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Agricultura: a Balança Comercial do Agronegócio
Antonio Carlos Li�a No�ueira (*)

O agronegócio continua contribuindo de forma espetacular para
as contas externas do Brasil, uma
área que tem apresentado resultados negativos desde o início de
2013. Enquanto o saldo comercial
total brasileiro apresentou déficit
de US$ 5,4 bilhões de janeiro a maio
de 2013, o agronegócio produziu
superávit de US$ 33,4 bilhões, um
resultado impressionante quando
comparado ao déficit de US$ 38,7
bilhões dos demais setores. Neste
artigo apresenta-se uma análise do
resultado global e da contribuição
dos principais produtos da balança comercial do agronegócio, com
base no relatório do Departamento
de Agronegócios da Federação das
Indústrias de São Paulo (DEAGRO-FIESP) de junho de 2013.
A situação em maio de 2013 reforça a diferença de desempenho

comercial entre o agronegócio e os
demais setores. Nesse mês, a balança comercial do agronegócio encerrou o período com um superávit de
US$ 8,85 bilhões, resultado 0,8%
inferior ao apresentado em maio
de 2012. Esse desempenho, ainda
que abaixo do apresentado no ano
anterior, permitiu que o saldo comercial total do Brasil fechasse o
mês no positivo, com US$ 759 milhões. As exportações dos demais
setores caíram 10,1%, enquanto
suas importações subiram 8,3%
na comparação anual, gerando um
saldo comercial negativo de US$
8,1 bilhões no mês.
Conforme o DEAGRO, a balança do
agronegócio no mês em questão
foi produzida com a exportação de
US$ 10,17 bilhões (redução de 0,9%
sobre maio de 2012) e importação
de US$ 1,32 bilhões (redução de

1,2% no mesmo período). A comparação com o ano anterior indica
variações negativas insignificantes
no fluxo de produtos, o que revela
a relativa estagnação na demanda
dos países compradores e a melhoria do abastecimento interno com
produção doméstica. Cabe destacar
que o resultado estável das importações representa um crescimento
da demanda interna, visto que a
safra de grãos em 2013 apresentou
novo recorde histórico, com 184,3
milhões de toneladas e crescimento de 10,9% sobre o ano anterior,
conforme estimativa de junho de
2013 da Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB).
A seguir, tratamos da composição
das receitas de exportações do
agronegócio em maio de 2013, com
foco nos produtos com as maiores
participações e aqueles com as
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maiores variações de desempenho.
Confirmando a tradicional liderança no agronegócio, a soja em grão
registrou crescimento de 8% na
receita de exportação sobre o ano
anterior, totalizando US$ 4,15 bilhões. Em volume, as exportações
passaram de 7,28 milhões para
7,95 milhões, o que representa
crescimento de 9,2% no período.
O maior volume de embarques do
grão trouxe resultado positivo
em termos de balança comercial,
mesmo com redução de 1,1% nos
preços, na mesma base de comparação. Além do grão, o farelo de
soja aparece em quarto lugar, com
receita de US$ 650 milhões (-3,1%),
resultado de uma redução de 14%
no volume vendido e do aumento
de 12,6% no preço médio.
Con for me o lev a nt a ment o d a
CONAB, a produção de soja cresceu
em ritmo superior às exportações,
pois ampliou em 22,4% os 66,38
milhões de toneladas da última
safra, chegando a uma produção
estimada de 81,28 milhões de toneladas. Temos aqui mais um sinal
do crescimento superior do consumo interno em relação à demanda
externa, mesmo com a redução na
cotação internacional do produto.
O produto que aparece em uma
distante segunda posição na receita de exportação é o açúcar, que
apresentou queda de 12,0%, com
US$ 851 mil em 2013. O resultado foi decorrente da redução de
16,7% no preço, visto que o setor
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conseguiu um aumento de 9,7% no
volume exportado de 2012 para
2013. A queda no preço internacional do açúcar poderá reduzir os
incentivos de produção das usinas
na safra que está sendo colhida
neste ano, com possível aumento
da participação do etanol no processamento da cana-de-açúcar.
As exportações de etanol também
apresentaram resultados negativos, com queda de 17% na receita,
resultante da combinação entre
menor volume (-5,8%) e redução de
preços (-12,0%).
A terceira posição é ocupada pela
carne de frango, que arrecadou
US$ 711 milhões, em razão do aumento de 16,7% no preço, apesar
da redução de 8,3% no volume
exportado. Esse nível de preços
provoca um aumento significativo
das margens dos produtores e nos
incentivos de produção, visto que
os preços dos insumos principais
(soja e milho) não devem acompanhar o aumento observado no
produto final. A comparação com
as outras carnes mostra situações
distintas. Para a carne bovina, que
ocupa a quinta posição, foi obtida a
receita de US$ 518 milhões (crescimento de 0,2%), resultante da
combinação entre um aumento de
7,8% no volume exportado e redução de 7,0% no preço médio. Além
das perspectivas negativas para
os preços, os maiores riscos para
o setor residem nos frequentes
questionamentos por alguns países
importadores sobre a sanidade da

produção brasileira, levando à suspensão dos embarques.
No caso da carne suína, observa-se a receita de US$ 114 milhões
(-17,8%), com redução de 18,4% no
volume exportado e aumento de
0,8% no preço médio. Para esta cadeia, assim como a de frango, resta
o desafio de promover a diversificação dos mercados compradores,
dada a fraca demanda nos países
desenvolvidos, que apresentam
dificuldades para retomar o crescimento. A excelência brasileira na
cadeia produtiva já está estabelecida nas áreas de genética, nutrição,
controle sanitário, manejo e processamento industrial. Entretanto,
as exportações enfrentam dificuldades em alguns mercados por
associações indevidas com a produção de carne bovina, que ainda
sofre com uma reputação negativa
em questões de sanidade animal.

A cadeia de papel e celulose, que
se encontra em quinto lugar, obteve a receita de US$ 632 milhões
(+12,4%), em razão do aumento de
18,2% no volume exportado e um
preço médio com 4,9% de redução.
Os resultados confirmam as vantagens competitivas das empresas
brasileiras na produção de florestas plantadas, com uma sofisticada
base tecnológica de genética e manejo agrícola aplicada em regiões
que permitem ciclos de produção
mais curtos que em outros países.
O setor ainda pode explorar as
oportunidades de posicionamento
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associado à sustentabilidade no
mercado global, visto que a totalidade da matéria-prima é obtida
com reflorestamento.
Outro produto tradicional na pauta
exportadora, o café em grão, encontra-se em situação difícil. Ocupando a sexta posição, o produto
atingiu US$ 398 milhões (-6,9%),
resultado do aumento de 26,5%
no volume vendido e da queda de
26,4% no preço médio. O mercado
global de café está passando por
grandes transformações, com o
crescimento da produção em diversos países e o aumento da concorrência entre espécies de café com
características distintas de bebida.
Na última década, o Brasil tem
conseguido aumentar a produção
de cafés de melhor qualidade, mas
existe ainda uma grande parcela de
produção de baixa qualidade. Enquanto muitas fazendas já conseguem oferecer cafés especiais para
torrefadoras e cafeterias no Brasil
e no Mundo, o maior volume ainda
é de café de baixa qualidade, que
precisa concorrer nos mercados
globais com base em preço.
Dois produtos ainda merecem destaque em razão da tradição no
agronegócio brasileiro: o suco de
laranja e o milho. O suco de laranja
ocupa a décima posição, com receita de US$ 181 milhões (+1,3%),
resultado do crescimento de 13,1%
no volume e da queda de 10,4% no
preço médio. A capacidade de produção e a eficiência produtiva da
cadeia são historicamente elevadas

nas etapas de produção agrícola
e de processamento industrial.
Entretanto, o setor ainda enfrenta
problemas de coordenação entre os
agentes de cada etapa, o que gera
desconfiança e atitudes oportunistas nas transações. São condições
que não facilitam o ajustamento
da cadeia aos choques provocados
pelas oscilações de preço no nível
das observadas neste momento.

O caso do milho representa uma
situação de franca expansão. O
produto aparece na décima quarta
posição, com a receita de US$ 78
milhões, que representa crescimento de 83,8%, resultante do
acréscimo de 67,2% no volume e
preço médio com crescimento de
9,9%. Trata-se de mais um exemplo da capacidade de adaptação e
resposta aos estímulos de mercado
por parte do produtor brasileiro.
Aproveitando uma situação de escassez de mercado provocada pela
quebra de safra nos EUA, o setor
conseguiu elevar a produção, principalmente com ganhos de produtividade, para oferecer o produto aos
mercados internacionais.

Em resumo, foi possível avaliar
as condições de receita, volume e
preço médio das principais cadeias
produtivas na balança comercial
do agronegócio brasileiro. A capacidade de produção e o dinamismo
do setor seguem preservados e em
constante aprimoramento, visto
que conseguem extrair resultados
positivos em condições adversas
de mercado. No grupo das quator-

ze principais culturas da balança
comercial, observamos que houve
queda do preço médio em dez, o
que revela um ambiente competitivo adverso e de pressão para a redução das margens nas respectivas
cadeias produtivas. A análise dos
resultados mostra um setor robusto e eficiente para gerar resultados
nessas condições. Entretanto, não
se pode negar que há um enorme
caminho a ser percorrido para a
melhoria da administração dos
empreendimentos, principalmente
nas áreas de controles financeiros, gestão de riscos e arranjos
contratuais entre produtores, processadores e distribuidores, para
atender o consumidor externo em
condições mais competitivas.

(*) Pesquisador no Centro de Conhecimento
em Agronegócios (PENSA) da USP e
professor na FATEC São Paulo.
(E-mail: aclimano@gmail.com).
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Nível de Atividade: PIB Decepciona no Início do Ano, Mas Ainda
Há Perspectiva de Recuperação
VERA MARTINS DA SILVA (*)

O anúncio do Produto Interno
Bruto (PIB) do primeiro trimestre
de 2013 provocou um desencanto
generalizado, especialmente da
taxa mais divulgada, de crescimento de 0,6% em relação ao último
trimestre de 2012. Mas vejamos
outras comparações esclarecedoras, apresentadas na Tabela 1. De
fato, a evolução do PIB foi de 0,6%
em relação ao último trimestre de
2012, linha destacada em verde.
Porém, essa comparação perde boa
parte de seu sentido se considerarmos que cada trimestre do ano tem
uma lógica própria de atividade
econômica, ou uma sazonalidade, e
compararmos o último trimestre,
que tem o período de festas de im
de ano − ou seja, o pico de vendas
no comércio e de atividades relativas a serviços de viagem −, com um
período em que os consumidores
estão pagando por essas contas,
além de terem um conjunto de
contas adicionais a cumprir, como
taxas de matrículas escolares, Impostos sobre a propriedade de veículos e uso de imóveis (IPVA, IPTU)
e anuidades de diversas entidades.
É melhor então, olhar os dados sob
outro ponto de vista, que re lita
condições da atividade econômica

junho de 2013

em período relativamente semelhante ao ano anterior.
A Tabela 1 traz informações mais
animadoras nesse aspec to. Se
analisarmos a evolução do PIB do
primeiro trimestre de 2013 em
relação ao primeiro trimestre de
2012, período do qual se pode esperar um conjunto de padrões de
comportamento com similaridade
temporal, veri icamos 1,9% de
crescimento, bem superior ao 0,6%
divulgado. E, se, além disso, observarmos a taxa de crescimento acumulado em quatro trimestres − o
que suaviza os ciclos econômicos e
indica mais claramente a tendência
da economia −, constatamos um
crescimento de 1,2%, ou seja, ainda
não é hora para enterrar a perspectiva de crescimento do PIB anual
acima de 3%.
É bom lembrar que o grande destaque do primeiro trimestre foi o
espetacular desempenho da agricultura, que cresceu 17% em relação ao primeiro trimestre do ano
anterior, embora tal resultado não
deva se repetir em 2013, já que
cobre a parte principal da safra
do ano. Ademais, esse desempe-

nho excepcional re lete também
uma recuperação da agropecuária
em si mesma, que no começo de
2012 obteve performance sofrível.
Em relação à taxa acumulada em
quatro trimestres, a agropecuária
apresentou um resultado positivo
de 3,9%, bem inferior ao referente apenas ao primeiro trimestre.
Este fato não é desolador pois, ao
contrário, mostra a pujança desse
setor da economia brasileira. Para
ter sucesso, a agropecuária, especialmente no que concerne à
exportação, ainda teve que superar
di iculdades no escoamento da
produção, evidenciadas pelas ilas
de caminhões que atravancaram o
acesso ao porto de Santos, no litoral paulista.
A indústria é, de initivamente, o
setor que mais sofre com o modelo
econômico atual. Este setor mostra
involução com qualquer base de
comparação que se tome: -0,1%
em relação ao último trimestre de
2012, mas, o que é pior, decresceu -1,4 em relação ao primeiro
trimestre de 2012 e -1,2% no acumulado de quatro trimestres. A
indústria da construção, que tem
tido desempenho sucessivamente
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positivo ao longo dos últimos tempos, não escapou
dessa crise industrial, com queda de 1,3% em relação
ao primeiro trimestre de 2012. Apenas as atividades
ligadas a eletricidade, gás, água e limpeza urbana
apresentaram crescimento de 2,6% em relação ao primeiro trimestre de 2012, e de 3,3% no acumulado de
quatro trimestres. Entretanto, segundo a FIBGE, o pior
resultado ocorreu na Indústria Extrativa, que declinou
6,6%, em função da redução da extração de petróleo,
com impactos também negativos sobre os resultados
da Balança Comercial.
Os serviços tiveram desempenho positivo em qualquer
base de comparação que se considere, porém já estão
indicando desaceleração em sua pujança anterior. Em
relação ao primeiro trimestre de 2012, houve aumento
de 1,9%, e no acumulado de quatro trimestres, 1,7%.
A desaceleração vem do lado do comércio, que cresceu
1,2% em relação ao primeiro trimestre de 2012, bem
inferior ao conjunto do setor de serviços ou da economia em geral. Um bom resultado foi veri icado nas atividades ligadas à saúde e educação públicas, com crescimento de 2,2% em relação ao primeiro trimestre de
2012 e de 2,7% no acumulado de quatro trimestres.
Do ponto de vista dos componentes do PIB (e já me
repetindo como em várias outras ocasiões), não é o
valor adicionado − aquilo que efetivamente é produzi-

do pela economia − que mais pesou no crescimento do
PIB, mas os impostos sobre os produtos, que também
entram na conta. Em relação ao primeiro trimestre do
ano passado, os impostos cresceram 2,4%, e o valor
adicionado, 1,8%. Então, o governo continua realizando a fantástica redistribuição de carga tributária,
desonerando uma série de setores, enquanto os consumidores como um todo continuam pagando cada vez
mais impostos.
Sob a ótica da despesa, o consumo das famílias continua crescendo acima do crescimento do PIB, 2,1% em
relação ao primeiro trimestre de 2012 e de 3% no acumulado de quatro trimestres. O crescimento do consumo das famílias foi o ponto do dinamismo da economia em 2012, mas no primeiro trimestre de 2013
percebe-se uma desaceleração desse item. A Tabela 2 e
o Grá ico 1 mostram a evolução dos agregados de despesa desde o primeiro trimestre de 2012, destacando-se o crescimento dos gastos de consumo das famílias
e do governo e sua redução no primeiro trimestre de
2013. Essa mudança re lete a perda de poder aquisitivo em função da in lação e do já disseminado endividamento das famílias. O governo, por sua vez, embora
ainda insistindo na política iscal anticíclica, passou a
ser questionado sobre o uso de mecanismos criativos
para cumprir seu objetivo de superávit primário e desacelerou a expansão de gastos.

junho de 2013
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Tabela 1 - Crescimento dos Agregados Nacionais no Primeiro Trimestre de 2013
Período de comparação: 2013.I

Mesmo tri do
ano anterior

Taxa acumulada em 4
trimestres

Taxa em relação
ao trimestre
anterior

17,0
-6,6
-0,7
-1,3
2,6
-1,4
1,2
0,3
2,5
1,5
2,6
1,9
2,2
1,9
1,8
2,4
1,9

3,9
-3,2
-2,1
0,3
3,3
-1,2
0,9
0,3
2,5
0,8
2,3
1,5
2,7
1,7
1,1
1,8
1,2

9,7
-2,1
0,3
-0,1
-0,1
-0,3
0,6
-0,9
0,3
0,1
-0,5
0,7
0,8
0,5
0,7
nd
0,6

Consumo das Famílias

2,1

3,0

0,1

Consumo da Adm.Pública

1,6

2,8

0,0

Formação Bruta de Capital Fixo

3,0

-2,8

4,6

Exportação

-5,7

-2,3

-6,4

Importação

7,4

0,6

6,3

AGROPECUÁRIA

INDÚSTRIA

SERVIÇOS

Total
Ext. Mineral
Transformação
Construção
Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana
Total
Comércio
Transporte, armazenagem e correio
Serviços de informação
Interm. financeira e seguros
Outros Serv.
Serviços imobiliários e aluguel
APU, educação pública e saúde pública
Total

VA
Imposto
PIB

Fonte: site da FIBGE, acesso em 03/06/2013.

