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Política Monetária
Roberto Luis Troster (*)

Um dos pilares do regime de metas
inflacionárias é a comunicação. O
Banco Central do Brasil produz,
todos os meses, centenas de páginas e de tabelas com informações sobre a economia e detalha
todos os pormenores das decisões
do Copom: o comunicado após a
reunião, a ata na quinta-feira seguinte, o relatório de inflação trimestralmente e a nota à imprensa
de política monetária e operações
de crédito do SFN todos os meses,
além de pesquisas, apresentações
e entrevistas.
Analistas e jornalistas dissecam
esse vasto material para avaliar o
preço do dinheiro, seu custo e sua
dinâmica ao longo do tempo. É uma
tarefa importante para que todos
possam fazer escolhas intertem-

porais mais seguras. Entretanto, o
resultado é imitado, não por falha
dos diagnósticos, mas em razão de
que informações fundamentais não
são divulgadas com clareza.

A mais essencial de todas é a meta
de inflação, um mistério. Com certeza não é 4,5%, tal qual definido
pelo Conselho Monetário Nacional.
As estimativas não convergem
para esse número nos próximos
cinco anos. Pelo contrário, a dispersão das projeções aumenta em
vez de diminuir quando se estende
o horizonte, refletindo a incerteza
sobre a evolução dos preços. Há especulações de que a meta pode ser
o teto da banda, 6,5%, ou um valor
inferior ao do ano passado, 5,84%,
ou ainda um número redondo como
5,5% ou 6,0%. Fica a indagação.

Além da indefinição, há uma percepção de que o regime de metas
de inflação foi trocado para outro
de metas de IPCA. O índice produzido pelo IBGE, que deveria ser tratado como um reflexo da evolução
dos preços na economia como um
todo, é o objeto de ações voltadas
para controlar seu resultado, como
o congelamento de tarifas de ônibus ou a adição de mais etanol à
gasolina sem reduzir seu valor. O
indicador parece ter se transformado em um objetivo da política
econômica. Para baixar a febre do
paciente, esfria-se o termômetro.
Nas informações sobre o crédito,
ocorre algo semelhante. Dados
mais abrangentes foram adicionados na nota à imprensa, como os direcionados − operações com taxas
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tabeladas, algumas abaixo da Selic
−, algo louvável. Entretanto, um
dado essencial para que se entenda
a dinâmica dos financiamentos foi
deixado de fora: a adição das taxas
dos cartões. O preço de uma modalidade usada por menos de 1% dos
financiamentos foi incluído, mas
outro que representa 75% dos tomadores não foi considerado.

financiamentos em cada segmento. O impacto de uma operação de
um bilhão de reais é diferente do
impacto de um milhão de financiamentos de mil reais cada. O crédito
para o pequeno tomador vinha
apresentando uma contração real
forte, um problema grave que não
é resolvido se a informação for
omitida.

benéficos no crédito e na política
de juros. A credibilidade do Banco
Central tem um viés deflacionário,
aumenta a potência da política
monetária, melhora a previsibilidade de decisões dos agentes econômicos e induz a decisões mais
criteriosas na tomada de financiamentos.

Como ilustração: supondo que haja
dois produtos apenas no sistema, um financiamento imobiliário
de R$ 900,00 já concedido que
custe 10% ao ano e, nesse mês, haja
apenas uma concessão de cheque
especial de R$ 100,00 com juros
110%. Usando-se essa metodologia, a taxa média será de 20%
((900x10+100x110)/(900+100));
entretanto, usando a ponderação
de concessões, será de 110%. Fica a
dúvida sobre qual é a mais correta.

Outra concepção equivocada na
transparência ocorre com o cadastro positivo. Foi aprovado e pode
ter uma contribuição importante
na redução das margens de crédito e da inadimplência. Mas será
tênue, muito aquém da potencial,
em razão do tratamento assimétrico dado ao credor, com muitas
informações, e ao devedor, com
poucos esclarecimentos. Quando
o financiado tem uma melhor percepção, isto leva a decisões mais
prudentes.

O quadro econômico é propício
para alterações de rota: a economia
está crescendo pouco, mas crescendo, há espaço para reduzir a taxa
neutra, a pressão inflacionária é
controlável, há capacidade ociosa
na oferta de crédito e, o mais importante, o governo tem apoio popular e está determinado a reduzir
os juros e aumentar o volume de
financiamentos.

