SEANICs esteve apta a manter uma estabilização econômica 2
e um ambiente favorável para que
a política iscal e industrial pusessem em marcha os investimentos
da industrialização. O êxito deste
processo, tanto relacionado à substituição de importações quanto à
industrialização orientada para
as exportações, está diretamente
relacionado aos regimes cambiais.
Desde os anos 80, as taxas de câmbio dos SEANICs foram mantidas
desvalorizadas através de um regime de lutuação administrada, parametrizada a uma cesta cambial
de referência – principalmente ao
dólar, em substituição ao sistema
de paridade que vigorou durante
Breton Woods (R ASIAH, 2003).
Após o Acordo Plaza, entre 1985
e 1995, a competitividade externa
dos SEANICs se bene iciou também
da apreciação do iene e das moedas

A preocupação do regime administrado dos SEANICs na maior parte
do tempo se concentrou em evitar
ataques especulativos em relação
à apreciação da moeda, como no
episódio da Tailândia em 1997.
Desde então, di icultou-se o acesso
a fundos por parte de agentes privados, e as autoridades monetárias
controlavam os mercados de câmbio através da compra de reservas,
aplicando-as em títulos americanos
ou outros de baixo risco (GALA,
2007). Neste regime, é primordial
manter a competitividade no setor
de bens comercializáveis a im de
acumular reservas cambiais para
administração do câmbio, por um
lado, e atrair investimento direto
externo, de outro. Neste sentido, os
RN desempenharam o importante
papel de salvaguardar em alguma
medida o balanço de pagamentos
com entrada de divisas, sobretudo
porque a produção era predomi-
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nantemente de empresas públicas
– o que dava ao governo acesso
direto àquelas. As reservas aliviavam a restrição externa e possibilitavam também a administração
da relação dívida/PIB e dívida/ exportações que viabilizaram os investimentos públicos realizados. O
indicador endividamento de curto
prazo em relação às reservas, que
é uma forma de medir a liquidez,
também demonstra que as inanças desses países se mantiveram
em geral sólidas, principalmente
na Malásia.
Nos anos 90, no entanto, o maior
endividamento de curto prazo e
privado complicou o cenário econômico, levando à crise cambial,
que at ingiu mais for temente a
Tailândia e a Indonésia. O pano de
fundo para o endividamento de
curto prazo foi o processo de liberalização inanceira. Sua consequência imediata foram os ataques
especulativos à taxa de câmbio,
especialmente na Tailândia, onde
a crise se instaurou. O sobreinvestimento externo em fundos não
comercializáveis (no início majoritariamente público, mas depois
com maior participação do setor
privado), exacerbou os dé icits em
conta corrente, além de aumentar
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a dependência do desenvolvimento
industrial ao capital estrangeiro. 3
O sobre-endividamento parece ter
derivado tanto do ponto de vista
da demanda (FOLEY, 2003), por
conta de esquemas inanceiros
desregulados, quanto da oferta
(MEDEIROS, 2009). Este último
esteve relacionado à maior liquidez
internacional, à apreciação das moedas do Japão e dos NICs e à emergência dos SEANICs como alternativa interessante de investimento
produtivo.
Os controles de capital e a centralização no mercado cambial nos
SEANICs liberaram a taxa de juros
da função de estabilizar a taxa
nominal de câmbio. Só que, ao relaxarem os controles ao longo dos
anos 90, notadamente na Tailândia,
abriram lanco para os ataques
especulativos que culminaram no
estouro da bolha tailandesa com a
desvalorização do bath, e através
do efeito dominó, das demais moedas da região. Entre 1980 e 1985,
nos três países ocorreram resultados ruins no saldo de conta corrente, que paulatinamente melhorou
até virar positivo na primeira década dos 2000. Vale notar que o déicit em conta corrente icou mais
agudo em 1990-1994, justamente a
época de maior liquidez externa e
valorização das moedas dos NICs e
do Japão, tendo o IDE nos SEANICS
atingido valores bem altos. Também chamam a atenção os saldos
negativos de conta corrente sobre
exportações nos SEANICs entre
1980 e 1999 (exceto alguns subpe-

ríodos na Malásia), evidenciando
que o crescimento da economia foi
à base de dé icit na conta corrente.
Mais além, a Tailândia apontou
dé icits comerciais até 1995. Ou
seja, a despeito das exportações
expressivas de RN e de manufaturas, a suposta “abundância de
divisas” nesse país foi logo consumida em importações, ainda mais
no contexto de preços declinantes
das commodities nos anos 90 e da
desaceleração do ritmo de crescimento das exportações de modo
geral. Possivelmente, a redução da
capacidade de importação nos anos
90 esteve na raiz da crise cambial
tailandesa, aonde o cenário conjunto propiciava o deslocamento
dos investimentos para setores
não produtivos. Atrelado a esses
movimentos, nesse período o iene
sofreu desvalorização.
As respostas à crise guardaram
alguma semelhança, ainda que seus
efeitos tenham tido alcance e profundidade diferentes nos três países. A Malásia enfrentou menores
consequências, tanto que durante
os piores meses da crise o país
manteve o pacto da ASEAN e emprestou US$ 1 bilhão para a Tailândia e para a Indonésia – com apoio
japonês (JOMO, 1998). Um dos motivos para a resistência malaia à
crise foi a regulação prudencial
estabelecida após uma crise bancária ao inal dos anos 80, que contou
com novas barreiras à entrada e
saída de capitais em 1994 (JOMO,
2003). Em segundo lugar, o governo reduziu a tributação, destacan-