O investimento apresentou recuperação de 4,6%
em relação ao último trimestre de 2012, e de 3% em
relação ao primeiro trimestre de 2012. Entretanto,
esse crescimento ocorre sobre uma base muito baixa,
considerando que ao longo de 2012 o investimento
foi muito fraco. O resultado acumulado em quatro
trimestres continua negativo em 2,8%, o que sugere
que o investimento ainda teria de crescer muito para
recuperar a queda de 2012.

junho de 2013

Do ponto de vista do setor externo, observa-se uma redução de exportações (-5,7%) e ampliação signi icativa
de importações (7,4%) na comparação com o primeiro
trimestre do ano passado. Esses resultados são o relexo de problemas relacionados com produtos elaborados e comercializados pela Petrobras, assim como
de uma diminuição dos termos de troca favoráveis aos
produtos brasileiros no comércio exterior.
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Tabela 2 - Evolução dos Agregados Trimestrais, Ótica da Oferta e da Despesa – 1⁰ Tri 2012 - 1⁰ Tri 2013
Trimestre / mesmo trimestre do ano anterior (%)

2012.I

2012.II

2012.III

2012.IV

2013.I

PIB a preços de mercado

0,8

0,5

0,9

1,4

1,9

Valor adicionado bruto da agropecuária

-8,5

1,7

3,6

-7,5

17,0

Valor adicionado bruto da indústria

0,1

-2,4

-0,9

0,1

-1,4

Valor adicionado bruto dos serviços

1,6

1,5

1,4

2,2

1,9

Despesa de consumo das famílias

2,5

2,4

3,4

3,9

2,1

Despesa de consumo da administração pública

3,4

3,1

3,2

3,1

1,6

Formação bruta de capital fixo

-2,1

-3,7

-5,6

-4,5

3,0

Exportação de bens e serviços

6,6

-2,5

-3,2

2,1

-5,7

Importação de bens e serviços (-)

6,3

1,6

-6,4

0,4

7,4

Fonte: FIBGE.

Apesar da recuperação da formação bruta de capital no primeiro
trimestre de 2013 na comparação
com o primeiro trimestre de 2012
(ver Grá ico 1), a taxa de investimento no primeiro trimestre de
2013 foi de 18,4% do PIB, ligeiramente inferior à taxa referente
a igual período do ano anterior
(18,7%). A taxa de poupança foi
de 14,1% no primeiro trimestre
de 2013, inferior à do mesmo trimestre de 2012, de 15,7%. Para
fazer face à baixa poupança, a Necessidade de Financiamento (NF)
alcançou R$ 55,4 bilhões no primeiro trimestre de 2012, contra
R$ 25,9 bilhões no mesmo período
do ano anterior. Esse aumento da

NF é explicado pelo acréscimo de
R$ 9,7 bilhões em Renda Líquida
enviada ao Resto do Mundo e pela
diminuição de R$ 20,3 bilhões no
Saldo Externo de Bens e Serviços.
O que o futuro reserva para a economia brasileira? As informações
sobre a Produção industrial sugerem uma retomada de produção,
disseminada praticamente por
todos os setores e com ênfase na
produção de bens de capital, com
crescimento de 13% no acumulado de janeiro a abril em relação
ao mesmo período de 2012. Isto
signi ica que o investimento está
ressurgindo, apesar de ainda apresentar uma redução de 4% no acu-

mulado em 12 meses. O consumo
de duráveis também apresenta um
resultado positivo, de 4,5% no acumulado de janeiro-abril em relação
ao ano anterior. Há então, motivos
para moderar o pessimismo inicial
das informações sobre a atividade
do início do ano. É bem possível
que ao longo do restante do ano,
haja uma evolução positiva da economia, até mesmo porque há tendência de depreciação do câmbio
em função da redução de entrada
de investimentos no Brasil e ainda
a pressão decorrente da Balança
Comercial de icitária. Tais eventos
terão provavelmente repercussão a
partir dos próximos meses.
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Gráfico 1 – Evolução dos Agregados de Despesa - Variação Trimestral
Contra Mesmo Tri do Ano Anterior (%)
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
2012.I

2012.II

2012.III

Despesa de consumo das famílias

2012.IV

2013.I

Despesa de consumo da administração pública

Formação bruta de capital fixo

Tabela 3
CATEGORIA
Bens de capital
Bens intermediários
Bens de consumo
(bens de consumo duráveis)
(bens de consumo semiduráveis e não duráveis)
Indústria geral

Abr.13/mar.13*
3,2
0,4
1,8
1,1
0,9
1,8

Abr.13/abr.12
24,4
5
7,5
14,9
5,2
8,4

CRESCIMENTO (em %)
Acumulado em 2013
13,4
0,4
-0,2
4,5
-1,6
1,6

Acumulado em 12 meses
-4,4
-0,9
-0,2
1,4
-0,7
-1,1

*série com ajuste sazonal.
Fonte: IBGE.

(*) Economista e doutora em Teoria Econômica pelo IPE-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Mercado de Trabalho no Brasil na Primeira Década do Século
XXI: Evolução, Mudanças e Perspectivas – Desemprego, Salários
1
e Produtividade do Trabalho
Jos� Paulo Zeetano Chahad (*)
Ra�aella Gutierre Po��o (**)

1 Introdução
Este texto dá sequência à análise
do comportamento do mercado
de trabalho brasileiro no período
entre 2000 e 2012, iniciada com a
publicação da sua primeira parte
na edição de maio deste boletim.
Naquela ocasião, foram apresentados os temas referentes aos aspectos demográficos, à evolução
da força de trabalho e os níveis de
ocupação (formal e informal). Aqui
serão focados os tópicos referentes
ao desemprego, à rotatividade do
trabalho, aos salários e rendimentos reais, e aos padrões de produtividade do trabalho.

Relembra-se que se trata de um
período no qual se verificaram significativas mudanças nas políticas
econômicas do País, assim como
turbulências econômicas no cenário internacional, ambas passíveis de impactos na estrutura e na
evolução do mercado de trabalho
nacional.

De fato, a década de 1990 foi um
período difícil para o mercado de
trabalho, ainda que naqueles anos
tenham sido plantadas as sementes
para os bons frutos colhidos posteriormente. 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) intensificação do
processo de mecanização 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 desempre-
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go aberto, o crescimento da informalidade, o surgimento de formas
atípicas de trabalho, baixa inclusão
social, entre outros aspectos indesejáveis no mercado de trabalho.

Ao final dos anos 1990 e início da
nova década, novos instrumentos
na política econômica não modificaram 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 da nova década. A partir
de 1999, a gestão macroeconômica passou a se fundamentar no
seguinte tripé: câmbio flutuante,
regime de metas para a inflação e
responsabilidade fiscal, aqui ancorado na geração de superávit fiscal
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, ve-

rificando 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 mensagem que podemos extrair deste
comportamento e, quando possível,
as implicações e perspectivas que
2
daí decorrerem.

Nesta perspectiva, a estrutura
do texto contempla os seguintes
aspectos: a seção 2 contemplará a
análise do desemprego aberto, inclusive sob a ótica dos gastos com
seguro-desemprego e comparação
com o cenário internacional. A
seção 3 mostrará como evoluíram
as taxas de rotatividade, bem como
o tempo médio de emprego no
mercado de trabalho brasileiro. A
seção 4 conterá uma retrospectiva
sobre a evolução dos rendimentos
e salários, destacando a evolução do salário mínimo e seu papel
na desconcentração de renda. A
seção 5 contemplará a trajetória
dos padrões de produtividade do
trabalho, destacando seu papel na
perda de competitividade internacional decorrente dos baixos níveis
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de produtividade. A última seção
trará uma síntese conclusiva do
texto, seguindo-se as referências
bibliográficas mencionadas.

2 A Queda da Taxa de Desemprego
As estatísticas da evolução da PEA
e do total dos ocupados, assim
como aquelas referentes às variações da composição ocupacional
no mercado de trabalho brasileiro
já nos forneceram indicações sólidas de que a taxa de desemprego
aberto vem se reduzindo na economia brasileira desde o início dos
anos 2000. De fato, no Gráfico 1, os
dados da PNAD indicam uma forte
queda neste indicador: em 2002, a
taxa de desemprego era de 9,14%
da força de trabalho, tendo se redu3
zido para 6,72% em 2011.
Nota-se, nesta série, que a tendência foi de queda contínua da taxa
de desemprego, exceto em 2009,
quando a crise instalada na economia mundial fez reverter esta
tendência de queda. Apesar dessa
redução, o nível de 2011 ainda está
em patamar ligeiramente acima
daqueles verificados em meados da
década de 1990. Por exemplo, segundo os dados da PNAD, em 1995
a taxa de desemprego foi de 6,1%!
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Gráfico 1 – Evolução da Taxa de Desemprego Aberto 30 Dias. Brasil: 2002-2011

Fonte : Pnad/IBGE. Elaboração própria.
*No ano de 2010 foram utilizados os dados do Censo Demográfico.

Este comportamento se repete
para as principais regiões metropolitanas do País, conforme indicam os dados da PME descritos
no Gráfico 2. A taxa de desemprego aberto, medida pelo IBGE nas
regiões metropolitanas do País,
mostrou-se em queda entre 2002
e 2011 de 2.6 pontos percentuais,
um valor nada desprezível. Além
disso, a taxa de desemprego medida no ano de 2012, de 5,5%, ficou
bem abaixo da registrada em 2002,
de 8,1%, sendo a mais baixa até
hoje observada na série, após a mudança metodológica de 2002.

Por estas estatísticas nota-se que
a melhora no cenário econômico
brasileiro na última década, ainda
que relativamente fraca, estimulou
o mercado de trabalho do País e
ocasionou a redução da taxa de desemprego aberto. Esse resultado é
também significativo, uma vez que
é nas áreas metropolitanas que a
situação de desemprego tende a
transcender a simples questão do
desempregado como um anônimo
estatístico. Nestas áreas ocorrem
graves problemas de violência urbana e segurança pública, para os

quais o desemprego contribui marginalmente, mas contribui.

A redução da taxa de desemprego
se fez acompanhar por outras melhorias na área do trabalho. Uma
dessas, retratada no Gráfico 3, foi
que o tempo médio de procura
por trabalho também apresentou
queda no período. Por exemplo,
para as principais regiões metropolitanas, o tempo médio por procura por trabalho era de 53,2 semanas em 2002, caindo para 28,4
semanas em 2012.
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Gráfico 2 – Evolução da Taxa de Desemprego Aberto 30 Dias. Brasil: 2002-2012

Fonte: PME/IBGE.Elaboração própria.
RMs: Regiões Metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

Do ponto de vista do trabalhador,
este não deixa de ser um resultado
auspicioso, uma vez que representa
uma redução nos custos de procura por trabalho, com impactos
positivos sobre sua subsistência
pessoal e familiar, bem como, em
certos casos, efeitos favoráveis
sobre os níveis de produtividade
dos trabalhadores. Sob a perspectiva das empresas não deixa de
ser um aspecto desejável, uma vez
que implica menores custos. Esta
redução indica, indiretamente,
que as empresas estão gastando

menos com recrutamento de novos
trabalhadores e podem aproveitar
esta economia de gastos em outros
investimentos como treinamento
do trabalhador.

Outra constatação decorrente da
queda do desemprego tem sido
uma concomitante redução do desemprego pelo desalento, situação
na qual os tipicamente desempregados se desestimulam a procurar
emprego pelas dificuldades impostas pela deterioração generalizada
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ou de ramos específicos da atividade econômica.

O Gráfico 4, elaborado pelo IPEA
(2012b, p. 11), confronta o Índice
de Crescimento do Banco Central
(IBC-Br) com a taxa de desemprego pelo desalento calculada pelo
SEADE-DIEESE. Evidencia-se que o
quadro de crescimento econômico
verificado recentemente no País,
ainda que moderado e instável,
tem impacto positivo na busca por
trabalho pelos inativos em situação
4
de desalento.
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Gráfico 3 – Evolução do Tempo Médio de Procura por Trabalho.
Regiões Metropolitanas*- 2002-2012 (em Semanas)

Fonte: PED/Dieese. Elaboração própria.
(*) Regiões metropolitanas: Belo Horizonte, Distrito Federal, Porto Alegre Salvador e São Paulo.

Gráfico 4 – Evolução do Crescimento e da Taxa de Desemprego por Desalento - (2002=100)

Fonte: Dados primários: BCB e DIEESE. Elaboração IPEA (2012 b).
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Conforme revelam as estatísticas
disponíveis, uma constatação interessante é a vertiginosa elevação
dos gastos com seguro-desemprego, não obstante a expressiva queda da taxa de desemprego
aberta.
Por um lado, vimos o forte crescimento do emprego formal, exatamente aquele contingente de trabalhadores que são potencialmente
elegíveis para receber o benefício
do seguro-desemprego. O aumento
do emprego formal, além de colocar mais trabalhadores em condições de potencial elegebilidade ao
seguro-desemprego acaba, tam-

bém, promovendo maiores taxas de
rotatividade de mão de obra, conforme veremos na próxima seção.
Ou seja, com mais trabalhadores
formalizados, aumenta o contingente daqueles que são demitidos
e admitidos para substituir mão de
obra da empresa, com menor impacto sobre a taxa de desemprego.
A combinação do número maior de
trabalhadores elegíveis ao seguro-desemprego e a elevação da taxa
de rotatividade da mão de obra,
somada ao forte crescimento do
salário mínimo em termos reais,
tem como resultado grande elevação dos gastos com o pagamento

de benefícios, conforme revela o
Gráfico 5.
Enquanto o estoque de segurados se elevou entre 2002 e 2011
em 60,7%, os gastos reais subiram mais do que o dobro, ou seja,
136,8%. Este resultado se deve à
elevação da taxa de rotatividade
e, principalmente, do crescimento
real do salário mínimo, ao qual está
atrelado o valor dos benefícios. Em
outras palavras, temos uma situação paradoxal em que a redução do
desemprego acaba por pressionar
as contas públicas, e não aliviá-las,
como seria de se esperar.

Gráfico 5 – Evolução do Estoque de Empregados, do Total de Segurados e dos Gastos com Beneficiários do
Seguro-Desemprego*. Brasil: 2002-2012 (2002=100)

Fonte: CGSDAS/DES/SPPE/MTE. Elaboração própria.
* gastos reais deflacionados pelo INPC.
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O vigor do mercado de trabalho brasileiro na década
de 2000 pode ser observado na comparação da taxa
de desemprego nacional com a de países selecionados,
que é vista na Tabela 1.

De acordo com as estatísticas apresentadas pelo
FMI, o Brasil foi aquele país que apresentou o melhor
desempenho do mercado de trabalho, em termos de
redução da taxa de desemprego, após a crise internacional de 2008. Enquanto no Brasil houve queda de
30,4% na taxa do desemprego entre 2008 e 2012, a
maior entre os BRICs, em determinados países europeus, como por exemplo a Grécia, houve aumento de
215,8% no mesmo período.