Há uma distorção que ainda permanece. Para o para o cálculo da
margem (spread) e da taxa média
computa-se o valor médio ponderado pelas concessões do dia, o que
é corretíssimo. Entretanto, para
chegar à média mensal do sistema
financeiro, utiliza-se o saldo de
crédito existente.

Na nova nota à imprensa, além dos
avanços, também se deve registrar um retrocesso. É a exclusão
da tabela “Saldos por valor”. Faz
diferença, e muita, a evolução dos
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Há mais confusão com taxas. Em janeiro, a Anefac calcula a taxa média
para a pessoa física em 88,6%, e
o Banco Central em 24,6%. Essas
diferenças tiram credibilidade das
duas instituições e dificultam o
trabalho dos que acompanham a
evolução do crédito.

Esse é o ponto do artigo: há espaço
para aprimoramentos na divulgação de informações. Abundam
evidências empíricas mostrando
que mais transparência tem efeitos

A literatura especializada prova
que mais transparência reduz a
inflação e a inadimplência. São dois
problemas que afligem a economia
brasileira. Um terceiro, mais grave,
é a complacência. A cada dia que
passa, a inf lação torna-se mais
resiliente e a dinâmica do crédito
mais anêmica. É hora de mudar.

O que fazer? O primeiro passo é
“Pão, pão, queijo, queijo”. A incerteza é mais prejudicial que os juros
para decisões de investimentos e
financiamentos.

Um complemento é fazer ajustes
na meta de inf lação e na banda.
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Elevar a meta para 5,5% este ano e definir a dos próximos seis anos decrescendo 0,5% a cada ano, até

chegar a 2,5%. Isso deve ser acompanhado com um

estreitamento da banda, para 1,5% este ano, reduzido

Enfim, mais transparência não vai eliminar todos os
problemas da política monetária e do crédito, mas
ajuda.

para 1,0%, a partir de 2016. O afunilamento da faixa

reforça a credibilidade do BC, e a sinalização de que
em quatro anos a inflação ficará abaixo dos 4,5% é

importante para romper o piso das expectativas que
está se cristalizando.

(*) Fipe. (E-mail: robertotroster@uol.com.br).
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Mercado de Trabalho e Emprego: Estabilidade e Desemprego
entre Jovens
Vera Martins da Silva (*)

O mercado de trabalho brasileiro
apresentou estabilidade entre abril
e maio de 2013, com uma taxa de
desocupação de 5,8% da população
economicamente ativa (PEA) após
um período de desocupação relativamente mais baixo, média de 5,5%
entre março de 2012 e março de
2013, quando foi comparada com
o “pleno emprego” da mão de obra.
Essas são informações da Pesquisa Mensal do Emprego (PME) da
Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (FIBGE) obtidas em maio de 2013. Essa ligeira
piora do desemprego é o resultado
da desaceleração da economia nos
primeiros meses do ano e, sobretudo, da inflação que tende a desorganizar a produção e disseminar
o pessimismo. Adicione-se a esse
ambiente macroeconômico anêmico a insatisfação manifestada nas
ruas; tem-se um momento singular
na história brasileira, em que o
descontentamento com os serviços públicos e o uso indevido dos
recursos públicos exigem mudança
na política econômica. Mas afinal,
se havia o dito “pleno emprego”, e
a renda e o consumo das classes
mais baixas têm sido elevados, por
que tanta indignação? A Tabela 1
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fornece uma explicação adicional
sobre a insatisfação popular revelada nas ruas em junho: a taxa de
desemprego entre jovens de 16 e
24 anos é o dobro da taxa geral: em
maio de 2013 foi de 14,6%, ou seja,
há um conjunto enorme de jovens
que efetivamente procura colocação remunerada, mas com enorme
dificuldade para obter um posto de
trabalho.
O problema da inserção dos jovens
no mercado tem sido uma constante. O Gráfico 1 mostra a evolução da taxa de desocupação entre
março de 2002 e maio de 2013,
sempre lembrando que esse indicador diz respeito à pesquisa de
seis Regiões Metropolitanas (RM):
Recife, Salvador, Belo Horizonte,
São Paulo, Rio de Janeiro e Porto
Alegre. Ou seja, não representa os
pequenos e médios municípios fora
das regiões metropolitanas; trata-se, portanto, de pesquisa sobre
os grandes aglomerados urbanos
do País e não do total do Brasil. A
tendência tem sido de declínio da
taxa de desocupação total, e dos
jovens em particular, o que é de
fato positivo. Porém, o que se vê
é uma grande diferença entre a