do o imposto de renda cobrado das
irmas. Esta medida não afetou os
preços ao consumidor, mas foi interessante, juntamente com outros
incentivos, em termos de atração
de irmas estrangeiras para realocação. Em terceiro, foram impostas
taxas sobre o comércio internacional e barreiras não tarifárias. Em
quarto lugar, embora tenha havido
uma tendência para retrair os gastos orçamentários operacionais,
os investimentos públicos mantiveram a trajetória ascendente da
década. O governo não cancelou
ou postergou nem mesmo os megaprojetos,4 sustentando o investimento público como medida anticíclica poderosa. Também paralisou
o programa de privatizações, que
era a fonte principal dos superávits
iscais nos anos que precederam a
crise. Por im, de acordo com Jomo
(1998), realizaram-se a reforma
do sistema bancário e a recapitalização dos bancos comerciais, que
contribuíram para a recuperação
da liquidez bancária e conferiram
maior solidez à economia em comparação aos outros SEANICs.
A rúpia indonésia se desvalorizou tremendamente (80% em seis
meses), o dé icit no orçamento foi
de 8,5% do PIB em julho 1998, e
houve aumento da taxa de empréstimo (para manter liquidez) de
15% para 60% (sendo a metade de
curto prazo). A in lação chegou a
80% ao ano e a quantidade de desempregados mais do que dobrou
(de 13 milhões para 27 milhões), a
população abaixo da linha de po-
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breza chegou a 40% e o PIB retraiu
cerca de 20% (HADIZ; ROBINSON,
2004). O FMI emprestou muitos
bilhões, exigindo reformas estruturais de cunho liberalizante. O
governo inicialmente não aceitou
boa parte delas, pondo em marcha, inclusive, novos projetos de
infraestrutura. Entretanto, a crise
iscal e de dívida não possibilitavam manobra para o governo,
cada vez mais fraturado interna e politicamente. Praticamente
todos os grandes conglomerados
tiveram problemas inanceiros, e
o Estado foi obrigado a executar a
recapitalização do sistema inanceiro nacional. Os grandes grupos
de empresas e diversas famílias
procuraram assegurar sua riqueza
expatriando ativos. Na Tailândia,
o interregno de 1997 a 2000 foi de
recuperação econômica, após tantas falências, desemprego e a volta
de mais de três milhões de pessoas
para a pobreza (DONER, 2009).
Para combater os problemas de
insolvência, o país também recorreu à ajuda do FMI, sob condicionalidades de reformas inanceira,
agrícola, educação (cumpridas em
diferentes escalares). O governo
salvaguardou instituições inanceiras através do FIFD (Financial
Institutions Development Fund), que
desde 1985 atuava para dar respaldo às instituições inanceiras.
O órgão foi usado para garantir os
depósitos e passivos dos clientes
das instituições inanceiras tai-
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landesas, após 56 terem fechado
(HEWISON, 1999). A economia retraiu bastante, com certo protesto
popular e instabilidade política,
que culminou na troca do primeiro-ministro.
Ainda que o FMI tenha exigido
t ambém elevação das t a xas de
juros, após elevação inicial as autoridades monetárias dos SEANICs
5
as reduziram, juntamente com a
intensi icação dos controles de capitais. Também as desvalorizações
cambiais, ainda sob o regime administrado, foram importantes para a
recuperação econômica em temos
de recomposição das reservas, de
ajuste dos balanços comerciais, e
da retomada de parcelas do mercado interno das empresas domésticas vis-à-vis importados. Mais uma
vez, contrariamente às recomendações do FMI, os países expandiram
os dé icits orçamentários, designaram fundos econômicos para
salvar o sistema inanceiro interno
e para programas de seguridade
social. Finamente, não obstante
a contribuição das respostas de
política macroeconômica para a
recuperação dessas economias
nos anos 2000, pesou bastante a
retomada do setor externo, proporcionada, inclusive, pelo aumento da
demanda e preço das commodities.
Ou melhor, o espetacular crescimento econômico dos SEANICs
resultou de uma dinâmica entre
altos investimentos, retumbantes

contingentes de importação e exportações elevadas – como mostra
a decomposição da demanda agregada. O consumo inal das famílias
respondeu por 54% a 61% do PIB
da Indonésia, 55% a 66% do PIB da
Tailândia e 45% a 55% do PIB da
Malásia entre 1980 e 2010 (Tabela
1). Nesta última, as exportações se
mostraram mais relevantes comparativamente aos outros países.
O investimento como proporção
do PIB em geral registrou taxas
elevadas e se fez mais vigoroso na
Tailândia, tendo chegado a 44%
entre 1990 e 1994. Mesmo com a
crise, a década de 90 registrou as
maiores taxas de investimento,
acima de 30% nos três SEANICs.
Observando apenas a formação
bruta de capital ixo (FBCF) como
proporção do PIB, primeiramente
também se constatam níveis altos
(em contraste, por exemplo, com
o México), sobretudo nos anos 90.
Na Indonésia, a proporção de FBCF
pública era quase igual à privada
entre 1980-1984, e cerca de um
terço do total no quinquênio seguinte. A acumulação tailandesa
de capital, por outro lado, permaneceu predominantemente privada
(cerca de 75%) ao longo do período. Na Malásia, os resultados dos
quinquênios foram discrepantes.
Destaca-se a sustentação da FBCF
pelo setor privado nos anos 90,
enquanto nos anos 2000 o setor
público se responsabilizava por
cerca da metade da FBCF.
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Tabela 1 – Demanda Nacional e seus Componentes (% PIB), Médias Quinquenais de 1980 a 2009, SEANICs

Tailândia

Malásia

Indonésia

1980_1984

1985_1989
87513

1990_1994

1995_1999

2000_2004

2005_2009

127858

164781

179750

233264

PIB (milhões, 2000 US$)

66251

Gastos do governo

10,3%

9,6%

8,5%

6,7%

7,2%

8,2%

Consumo final famílias

57,2%

54,6%

51,6%

58,1%

61,1%

57,9%

Exportações

40,8%

34,7%

36,7%

39,9%

39,5%

46,5%

Investimento

29,0%

30,3%

34,8%

31,7%

22,5%

23,5%

Importações (-)

37,5%

28,9%

30,0%

36,2%

29,8%

37,0%

PIB (milhões, 2000 US$)