Tabela 1 – Taxa de Desemprego em Países
Selecionados

País

Taxa em 2008 (%)*

Taxa em 2012(%)*

Variação (%)**

Brasil

7,9

5,5

-30,4

Alemanha

7,6

5,5

-28,2

Argentina

7,9

7,2

-8,6

Rússia

6,4

6,0

-6,3

3 O Comportamento da Taxa de Rotatividade da
Mão de Obra
A rotatividade da mão de obra representa outra
importante variável definidora do que ocorre no
mercado de trabalho. Embora no primeiro momento

a sensação seja de aumento do desemprego pela demissão do trabalhador, na verdade não é isto o que

ocorre. Isto porque se o conceito de rotatividade se

fundamenta no princípio da substituição do trabalhador demitido e, consequentemente, outro indivíduo deverá ser contratado. 5 As evidências históricas
sempre mostraram uma alta taxa de rotatividade no
caso brasileiro, mas qual tem sido o comportamento

nesse período de grandes transformações no mercado de trabalho e poucas mudanças na legislação
trabalhista?6

A julgar pelas estatísticas a seguir comentadas, a resposta é que as tendências históricas não só se manti-

China

4,2

4,1

-2,4

Japão

4,0

4,4

9,2

México

4,0

4,8

20,8

França

7,8

10,2

31,5

Gráfico 6, que contém a média mensal no ano da taxa

Reino Unido

5,6

8,0

44,3

de rotatividade, nota-se que esta apresentou uma

veram como parecem estar levando os patamares de

rotatividade a níveis mais elevados. Observando-se o

Itália

6,8

10,6

56,8

tendência crescente ao longo da última década. Com

Portugal

7,6

15,7

106,2

Espanha

11,3

25,0

121,2

exceção dos anos de 2009 e 2010, a taxa se manteve

Grécia

7,7

24,2

215,8

* Porcentagem da população economicamente ativa.
** Variação porcentual de 2008 a 2012.
Fonte: Dados primários: FMI.

crescente, saindo de 3,3% em 2002 e avançando ainda
mais em 2011, quando registrou seu valor mais alto no
período (4,2%), como pode ser observado no referido
gráfico.
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Gráfico 6 – Evolução da Taxa de Rotatividade (Média Mensal). Brasil: 2002-2011 (%)

Fonte: MTE. Elaboração Própria.

Parece nítido, porém, que os níveis
de rotatividade vêm, paulatinamente, crescendo desde o início da
década de 2000: entre 2002 e 2004,
a média foi de 3,30%; entre 2004 e
2007, passou para 3,50%, e entre
2007 e 2011, saltou para 4,0%. Embora pareçam mudanças pequenas
do ponto de vista marginal, isto
representa expressivos contingentes de trabalhadores demitidos e
admitidos em termos mensais.
Uma das razões para esse contínuo
aumento dos níveis de rotatividade na primeira década do século
se refere ao próprio crescimento
bastante desigual do emprego formal entre os grandes setores de
atividade econômica: enquanto o
emprego formal total apresentou

elevação de 56,2% entre 2002 e
2012, na Administração Pública
este aumento foi de 20,4% e na
Construção Civil foi de 153,1%.

Outra forma de verificar a rotativi-

Ocorre que o emprego formal,
aquele que alimenta a rotatividade
− a partir do qual são calculadas
as estatísticas de rotatividade −,
cresceu bem mais em setores que
historicamente, e por razões específicas, possuem maiores níveis de
rotatividade do trabalho, conforme
mostra o Gráfico 7 a seguir. Nota-se
que, na média do período, o setor
de Construção Civil apresenta rotatividade de mais de 80,0% de sua
força de trabalho, enquanto nos
Serviços Industriais de Utilidade
Pública esse valor não passa de
23,0%.

ocorrer um desligamento. Estas
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dade da mão de obra é pela análise
da permanência dos indivíduos no
emprego e o tempo que leva para
estatísticas, que utilizam a Rela-

ção Anual de Informações Sociais
(RAIS), encontram-se na Tabela 2,
para a década de 2000. As seguintes inferências podem ser feitas:
(i) o tempo médio trabalhado dos

indivíduos ativos em 31 de dezembro, em cada ano, reduziu-se de 5,5

anos, em 2000, para 5,0 anos, em
2009; e (ii) houve uma redução do
tempo médio do contrato de traba-

lho de 1,8 anos, em 2000, para 1,6
anos em 2009.
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Gráfico 7 – Evolução da Rotatividade Anual Segundo Setores Selecionados
da Atividade Econômica - Brasil: 2004-2012 (%)

Fonte: Caged/MTE. Elaboração própria.

Como estaria o Brasil no cenário internacional em
termos da durabilidade de um posto de trabalho? A
resposta encontra-se no Gráfico 8, onde aparecem
as informações do tempo médio de trabalho em um

conjunto selecionado de países. Com exceção do caso
americano, verifica-se que o tempo médio de emprego
desse conjunto é, no mínimo, 70,0% maior que o verificado no Brasil no ano de 2009. Em outras palavras,
comparativamente ao que se verifica no cenário internacional, o tempo médio de emprego do trabalhador
brasileiro é significantemente menor.

Tabela 2 – Tempo Médio do Vínculo por Situação do
Vínculo em 31 de Dezembro - Brasil: 2000-2009
(em Anos)
Ano
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Desligamentos no ano
1,8
1,9
1,7
1,7
1,6
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6

Ativos em 31 de dezembro
5,5
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,2
5,1
5,1
5

Fonte: MTE/RAIS. Elaboração DIEESE.
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Gráfico 8 – Tempo Médio de Permanência no Emprego. Brasil e Países Selecionados: 2009 (em Anos)

Fonte: StatExtracts; OCDE. BLS. Current Population Survey; MTE/RAIS. Elaboração própria.
*situação de janeiro de 2010. **vínculos formais.

Algumas considerações necessitam
ser aqui realizadas para melhor
compreensão desta contínua elevação dos patamares de rotatividade. Em primeiro lugar, é preciso
enfatizar que os fatores institucionais que promovem esses níveis
elevados de rotatividade ainda
persistem na legislação brasileira,
em especial o FGTS e sua multa, já
sobejamente demonstrado como
pr incipa l fator impulsionador
desse comportamento. Após a adoção do seguro-desemprego isto se
agravou, uma vez que o pagamento
do benefício não está associado
às chamadas ações de emprego,
situações nas quais a recolocação
somente deve ocorrer com a busca
por trabalho. Assim, a combinação
do FGTS, sua multa, a leniência

do seguro-desemprego e, ainda, a
antecipação do aviso prévio são fatores a impulsionar historicamente
os patamares de rotatividade para
cima.

Em segundo lugar, o vigoroso crescimento da contratação com carteira de trabalho assinada eleva o
contingente de trabalhadores que
podem ser dispensados (por iniciativa da empresa) ou demitidos
(por iniciativa do empregado), e
isso, por si só, representa um fator
a mais a acelerar o crescimento da
rotatividade da mão de obra.
Finalmente, mas não menos importante: é preciso destacar os
resultados perversos destes altos
patamares de rotatividade e em
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elevação permanente. Por um lado,
um exame mais apurado apontará
para algo que se verifica mesmo
em termos internacionais: a rotatividade tende a atingir grupos
específicos, em especial jovens,
mulheres, trabalhadores menos
qualificados, enfim, aqueles grupos
mais vulneráveis da força de trabalho. Por outro lado, incidindo sobre
estes, ou mesmo sobre outros grupos de trabalhadores, níveis tão
altos de rotatividade desestimulam
fortemente investimentos em capital humano, seja por iniciativa do
trabalhador, seja por iniciativa das
empresas, já que nenhum dos agentes tem um tempo médio de permanência no emprego para recuperar
eventuais gastos com treinamento
e formação de recursos humanos.
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4 O Comportamento dos Salários
e Rendimentos Reais
4.1 A Evolução dos Rendimentos
Médios Reais
Desde o início dos anos 2000, a
realidade salarial tem sido compatível com o que se verifica no
mercado de trabalho, com elevação dos principais indicadores de
salários e rendimentos. De acordo
com os dados da PME, mostrados
no Gráfico 9, no período estudado,
após uma queda entre 2002 e 2004
o rendimento médio real recebido
pelos trabalhadores apresentou
recuperação gradativa, aumentando continuamente até 2011. Dessa
maneira, em 2004 o rendimento
médio do total de ocupados era
7
13,0%.
Ainda segundo o referido gráfico,
em 2004 o salário dos emprega-

dos com carteira assinada e dos
empregados sem carteira assinada registrou uma queda de 8,8%
cada, comparado a 2002. Para os
trabalhadores por conta própria,
a queda foi maior, de aproximadamente 20,0%. Da análise de todo
o período de 2002 a 2012, nota-se,
contudo, que todas as categorias
elencadas no gráfico tiveram elevação dos ganhos reais, mas os
trabalhadores por conta própria
foram os que obtiveram maior evolução nos rendimentos (cerca de
15,0%). Os empregados com carteira assinada, por sua vez, foram
os que menos tiveram aumento de
rendimento (5,6%).
Duas observações merecem destaque na questão da evolução dos
rendimentos reais neste período.
A primeira refere-se ao fato de que
se repete uma tendência há muito
verificada no mercado de trabalho brasileiro: os rendimentos dos

grupos ocupacionais com maior
flexibilidade de contratação e/ou
de características mais informais
crescem mais do que o emprego
assalariado com carteira.

A segunda diz respeito ao impacto
que o contínuo crescimento dos
ganhos reais traz para a economia.
Por um lado, sob a ótica da demanda, no contexto de níveis também
crescentes de ocupação, tem promovido uma elevação da massa salarial, conforme vemos no Gráfico
10, impulsionando o consumo das
famílias, principal fator a comandar o PIB brasileiro na década. Por
outro lado, pode estar representando uma pressão de custos para
as empresas, na medida em que os
ganhos reais de rendimentos não
venham acompanhados de ganhos
de produtividade, o que parece não
estar ocorrendo, conforme veremos adiante.

Gráfico 9 – Evolução do Rendimento Médio Real dos Ocupados. Brasil –
Regiões Metropolitanas: 2002-2012 (2002=100)

Fonte: PME. Elaboração própria.
Regiões Metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
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Gráfico 10 – Evolução da Massa Salarial Real. Brasil, Regiões Metropolitanas: 2003-2012 (em Bilhões)

Fonte: PME/IBGE. Elaboração própria.

4.2 O Comportamento do Salário
Mínimo
O comportamento dos salários de
base da economia brasileira apresentou um crescimento ainda mais
forte do que os verificados para
os rendimentos médios reais. Em
particular, o crescimento do salário mínimo real foi muito forte na
década de 2000, conforme se verifica no Gráfico 11, mas este é um

movimento que já vinha ocorrendo
desde o início da década de 1990,
especialmente a partir da adoção
do Plano Real. Tal movimento se
intensificou mais com o governo
do Presidente Lula, que passou a
tratar a questão diretamente com
as Centrais Sindicais, aumentando
a influência das decisões políticas
sobre este importante parâmetro
do mercado de trabalho.
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O gráfico mostra, ainda, como este
crescimento do salário mínimo
foi bem maior do que o verificado
para o PIB real per capita. Como
o salário mínimo está na base da
pirâmide salarial, influenciando
para cima os demais salários, este
diferencial pode ser um primeiro
indicativo de que os rendimentos
reais parecem ter crescido mais
rapidamente que os níveis de produtividade no período em questão.

temas de economia aplicada
Gráfico 11 – Evolução do PIB Per Capita e do Salário Mínimo Real. Brasil: 2002-2012

Fonte: Ipeadata.
* PIB a preços de 2011. **Salário mínimo real a preços de dezembro de 2011; deflator INPC-IBGE.

Por outro lado, existem também aspectos positivos
desse crescimento maior do salário mínimo como relação ao PIB per capita. De fato, conforme o Gráfico 12,
este diferencial tem promovido alguma redistribuição
de renda, como pode ser observado ao analisar-se a
comparação do índice do salário mínimo real com o

índice de Gini. Enquanto o primeiro vem apresentando
crescimento de 72,5% no período, o segundo apresentou queda de aproximadamente 10,0%, mostrando
que, durante a última década, a política de salário
mínimo sem dúvida tem colaborado, mesmo que modestamente, para amenizar a desigualdade de renda.

Gráfico 12 – Trajetória do Salário Mínimo Real e do Índice de Gini. Brasil: 2002-2011

Fonte: IPEA. Microdados das PNADs 2002-2011. Elaboração Própria.
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4.3 Evolução do Salário de Admissão pelas Empresas
De acordo com as estatísticas do CAGED, o valor real
do salário de admissão pago pelas empresas aos trabalhadores contratados tem se elevado (Gráfico 13).
Em termos reais, entre 2003 e 2012 cresceu 39,3%

− uma cifra, entretanto, bem abaixo do crescimento
do salário mínimo real no mesmo período (73,6%). A
consequência disto pode ser vista no Gráfico 14, segundo o qual, o salário de admissão tem se reduzido
drasticamente em termos do salário mínimo determinado por lei.

Gráfico 13 – Evolução do Salário Médio Real* de Admissão e do Salário Mínimo Real*. Brasil: 2003-2012 (em R$)

Fonte: Lei N°4.923/65 - MTE e Ipeadata.
*Deflacionados pelo INPC.

Gráfico 14 – Razão do Salário Médio Real de Admissão e do Salário Mínimo Real. Brasil: 2002-2012

Fonte: Lei N°4.923/65 - MTE e Ipeadata. Elaboração Própria.
*Deflacionado pelo INPC médio de jan a dez/2012.
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O que podemos inferir da evolução
dos salários de base no mercado
de trabalho durante praticamente
toda a década de 2000? Por um
lado, não de pode deixar de saudar
a importância do crescimento do
salário mínimo real para a distribuição de renda, especialmente
porque ocorre nas classes de renda
mais baixas, onde a pobreza incide
com maior intensidade. Além disso,
no contexto de um mercado de trabalho aquecido, tal elevação causa
menos danos ao emprego da população jovem e dos menos qualificados, o que também é desejável.
Mas, tudo tem um preço: é possível que este comportamento dos
salários de base tenha implicações
para os programas de treinamento
e formação profissional da força
de trabalho. Valores muito altos
desses salários tendem a inibir as
políticas de treinamento das empresas, uma vez que para oferecer

este benefício essas empresas têm
de “descontar” do salário do trabalhador sua produtividade enquanto
ele recebe treinamento. Ademais,
pisos salariais altos desestimulam
os próprios trabalhadores a aceitar
políticas de treinamento, pois não
as associam com ganhos de longo
prazo.

5 O Baixo Dinamismo da Produtividade do Trabalho
Independentemente da fonte de
informações ou da instituição que
empreende a análise, parece ser
unânime que a economia e o mercado de trabalho brasileiro demonstraram, e continuam demonstrando, um baixo dinamismo do
padrão de produtividade desde o
início da década de 2000. Esta tem
sido uma realidade não apenas
em nível agregado, como também
em níveis setoriais, com raras ex-

ceções. Isto tem efeitos negativos
sobre a evolução do PIB, e efeitos
perversos em termos da competividade internacional das empresas e
dos produtos brasileiros vendidos
ao exterior.

A Tabela 3 contempla a evolução
do valor médio da produtividade
do trabalho entre 2000 e 2009
para alguns dos grandes setores
da economia brasileira. No agregado o crescimento foi irrisório,
não passando de 0,9% na média
anual no período. Ainda assim, este
resultado positivo parece ter sido
assegurado pelo bom desempenho
da Agropecuária, na qual se insere
o Agronegócio brasileiro, que tem
mostrado ser altamente produtivo (crescimento médio anual de
4,3%). A Indústria apresentou resultado negativo (queda de 0,6%), e
os serviços apresentaram fraquíssimo crescimento na produtividade
(0,5%).

Tabela 3 – Produtividade do Trabalho – Grandes Setores. Brasil: 2000-2009 (a Preços de 2000, em mil R$)

SETOR

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Variação
média anual

Agropecuária

3,3

3,6

3,7

3,9

3,7

3,7

4,0

4,4

4,8

4,7

4,3%

Indústria Total

18,4

18,4

18,1

18,2

18,4

17,7

18,2

18,3

18,0

17,4

-0,6%

Extrativa

69,0

70,8

74,9

76,9

73,2

79,4

83,9

80,5

83,5

81,1

1,8%

Transformação

18,5

18,9

18,7

18,4

18,6

17,6

17,9

18,2

18,1

17,1

-0,9%

Outras Indústrias

16,1

15,4

14,7

15,1

15,6

15,3

15,8

15,8

15,2

15,3

-0,6%

Serviços

14,8

14,7

14,5

14,4

14,5

14,7

14,5

14,9

15,4

15,5

0,5%

Total

12,9

13,0

12,9

12,9

13,0

13,0

13,1

13,6

14,1

14,0

0,9%

Fonte: Contas Nacionais do IBGE. Elaboração IPEA (2012 a).
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Nota-se que a produtividade em termos absolutos é
maior no setor industrial, especialmente na Indústria
Extrativa. Mas, se calcularmos a razão entre a produtividade industrial e as demais, verificaremos que o
diferencial vem se estreitando. Por exemplo, a relação
entre a produtividade industrial e a produtividade nos
Serviços, que era 1,24 em 2000, se reduziu para 1,12
em 2009.8

Ao aprofundarmos a análise da produtividade no setor
industrial nos deparamos com uma situação ainda
mais dramática. Com os dados da Pesquisa Industrial
Mensal (PIM) do IBGE foi elaborado o Gráfico 15, que
contém uma comparação entre o índice de produtividade industrial e a evolução da folha salarial real. O
resultado dessa comparação é assustador: enquanto
a produtividade caiu -0,2%, entre 2001 e 2012, a folha
de pagamentos real foi elevada em 35,0%(!).