desocupação geral e a dos jovens,
praticamente o dobro no período.
Portanto, a obtenção de postos de
trabalho tem sido muito mais difícil para os jovens, mesmo com um
mercado de trabalho dinâmico nos
últimos tempos. E, se o indivíduo
for do sexo feminino, fica ainda
mais difícil, como se vê pelo Gráfico 2, no qual são apresentadas as
taxas de desocupação de homens e
mulheres.

Tabela 1 - Taxa de Desocupação nas
Regiões Metropolitanas PME/FIBGE

01/12
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01/13
02
03
04
05/13

Taxa de
desocupação
total
5,5
5,7
6,2
6,0
5,8
5,9
5,4
5,3
5,4
5,3
4,9
4,6
5,4
5,6
5,7
5,8
5,8

TAXA DE
DESOCUPAÇÃO
16 a 24 anos
13,1
14,3
15,4
14,7
13,9
13,9
12,8
12,8
13,0
13,0
11,4
11,4
13,4
14,2
14,1
15,1
14,6

Fonte: site PME/FIBGE, acesso em 26/06/2013.
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Em relação aos ganhos obtidos no mercado de trabalho, o rendimento médio real habitual dos trabalhadores foi estimado em R$ 1.863,60 em maio de 2013,
considerado estável em relação a abril de 2013 e com
crescimento de 1,4% em relação a maio de 2012 (R$
1.838,20). A massa de rendimento médio real habitu-

al dos ocupados foi estimada em R$ 43,3 bilhões em
maio de 2013, também estável em relação a abril de
2013 e com crescimento de 1,5% em comparação com
maio do ano passado (ver Gráfico 3). Essa tendência,
associada ao crédito, indica que o consumo deverá
continuar sendo importante na economia brasileira.

Os dados mostram a persistência de um número elevado de indivíduos com rendimentos muito baixos. O
percentual de pessoas que recebem habitualmente um
valor inferior ao valor do salário mínimo por hora é de
14,7% do total do pessoal ocupado em maio de 2013.
Em abril esse percentual foi de 15,1%. Isso é reflexo
de uma expansão econômica com baixa incorporação

de conhecimento e tecnologia, especialmente pela
predominância de setores ligados a comércio e serviços, cuja produtividade apresenta grande variação
entre os diversos subsetores. A Tabela 2 apresenta os
dados de ocupação por atividade para maio de 2013,
destacando-se o peso de pessoal ocupado nos setores
ligados a comércio (18,66%).

Gráfico 1 – Taxa de Desocupação nas Regiões Metropolitanas – Março/2002 – Maio/2013

julho de 2013
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Gráfico 2 – Taxa de Desocupação Masculina e Feminina

Gráfico 3 – Massa de Rendimento Real Habitual de Todos os Trabalhos das
Pessoas Ocupadas a Preços de Maio/2013 (em Milhões)

julho de 2013
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Tabela 2 – Pessoal Ocupado por Atividade, Maio/2013
RM de Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre

número absoluto

%

Indústria extrativa e de transformação e produção e distribuição de eletricidade, gás e água

3.687.281

Construção

1.772.556

7,70

Comércio, rep. veículos e de objetos pessoais e domésticos e comércio a varejo de combustíveis

4.292.155

18,66

Serviços prestados à empresa, aluguéis, atividades imobiliárias e intermediação financeira

3.672.755

15,96

Educação, saúde, serviços sociais, administração pública, defesa e seguridade social

3.930.842

17,09

Serviços domésticos

1.434.935

6,24

Pessoas ocupadas em outros serviços

4.097.485

17,81

118.838

0,52

23.006.848

100

Pessoas ocupadas em outras atividades
Pessoal ocupado

16,03

Fonte: PME/FIBGE.