30131

37457

56936

82164

100954

130726

Gastos do governo

15,1%

13,2%

11,8%

10,4%

12,0%

13,4%

Consumo final famílias

55,3%

48,9%

48,3%

44,8%

44,9%

50,7%

Exportações

49,0%

62,7%

82,3%

102,7%

114,5%

118,6%

Investimento

28,7%

21,1%

32,4%

33,4%

24,4%

21,3%

Importações

52,2%

50,4%

79,0%

93,7%

95,9%

103,9%

PIB (milhões, 2000 US$)

41738

58214

93857

120354

134420

169700

Gastos do governo

15,1%

13,3%

10,4%

10,7%

10,8%

11,3%

Consumo final famílias

66,2%

60,6%

58,0%

56,3%

56,9%

55,2%

Exportações

22,8%

31,3%

42,2%

50,9%

66,3%

70,8%

Investimento

33,5%

33,6%

45,3%

35,5%

24,0%

24,8%

Importações

32,4%

35,2%

52,0%

52,9%

58,4%

63,1%

Fonte: Elaborado pela autora a partir de UNCTAD.

Os Estados dos SEANICs desempenharam papel ativo na dinâmica
entre investimento, importações
e exportações, contribuindo diretamente na FBCF e através de
políticas industriais. Naquelas economias, consolidou-se um “tripé”
responsável pela produção industrial doméstica: o Estado, em geral
na indústria de RN e infraestrutura, as grandes empresas multinacionais na produção para exportações e os grandes grupos nacionais
para o mercado doméstico, principalmente de bens de consumo
não duráveis. Entretanto, o fator
exógeno tem grande peso nessa
dinâmica, relacionado ao contexto

do capitalismo asiático dos anos
80 e 90. Em primeiro lugar, a inserção produtiva das empresas
multinacionais está atrelada ao
investimento direto estrangeiro
(IDE). Houve duas ondas principais
de realocação das irmas multinacionais no Sudeste asiático ao inal
do século XX (JOMO, 2003). A primeira, entre 1969 e 1974, destinou-se majoritariamente para países
com conexões diretas com EUA e
Reino Unido: Singapura, Filipinas
e Malásia. Nesta época a Indonésia
e a Tailândia eram economias mais
fechadas e também atrasadas em
relação às outras, tendo atraído
pouco capital estrangeiro para

realocação. A segunda ondulou no
período de 1986 a 1993. Em síntese, as razões para o grande in luxo
de IDE nos SEANICs nesse período
foram, do ponto de vista externo, a
reorganização inanceira e produtiva mundial (de lagrada pelo choque do petróleo e pela elevação dos
juros americanos em 1979), aliada
às valorizações cambiais que encareceram os custos do Japão e tigres
asiáticos vis-à-vis os dos SEANICs.
Outro fator externo, relacionado
ao primeiro, tratou-se das novas
estratégias empresariais e da reorganização das cadeias produtivas
em resposta àquele cenário. Do
ponto de vista interno, as políticas
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governamentais para a atração do
IDE e para exportação de manufaturados, como quotas, subsídios,
zonas especiais de exportação etc.
A disponibilidade de mão de obra
barata e de matérias-primas também consistiu em fator relevante,
que trazia vantagens de custos de
produção relativamente aos outros
países.
A Malásia obteve uma entrada líquida de IDE da ordem de US$ 1
bilhão por ano no início da década
de 80, até atingir mais de US$ 8
bilhões em 2008. Na Indonésia,
o valor se elevou de US$ 100 milhões para mais de US$ 9 bilhões,
e na Tailândia de menos de US$
200 milhões para US$ 8,5 bilhões.
O ingresso de IDE na Malásia é
anterior a 1980, o que justi ica o
patamar alto de participação de
1,7% nos luxos de entrada líquidos mundiais em 1980-1984. Esta
participação retraiu para menos
de 0,5% até 1988/1989, depois voltou a se expandir até 3% em 1992.
Desde então, retraiu e estabilizou
em 0,4%. Já a participação da Tailândia nas entradas de IDE saiu de
0,3% para atingir o seu máximo de
1,2% também em 1992. Após 1993,
a parcela tailandesa nas entradas
de IDE mundial oscilou bastante e
está em queda desde 2004. A Indonésia veri icou também uma crescente participação no IDE mundial
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até o pico em 1996 de 1,6%. A crise
tailandesa reverberou consequências mais dramáticas em termos
de IDE na Indonésia, que registrou
entrada líquida negativa até 2003.
Em seguida a parcela da Indonésia
no IDE mundial voltou a crescer e
chegou a 0,5% em 2008. Porém, a
participação desses países na entrada líquida de IDE mundial não
parece ter relação com a participação dos mesmos nas exportações
de manufaturas mundiais, que de
forma geral mantêm uma trajetória
estável nos três países, ascendendo
de praticamente zero para 1,3%
em 2008 nos casos da Tailândia e
Malásia, e 0,5% no da Indonésia.
Destinando-se a setores de manufaturas especí icos, o IDE con igurou um per il de estrutura produtiva razoavelmente diferenciada
na indústria de transformação de
cada um deles. Na Indonésia, têxteis, vestuário, calçados e compensados de madeira – e, mais
recentemente, algo de eletrônicos.
Na Tailândia, têxteis e vestuário,
alimentos e eletroeletrônicos. Na
Malásia, destacou-se o setor eletroeletrônicos. Nos três, uma porção signi icativa das irmas era de
propriedade estrangeira – segundo
Rasiah (2003), na Malásia em 1990,
a participação estrangeira nos ativos ixos industriais era de 50%,
sendo 91% em eletroeletrônicos.