Gráfico 15 – Evolução dos Índices de Produtividade* e da Folha de
Pagamento Real no Setor Industrial. Brasil: 2001-2012 (2001=100)

Fonte : PIM/IBGE. Elaboração própria.
*Produtividade definida pela razão da produção física industrial e do pessoal ocupado assalariado.

Muitos comentários poderiam ser realizados a partir
deste resultado, mas o mais importante é que isto representa uma forte elevação dos custos unitários do
trabalho, uma vez que, ceteris paribus, estes são medidos pela relação entre os salários, que estão crescendo
muito, e a produtividade do trabalho que, na melhor
das hipóteses, está estagnada no setor industrial.
A consequência deste fato é que, desconsiderando
outros fatores como câmbio, problemas de infraestru-
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tura etc., isto representa mais um elemento de queda
nos padrões de competitividade da indústria nacional

no cenário internacional. Comparativamente a outros

países, a produtividade do trabalho no setor industrial

brasileiro é menor que a maioria de seus competidores, conforme mostra o Gráfico 16. Como resultado, o

País tende a apresentar um custo unitário do trabalho
maior relativamente aos seus concorrentes diretos,
perdendo competitividade no cenário internacional.
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Gráfico 16 – Produtividade do Trabalho na Indústria em Países Selecionados
(Média 2000 a 2010 - US$)

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Banco Mundial e OIT.
Obs: Valor adicionado na indústria (em dólares de 2000) dividido pelo número de trabalhadores na indústria.

6 Síntese Conclusiva
Este texto realizou uma retrospectiva da evolução e
das transformações do mercado de trabalho brasileiro
na primeira década do século XXI. Como conclusão
geral, a despeito da volatilidade do crescimento econômico e dos níveis baixos de variação do PIB, o mercado
de trabalho teve um desempenho muito bom, com
elevação contínua do nível de ocupação, forte recuperação do emprego formal, redução do desemprego
aberto e elevação dos rendimentos reais, em especial
o salário mínimo, culminando esses resultados por
promover uma redistribuição de renda, especialmente
nas camadas de baixa renda. Como aspectos negativos,
houve a elevação das taxas de rotatividade e o baixo
dinamismo da produtividade do trabalho.

Como resultado dos movimentos da PEA, e do ritmo
de elevação da ocupação total, tem se verificado uma
contínua queda da taxa de desemprego aberto, desde
o início dos anos 2000. Junto com esta queda houve redução do tempo médio de procura por trabalho – que
beneficiou trabalhadores e empresas − e também do
nível de desalento, indicando maior confiança na recuperação do mercado de trabalho. Há um fato negativo,
porém, na queda do desemprego. Uma vez que com o
aumento da formalização e da taxa de rotatividade se
elevaram fortemente os gastos com seguro-desemprego, criou-se uma situação paradoxal na qual a redução
do desemprego promove uma pressão nas contas públicas quando o esperado seria o alívio.
A elevação dos patamares de rotatividade deve-se
tanto à persistência de fatores institucionais que a
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promovem (FGTS e sua multa, aviso
prévio etc.) quanto ao aumento
do emprego formal que coloca um
contingente maior de trabalhadores em situação de vulnerabilidade
para serem dispensados ou se demitirem. Por outro lado, uma das
razões para esse contínuo aumento
dos níveis de rotatividade se refere
ao próprio crescimento bastante
desigual do emprego formal entre
os grandes setores de atividade
econômica, com a prevalência de
maiores índices de crescimento exatamente naqueles setores que mais
promovem a rotatividade, como por
exemplo, a Construção Civil.
A realidade salarial tem sido compatível com o que se verifica num
mercado de trabalho aquecido,
revelando uma elevação dos principais indicadores de salários e
rendimentos. Em especial, constatou-se um elevado nível de crescimento real dos pisos salariais
da economia – salário mínimo e
salário de admissão. Além disso,
constatou-se que os rendimentos
reais dos grupos informais repetem uma tendência histórica de
crescer mais do que os salários do
mercado formal.
Uma consequência desses ganhos
salariais, no contexto de um mercado de trabalho aquecido tem sido
uma redistribuição de renda nas
faixas mais baixas da distribuição.
De fato, tem se observado uma
queda do índice de Gini de aproximadamente 10,0% na década de
2000.

Parece ser unânime o fato de que a
economia e o mercado de trabalho
brasileiro revelam uma realidade
marcada por baixo dinamismo dos
padrões de produtividade geral
e setorial. Isto nos parece tanto
mais grave quando as estatísticas
mostram que, no setor industrial,
no contexto de uma produtividade
do trabalho estagnada se observa
forte crescimento da folha real de
salários, causando pressão altista
nos custos unitários do trabalho.
Isto tem efeitos negativos sobre a
evolução do PIB, e efeitos perversos
em termos da competividade internacional das empresas e dos produtos brasileiros vendidos ao exterior.
O que podemos concluir em termos
de perspectivas para o mercado de
trabalho brasileiro? 9 Se a década
foi de resultados bastante favoráveis, o mesmo não se pode afirmar
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 quem 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 flertando com a
inflação, adotando políticas tópicas
para combatê-la. Mas, a persistência de níveis de inflação nos limites
pode ser um jogo perigoso, e aos
poucos vai levando a população ao
descrédito do controle da mesma
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pelo governo. Não obstante a maior
solidez dos fundamentos econômicos e das instituições brasileiras,
atualmente a realidade dos preços
no País é de uma cultura de baixa
inflação, e crescer um dígito tem
um efeito muito mais devastador
do que se imagina. Se a inflação
fugir ao controle, os impactos negativos no mercado de trabalho
logo se farão sentir.
Numa perspectiva de longo prazo,
a situação parece ser ainda mais
grave. O modelo instalado desde
2002 foi o de transferência de renda
para as classes consumidoras, pobres ou classe média, muito mais
sob a ótica de perpetuação de uma
filosofia 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 da expansão da oferta, a qual se faz por
meio de investimentos em todos os
setores da economia. Ao contrário,
hoje se observa uma perda de dinamismo do já parco nível de investimentos, o que compromete bastante o mercado de trabalho no País
das gerações de hoje e do futuro.
É preciso sair das indefinições 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.
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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.

______. Rotatividade e qualidade do emprego
no Brasil. Rio de Janeiro: PUC, set. 1996.
(Texto para Discussão Interna).
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1 Este artigo foi elaborado para o Boletim Informações FIPE. Abordará, com esta sequência, na sua integralidade, o comportamento
dos principais indicadores do mercado de
trabalho brasileiro, a saber, demografia,
força de trabalho, emprego, informalidade,
desemprego, rotatividade da mão de obra,
rendimentos reais e produtividade do trabalho. Como mencionado na edição anterior
deste boletim, foi dividido em duas partes: a
primeira parte, já publicada, contemplou os
aspectos demográficos, a força de trabalho e
o emprego. A segunda parte, que ora se publica, abordará o desemprego, a rotatividade
da mão de obra, os rendimentos do trabalho,
incluindo o salário mínimo, e os padrões de
produtividade do trabalho. Lidas em seu
conjunto, estas duas partes fornecerão ao
leitor um amplo panorama da evolução do
mercado de trabalho, suas mudanças e suas
perspectivas futuras. Texto enviado para
publicação em maio de 2013.

2 No decorrer deste texto serão utilizados
somente dados secundários, obtidos a

partir das fontes de informações que forem
mencionadas, tabulados para as finalidades
específicas de cada tópico analisado, ou
então extraídos diretamente da bibliografia
consultada.

3 No momento da elaboração deste texto, os
dados da PNAD 2012 ainda não se encontravam disponíveis ao público usuário.

4 Esta análise deve ser entendida com ressalvas. Ainda que o desalento possa, de fato,
estar caindo em face da situação atual do
mercado de trabalho, o IBC-Br refere-se a
um indicador nacional, enquanto o indicador de desalento contempla apenas áreas
metropolitanas.
5 Do ponto de vista estatístico, a mensuração
da taxa de rotatividade é obtida do quociente entre o menor valor entre admitidos
e demitidos e a variação do estoque de trabalhadores no período em consideração. Ver
Chahad e Macedo (1985) e DIEESE (2012).

6 Ver, entre outros, Macedo e Chahad (1985),
DIEESE (2012) e Gonzaga (2003).

7 Devemos lembrar que em 2002 a PME sofreu
uma reestruturação metodológica, o que
dificulta a utilização de dados anteriores
a este ano. Dada a sua importância como
fonte de dados para mostrar a evolução dos
salários no contexto nacional, optamos por
ela, apesar desta restrição.
8 “Isto significa que está ocorrendo uma
convergência do nível de produtividade dos
macrossetores menos produtivos (Serviços
e Agropecuária) para o macrossetor mais
produtivo (Indústria), convergência esta,
no entanto, decorrente da queda da produtividade deste último, em vez de estar associado a taxas de crescimento superiores
dos primeiros em relação à Indústria”. (IPEA,
2012a, p. 4). Sobre os padrões de produtividade do trabalho na economia brasileira ver
também BNDES (2012) e IEDI (2012).

9 Sobre cenários e perspectivas brasileiras
ver, entre outros, Pastore (2012) e FUNDAP(2012).
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O Desenvolvimento Econômico dos SEANICS – Parte 3: Estrutura Comercial e Exportadora1
CRISTINA FRÓES DE BORJA REIS (*)

Em sequência à série de artigos
sobre o desenvolvimento econômico dos SEANICs (segunda geração
dos novos países industrializados
do sudeste asiático), que incluem
Indonésia, Malásia e Tailândia, o
presente texto analisará o per il
das suas exportações, importações
e estrutura produtiva. Esta tarefa
será executada com a preocupação
de estabelecer uma ponte entre
as questões estruturais da economia, o regime macroeconômico
(apresentado no artigo anterior)
e outras questões institucionais
que serão comentadas no quarto
artigo. Os dados evidenciam que
os países dos SEANICs iniciaram
sua trajetória de desenvolvimento
econômico através de um modelo
primário-exportador de produtos
de agricultura tropical, minérios e
petróleo, com posterior diversi icação industrial.

1 Da Especialização à Diversificação Exportadora
Desde a independência da Indonésia, o crescimento econômico
foi liderado pelas exportações de

petróleo. Na primeira metade da
década de 80, quase 95% das exportações da Indonésia eram de
RN, sendo 80% de combustíveis e
minérios e 15% de produtos agrícolas variados. Logo no quinquênio seguinte, houve uma grande
redução da participação dos RN na
pauta, em bene ício das manufaturas – que cresceram de 4,8% para
23% (Tabela 1). Tal crescimento
se deveu tanto à redução no preço
do petróleo e outras commodities,
quanto aos primeiros resultados
da política de diversi icação exportadora implementada na “Nova
Ordem” – quando o Estado passou
a promover mais substancialmente
a industrialização orientada para
as exportações (IOE) de manufaturas (RASIAH, 2003). Nos anos
90, as exportações da Indonésia
adquiriram per il semelhante ao
atual, em que os RN representam
cerca de metade da pauta, e as
manufaturas a outra metade, com
maior participação de têxteis e vestuário, máquinas e equipamentos
de transporte e químicos. Petróleo
e gás natural se constituíam, de
longe, nos setores mais relevantes.
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Compensados de madeira foi uma
indústria importante nas exportações até o quinquênio 1995-1999,
com 6,7% do total exportado, mas
em 2005-2009 o valor baixou para
1,5%.
Na Malásia, os RNs principais são
oriundos da agricultura, do extrativismo lorestal e de minérios.
Enquanto colônia, a região se inseriu no comércio internacional
exportando estanho, seguido pela
borracha. Nos anos 60, houve uma
estratégia de diversi icação, com
o objetivo de escapar da volatilidade dos preços da borracha. O
progressivo escape das atividades
seringueiras foi orquestrado pelas
autoridades públicas para induzir
os pequenos produtores a mudar
para óleo de palmeira, cacau e pimenta − por exemplo, através de
programas para desenvolver novas
sementes comerciais e da substituição do cultivo de borracha.
Entre 1980 e 1984, 77% das exportações malaias se concentravam
em gêneros agrícolas (42%), combustíveis e minérios (35%), mas já
no inal da década a participação
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de ambos somados se reduziu para
59%. O crescimento das manufaturas nessa década esteve relacionado essencialmente ao subsetor de
componentes eletrônicos e circuitos integrados.
A inserção exportadora da Tailândia no início dos anos 80 concentrou-se em gêneros agrícolas
(63%), com destaque para arroz,
borracha, juta, milho e farinha de
mandioca. O processo de diversi icação das exportações alavancou-se nos anos 70, com liberação das
exportações de manufaturas (até
então proibidas) no III plano quinquenal de desenvolvimento, em
1972 (RASIAH, 2003). Dentre os
principais produtos da indústria
de transformação exportados iguravam os têxteis e vestuários (que
se tornaram os produtos mais exportados ao inal da década de 80).
Outros segmentos importantes
nos anos 80 foram joias, alimentos
processados, brinquedos, móveis
e produtos plásticos. Na Malásia e
na Tailândia, entre 1990 e 1999, a
parcela das manufaturas tornou-se superior a 70% da pauta, sendo
mais da metade de máquinas e
equipamentos de transporte. Na
Malásia, componentes eletrônicos e
circuitos integrados equivaleram a
quase 20% do total exportado, seguidos de eletrônicos para processamento de dados e equipamentos
elétricos, e de artigos de telecomu-

nicações. Na Tailândia, as exportações de manufaturas eram mais
diversi icadas, destacando-se bens
eletrônicos para processamento de
dados, telecomunicações, vestuário
e têxteis. Além disso, a indústria
de automóveis chegou a ser tão
notável que em meados dos anos
90 era a maior do sudeste asiático,
recebendo o apelido de “Detroit da
Ásia” (DONER, 2009, p. 32).
Por im, nos anos 2000, observa-se
uma diferença notável na pauta
exportadora dos SEANICs no começo e no inal da década. Nos
três países, a média da parcela de
exportação de manufaturas – que
tinha sido a mais alta da história
entre 2000 e 2004 – perdeu participação para RN em 2005-2009. As
exportações de manufaturas apresentaram redução de 53% para
43% na Indonésia, de 79% para
71% na Malásia e de 77% para 76%
na Tailândia. Vale lembrar que a
participação das manufaturas nas
exportações mundiais em 20002004 e 2005-2009 foi de 74% para
70%. Logo, os países acompanharam o movimento mundial, atrelado à maior demanda e preços das
commodities comparativamente
às manufaturas. Em termos mundiais, Malásia e Tailândia mantiveram a composição das exportações
mais concentrada em manufaturas;
porém, o movimento de “reprimarização” na Indonésia e na Malásia

foi mais pronunciado do que internacionalmente.
Em uma análise das exportações
(Tabelas 2 e 3) entre 2005 e 2009,
na Indonésia, todos os 10 principais produtos exportados eram RN
ou de indústrias relacionadas ao
setor de RN, somando 35% do total
exportado. Cátodos de válvulas e
tubos eram o principal produto
de exportação da Malásia, quase
20% − denotando a especialização
inicial em setores eletroeletrônicos
do setor exportador do país. Os
outros produtos mais relevantes
eram máquinas de processamento
de dados, partes e acessórios para
as mesmas, petróleo, óleos vegetais
(com destaque para o óleo de pal2
meira ), gás natural, equipamentos
de telecomunicações, circuitos
elétricos, aparatos de mensuração
e móveis. Na Tailândia, os produtos
mais exportados foram máquinas
para processamento de dados, cátodos de válvulas e tubos, borracha,
petróleo, veículos de transporte,
arroz, acessórios de computadores,
equipamentos de aquecimento e
resfriamento e pescados. Ou seja,
os produtos principais da Malásia
e Tailândia atualmente são tanto
RN quanto manufaturas. Nota-se,
também, que o setor de têxteis e
vestuário, que havia sido importante num primeiro momento de
diversi icação produtiva dos SEANICs, principalmente na Tailândia,
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perdeu continuamente importância para os setores de
eletrônicos, telecomunicações e também automotivos.
3
Assim, por conteúdo tecnológico, percebe-se que na
Indonésia os produtos primários mantiveram desde
1985 uma participação estável de 20%, e que o crescimento das manufaturas concentradas em setores relacionados aos RN (18% em 2005-2009) se deu sobre a
participação dos produtos de energia. Já na Tailândia
e, mais fortemente, na Malásia, houve crescimento
bastante expressivo das manufaturas de alta e média
intensidade tecnológica sobre os bens primários e de
energia entre 1980 e 2010.
Cabe destacar que o crescimento da produtividade nos
SEANICs (inclusive em termos de TFP – produtividade
total dos fatores), na ordem de 4% ao ano na Tailândia,
e 3,3% na Malásia entre 1980 e 2008, foi um aspecto
importante da trajetória de diversi icação. Essa elevação esteve bastante relacionada às altas taxas de
investimento. De acordo com Palma (2011), mesmo
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durante a crise de 1997, e as retrações subsequentes
nas taxas de investimento asiáticas, a taxa de produtividade manteve-se elevada porque o choque foi
absorvido pelo emprego. O crescimento contínuo da
produtividade industrial transbordou para o setor de
serviços, cujas taxas de crescimento da produtividade
entre 1980 e 2008 na Malásia foram 3,5%, na Indonésia 2,4% e na Tailândia 1% (PALMA, 2011, p. 30).
Conforme análise da CEPAL (2007), o setor industrial
do sudeste asiático cumpriu a função de alavancar a
produtividade e a competitividade externa (permitindo a exportação de bens com maior valor agregado) e
de gerar grande quantidade de empregos de qualidade
(que são justamente os serviços de alto efeito de encadeamento apontados anteriormente). Essas condições
contribuíram para a expansão do mercado interno e
sustentaram a dinâmica de crescimento do próprio
setor de serviços. Portanto, a terceirização foi complementar à industrialização.