A estabilidade no mercado de trabalho foi também apontada pela
Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) da Fundação Seade e
do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O levantamento
mostrou que a taxa de desemprego
no conjunto de sete regiões metropolitanas do País pesquisadas
1
pelo Dieese cedeu ligeiramente
para 11,2% em maio, ante 11,3%
em abril. As taxas estimadas pela
Fundação Seade são superiores às
da FIBGE, em média o dobro, pois
incorporam o desemprego por desalento e trabalho precário. A taxa
de desemprego na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) ficou
estável em 11,4% em maio comparativamente a abril. Esse resultado
se deveu aos avanços do nível de
ocupação na Construção (1,7% ou
a criação de 12 mil postos de trabalho), no Comércio e Reparação
de Veículos Automotores e Motocicletas (1,0% ou 17 mil postos), nos
Serviços (0,6% ou 30 mil postos)
e na Indústria de Transformação

(0,4% ou 6 mil postos). Segundo a
PED/Seade, o rendimento médio
real dos trabalhadores ocupados
no conjunto de sete regiões metropolitanas caiu 3,3% entre novembro e abril: no fim de 2012, o
salário médio real dos empregados
com e sem carteira assinada era
de R$ 1.642 e em abril chegou a R$
1.588. A inflação está corroendo
os salários e a desaceleração da
economia tem sido um freio à sua
recuperação.

Por fim, a Tabela 3 apresenta os
dados do Ministério do trabalho e
Emprego (MTEE) sobre admissões,
desligamentos e saldos pelos diversos setores de atividade em maio,
sua variação em relação a abril e
em relação a dezembro de 2012.
Neste caso, os dados referem-se ao
setor formal da economia, pois as
empresas são obrigadas a declarar movimentação de pessoal ao
governo federal. Trata-se de dados
administrativos que correspondem
ao total do País e não uma pesquisa
de abrangência de alguma região

específica. Os dados indicam a
geração líquida de 72 mil vínculos
empregatícios formais em maio de
2013, sendo os campeões de absorção de mão de obra a agropecuária
(34 mil), os serviços (21 mil) e a indústria de transformação (16 mil).
Nesse mês de maio, a construção
civil perdeu 1,8 mil vínculos empregatícios, apesar de ainda ser a
atividade de maior geração de vínculos empregatícios entre dezembro de 2012 e maio de 2013, com
4% de crescimento. Para o conjunto do País houve crescimento
de 669 mil vínculos empregatícios
em relação a dezembro de 2012,
dos quais cerca de 45% gerados
no setor de serviços. E apesar das
turbulências no setor industrial,
este foi o segundo maior gerador
de vínculos empregatícios, com
175 mil postos, ou 26% do total.
Portanto, a oferta de postos de
trabalho está presente, mas ainda
insuficiente para dar conta da demanda de trabalho, especialmente
dos mais jovens.

julho de 2013
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Tabela 3 – Evolução dos Vínculos Empregatícios por Setor de Atividade Econômica – Brasil
MAIO/2013

VARIAÇÃO EM RELAÇÃO A DEZ. 2012

Total admis.

Total deslig.

Saldo

Variac. /
abril %

Total admis.

Total deslig.

Saldo

Variaç. Empr
%

4.825

4.633

192

0,08

24.698

22.249

2.449

1,09

Indústria de transformação

338.851

323.097

15.754

0,19

1.831.891

1.656.698

175.193

2,13

Serv. indust. de util. pública

8.355

8.261

94

0,02

53.265

45.348

7.917

2,09

Construção civil

232.661

234.538

-1.877

-0,06

1.243.122

1.115.794

127.328

4,09

Comércio

420.774

420.738

36

0,00

2.153.173

2.183.904

-30.731

-0,34

Serviços

687.516

666.362

21.154

0,13

3.640.092

3.336.060

304.032

1,87

9.530

6.680

2.850

0,32

72.965

43.469

29.496

3,38

124.610

90.785

33.825

2,13

537.823

484.228

53.595

3,40

1.827.122

1.755.094

72.028

0,18

9.557.029

8.887.750

669.279

1,69

Setores
Extrativa mineral

Administração pública
Agropecuária
Total

Fonte: MTE - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-Lei 4923/65, site do MTE. Acesso em 02/07/2013.