Atividades trabalho intensivas e
que agregam pouco valor dessa cadeia produtiva – como montagem
de som e de PCs – realocaram-se
na Indonésia. Já os estágios da cadeia de eletrônicos mais intensivos
em tecnologia se concentraram na
Malásia e majoritariamente nos
NICs. Essa con iguração re lete a
integração produtiva do ASEAN,
em que, até a crise, se destacavam
duas características fundamentais
(MEDEIROS, 1997). De um lado,
os SEANICs ( juntamente com a
China, sendo que anteriormente
esse papel era do Japão, depois
Coreia, Singapura, Hong-Kong e
Formosa, hoje ASEAN-4) se irmaram como exportadores de “staples industriais” para os EUA e a
Europa ocidental. De outro, a articulação entre a produção de bens
de capital japoneses direcionou-se
para o ASEAN. Assim, os SEANICs
mantiveram dé icit comercial com
o Japão e superávit com os EUA. Tal
dinâmica contou, a partir de meados dos anos 90  quando do realinhamento cambial do Japão e dos
SEANICs , com “a reestruturação
industrial do Japão liderada por
suas corporações transnacionais,
a intensa expansão do comércio
regional articulada com os IDE e a
obsolescência acelerada na indústria eletrônica e a incorporação de
novos bens industriais como insumos consumidos em larga escala
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pela indústria eletrônica mundial”. Ou seja, o Japão
reorganizou a inserção externa da região, sobretudo
através de sua substituição de exportações em países
asiáticos e do maior crescimento das importações japonesas de produtos asiáticos (MEDEIROS, 1997).
Por im, examinando os dados de origem e destino das
importações e exportações dos SEANICs nas Tabelas
2 e 3, comprova-se que, além de os três países terem
realmente diversi icado as exportações entre 1980 e
2010 para manufaturas, principalmente máquinas e
equipamentos de transporte (incluindo eletrônicos,
acessórios de escritório e telecomunicações, bens de
capital nessa classi icação da COMTRADE - Banco de
Estatísticas de Comércio de Commodities da Confederação das Nações Unidas em Comércio e Desenvolvimento - UNCTAD), o tipo de bem exportado para cada
destino varia bastante. Assim, Japão e Coreia importam gêneros primários e combustíveis dos SEANICs
mais do que a média, enquanto países europeus e os

EUA importam mais máquinas e equipamentos de
transporte daquelas economias relativamente ao total
importado pelo mundo. Em 1980, o Japão e os EUA
eram os dois principais destinos isolados das exportações dos SEANICs, mas em 2010, além de sua parcela
nas exportações ter se reduzido, esses dois países passaram ter importância similar ou até inferior à China
como destino de exportações – para todos os tipos
de produtos (Tabela 2). Analogamente, em termos de
origem de importações dos SEANICs, em 1980 o Japão
e os EUA eram as principais, sobretudo em máquinas
e equipamentos de transporte, para em 2010 terem
menor parcela e dividirem a liderança na origem das
importações com a China. Por im, convém salientar
que o “grosso” das importações dos três países em
1980 e em 2010 foi de máquinas e equipamentos de
transporte, isto é, os SEANICs mantiveram o per il de
importação tradicional de países em desenvolvimento
concentrado em bens de capital.
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0%
1%
0%
5%
100%
8%
0%

3%
12%
8%
13%
100%
4%
1%

0,0%
0,0%
1,8%
0,2%
6,8%

0,4%
1,2%
5,4%
4,1%
10,3%

5%

0%

1%

58%
7%
10%
9%

2%
10%
30%
6%

15%
9%
16%
39%

5%

10%

4%

30%
11%
14%
25%

12%
100%
32%
2%

0%
1%
2%

2%
4%
8%
18%

0%

0%

100%
10%
1%

6%
1%
20%
31%
16%

4%
16%
12%
19%
33%

Fonte: Elaborado a partir de COMTRADE.

Indonésia
Alimentos
Bebidas e tabaco
Matérias-primas, exceto
combustíveis
Combustíveis minerais
Químicos
Bens manufaturados
Máq. e equip. de transporte
. Equip. de escritório e
processamento de dados
. Telecomunicações
. Aparelhos elétricos
. Veículos automotores
. Outras máquinas e
equipamentos
Malásia
Alimentos
Bebidas e tabaco
Materiais crus, exceto
combustíveis
Combustíveis minerais
Químicos
Bens manufaturados
Máq. e equip. de transporte
. Equip. de escritório e
processamento de dados
. Telecomunicações
. Aparelhos elétricos
. Veículos automotores
. Outras máquinas e
equipamentos
Tailândia
Alimentos
Bebidas e tabaco
Materiais crus, exceto
combustíveis
Combustíveis minerais
Químicos
Bens manufaturados
Máq. e equip. de transporte
. Equip. de escritório e
processamento de dados
. Telecomunicações
. Aparelhos elétricos
. Veículos automotores
. Outras máquinas e
equipamentos