100,0%

100,0%

3,7%

2,8%

ND

ND

ND

100,0%

8,4%

6,7%

0,1%

0,2%

2,0%

0,4%

2,6%

4,7%

0,1%

2,5%

0,9%

46,7%

33,1%

37,2%

11,3%

16,1%

1990_
1994

100,0%

7,1%

5,7%

0,4%

0,5%

3,6%

1,8%

5,9%

10,2%

0,1%

4,2%

0,9%

51,7%

25,3%

30,7%

12,2%

17,6%

1995_
1999

7,0%

5,0%

0,9%

1,1%

5,2%

3,9%

10,2%

16,7%

0,2%

5,2%

0,8%

53,1%

26,6%

32,3%

10,4%

14,6%

2000_
2004

100,0%

Fonte: elaborado pela autora a partir de OMC (2012).

TOTAL

0,7%

.Vestuário

ND

...Produtos automotivos

0,4%

ND

.Têxteis

ND

...Componentes
eletrônicos e circuitos
integrados

ND

ND

...Telecom.

0,2%

ND

0,4%

ND

..Farma

ND

ND

ND

.Químicos

ND

23,0%

ND

56,1%

12,3%

20,9%

1985_
1989

ND

ND

.Aço e ferro

.Máquinas e
equipamentos transporte
..Equipamentos de
escritório e telecom.
...Eletrônicos proces.
dados equip. ,elétrico

4,8%

Manufaturas

80,7%

Combustíveis e minérios

ND

6,2%

.Alimentos

.Combustíveis

14,5%

Agricultura

1980_
1984

100,0%

5,2%

3,2%

1,8%

0,7%

2,9%

1,9%

5,5%

13,8%

0,2%

5,3%

1,4%

42,1%

28,0%

37,3%

14,9%

20,7%

2005_
2009

100,0%

1,5%

1,1%

0,1%

7,8%

0,8%

0,0%

12,2%

11,1%

0,1%

0,6%

0,1%

22,8%

23,8%

34,9%

16,7%

42,3%

1980_
1984

100,0%

3,5%

1,2%

ND

ND

ND

ND

21,2%

ND

ND

ND

ND

40,5%

ND

23,8%

15,5%

35,7%

1985_
1989

100,0%

4,2%

1,4%

0,4%

15,1%

14,4%

6,1%

35,6%

46,2%

0,1%

2,2%

0,8%

66,4%

12,0%

13,5%

10,3%

20,1%

1990_
1994

100,0%

3,0%

1,5%

0,4%

19,0%

13,9%

14,7%

47,6%

58,3%

0,1%

3,3%

0,7%

78,1%

7,3%

8,6%

9,0%

13,4%

1995_
1999

100,0%

2,1%

1,1%

0,4%

19,7%

11,6%

18,3%

49,7%

59,4%

0,1%

4,8%

1,0%

79,1%

10,1%

11,2%

7,3%

9,7%

2000_
2004

100,0%

1,9%

0,9%

0,6%

15,9%

7,8%

15,3%

39,1%

49,4%

0,1%

5,9%

1,6%

71,3%

15,2%

16,8%

9,5%

11,9%

2005_
2009

100,0%

5,8%

5,2%

0,2%

0,0%

0,1%

0,0%

0,2%

5,8%

0,2%

0,7%

0,7%

29,0%

0,6%

8,2%

53,2%

62,7%

1980_
1984

100,0%

11,6%

5,0%

ND

ND

ND

ND

7,3%

ND

ND

ND

ND

51,6%

ND

2,8%

37,8%

45,6%

1985_
1989

100,0%

11,5%

3,9%

1,1%

4,4%

5,6%

7,8%

17,9%

28,3%

0,2%

2,7%

0,6%

69,3%

0,9%

1,6%

24,5%

29,1%

1990_
1994

Tabela 1 – Exportação por Grupos de Produtos, 1980 a 2009, SEANICs (% Total Exportado)
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6,1%

5,6%

13,2%

24,9%

39,4%

0,2%

4,5%

0,9%

74,2%

1,7%

2,5%

18,9%

23,3%

1995_
1999

100,0%

5,0%

2,8%

4,7%

7,7%

6,1%

11,3%

25,1%

44,6%

0,2%

6,6%

1,3%

77,1%

3,1%

4,2%

14,6%

18,7%

2000_
2004

100,0%

2,9%

2,1%

8,3%

5,6%

4,5%

10,8%

20,8%

44,2%

0,2%

8,2%

1,7%

75,8%

5,3%

6,7%

12,8%

17,5%

2005_
2009
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Tabela 2 – Dez Principais Produtos da Pauta de Exportação dos SEANICs, 1995 a 2009
Tabela 3 - Exportações por Conteúdo Tecnológico dos SEANICs, 1985 a 2010

Gás Natural
Petroleo cru
Óleos vegetais
Carvão
Cobre em barra
Borracha natural
Papel e papel-cartão
Cobre
Móveis
Petróleo em óleo

Cátodos válvulas e tubos
Máquinas automáticas de
proces. de dados
Peças e acessórios de
máquinas 751, 752
Petróleo cru
Óleos vegetais
Gás Natural
Equipamento de telecom.
Petróleo em óleo
Aparatos para circuitos elétricos
Aparatos de medida, análise e
controle

Indonésia
1995_1999
7,98%
9,83%

2000_2005
9,82%
9,41%

2005_2009
9,11%
8,29%

2,96%

4,00%

8,06%

2,55%
2,98%
3,00%
1,95%
0,22%
1,70%
2,30%
Malásia
1995_1999
18,78%

3,02%
2,86%
2,03%
2,31%
0,84%
2,50%
2,33%

7,29%
3,80%
3,76%
2,48%
1,75%
1,71%
1,65%

2000_2005
19,51%

2005_2009
14,22%

6,03%

8,34%

8,51%

8,10%

9,75%

6,29%

3,43%
4,99%
2,19%
5,09%
1,21%
2,43%

3,89%
3,65%
3,23%
5,71%
2,15%
2,82%

5,60%
5,01%
4,86%
4,34%
3,45%
2,67%

0,39%

0,98%

1,42%

Tailândia
1995_1999

2000_2005

2005_2009

Primários
Energia
Intensivos em
trabalho e RN
BT
MT
AT
outros

29,69%

27,21%

18,27%

2,64%
4,03%
10,03%
5,98%

2,32%
6,96%
16,05%
0,02%

3,11%
8,72%
11,29%
0,00%

Primários

1985
41,10%

1990
27,40%

Energia

31,50%

18,30%

8,58%

11,42%

17,04%

5,30%

10,60%

10,43%

8,04%

7,03%

1,60%
3,40%
16,60%
0,50%

2,70%
6,90%
31,70%
2,30%

2,53%
9,76%
53,18%
0,99%

2,32%
10,09%
56,62%
1,03%

3,57%
10,68%
45,42%
3,17%

1985

1990

59,40%

34,80%

Intensivos em
trabalho e RN
BT
MT
AT
outros

Primários

5,92%

7,53%

5,57%

Borracha natural

3,30%

2,76%

3,57%

Petróleo em óleo
Veículos de transporte de bens
Arroz
Veículos de transporte de
pessoas
Peças e acessórios de
máquinas 751, 752
Equipamentos p/ aquecim./
esfriamento
Peixes etc. enlatados

1,12%
0,91%
3,58%

1,65%
2,20%
2,45%

3,56%
2,76%
2,62%

Energia
Intensivos em
trabalho e RN
BT
MT
AT

0,10%

0,86%

2,47%

outros

7,70%

6,75%

2,44%
2,29%
2,25%

2005_2009
29,46%
29,14%

1,70%
1,00%
3,20%
1,10%

7,82%

1,94%

2000_2005
20,40%
27,04%

28,70%

4,19%

2,81%

Indonésia
1995_1999
21,54%
26,09%

8,70%

4,58%

1,70%

1990
20,50%
43,80%

0,20%
0,10%
1,70%
0,50%

Máquinas automáticas de
proces. de dados
Cátodos válvulas e tubos

3,18%

1985
20,20%
68,60%

Malásia
1995_1999
14,53%

Tailândia
1995_1999
23,62%

2000_2005
10,48%

2000_2005
19,32%

2005_2009
13,08%

2005_2009
18,44%

1,40%

0,80%

4,80%

5,53%

9,23%

20,90%

30,50%

20,41%

15,80%

10,99%

2,30%
7,90%
4,50%

2,70%
7,70%
18,60%

3,38%
14,82%
31,15%

3,80%
19,65%
33,31%

5,14%
24,02%
31,51%

3,70%

4,90%

1,83%

2,59%

0,67%

Fonte: Elaboração da autora a partir de COMTRADE.
Fonte: 1985 e 1990, Macedo e Silva (2008) a partir de COMTRADE. Dados de 1995 a 2009 de elaboração própria a partir de Macedo e Silva (2008)
e COMTRADE. AT, MT e BT correspondem a, respectivamente, alta, média e baixa intensidade tecnológica.
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2 Da Especialização à Diversificação Produtiva
Uma vez evidenciada a diversi icação comercial, examina-se nesta seção a con iguração do valor agregado
e do emprego entre 1980 e 2010, observando também
as questões da modernização agrícola e dos ganhos de
produtividade.
Há enorme contraste entre as estruturas do PIB e do
emprego nos SEANICs nos anos 2000 (Tabelas 4 e 5).
Enquanto agricultura, caça, loresta e pesca corresponderam de 9% a 14% do valor agregado, em termos
de emprego chegaram a corresponder a cerca de 40%
do total na Tailândia e Indonésia. A atividade industrial total, com peso médio de 47% no valor agregado
dos SEANICs, no emprego registrou peso de 22% na

Indonésia e na Tailândia, e de 36% na Malásia. A indústria da transformação respondeu por uma parcela de
27% a 35% do valor agregado, mas aproximadamente
15% do emprego na Indonésia e na Tailândia, e 26%
na Malásia. Em serviços houve uma correspondência
mais equilibrada, com parcela média de 40% no valor
agregado e no emprego dos três países. Conclui-se que,
embora tenha ocorrido uma diversi icação industrial,
na Indonésia e na Tailândia o grande percentual de
emprego no campo indica que a urbanização não foi
completa e nem a modernização agrícola, mantendo
uma heterogeneidade estrutural. Porém, vale destacar
que, mesmo assim, 30 milhões de pessoas ascenderam
da linha de pobreza entre 1980 e 2010 na Indonésia, e
essa situação foi praticamente anulada na Tailândia4 e
na Malásia até 2005.

Tailândia

Malásia

Indonésia

Tabela 4 – Composição Setorial do PIB dos SEANICs, 1980 a 2009. Médias quinquenais ($ Constante)
TOTAL
Agricultura, caça, floresta, pesca
Indústria
.Mineração e SIUP
.Ind. da transformação
.Construção
Serviços
.Comércio, Hotéis e restaurantes
.Transporte, armazém e comunicações
.Outras atividades
TOTAL
Agricultura, caça, floresta, pesca
Indústria
.Mineração e SIUP
.Ind. da transformação
.Construção
Serviços
.Comércio, Hotéis e restaurantes
.Transporte, armazém e comunicações
.Outras atividades
TOTAL
Agricultura, caça, floresta, pesca
Indústria
.Mineração e SIUP
.Ind. da transformação
.Construção
Serviços
.Comércio, Hotéis e restaurantes
.Transporte, armazém e comunicações
.Outras atividades

1980_1984
100
22,1%
39,4%
16,5%
14,5%
5,4%
38,5%
15,8%
4,8%
17,9%
100
20,8%
39,7%
15,2%
20,1%
4,4%
39,5%
10,9%
5,6%
23,0%
100
20,2%
30,2%
3,2%
22,1%
4,8%
49,7%
23,2%
6,0%
20,5%

1985_1989
100
21,0%
36,2%
11,6%
20,0%
4,7%
42,8%
17,3%
6,0%
19,5%
100
19,4%
38,2%
14,3%
20,5%
3,4%
42,5%
11,2%
6,4%
24,9%
100
16,1%
33,5%
4,4%
24,0%
5,1%
50,4%
22,8%
7,7%
19,9%

1990_1994
100
16,5%
39,7%
9,7%
24,3%
5,7%
43,8%
17,1%
6,5%
20,2%
100
14,0%
39,1%
10,3%
24,2%
4,7%
47,5%
14,1%
6,7%
26,7%
100
12,3%
38,7%
4,0%
27,3%
7,4%
49,1%
16,8%
8,3%
24,0%

1995_1999
100
15,8%
43,5%
9,0%
28,1%
6,4%
40,7%
16,3%
5,6%
18,8%
100
11,4%
40,8%
9,1%
26,2%
5,5%
48,0%
14,1%
7,1%
26,8%
100
10,0%
40,3%
4,3%
30,4%
5,7%
49,7%
21,8%
7,9%
20,0%

2000_2004
100
15,2%
45,0%
9,7%
28,3%
6,0%
39,8%
16,4%
5,4%
18,0%
100
8,6%
45,6%
12,9%
29,1%
3,6%
45,8%
12,8%
7,0%
25,9%
100
9,7%
42,7%
35,7%
34,0%
3,0%
47,6%
21,4%
8,0%
18,3%

Fonte: Elaborado pela autora a partir de UNCTAD.
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2005_2009
100
13,9%
47,2%
11,8%
27,3%
8,1%
38,9%
14,6%
6,5%
17,8%
100
9,2%
47,0%
17,0%
27,2%
2,8%
43,7%
12,9%
6,6%
24,2%
100
11,0%
44,1%
8,3 %
34,9%
2,9%
44,9%
19,2%
7,2%
18,5%
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Tailândia

Malásia

Indonésia

Tabela 5 – Composição Setorial do Emprego Nacional dos SEANICs, Médias
Quinquenais de 1980 a 2004 (% Sobre o Emprego Total)
Agricultura, caça, floresta, pesca
Indústria
.Mineração e SIUP
.Ind. da transformação
.Utilidades públicas
.Construção
Serviços
.Comércio, Hotéis e restaurantes
.Transporte, armazém e comunicações
.Intermediação financeira
.Serviços sociais
.Administração pública
TOTAL
Agricultura, caça, floresta, pesca
Indústria
.Mineração e SIUP
.Ind. da transformação
.Utilidades públicas
.Construção
Serviços
.Comércio, Hotéis e restaurantes
.Transporte, armazém e comunicações
.Intermediação financeira
.Serviços sociais
.Administração pública
TOTAL
Agricultura, caça, floresta, pesca
Indústria
.Mineração e SIUP
.Ind. da transformação
.Utilidades públicas
.Construção
Serviços
.Comércio, Hotéis e restaurantes
.Transporte, armazém e comunicações
.Intermediação financeira
.Serviços sociais
.Administração pública
TOTAL