China
100%
16%
1%

Mundo
100%
12%
0%

14,9%

0,6%
6,2%
3,2%

0,4%

0%
33%
13%
29%

1%

100%
2%
14%

15%

1%
7%
4%

0%

0%
10%
14%
52%

0%

100%
4%
16%

18%

6%
16%
7%

1%

0%
17%
13%
58%

0%

França
100%
2%
1%

3,8%

0,7%
5,0%
0,0%

0,0%

0%
10%
32%
10%

20%

100%
2%
0%

7%

5%
10%
0%

0%

0%
8%
37%
23%

1%

100%
4%
6%

8%

1%
1%
0%

0%

1%
6%
8%
11%

1%

20,1%

3,1%
6,1%
16,1%

0,7%

1%
16%
30%
47%

1%

100%
1%
0%

22%

5%
8%
23%

1%

0%
7%
27%
60%

1%

100%
2%
0%

23%

2%
6%
20%

0%

0%
11%
28%
53%

2%

1980
HK
Japão
100% 100%
67%
3%
0%
0%

2,0%

1,0%
2,8%
0,0%

0,0%

9%
5%
60%
7%

1%

100%
9%
0%

3%

3%
9%
3%

0%

0%
6%
54%
22%

2%

100%
2%
0%

7%

1%
1%
0%

0%

1%
8%
63%
9%

1%

Coreia
100%
14%
0%

31,7%

0,5%
5,3%
2,5%

1,0%

1%
25%
12%
41%

2%

100%
6%
3%

26%

3%
12%
11%

1%

1%
14%
14%
55%

1%

100%
4%
1%

29%

4%
3%
7%

1%

1%
21%
18%
48%

2%

UK
100%
1%
2%

7,6%

0,9%
15,2%
0,6%

0,6%

1%
14%
6%
41%

9%

100%
3%
3%

16%

1%
40%
2%

1%

0%
13%
6%
66%

3%

100%
4%
2%

26%

1%
3%
4%

1%

2%
19%
11%
34%

14%

EUA
100%
14%
1%

10%

3%
13%
4%

4%

17%
11%
18%
35%

3%

100%
4%
0%

8%

4%
26%
3%

5%

10%
9%
12%
49%

4%

100%
6%
0%

14%

4%
6%
4%

2%

20%
12%
15%
35%

5%

Mundo
100%
7%
0%

11%

11%
16%
1%

13%

1%
11%
21%
53%

1%

100%
3%
0%

11%

12%
20%
1%

15%

1%
8%
15%
60%

1%

100%
5%
0%

17%

13%
8%
2%

9%

4%
11%
20%
50%

1%

China
100%
5%
1%

12%

1%
10%
3%

0%

1%
32%
10%
34%

3%

100%
9%
2%

6%

2%
20%
1%

2%

0%
13%
7%
64%

1%

100%
4%
5%

15%

1%
8%
1%

0%

2%
17%
6%
48%

7%

França
100%
9%
0%

27%

1%
13%
8%

1%

1%
21%
14%
50%

2%

100%
2%
0%

18%

1%
41%
9%

1%

1%
10%
8%
70%

1%

100%
1%
0%

39%

3%
9%
7%

0%

1%
18%
12%
59%

3%

Alemanha
100%
1%
0%

4%

5%
20%
0%

10%

0%
3%
25%
39%

1%

100%
0%
0%

5%

17%
34%
0%

17%

0%
4%
7%
73%

1%

100%
0%
0%

5%

20%
17%
0%

4%

0%
4%
35%
47%

1%

2010
HK
100%
0%
0%

Tabela 2 – Importações por setores selecionados, SEANICs, 1980 e 2010 (em %)

20%

2%
18%
12%

2%

1%
9%
26%
53%

1%

100%
1%
0%

13%

2%
29%
11%

2%

1%
8%
20%
58%

1%

100%
0%
0%

31%

1%
9%
10%

1%

1%
8%
23%
53%

2%

Japão
100%
0%
0%

11%

6%
14%
3%

1%

3%
13%
33%
36%

2%

100%
2%
0%

5%

13%
37%
1%

2%

7%
9%
16%
64%

2%

100%
0%
0%

8%

7%
6%
1%

2%

28%
12%
28%
25%

4%

31%

1%
5%
3%

7%

1%
14%
14%
47%

5%

100%
3%
8%

18%

1%
16%
4%

5%

0%
13%
13%
49%

7%

100%
3%
5%

24%

0%
2%
9%

1%

0%
19%
11%
48%

16%

Coreia
UK
100% 100%
1%
2%
0%
0%

13%

1%
19%
1%

5%

3%
16%
8%
42%

9%

100%
9%
0%

11%

1%
47%
0%

4%

1%
9%
6%
68%

4%

100%
3%
0%

14%

1%
3%
1%

1%

2%
12%
5%
49%

16%

EUA
100%
12%
0%
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100%

Máq. e equip. de transporte
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100%

Máq. e equip. de transporte
0%
0%
1%
0%
3%

100%
100%
100%
100%
100%

2%

1%

0%
1%
1%

1%

1%

0%
3%
1%

0%

1%
1%
17%

2%

0%
1%
1%

1%

0%
2%
2%
2%

0%

2%
1%
30%

2%

8%
9%
2%

6%

4%

0%
3%
2%

0%

França
2%
0%
4%

Fonte: Elaborado a partir de COMTRADE.

. Equip. de escritório e
processamento de dados
. Telecomunicações
. Aparelhos elétricos
. Veículos automotores
. Outras máquinas e
equipamentos

5%
8%
3%
3%

100%
100%
100%
100%

1%
4%
11%
1%

100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
100%

5%

2%
7%
4%

100%
100%
100%
0%
3%
4%
0%

1%

100%

100%

0%
1%
1%

100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

1%

100%

. Equip. de escritório e
processamento de dados
. Telecomunicações
. Aparelhos elétricos
. Veículos automotores
. Outras máquinas e
equipamentos
Malásia
Alimentos
Bebidas e tabaco
Materiais crus, exc.
combustíveis
combustíveis minerais
Químicos
Manufaturados
Máq. e equip. de transporte
. Equip. de escritório e
processamento de dados
. Telecomunicações
. Aparelhos elétricos
. Veículos automotores
. Outras máquinas e
equipamentos
Tailândia
Alimentos
Bebidas e tabaco
Materiais crus, exc.
combustíveis
combustíveis minerais
Químicos
Manufaturados

1%

3%
0%
3%
3%

100%
100%
100%
100%

Indonésia
Alimentos
Bebidas e tabaco
Matérias-primas, exceto
combustíveis
combustíveis minerais
Químicos
Manufaturados

China
2%
3%
7%

Mundo
100%
100%
100%

0%

1%
1%
0%

0%

0%

0%
1%
2%

4%

1%
1%
0%

1%

2%
1%
0%

1%

0%
1%
3%
1%

0%

1%
1%
8%

1%

1%
0%
0%

0%

0%

0%
1%
1%

0%

HK
1%
7%
0%

40%

51%
23%
81%

31%

39%

0%
28%
43%

6%

21%
4%
0%

38%

43%
15%
65%

24%

0%
18%
38%
35%

5%

23%
4%
0%

40%

36%
52%
76%

26%

50%

1%
28%
47%

16%

1980
Japão
31%
7%
1%

0%

2%
1%
0%

0%

1%

1%
1%
9%

1%

2%
5%
0%

0%

2%
1%
1%

0%

0%
1%
6%
1%

1%

2%
0%
1%

1%

2%
1%
0%

0%

1%

0%
1%
7%

1%

Coreia
2%
3%
1%

8%

1%
3%
2%

6%

4%

0%
6%
2%

1%

3%
4%
9%

11%

5%
6%
7%

10%

0%
9%
5%
8%

1%

5%
2%
6%

4%

7%
2%
2%
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Tabela 3 – Importações por origens selecionadas, SEANICs, 1980 e 2010 (em %)
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Conclui-se que o regime macroeconômico foi marcado por uma
taxa de câmbio real competitiva,
que teve peso importante para a
atração de IDE, principalmente
para reexportação. As exportações
são, sem dúvida, importante componente dinamizador da dinâmica
produtiva, mas seria preciso uma
investigação mais detalhada para
se ter certeza de que o setor externo foi mais preponderante no
crescimento do que o investimento e o consumo. Esta dúvida será
recolocada ao inal desta série de
artigos. Já a análise pormenorizada
do per il das exportações, das importações e da estrutura produtiva
é o tema do próximo artigo desta
série, que procurará estabelecer
uma ponte entre o regime macroeconômico e as questões estruturais da economia. As questões
institucionais serão comentadas no
quarto artigo.
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Cidades Criativas como Cidades Críticas: Debates Recentes
JULIO LUCCHESI MORAES (*)

1 Introdução
Diversos dos questionamentos levantados em nossa análise sobre
a Economia da Cultura chinesa
extrapolam as barreiras do país
asiático, inscrevendo-se numa problemática maior. Vimos que vários
projetos e recursos internacionais
do segmento cultural global estão
se deslocando para o gigante asiático. Se a China se tornará, efetivamente, uma produtora e exportadora de conteúdos culturais, esta é
uma questão ainda em aberto. Num
mundo marcado pela desigualdade
entre os países, o discurso sobre a
igualdade de oportunidades “criativas” é, no mínimo, incompleto, se
não forem matizadas as reais condições de produção desse segmento caso a caso. A discussão, assim,
precisa ser vista no bojo de debates sobre a divisão internacional
do setor criativo, compreendendo
suas particularidades e suas divisões geográ icas, tanto regionais
quanto internacionais.
Esse esforço coaduna com nosso
projeto geral de compor um quadro
analítico crítico sobre a temática
da Economia da Cultura. Se é certo
que a cultura tem suas funciona-

lidades em cada contexto, o que
queremos aqui discutir são as diferentes apropriações econômicas
da cultura. As potencialidades
socioeconômicas do setor estão,
nesse sentido, circunscritas aos
contextos (e aos agentes econômicos atuantes) de uma dada região
ou país, bem como sua posição no
contexto global. A compreensão e
assimilação de tais desigualdades
con igura-se, assim, como uma
questão de primeira ordem a qualquer pesquisador da área.
Pensar a economia criativa é pensar, assim, o universo da cultura
em sua complexidade e suas desigualdades. É fundamental abandonar uma visão acrítica sobre o
tema e incorporar essas assimetrias. Felizmente, nossa proposta
vem sendo secundada por recentes
trabalhos de diferentes campos das
Humanidades. É na apresentação
de alguns desses livros que nos debruçaremos no presente texto.

2 Cidades Criativas como Cidades
Críticas
É acertado o movimento da bibliogra ia especializada em ancorar a

discussão sobre a pauta criativa à
temática urbana. De fato, o debate
sobre as chamadas cidades criativas vem crescendo sobremaneira
no campo de estudos especiali1
zado. Compreender as razões de
“sucesso” de certas experiências
urbanas e, tarefa ainda mais importante, identi icar os elementos
replicáveis em contextos outros,
tornaram-se as funções primeiras
dos estudiosos da área, sempre
acionados para justi icar candidaturas de cidades a eventos internacionais ou propor intervenções de
“revitalização” urbana.
Ora, se a cultura está presente,
em suas mais variadas expressões, em todos os cantos e urbes
do globo, nem sempre a exploração econômica de tais produtos
e vivências é possível (ou mesmo
desejável). É incorreto, assim,
a irmar que a pauta criativa está
aberta a toda e qualquer cidade do
mundo: sem a devida análise do
contexto e das efetivas vontades
dos agentes locais, corre-se o risco
de se implement ar um projeto
“intruso”, alheio à cultura nativa e
sem respaldo social. Esse enfoque
externo, no mais das vezes, acaba
promovendo inter venções que pri-
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vilegiam o “exótico”, o “folclórico”,
manifestações culturais “pastiche”,
fenômeno já discutido anteriormente por nós. (MORAES, 2010)
Mas mesmo em cidades globais, as
interferências podem ser nefastas.
Não deixa de ser sintomática a recusa e a mobilização social contrária a diversas iniciativas na área.
Esse é justamente o ponto de partida das re lexões da série de livros
Critical cities, lançada pela editora
britânica Myrdle Court Press. A
insatisfação de diversos grupos
londrinos à realização dos Jogos
Olímpicos na cidade é apenas um
dentre muitos exemplos de como a
“pauta o icial” nem sempre se atrela às reais demandas dos agentes
políticos de uma dada região.
Embora não se resuma à questão
da Economia Criativa, a publicação
a tangencia diversas vezes, rompendo com uma bolha arti icial
e ampliando a análise de ações
“criativas” para seus impactos nas
urbes como um todo. De fato, a
realização de ações no campo (o iciais ou não) geram consequências
(nem sempre positivas) à vida dos
habitantes de uma dada região.
Apegar-se apenas às possibilidades
de ganhos e geração de receitas dos
projetos culturais, ignorando os
possíveis efeitos negativos – sobretudo a segregação e o aumento da
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desigualdade social – é um erro capital. O capítulo inicial do terceiro
volume da coleção traz um alerta
que não pode ser esquecido: se as
cidades foram (e continuam sendo)
os principais centros de produção
e reprodução de riqueza humana,
também são imensas geradoras de
desigualdade.