1980_1984
55,1%
13,7%
0,8%
9,2%
0,2%
3,5%
31,3%
13,6%
3,1%
0,6%
14,0%
ND
100,0%
33,5%
24,2%
1,0%
15,6%
0,7%
6,9%
42,4%
15,5%
4,1%
3,1%
5,1%
14,6%
100,0%
63,3%
12,9%
0,6%
9,0%
0,4%
2,9%
23,9%
12,5%
2,3%
1,7%
4,9%
2,5%
100,0%

1985_1989
52,3%
15,4%
0,8%
10,9%
0,2%
3,5%
32,3%
14,4%
3,4%
0,6%
13,9%
ND
100,0%
31,0%
24,1%
0,7%
16,3%
0,7%
6,4%
44,9%
17,3%
4,3%
3,5%
5,7%
14,1%
100,0%
62,1%
12,8%
0,4%
9,2%
0,4%
2,8%
25,1%
13,6%
2,4%
1,8%
4,9%
2,4%
100,0%

1990_1994
46,3%
19,0%
1,2%
12,5%
0,3%
5,0%
34,8%
15,6%
4,2%
0,8%
14,2%
ND
100,0%
22,6%
30,9%
0,5%
22,6%
0,7%
7,1%
46,4%
17,6%
4,6%
4,3%
7,9%
12,0%
100,0%
54,5%
18,1%
0,3%
12,1%
0,4%
5,3%
27,4%
14,7%
2,8%
2,1%
5,2%
2,6%
100,0%

1995_1999
37,9%
21,8%
1,3%
13,9%
0,3%
6,3%
40,4%
19,0%
5,4%
0,8%
15,2%
ND
100,0%
16,4%
36,8%
0,5%
26,7%
0,9%
8,7%
46,9%
16,6%
5,2%
5,0%
9,1%
11,0%
100,0%
45,1%
21,5%
0,3%
13,9%
0,5%
6,8%
33,5%
18,3%
3,3%
2,4%
6,3%
3,2%
100,0%

2000_2004
38,7%
22,0%
1,2%
14,1%
0,3%
6,4%
39,3%
19,6%
6,2%
1,3%
12,2%
ND
100,0%
14,3%
36,2%
0,4%
25,7%
0,9%
9,2%
49,7%
17,9%
5,1%
5,3%
9,7%
11,7%
100,0%
41,8%
21,3%
0,2%
15,4%
0,3%
5,4%
37,0%
21,2%
3,1%
2,5%
7,1%
3,1%
100,0%

Fonte: Elaborado pela autora a partir de GGDC.

Pela análise da con iguração mais atual do valor de
transformação industrial (VTI), nota-se uma diferença
considerável do per il da indústria da transformação
dos SEANICs (Tabela 6). A Indonésia possui uma forte
indústria de alimentos e bebidas, que representou
quase a metade da produção da indústria de transfor-
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mação em 2009. Destacam-se, também, a indústria de
petróleo re inado, coque e energia nuclear (15%), produtos de metal (7,9%) e veículos automotores (7,6%).
A indústria de veículos, aliás, tem peso semelhante
nos três países, sendo um pouco menos signi icativa
na Malásia. Nesse país, as indústrias principais são
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comparada à mundial, leva à constatação de que a da

de telecomunicações (22%), petróleo re inado etc.
(11,8%), alimentos e bebidas (11,6%), borracha e plástico (10,9%) e químicos (9,6%). Na Tailândia, primeiramente vêm equipamentos de escritório, mensuração
e contabilidade (computadores) (28%), alimentos e
bebidas (15,2%), vestuário (8,6%) e veículos automotores (7,0%). A composição da indústria desses países,

Malásia é a mais em linha – principalmente no que se
refere à importância da indústria de alta tecnologia
de telecomunicações (equipamentos de comunicação,
televisão e rádio) – cuja parcela no VTI mundial é de
27%.

Tabela 6 - Composição do Valor Agregado da Indústria de Transformação nos SEANICs e Mundo, 2000 e 2009
Composição do valor agregado da indústria da transformação (%)
Indonésia

Malásia

Tailândia

Mundo

2000

2009

2000

2000

2000

2009

2000

2009

15 - Alimentos e bebidas

32,5

45,7

8,2

11,6

17,4

15,2

10,3

9,9

16 - Produtos de tabaco

ND

ND

0,3

0,2

2

1,1

0,6

0,5

17 – Têxteis

9,1

5,2

2,5

1,3

6,6

2,8

2,3

1,5

18 – Vestuário

4,2

4

1,7

0,9

9,9

8,6

1,8

1,1

2

1,1

0,2

0,2

3,9

0,7

0,6

0,4

20 - Prod. Madeira (exceto móveis)

5,1

1,8

4,1

3,1

0,5

0,1

2,1

1,5

21 - Papel

6,3

3,1

2,1

2,4

2,1

1,5

3,1

2,4

19 – Couro

22 - Impressão e publicação

1,1

1,5

ND

ND

ND

ND

4,7

3,1

13,5

15,2

9,5

11,8

7,4

6,4

3,5

2,7

24 – Químicos

ND

ND

8,5

9,6

5,2

5

9,6

9,7

25 - Borracha e plástico

ND

ND

7,5

10,9

3,3

2,4

3,1

2,8

26 - Prod. minerais não metálicos

2,8

2,4

5

5

4

3,7

3,6

2,9

27 - Metais básicos

0,6

0,5

3

2,3

1

0,7

4,8

3,3

28 - Produtos de metal

14

7,9

3,4

5,6

2,8

1,9

6,1

4,7

29 -Máquinas e equipamentos

0,5

2,3

3,6

2,5

4

3,7

7,7

5,8

30 – Equip. escritório, mensuração e contabilidade

ND

ND

5,7

2,3

6,1

28,4

2,5

4,5

31 - Máquinas e equip. elétricos

2,5

0,9

3,9

3,6

1,6

1

4,2

3,7

32 –Telecomunicações

ND

ND

26,8

22

6,9

4,1

14,3

26,8

33 – Inst. médicos, precisão e óticos

ND

ND

1,3

1,4

1,2

1,4

2,2

2,5

34 - Veículos automotores

5,4

7,6

2,8

3,4

4,9

7

7,3

5

35 - Outros equip. de transporte

ND

ND

ND

ND

0,9

1,1

2,3

3,1

36 - Móveis, e outros ind. transformação

0,6

0,8

ND

ND

8,6

3,2

3,4

2,1

23 - Petróleo ref., coque,

Fonte: UNIDO.
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A comparação do valor agregado com o valor das exportações
permite depreender diferenças
importantes que demonstram que
o processo de industrialização
orientada para exportações, ou a
diversi icação exportadora, está
descolado do de substituição de
importações – ainda que em menor
grau na Malásia. Se em um país,
como a Indonésia, o peso de alimentos e bebidas é dominante no
valor de transformação industrial
− mas não nas exportações −, a
so isticação desta denota apenas
a existência de muitas maquiladoras, i.e., plataformas de exportação
cujos efeitos sobre a economia
doméstica, tal qual se demonstra a
seguir, são diminutos.
Tal fato é rati icado no exame das
condições de mão de obra, pois os
subsetores que mais empregam na
Indonésia são têxteis e vestuário,

tabaco e alimentos, que somam
cerca de 1,7 milhões de empregados. Os salários indonésios são os
nanicos e representam uma parcela pequena do valor agregado.
Assim, em vestuário, a parcela dos
salários era de 23,5% em 2009, e
nos outros subsetores mais importantes era inferior a 14%, e o
salário/ empregado anual icou
entre US$ 1122 e US$ 1825. Na Malásia, os cinco subsetores que mais
empregam são outros: válvulas e
tubos, plástico, móveis, carnes e
gorduras processadas e borracha.
Juntos, somam cerca de 600 mil
empregados, ou pouco mais de
um quinto da força de trabalho. O
salário médio é quase cinco vezes
maior do que o salário médio pago
nos principais setores da Indonésia, tomando como referência o
segmento de gorduras processadas
(que inclui o óleo de palmeira). No
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principal subsetor, de telecomunicações, o salário médio anual é
superior a US$ 8 mil. Isso explica a
maior parcela dos salários no valor
agregado, que chega a 55% em
móveis. Os maiores subsetores empregadores da Tailândia, com 1,3
milhões de trabalhadores em 2009,
reúnem alguns dos principais setores da Malásia e da Indonésia:
têxteis, carnes e gorduras processadas, válvulas e tubos e plástico.
Os salários médios são baixos, só
que, todavia, superiores aos indonésios, cerca de US$ 1900 anuais
em têxteis. Em válvulas e tubos,
os salários são mais de três vezes
inferiores aos malaios, outrossim
constituem 24% do valor agregado,
versus 28% na Malásia. Em vestuário, a despeito do reduzido salário,
seu valor correspondeu a 42% do
valor agregado na produção em
2009 (Tabela 7).
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Tabela 7 - Cinco principais atividades (a 3 dígitos) na estrutura do emprego na indústria da transformação,
SEANICs, 2000 e 2009
Número de
empregados (mil)

Parcela dos
salários no VA (%)

Salário / empregado
(em US$ corrente)

Parcela no emprego total na
ind. da transf. (%)

2000

2009

2000

2009

2000

2009

2000

2009

1810 - Vestuário, exceto de pele

479

464

34,4

23,5

753

1331

11,0

10,7

171 - Fiação, tecelagem e acabamento de tecidos

500

339

14,7

14,3

683

1397

11,5

7,8

1600 - Produtos do Tabaco

244

332

8,2

10,0

614

1122

5,6

7,6

Indonésia

154 - Outros alimentos

297

327

24,8

12,0

837

1375

6,8

7,5

151 - Carne, peixe, frutas, verduras, gorduras processadas

170

259

11,7

6,7

836

1825

3,9

6,0

193

190

20,6

27,8

5313

8161

12,36

7,38

95

125

33,5

45,0

3709

6334

6,08

4,85

3610 – Móveis

68

100

38,4

54,9

3155

4673

4,34

3,89

151 - Carne, peixe, frutas, verduras, gorduras processadas

54

89

22,5

18,1

4106

5605

3,48

3,48

251 - Produtos da borracha

73

82

28,6

40,4

3588

5621

4,7

3,18

Malásia
3210 - Válvulas eletrônicas, tubos etc.
2520 - Produtos do plástico

Tailândia
1810 - Vestuário, exceto de pele

144

344

47,5

41,9

1772

1910

6,28

9,01

151 - Carne, peixe, frutas, verduras, gorduras processadas

201

305

32,5

25,2

1522

2026

8,72

7,99

3210 - Válvulas eletrônicas, tubos etc.

153

231

17,5

24,4

2078

2367

6,67

6,04

2520 - Produtos do plástico

115

201

42,4

30,5

2051

2327

4,98

5,26

171 - Fiação, tecelagem e acabamento de tecidos

165

200

28,8

29,5

19

1831

7,19

5,24

Fonte: UNIDO.

O maior conteúdo tecnológico das estruturas produtivas dos três países está associado ao setor exportador,
e, portanto, ao IDE, às ZEEs e às multinacionais. Contudo, muitas dessas empresas, notadamente na Indonésia, realizavam apenas estágios de montagem nos
SEANICs, relegando as atividades de geração de tecnologia a outras localidades. Conforme Lall (2000) argumenta, uma justi icativa central para as diferenças no
sucesso exportador entre os SEANICs, e também em
comparação aos NICs, foi a maior competitividade das
exportações através de investimentos relacionados
ao conhecimento (procurement, marketing, engenharia, design etc.) e em serviços de suporte. No caso das
indústrias intensas em RN ou trabalho, em geral tais
capacidades são mais simples e relativamente menos
importantes para a competitividade das empresas em

termos de custos, escala e poder de mercado. Mas, na
medida em que a diversi icação se aprofundou e os
salários reais aumentaram, os governos e as empresas
precisariam desenvolver aquelas capacidades para
manterem-se competitivos.
A mudança estrutural do setor primário para o setor
baseado em “conhecimento” aconteceu em grau reduzido (ainda que a classi icação por conteúdo tecnológico seja imprecisa), coordenada pelos tecnocratas,
principalmente através dos acordos de investimento.
Estes, bem como a política industrial e demais instituições relacionadas à diversi icação comercial e
produtiva desses países são o tema do próximo e
último artigo sobre o desenvolvimento econômico
dos SEANICs.

junho de 2013

40

temas de economia aplicada

Referências
CEPAL. Progreso técnico y cambio structural
em America Latina. Documento de proyecto. Comissão Econômica para a América
Latina, Nações Unidas, 2007.
COMTRADE. United Nations Commodity
Trade Statistics Database. Disponível em:
<http://comtrade.un.org/>.
DONER, Richard. The politics of uneven development: Thailand’s economic growth
in comparative perspective. Cambridge:
Cambridge University Press, 2009.
FOLD, Niels; WHITFIELD, Lindsay. Developing a palm oil sector: the experiences
of Malaysia and Ghana compared. DIIS
Working Paper, 08, 2012. 43p.
GGDC. Groningen Growth and Development
Centre. Dados de emprego. Disponível
em: <http://www.ggdc.net/databases/
index.htm>.
LALL, Sanjaya. The technological structure
and performance of developing country
manufactured exports, 1985-1998. Oxford
Development Studies, v. 28, n.3, p. 337-369,
2000.
MACEDO E SILVA, Antonio Carlos. Estrutura
produtiva e especialização comercial:
observações sobre a Ásia em desenvolvimento e a América Latina. Cadernos do
Desenvolvimento, v. 3, n.5, dez. 2008.
OMC − Organização Mundial do Comércio International trade and tariff data. Historical Series, Trade pro iles. 2012. Disponível
em: <http://www.wto.org/english/res_e/
statis_e/Statis_e.htm>

PALMA, Gabriel. Why has productivity
growth stagnated in most Latin American
countries since the neo-liberal reforms?
Cambridge Working Papers in Economics
(CWPE), 1030, 2011.
RASIAH, Rajah. The export manufacturing
experience of Indonesia, Malaysia and
Thailand. In: JOMO, K.S. (Ed.), Southeast
Asian paper tigers? London: Routledge,
2003.
UNCTAD. United Nations Conference
on Trade and Development . Statistics, handbook, World Investment
Report, etc. Disponível em: <http://
www.unctad.org/TEMPLATES/Page.
asp?intItemID=1584&lang=1> .
UNIDO. United Nations Industrial Development Organization. Dados da indústria da
transformação. Disponível em: < http://
www.unido.org/>.
WORLD BANK. WDI − World Development
Indicators, 2011. Disponível em: <http://
data.worldbank.org/data-catalog/worlddevelopment-indicators>.

1 Este texto deriva da tese de doutorado da
autora, com apoio do CNPq (bolsa de doutorado pleno no Brasil) e da CAPES (bolsa de
doutorado-sanduíche em Cambridge, UK).
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2 O produto é considerado o óleo vegetal mais
versátil. Seu uso maior se dá após o re ino,
tendo aplicações tanto como alimento diretamente ou como insumo industrial para
bens de consumo e intermediários. É amplamente usado na indústria de alimentos,
principalmente sopas, biscoitos ou sorvetes.
A Indonésia e a Malásia correspondem a
87% da produção mundial e 91% das exportações (FOLD; WHITFIELD, 2012, p. 8).
3 Tal como no México, as exportações

de alta tecnologia são um indicador
enganoso de desempenho tecnológico
caso o país permaneça sendo apenas
um montador, ao invés de formulador
do produto (DONER, 2009) – e ainda
que a metodologia de classi icação seja
do inal da década de 90/início dos
2000, o que signi ica que àquela época
alguns dos produtos classi icados como
alta tecnologia provavelmente hoje não
o são.

4 Contudo, entre 2005 e 2010, 10 milhões de
pessoas retornaram à situação de pobreza
na Tailândia.

(*) Economista pela FEA-USP e doutora pelo
Programa de Pós-graduação em Economia
do Instituto de Economia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (IE/ UFRJ). (E-mail:
titireis@yahoo.com).
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Espaços Culturais: Novas Considerações Econômicas e Implicações Políticas
Julio Lucchesi Moraes (*)

1 Introdução
É cada vez mais frequente a mobilização da sociedade civil pela defesa
e salvaguarda de espaços culturais
ameaçados por projetos econômicos de grande vulto. As cenas de
violência na Turquia, resultado do
confronto entre o governo e manifestantes contrários à supressão
de uma das últimas áreas verdes
da cidade – a Praça Taksim – para a
construção de um complexo comercial, uma mesquita e a reprodução
de casernas otomanas, são certamente as mais impressionantes.
No Brasil, todavia, caso como esses
vêm sendo cada vez mais presentes.