3 A Suíte de New Orleans: Cultura
e Desigualdade
Outra publicação recente que versa
sobre os descaminhos e armadilhas do discurso criativo é o livro
New Orleans Suite: music and culture in transition, lançado pela Universidade da Califórnia em 2013.
O trabalho é fruto de pesquisa de
campo realizada pelos professores
Eric Porter e Lewis Watts, ambos
da Universidade de Santa Cruz da
Califórnia. Trata-se de uma coleção de ensaios e fotogra ias sobre
o universo dos músicos tradicionais e demais questões urbanas do
“berço do jazz” nos anos que sucedem o furacão Katrina, que arrasou
a região em 2005.
Os autores se detêm na análise
de um fenômeno sobremaneira
multifacetado e complexo: de um
lado, a riqueza da música e do carnaval, símbolos maiores da cultura
local; do outro, a pobreza material

e a imensa desigualdade da cidade,
situada numa das regiões mais
carentes dos Estados Unidos. Com
bastante acuidade, os autores analisam as potencialidades efetivas
do setor criativo de New Orleans.
Sua atenção principal, todavia, não
se volta aos possíveis retornos econômicos da atividade musical, mas
sim ao temor da perda de uma tessitura e unidade social única, proporcionada pela música, e bastante
abalada pela catástrofe de 2005.
Livros como New Orleans Suite ou
Creative cities apontam para a necessidade de uma abordagem mais
humanizada na discussão criativa.
A vida cultural de uma cidade ou
região ocorre à revelia ou mesmo
em oposição a processos econômicos outros. O registro das bandas
de músicas dos funerais no sul dos
Estados Unidos surge para indicar uma barreira e limites (éticos,
inclusive) de apropriações econômicas no campo. A situação se
estende, naturalmente, para além
dos exemplos analisados, podendo
ser aplicada a situações em todo o
globo. O luxo e a interferência do
universo econômico no plano cultural é possível e, em certos casos,
desejável. Em outros, todavia, o
preço a ser pago parece ser alto
demais.
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Ecorresenha
MUELLER, C. Os economistas e as relações entre o sistema econômico e o meio ambiente. Brasília: Ed.
UnB/Finatec, 2007.

THIAGO FONSECA MORELLO (*)

1 Introdução
O livro resenhado procura apresentar os principais conceitos e
fundamentos ilosó icos das duas
vertentes da economia ambiental
que neste texto são denominadas
por environmental economics e ecological economics. Trata-se de um
“manual” completo, bastante útil
para cursos introdutórios à matéria e também para motivar estudos
mais aprofundados.
Antes de passar aos destaques para
o tratamento de cada uma dessas
correntes, é preciso ter em mente
que ambas têm por objetivo proporcionar bases consistentes do
ponto de vista teórico e empírico
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para a tomada de decisão quanto à
política ambiental.

mente, de emissões per capita equivalente ao da Espanha em 1995).

Um exemplo da magnitude que
tal problema pode tomar pode ser
encontrado no atualíssimo tema
da mudança climática global. Um
simples exercício realizado pelo
autor com dados concretos (cap.13,
p.329-330) mostra que, mesmo se
os países desenvolvidos izerem
um esforço su iciente para que
seu nível per capita de emissões de
2025 seja equivalente ao de 1995, o
nível global será 2,4 vezes superior
ao deste ano em 2025, por conta
do desenvolvimento dos demais
países (ele assume que tais países
atingirão, em 2025, um nível de
renda per capita e, consequente-

São questões como essa que motivam a área da economia ambiental,
cuja origem remete às décadas de
60-70, as quais foram marcadas
pelo recrudescimento da poluição
do ar em centros urbanos (cap.3 e
4). O vínculo com o tema de desenvolvimento econômico é nítido.
Uma das teses do autor (vide, p.ex.,
cap.4, parte 1) é a de que o debate
em torno da sustentabilidade do
desenvolvimento econômico se dá
entre duas correntes principais, as
quais representam os dois polos
extremos do conjunto de opiniões
em confronto.
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A primeira, encampada pela environmental economics, acredita na
capacidade do sistema econômico
para se autorregular e reorientar
sua rota, sem qualquer perda de
dinamismo em face dos desequilíbrios ambientais. Intervenções que
visem conter o ritmo da atividade
econômica devem, portanto, ser
evitadas.
A segunda corrente, integrada por
representadas da ecological economics, não compra a concepção de
um desenvolvimento econômico
não signi icativamente deletério do
ponto de vista ambiental ou imune
a desequilíbrios de tal natureza.
Muito além disso, seus adeptos
acreditam que tal processo solapa
as condições de que depende sua
continuidade, tendo, portanto, duração limitada.

2 Environmental Economics
2.1 Fundamentos
É consideravelmente difundida a
opinião de que não há uma de inição consistente e/ou clara para o
que se deve entender por “sustentabilidade” ou “desenvolvimento
sustentável”. É iluminadora a perspectiva de Solow quanto a esta
questão (cap.7). Focando a sustentabilidade do desenvolvimento
econômico, tal como este aparece
em seu modelo clássico, o autor
procurou introduzir, de maneira

explícita, a noção de preocupação com as gerações futuras. Para
isso, formulou a hipótese de que a
geração atual está comprometida
com a promoção do bem-estar das
gerações futuras.
Este primeiro passo cria complicações conceituais de di ícil superação, pois é impossível prever
as preferências dessas gerações
e também o avanço tecnológico
que poderá ocorrer até que elas
venham a habitar a Terra. Por tal
motivo, a meta de balancear desenvolvimento econômico e impacto
ambiental deve ser perseguida com
base em um princípio pouco restritivo. Para Solow, é plenamente su iciente o princípio de promover um
desenvolvimento que não impeça
as gerações futuras de alcançarem
um nível de bem-estar pelo menos
equivalente ao que pode ser alcançado correntemente.
Este princípio nada diz sobre como
planejar o desenvolvimento de
maneira a minimizar o impacto
ambiental. Ele é vago. Mas Solow
não acredita que seja adequado
procurar um conjunto de regras
mais precisas para nelas assentar o
planejamento do desenvolvimento,
por conta da ignorância quanto ao
futuro.
Outra de inição alternativa, empregada por Solow, é a do desenvolvimento sustentável como aumento
progressivo do bem-estar humano

sem que, para isso, se reduza o estoque de “capital total” disponível.
Por “capital total” entende-se não
apenas o capital manufaturado,
mais sim o cômputo de capital manufaturado, capital humano, capital social e capital natural (p.203204). Mesmo que o capital natural,
portanto, sofra redução considerável ao longo do desenvolvimento
econômico, o processo não estará
ameaçado se o nível dos demais
capitais aumentar de maneira compensatória.
O capítulo 12, em que são discutidas as propostas de política ambiental da environmental economics
é, a meu ver, o mais interessante
entre todos os que se dedicam a
esta escola de pensamento (parte
III da obra).
É clara e bem exempli icada a explanação dos dois instrumentos
fundamentais, o imposto de Pigou
e os direitos transacionáveis de
emissão, com base nos quais se
pode estabelecer incentivos para
atingir, por meio do livre funcionamento das forças de mercado,
o nível socialmente ótimo de externalidade. Destaco o exemplo de
desenho de uma política para estabelecer os níveis ótimos individuais de atividade das empresas geradoras de externalidade (discutido
na p. 305) – a solução remete aos
problemas de divisão da produção
entre um conjunto de plantas, tec-
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nologicamente distintas, operadas
por uma única empresa.
O capítulo 15 traz uma apresentação interessante do ramo da economia dos recursos naturais voltado
aos recursos não-renováveis (p.ex.,
combustíveis fósseis).

2.2 Críticas à Environmental Economics
Nas páginas 367-369 há uma pertinente discussão acerca do emprego
de uma taxa de desconto “social”
para converter valores referentes a
períodos futuros à unidade de medida dos valores presentes. É apresentada a perspectiva de Ramsey
e Pigou, ambos responsáveis por
contribuições fundamentais à teoria econômica moderna, segundo
a qual o emprego de uma taxa de
desconto positiva é um equívoco.
O viés “primeiro-mundista” da
enviromental economics, apontado
pelo autor, me parece justi icado
(p. 363). Sem dúvida que, do ponto
de vista dos países subdesenvolvidos/em desenvolvimento, a degradação ecossistêmica, tão nítida nas
fronteiras agrícolas, não se mostra
um problema de importância tão
menor quanto o da poluição que
assola sobretudo os centros urbanos. Trata-se também de matéria
para a teoria das externalidades,
especialmente no que tange à degradação das lorestas, do solo
e, consequentemente, dos corpos
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d’água, compartimentos que prestam funções cruciais à própria
agropecuária.
Em síntese, a concepção de enviromental economics, apresentada
pelo autor, pode ser resumida em
três hipóteses: (i) a de possibilidade de substituir o capital natural
por capital manufaturado (hipótese de “substitutibilidade” fraca,
cap.7); (ii) a de um progresso técnico continuado (cap. 16) e; (iii) a
de um meio ambiente estável, cuja
capacidade de suporte não pode
ser severamente afetada pela economia (hipótese ambiental tênue).

3 Ecological Economics
A principal especi icidade epistemológica desta abordagem pode
ser expressa como o anseio de
construir uma teoria econômica
consistente com as ciências naturais (especialmente a Física).
A economia é posta como um subsistema do sistema planetário, com
o qual estabelece intercâmbios
de matéria e energia, absorvendo
estas em forma utilizável para as
atividades antrópicas e retornando-as em estado não-utilizável ou
utilizável mediante signi icativo
esforço de reciclagem. Aproxima-se, neste sentido, de um ecossistema.
Porém, como assinalado na página
480, inclusive com um excerto de

Georgescu, há uma peculiaridade
crucial do sistema econômico, a
qual a distingue dos ecossistemas,
e que é a de ter um objetivo. O
sistema econômico funciona para
prover um luxo psíquico de satisfação (ou bem-estar) para os seres
humanos.
O autor denomina “economia da
sobrevivência” a primeira fase da
escola de pensamento. Kenneth
Boulding e Nicholas Georgescu-Roegen são os expoentes deste
estágio seminal. Para ambos a sobrevivência da humanidade estava
ameaçada, sobretudo, pela crescente redução da disponibilidade
de energia de baixa entropia (i.e.,
energia que pode ser aproveitada
para alimentar o processo produtivo e os domicílios).
Os autores que se seguiram, entre
os quais é destacada a contribuição
de Robert Ayres, elegeram duas
questões fundamentais quanto aos
impactos ambientais da economia
(as quais aparecem mais claramente no trabalho de Robert Ayres):
Qual é o limite dentro do qual uma
perturbação sobre o meio ambiente não redunda em perda da capacidade de regeneração do mesmo?
Qual é o tamanho do impacto necessário para levar o meio ambiente de um equilíbrio estável para
outro?
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A ecological economics sustenta que a economia não
apenas impacta irreversivelmente o meio ambiente
como tende a sofrer, dentro de horizontes de tempo
razoáveis, desdobramentos negativos destes impactos
(hipótese ambiental aprofundada). Além disso, enfatizando as funções prestadas pelos ecossistemas e por
seus componentes, as quais podem ser resumidas em
provisão de recursos, serviços e absorção de subprodutos, a irma ser impossível produzir máquinas que
possam substituir, de alguma maneira, o meio ambiente (hipótese de sustentabilidade forte).

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