O Rio de Janeiro, por exemplo, registrou nos últimos tempos mobilizações para a não demolição do
Museu do Índio e da Casa de Zélio
de Moraes, berço da umbanda, em
São Gonçalo. Na Bahia, a luta vem
sendo travada por defensores da
manutenção de terreiros como o Ilê
Axé Temin Jemin Olorùn, em Salvador. Já em São Paulo, a polêmica
recai sobre o projeto, recentemente
aprovado na Câmara, que proíbe a
realização de bailes funk em vias
públicas.

Essas e tantas outras manifestações apontam para a urgência da
discussão sobre os espaços culturais em sua relação com as comunidades (urbanas ou não) e com as
crescentes pressões de grandes canais econômicos. Nessa complexa
interface, identifica-se um objeto
privilegiado de estudos da Economia da Cultura.

2 A Heterogeneidade dos Espaços Culturais

Embora as diversas manifestações
supracitadas englobem reivindicações de distintas esferas da vida
humana – luta por igualdade e
acesso a direitos básicos, questões
ambientais e urbanísticas, temas
de direitos humanos etc. –, é impossível não identificar o elemento
cultural como peça-chave dos conflitos. Evidencia-se, nesse sentido,
uma dimensão eminentemente política da cultura, no mais das vezes
ignorada ou subdimensionada no
campo de estudos da Economia da
Cultura.

Parte significativa da bibliografia
na área trabalha com uma noção
de política cultural compreendida

quase que exclusivamente como
o estudo de ações realizadas por
órgãos centrais no campo artístico.
É fundamental, todavia, que o estudo sobre tais políticas dedique-se
também à compreensão da incorporação das reivindicações sociais,
analisando os canais de diálogo
entre a sociedade organizada e
os órgãos oficiais. Assim, mais do
que identificar os órgãos de cultura como agentes indutores ou
produtores diretos de conteúdos
reivindica-se, cada vez mais, que
concedam o direito de acesso à cultura e a defesa de lugares da cultura contra pressões advindas de
canais econômicos externos. Nesse
ponto, ganha imensa centralidade
o conceito de espaço cultural.

O termo tem uma amplitude quase
tão vasta quanto a própria noção
de cultura, interessando a uma
extensa faixa de estudos das Humanidades – da Antropologia ao
Direito, da Comunicação à Arquitetura. Em linhas gerais, contudo,
pode-se dizer que sua utilização
nos meios econômicos costuma ser
vinculada a uma dimensão essencialmente institucional. No mais
das vezes, o conceito é lido como
um sinônimo de centro cultural ou
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de equipamento cultural (seja público, seja privado). Em suma: tem-se
em mente aqui uma infraestrutura
urbana voltada essencialmente ao
provimento de bens e serviços de
cultura, lazer e entretenimento.

Sem descartar essa conceituação,
cabe aqui ampliá-la: de fato, os espaços culturais vão além das iniciativas oficiais.1 Os centros culturais
são apenas uma dentre diversas
modalidades de espaços culturais.
Terreiros, praças, pequenas áreas
verdes ou mesmo galpões, estacionamentos e vias públicas: são muitos e variadíssimos os pontos de
sociabilidade, interação e fruição
cultural. São lugares que muitas
vezes escapam à compilação estatística, mas que concentram parte
expressiva da vida cultural de uma
cidade ou região, ocupando o posto
privilegiado de espaços simbólicos
para parcelas da sociedade.
Registra-se assim a clara necessidade de expansão do conceito, a
fim de abarcar ao campo de estudos iniciativas desenvolvidas no
âmbito local e restrito. Da Praça
Taksim ao projeto de proibição
de bailes funk na periferia de São
Paulo, delineiam-se os contornos
de uma verdadeira disputa na fronteira política da vida urbana. Longe
de figurar como coadjuvante, o elemento econômico é protagonista
dessas querelas.

3 Espaços Culturais e Apropriações
Econômicas da Cultura
Os conf litos em âmbito internacional põem, uma vez mais, o argumento de potencialidades econômicas da cultura em xeque. É
certo que o segmento cultural pode
contribuir para o desenvolvimento
econômico. Contudo, antes de se
pensar nos possíveis retornos do
setor, parece fundamental questionar as lógicas originais e locais
de produção, circulação e consumo
cultural. Por mais trivial que essa
questão pareça, ela geralmente
não é contemplada nos estudos da
Economia da Cultura.
Pensar o objeto cultural é pensá-lo
em sua riqueza e sua complexidade. A recusa de parcela da sociedade de projetos como o novo Maracanã ou a reforma da Praça Taksim
quebra com um falso discurso do
desenvolvimento econômico e da
“revitalização” urbana, despertando o interesse de pesquisadores
internacionais. Já vimos algumas
reflexões pontuais no artigo passado e podemos agora avançar para
discussões de corte propriamente
teórico.
Uma interessante linha de pesquisas na área é a desenvolvida pelo
acadêmico holandês Arjo Klämer
e seu grupo de estudos na Universidade Erasmus, de Roterdã. O
autor dedica-se à compreensão dos
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diferentes resultados (tanto econômicos quanto sociais) alcançados
por projetos culturais, partindo
da análise da origem do financiamento das iniciativas (KLÄMER;
MIGNOSA; PETROVA, 2010). Trabalhando com um modelo tripartite – o mundo público, privado e
o terceiro setor –, o autor indica
quão díspares os efeitos podem ser,
dependendo da lógica de levantamento e de gestão dos recursos.
A centralidade dada por Klämer
à temática do método de financiamento e a gestão de iniciativas
culturais traz ao campo da Economia da Cultura contribuições interessantíssimas. Caminhando em
sentido semelhante, o seminário de
pesquisas Valeur, da Universidade
de Nantes, na França, dedica-se a
análise dos diferentes modelos de
negócio e funcionalidades sociais e
regionais das artes. Capitaneados
por figuras como Dominique Sagot,
esses pesquisadores retomam um
debate há tempo escanteado pela
análise econômica usual, mas certamente fundamental em tempos
2
de crise: as teorias do valor.

Ao analisar a dinâmica de espaços
embebidos em memórias e simbologias locais de um lado e pressões
mercadológicas de outro, o projeto
Valeur convida, em chave crítica, a
um retorno às reflexões mais centrais da Ciência Econômica. Ressurgem, assim, termos como valor

temas de economia aplicada
de uso, valor de troca, divisão do trabalho, mas também
alienação, mais-valia e fetichismo: em pleno século XXI,
problemas, questões e conceitos dos pensadores primeiros da Economia seguem mais que presentes.

COELHO, J. Dicionário crítico de política cultural. São Paulo: FAPESP,
Iluminuras, 2004, p.167).

2 Cf. Sagot-Duvauroux (2011).
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Brasil: Novo Padrão de Política Fiscal?1
Carlândia Brito Santos Fernandes (*)

1 Introdução
A literatura tradicional tem apontado que há uma diferença fundamental na maneira como os policy-makers conduzem a política fiscal
nos países industrializados e nos
em desenvolvimento. Para o primeiro grupo a política fiscal é contracíclica, estabilizadora, enquanto
para o segundo é geralmente pró-cíclica, desestabilizadora. De outra
forma, países em desenvolvimento
estariam em uma armadilha de política fiscal. Vários estudos têm sido
dedicados a investigar o padrão da
política fiscal em diferentes países
ou grupo de países, dentre os quais
destacam-se: Gavin e Perotti (1997),
Kaminsky, Reinhart e Végh (2004),
Talvi e Végh (2005), Mello e Moccero (2006), Blanco e Herrera (2006),
Rocha (2009) e Frankel, Végh e Vuletin (2011). A questão que se coloca
é: a política fiscal no Brasil tem sido
realmente pró-cíclica como aponta
a literatura?
Há duas formas de se atingir um
padrão de política fiscal contracíclica. Uma seria através da atuação
dos estabilizadores automáticos,
ou seja, o resultado das contas do
governo acompanhando automaticamente o comportamento do
ciclo de negócios. A estabilização

automática reflete o aumento ou
a queda automática da receita tributária à medida que a renda aumenta ou diminui. Quando ocorre
expansão da renda, a receita com
imposto de renda, por exemplo,
amplia-se e retira dos indivíduos
parte da renda que poderia ser
gasta em consumo. Quando há retração da renda, automaticamente
a receita com o imposto de renda
diminui, minimizando os efeitos
negativos dessa redução. Quando
os formuladores de política fiscal
possibilitam tal atuação a demanda
agregada será menos afetada pelos
choques adversos.

A política fiscal discricionária seria
outra forma de se atingir um padrão fiscal contracíclico. Através
de alterações nas alíquotas de impostos ou nos gastos do governo
é possível estabilizar a demanda agregada privada, recuperar
seu nível após choques adversos,
ou amenizar os efeitos negativos
sobre a economia. O saldo fiscal,
portanto, é decomposto em dois
elementos: um cíclico, resultante
do comportamento no ciclo de negócios, os estabilizadores automáticos, e outro estrutural, resultante
de políticas fiscais discricionárias.
No Brasil, a decomposição do saldo
fiscal entre os dois elementos não é
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realizada, o que não acontece para
os países desenvolvidos e alguns
países latino-americanos.2
Os organismos internacionais,
FMI (Fundo Monetário Internacional) e OCDE (Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico) decompõem o saldo
fiscal nesses dois componentes;
a questão é que os mesmos não
são observáveis. A metodologia
tradicional 3 utilizada por esses
organismos estima-os seguindo
três passos básicos: primeiro, uma
medida do hiato do produto é obtida com uma função dos desvios do
produto observado e do potencial;
segundo, o componente cíclico é
obtido aplicando-se ao hiato do
produto as elasticidades-fiscais,
que medem os efeitos das flutuações no nível de atividade sobre o
saldo do orçamento fiscal, ou seja,
como os estabilizadores automáticos respondem às flutuações no
ciclo de negócios; terceiro, obtém-se o saldo estrutural pela diferença entre o saldo orçamentário
observado e o cíclico. Outra opção
metodológica, para estimação dos
componentes do saldo fiscal, é
o modelo estrutural de Harvey
(1989); uma aplicação dessa metodologia é encontrada em Camba-Mendez e Lamo (2002).
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Este artigo, que compreende um
dos aspectos que estou desenvolvendo em minha tese, tem como
objetivo investigar o padrão da
política fiscal no Brasil entre 1998
e 2011. Concentra-se na política fiscal discricionária e na metodologia
de componentes não observáveis
ou o modelo estrutural de Harvey,
diferenciando-se, dessa forma, de
trabalhos publicados na área, que
em sua grande maioria se concentram na análise da política fiscal
através dos efeitos dos estabilizadores automáticos e/ou pela metodologia tradicional. A opção de
análise do padrão da política fiscal
via efeito fiscal estrutural isolado
pode ser justificada pelo trabalho
de Mello e Moccero (2006). Os autores estimam um valor aproximado para o Brasil da elasticidade
do saldo fiscal com relação ao ciclo
econômico em torno de 0.32, valor
bem menor do que o da média da
OCDE, de 0.44, indicando que a política fiscal discricionária tem sido
mais importante no Brasil do que
os estabilizadores automáticos na
explicação do comportamento do
saldo fiscal.

2 O Padrão da Política Fiscal: Breve Revisão da Literatura
Gavin e Perotti (1997) analisam
o comportamento dos resultados
fiscais da América Latina (AL) em
relação aos resultados dos países
desenvolvidos, obtendo as elasticidades dos gastos do governo e
do PIB real para o período 1968-

1995. Detectam que, para os países industrializados, os gastos
do governo são praticamente não
correlacionados (0.09) com o nível
de produção, e ligeiramente pró-cíclico, porém, para a AL os gastos do
governo são altamente pró-cíclicos
(1,09). Ao se comparar o comportamento dos gastos em momentos
ruins do nível de atividade econômica, os gastos do governo dos países industrializados são altamente
(-0.89) contracíclicos, enquanto
os dos países da AL são altamente
(1.58) pró-cíclicos. Assim, a principal conclusão desses autores é
que a política fiscal na AL tem sido
pró-cíclica e economicamente desestabilizadora, especialmente em
períodos de desaceleração econômica, enquanto o oposto acontece
em economias industrializadas.

Kaminsky, Reinhart e Végh (2004),
em estudo realizado para nações
em desenvolvimento e para 104
países da OCDE, no período 19602003, mediram a amplitude do
padrão da política fiscal, capturada
pela diferença percentual da evolução dos gastos reais do governo em
bons tempos (PIB acima da média)
e em tempos ruins (PIB abaixo
da média). Concluem que para os
países avançados o aumento nos
gastos do governo é mais intenso
em períodos ruins e que a política
fiscal é altamente contracíclica,
enquanto para os países em desenvolvimento, inclusive os da AL, o
crescimento nos gastos do governo
é significativamente menor em
tempos ruins, ou seja, a política

fiscal é fortemente pró-cíclica.
Talvi e Végh (2005) também comparam países industrializados e
em desenvolvimento e, assim como
os outros autores, apontam que os
países em desenvolvimento adotam políticas pró-cíclicas, atribuindo esta prática à inabilidade dos
governos de gerarem superávits
suficientemente altos durante os
períodos de expansão, forçando-os a tomar menos empréstimos
durante as recessões.
Frankel, Végh e Vuletin (2011), ao
atualizarem as evidências apresentadas em Kaminsky, Reinhart
e Végh (2004) para o comportamento dos gastos do governo em
relação ao ciclo de negócios, contrapondo países desenvolvidos e
em desenvolvimento, nos períodos
1960-1999 e 2000-2009, concluem
que mais de 90% dos países em
desenvolvimento apresentaram
comportamento pró-cíclico para os
gastos do governo, enquanto entre
os industrializados mais de 80%
apresentaram padrão de gasto
contracíclico. Apesar desse comportamento padrão, destacam que
alguns países que anteriormente
adotavam políticas fiscais pró-cíclicas passaram a adotar as do tipo
contracíclicas, como por exemplo,
Brasil e Chile. Segundo os autores,
a explicação para a mudança no
padrão de política fiscal de alguns
países seria a boa qualidade das
instituições, mensuradas pelo perfil de investimentos, corrupção, leis
e qualidade burocrática.
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Blanco e Herrera (2006) analisam
o padrão da política fiscal no Brasil,
examinando a relação entre resultado primário e atividade econômica,
ou seja, através do componente cíclico orçamentário. Concluem que,
no curto prazo, a política fiscal é
pró-cíclica, momentos de expansão
do nível de atividade estão associados a menores resultados primários
e que ocorre o contrário para os
momentos de contração. No entanto, para o longo prazo, a política
fiscal é contracíclica; o aumento de
1% no produto está associado a um
resultado primário mais elevado, na
proporção de 0.2% . Assim, pode se
afirmar que tal resultado de longo
prazo assemelha-se àquele encontrado para o Brasil, por Frankel,
Végh e Vuletin (2011).

Com um modelo de painel, Rocha
e Giuberti (2008) analisam o comportamento do resultado fiscal, ao
longo do ciclo econômico para os
governos estaduais do Brasil, no
período de 1997 a 2004, e avaliam o
impacto da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) sobre a relação entre
política fiscal e ciclo econômico. Os
resultados indicam que as políticas
conduzidas pelos governos estaduais antes da LRF eram pró-cíclicas
e assimétricas, enquanto após a Lei
mantiveram-se pró-cíclicas e passaram a ser simétricas.

Arena e Revilla (2009) apresentam
resultados semelhantes ao utilizarem dados de séries temporais e
cross-section para os Estados brasileiros no período de 1991-2006.

Os autores investigam como as receitas fiscais e gastos dos governos
estaduais estão conectados ao ciclo
de negócios, especialmente após
a introdução da LRF, e encontram
evidências de política fiscal pró-cíclica nos Estados brasileiros, sendo
que a introdução da LRF contribuiu
para a redução do gasto pró-cíclico.

3 Resultados e Discussões
O principal aspecto do modelo
estrutural de Harvey é que todos
componentes de uma série temporal (tendência, ciclo, sazonalidade
e erro) podem ser estocásticos, diferentemente da econometria clássica que considera apenas o componente de erro como estocástico.
Assim, nessa abordagem, a partir
de uma série observada, é possível gerar quatro séries estocásticas, utilizando como ferramenta o
filtro de Kalman, o qual, por sua
vez, requer que o modelo seja representado na forma de espaço de
estado, conforme apresentado em
Harvey (1989;1993). Com essa metodologia, estimou-se o saldo fiscal
estrutural, um componente não observável, tendo como base a série
observada do resultado primário
(RP) do governo federal brasileiro. A partir disso, realizaram-se
exercícios, utilizando modelos de
regressão e VAR, a fim de identificar se a política fiscal adotada na
economia brasileira, entre 1998
e 2011, tem sido realmente pró-cíclica como aponta a literatura
tradicional.
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O modelo de regressão múltipla
foi elaborado com as seguintes
variáveis em variação percentual
em relação ao período anterior e
na forma logarítmica: saldo fiscal
estrutural (logsfe), a variável dependente, e como variáveis explicativas a dívida do setor público
(logdívida) e o índice de produção industrial como proxy do PIB
4
(logpi). Os dados são mensais e
compreendem o período de fevereiro de 1998 a dezembro de 2011.

Os resultados da estimação do
modelo de regressão indicam, conforme a Tabela 1, que a principal
variável de interesse, a proxy para
o PIB, é positiva e estatisticamente significante. Assim, com uma
redução de 1% na produção industrial, mantendo os efeitos da
dívida do setor público constantes,
o saldo fiscal estrutural se reduz
em 0.22%, ou seja, o saldo fiscal
piora em momentos de redução
do nível de atividade econômica.
Destaca-se, então, que a política
fiscal brasileira atuou de forma
contracíclica entre 1998 e 2011. Ao
se estimar o modelo com variáveis
dummies para os outliers da série, a
produção industrial torna-se não
significante. Destaca-se a significância da dummy de dezembro de
2008, indicando que o saldo fiscal
estrutural, como era esperado,
reduziu-se fortemente no ápice da
crise financeira devido ao aumento
de gastos do governo e à redução
de impostos para incentivar o nível
de atividade econômica.
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Tabela 1 - Padrão da Política Fiscal Brasileira de 1998-2011
Variável dependente Saldo fiscal estrutural (logsfe)
Variáveis Explicativas

(a)

(b)

(c)

Logdívida

-0.009 (0.021)

-0.008 (0.019)

-0.026 (0.014)***

Logpi

0.214 (0.022)*

0.231 (0.021)*

-0.005 (0.011)

_

-0.245 (0.076)*

0.651(0.081)*

0.600 (0.075)*

AR(1)
Constante

1.335 (0.043)*

D031999

-0.035 (0.069)

D042003

-0.106 (0.066)

D122008

-1.988 (0.065)*

D092011

-0.159 (0.054) *

2

R

p-valor estatística F
n. de observações

0.37

0.41

0.91

0.000

0.00

0.00

167

166

167

Fonte: dados da pesquisa elaborada pela autora.

Erro padrão entre parênteses.* ,** e*** Significativos a 1%, 5% e 10%, respectivamente.

O resultado de que a política fiscal
no Brasil tem sido contracíclica
opõe-se ao que, em geral, a literatura tem defendido, ou seja, que a
política fiscal de países em desenvolvimento é pró-cíclica. Assim,
é compatível à ideia de Frankel,
Végh e Vuletin (2011) de que a política fiscal do Brasil tornou-se de
padrão contracíclico entre 2000 e
2009.
Com o modelo de vetor autorregressivo (VAR) foram estimados
os efeitos dos choques na produção
industrial e na dívida pública sobre
o saldo fiscal estrutural. Esta técnica permite a utilização de um vetor
de variáveis de interesse, que são
tratadas simetricamente entre si,
ou seja, todas as variáveis que são
inseridas no modelo são tratadas
como sendo endógenas, permitindo

uma comparação com os resultados dos modelos de regressão,
que consideram todas as variáveis
como exógenas.

O comportamento da decomposição
da variância do erro de previsão
das variáveis, que indica a proporção do movimento na sequência de uma variável em função do
seu próprio choque puro versus
os choques puros de outras variáveis que compõem o modelo VAR,
foi verificado. Constatou-se que a
variação no saldo fiscal estrutural, no primeiro período, deve-se,
quase que completamente (93%),
a seu próprio choque. Tal padrão
se reduz gradativamente com o
passar dos períodos. No décimo
período, aproximadamente 18% da
variação do saldo fiscal é explicada
por choques na dívida pública e na

produção industrial. Dessa forma,
é possível afirmar que a política
fiscal discricionária é afetada por
choques na dívida pública e na produção industrial, ou seja, no nível
de atividade econômica.

A função impulso resposta (FIR)
permite calcular as reações em
cadeia de um determinado choque,
ou seja, como uma dada variável
se manifesta, como responde a
um impulso (choque) em qualquer
outra variável do sistema. Dado
um choque generalizado positivo,
inferiram-se dois principais aspectos sobre a FIR. Primeiro, o saldo
fiscal estrutural responde positivamente a um choque na dívida
pública, o que é condizente com a
teoria, pois uma dívida maior exige
que o governo economize recursos
para saldá-la, ou seja, que reduza
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seu déficit ou amplie seu superávit.
Segundo, o saldo fiscal estrutural
responde positivamente por um
impulso de um desvio padrão na
produção industrial, o que é bom
para o desempenho da economia,
pois indica que o governo adota política fiscal discricionária contracíclica em momentos de crise. Dada
uma redução no nível de atividade
econômica, o governo amplia gastos, por exemplo, reduzindo o saldo
orçamentário. É importante destacar que os efeitos da dívida e da
produção industrial sobre o saldo
fiscal não são permanentes, o que
é compatível com a metodologia do
VAR estacionário.

Os resultados da decomposição da
variância do modelo VAR e da função impulso resposta complementam os resultados do modelo de
regressão: o saldo fiscal estrutural
é explicado, mesmo que parcialmente, pela produção industrial,
de forma contracíclica, ou seja,
aumentos no nível de atividade
econômica levam a redução do
déficit orçamentário ou a aumento
do superávit, enquanto momentos
de crise levam a ampliação do déficit ou redução de superávit fiscal.
A política fiscal foi contracíclica
entre 1998 e 2011.

4 Considerações Finais

O objetivo desse artigo foi investigar o padrão da política fiscal
no Brasil entre 1998 e 2011. Uti-

lizando técnica não usual para
esta avaliação, metodologia de
componentes não observáveis ou
o modelo estrutural de Harvey, ou
ainda, exclusivamente via efeito
fiscal estrutural, os resultados indicam um padrão de política fiscal
contracíclico. Por um lado, essa
evidência contrapõe-se ao padrão
pró-cíclico que existiria para os
países em desenvolvimento, defendido pela literatura tradicional,
tratando-se, portanto, de um novo
padrão de política fiscal para o
Brasil. Por outro lado, assemelha-se em parte ao resultado encontrado por Frankel, Végh e Vuletin
(2011); porém, esses autores utilizam como base o comportamento
dos gastos do governo em relação
ao ciclo de negócios. Além disso,
apesar de destacarem que, entre
2000 e 2009, países como Brasil e
Chile passaram a adotar políticas
fiscais do tipo anticíclica, mantêm
que, no geral, países em desenvolvimento são de padrão fiscal pró-cíclico, enquanto os desenvolvidos
são contracíclicos.
Acredito que a partir de evidência
como a apresentada nesse artigo
não seja mais possível fazer essa
afirmativa, pois se o Brasil escapou de uma armadilha de política
fiscal pró-cíclica, muitos outros
também podem ter escapado ou
entrado na armadilha. Esta evidência gera, naturalmente, novas etapas de pesquisa, algumas inclusive
em andamento, dentre as quais,
destacam-se: investigação sobre
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os motivos que levaram o Brasil a
mudar seu padrão de política fiscal
para contracíclico; avaliação empírica, através de dados em painel, do
padrão de política fiscal em países
em desenvolvimento e desenvolvidos, especificamente uma análise
de longo prazo − já que aqui se
realizou uma de médio prazo, que
envolveria a importância dos gastos do governo ao desenvolvimento
econômico. É importante destacar
que essa avaliação empírica fornecerá suporte aos resultados de
um modelo teórico, paralelamente
em desenvolvimento, cujo contexto é de excedente de mão de obra,
a la Lewis, e não um ambiente do
tipo Solow, como frequentemente
tem se adotado na literatura. O
interessante é que esse modelo
demonstra, de fato, a existência de
uma armadilha de política fiscal
pró-cíclica para países em desenvolvimento.
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O livro parte do fato de que os
custos de exaustão de recursos naturais e de degradação do meio ambiente (perda de funcionalidades
fundamentais) não são incorporados nas Contas Nacionais. Além
disso, é preciso incorporar o custo
associado à perda de oportunidade
de aproveitamento futuro dos recursos e dos serviços ambientais,
o qual acaba incidindo sobre as
gerações futuras.
De maneira breve, a obra apresenta
métodos para levar em conta, no
cálculo da riqueza de uma nação, o
custo associado à redução do nível
de capital natural disponível.

Da forma como é tradicionalmente
calculado, o Produto Interno Bruto
(PIB) acaba por superestimar o
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nível de bem-estar de uma nação
(em sua variante per capita). Isto
porque as despesas para mitigar
impactos ambientais e “efeitos
colaterais” sobre a saúde pública e mesmo sobre o patrimônio
são computadas como aquisição
de produtos e serviços. Verifica-se isto, por exemplo, no caso do
pagamento de consultas médicas
e compra de remédios, despesas
realizadas para tratar doenças pulmonares causadas pela exposição à
poluição do ar.

A exaustão do capital natural é,
porém, um problema que tende a se
manifestar no longo prazo.

Retomando a proposta original do
PIB, os autores avaliam (p.15) que
esta medida veio a lume em uma
época em que a política econômica tinha como objetivo assegurar
o pleno emprego, o que se trata
de um objetivo de curto prazo.

Há diversas propostas para incorporar o custo de exaustão do capital natural ao Sistema de Contas
Nacionais (SCN). A ONU elaborou
uma proposta com o intuito de
harmonizar os principais denominadores comuns (cap. 2).

Conforme esclarecem, a depreciação do capital manufaturado é
descontada do PIB, para obter-se
uma medida líquida de bem-estar
(ou de aumento da riqueza nacional) (p. 14). Tal princípio deveria
prevalecer para o estoque de recursos naturais (p. 15) e para a
capacidade de provisão de serviços
ambientais.
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As propostas diferem também pelo
grau da mudança do SCN que propõem. Aquelas em que predomina
uma concepção ecológica propõem
mudanças na estrutura das contas.
Já as que focam o aspecto econômico propõem que sejam incorporadas contas-satélite, i.e., contas que
se somam à estrutura de contas
padrão das SCN, as quais contabilizam a variação do capital natural.
Os objetivos visados por esta segunda proposta, a qual emergiu da
quarta revisão do SCN, conduzida
pela ONU, são os seguintes (cap. 3):
1. Incorporação de contas detalhadas, captando todas as transações de cunho ambiental:
despesas com (i) prevenção de
impactos e; (ii) recuperação de
perda de qualidade ambiental;
2. Incorporação de contas de recursos físicos (estoques de recursos renováveis e não renováveis);

3. Incorporação dos custos de
exaustão e de degradação;

4. Incorporação do valor dos estoques de recursos naturais,
mesmo aqueles que não entram
diretamente na produção (recursos cíclicos do ar e água);

5. Elaboração de indicadores de
produto e renda “ambientalmente ajustados”.

A conta de Formação Bruta de Capital Fixo passaria, sob esta perspectiva, a descontar a variação nos
estoques de recursos naturais. Dos
métodos utilizados para calcular
o valor econômico desta variação,
dois são mais comuns: o método do
preço líquido (MPL) e o método do
custo de uso (MCU).
O MPL pode ser sintetizado pela
seguinte equação:

Valor econômico da variação
do estoque de um dado recurso
natural = (preço de mercado do
recurso – custo de extração) X
variação física do estoque.

O preço líquido é uma estimativa
para a renda paga pelo recurso, no
sentido do lema de Hotelling (p.48).
São discutidas três críticas ao método, das quais a mais interessante
parece ser a primeira (as demais
constam em MOTA, 1995, p. 46-49).
Trata-se do fato de que, quando se
associam os preços líquidos aos
estoques de recursos naturais,
acaba-se assumindo que o valor
deles é dado pelos preços pelos
quais podem ser vendidos. O que
não é correto, uma vez que o preço
não capta, por exemplo, o custo de
oportunidade associado ao sacrifício (eliminação) da possibilidade
de uso no futuro (p. 46).
Para obter uma medida que não
esteja sujeita a este “erro”, foi proposto o MCU. Trata-se de uma re-

tomada do conceito proposto por
Keynes, o qual foi implementado
por Hicks, autor que denominou
esta medida como “renda verdadeira”.

A renda verdadeira é entendida
como a parte da receita auferida
que não corresponde à reposição
do valor do capital depreciado pelo
processo que deu origem à receita
(para gerar receita acaba-se, pelo
uso, reduzindo a capacidade produtiva de um estoque de capital fixo).
Considerando o estoque de recursos naturais e a capacidade de
prestação de serviços ambientais
como um componente do capital
fixo de uma nação, basta incluir ao
cálculo da depreciação de capital
o valor da perda de recursos naturais e de capacidade de prestação
de serviços.
Ou seja, trata-se de uma concepção do meio ambiente enquanto
capital, isto é, um fator que presta
serviços à economia.
Este método é empregado com
base na concepção de sustentabilidade fraca. O que importa é o estoque agregado das diversas formas
de capital.

Cabe apresentar uma comparação
mais precisa dos dois métodos. O
MPL calcula a renda de Hotelling
(P-CMg, CROWARDS,1996, p.215),
ou seja, o royalty pago pelo recurso,
enquanto o MCU calcula o valor da
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depreciação do estoque de recursos naturais ou a perda da capacidade, por parte deste estoque,
para prestar serviços produtivos.
O estoque de recursos é visto, portanto, como um item de capital fixo
(CROWARDS, 1996, p. 215).

Ambos os métodos, não obstante
a concepção particular de valor
do estoque de recursos naturais
adotada para estimar tal valor, empregam a receita gerada pelo uso
do recurso.
Uma vez calculado o valor do recurso sacrificado, o segundo passo
consiste em descontá-lo do valor
adicionado pela atividade (ou pela
economia). É neste passo que a diferença entre a hipótese de sustentabilidade adotada pelos dois métodos se manifesta. O MPL assume
que uma redução no agregado de
estoque de recursos naturais sempre representa uma perda de capital e, daí, uma redução da renda
nacional (sustentabilidade forte).
Aumentos no estoque representado pela agregação das outras formas de capital não podem compensar. Deste modo, o valor do estoque
de recursos naturais estimado pelo
MPL é sempre descontado do valor
do PNB.
Já o método do custo de uso considera o estoque agregado de capital
e soma, portanto, ao valor do estoque de recursos naturais o valor do
estoque do capital manufaturado.
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Os capítulos 5 e 6 se valem dos dois
métodos para estimar o valor da
redução dos estoques nacionais de
recursos minerais e florestais, ao
longo das décadas de 80 e 70.

Já o capítulo 7 estima o custo econômico da degradação de recursos
hídricos, compreendendo (i) incidência de mortalidade e de algumas doenças; (ii) impactos sobre
atividades recreativas e turísticas
e; (iii) disponibilidade de água para
a produção (irrigação, no caso) e
para o consumo. Duas classes de
poluentes são consideradas, ou
seja, a carga orgânica e os metais
pesados. O capítulo 8 é complementar, e aborda os impactos sobre
a saúde humana, medidos estes
pela perda de produção imposta
pela morbidade e pela mortalidade.

tras cidades brasileiras, como os
municípios do Rio de Janeiro, Cubatão (SP) e Belo Horizonte.
O resultado é que a perda de bem-estar proporcionada pela poluição
do ar se mostra inferior à proporcionada pela poluição hídrica
(p.118), exceto nos locais em que a
poluição do ar se mostra extraordinariamente alta, como é o caso
de Cubatão.
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Ao final, obtém-se um resultado
interessante (e referente ao final
da década de 1980): se toda a população urbana das UFs investigadas
(exceto no caso de RO, RR, AP e
da ilha de Fernando de Noronha)
tivesse acesso a serviços de coleta
de esgoto, 60% dos casos de óbitos
não ocorreriam e 90% dos casos de
contração de doenças transmissíveis pela água também não ocorreriam (p. 88).
O capítulo 9 aborda os impactos da
poluição do ar sobre a saúde humana, partindo de dados para a cidade
de São Paulo e, em um segundo
passo, generalizando-os para ou-
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