1 Distrito Federal, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife,
Salvador e São Paulo.

julho de 2013

(*) Economista e doutora em Teoria Econômica pelo IPE-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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O Desenvolvimento Econômico dos SEANICS – Parte 4: o Papel
1
das Instituições
Cristina Fróes de Borja Reis (*)

Neste último artigo da série sobre
o desenvolvimento econômico dos
SEANICs (segunda geração dos
novos países industrializados do
sudeste asiático) examina-se o
papel das instituições mais diretamente relacionadas à diversificação comercial e produtiva. A
análise investiga as funções de
instituições mais correlatas à promoção de mudança estrutural e
desenvolvimento econômico, conforme proposto por Chang (2006).
Assim, na primeira seção do artigo
discutem-se as instituições de coordenação e administração, que
abordam os aspectos do legado
colonial, o sistema político, o exército – bem como as políticas industriais e o regime de propriedade,
financiamento e zonas especiais

de exportação (ZEEs). Já a segunda seção trata das instituições de
aprendizado e inovação. A seção
derradeira estabelece as considerações finais desse conjunto
de artigos, que buscou analisar
a trajetória de desenvolvimento
econômico da Indonésia, Malásia
e Tailândia dos pontos de vista estrutural e institucional.

1 Coordenação e Administração
nos SEANICs

1.1 Legado Colonial, Sistema Político e Exército
O primeiro legado histórico em
comum de Indonésia, Malásia e Tailândia, do ponto de vista interno, é

a reunião de populações centenárias, com etnias, culturas e religiões
diferentes em fronteiras impostas
pelos esquemas de dominação das
grandes potências desde o século
XIV. O poder central desses países se
organizou mais contemporaneamente
perante a inf luência europeia e de
massivos contingentes de imigração
indiana e chinesa. Durante a Segunda
Guerra, Indonésia, Malásia e Tailândia estiveram sob poder japonês. Depois de destituídos os japoneses, os
norte-americanos passaram a dominar formalmente através de uma série
de acordos bilaterais. Não obstante,
ao mesmo tempo em que os EUA claramente desde então exercem maior
poder sobre a região – haja vista as
bases militares instaladas nos três
países –, o sudeste asiático continuou
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também no raio do expansionismo
japonês, sobretudo economicamente.
Ao longo das décadas do pós-guerra,
o sistema político estatal sustentou
quatro grupos de interesses principais: o do setor primário-exportador
(de propriedade doméstica, em sua
maior parte); o da industrialização
(com forte presença de empresas e
bancos multinacionais estrangeiros,
principalmente no segundo caso); o
bélico-militar (sob a liderança dos
EUA) e o religioso. Os SEANICs
estiveram sob regimes políticos altamente centralizados. O regime parlamentarista dos três países se fez valer
autoritariamente, com a permanência
de primeiros-ministros por longos
ciclos políticos, tanto na república
indonésia, quanto nas monarquias
constitucionais dos outros dois países. A religião e o exército estiveram
bastante arraigados na estrutura política dos SEANICs, perdendo a força
progressivamente até a atualidade.
Nos três países, e mais nitidamente
na Indonésia, o poder das oligarquias
locais resistiu até o presente não somente porque se mantiveram economicamente importantes, mas também
porque o aparato patrimonialista do
Estado os protegeu. Patrimonialismo
é um termo amplo que se expressou
diferentemente em cada contexto, figurando um caráter “administrativo”
na Tailândia e na Malásia, e “burocrático” na Indonésia (HUTCHCROFT,
1998). Isto é, nos primeiros casos o
patrimonialismo se dava na esfera
parlamentar, com ascendência do
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Estado − liderado por uma classe
burocrática coesa − sobre as classes
de negócios. No caso da Indonésia,
o patrimonialismo se verificava na
esfera da burocracia do governo, com
distribuição de privilégios dentro das
partes que compunham o próprio Estado, com ascendência dos interesses
de negócios sobre a burocracia sem
coesão do governo. Ainda que ale2
gadamente “cronista” em diversas
circunstâncias, a atuação do governo foi decisiva para o crescimento
econômico com mudança estrutural
nos SEANICs, tendo sido por isso
chamado de “desenvolvimentista” ou
de “Estado forte” − o que travestia
também Estados autoritários.
Na Indonésia, o “estado patrimonialista administrativo” montado durante a ditadura do general Suharto
fortaleceu oligarquias nacionais que
se fizeram bastante resilientes em
face das pressões internas e externas até o presente. Ao longo de seu
governo, a autoridade pública foi
progressivamente expropriada em
benefício de interesses privados e
institucionais dos políticos e beneficiários que o constituíram, ao mesmo
tempo em que eliminou literalmente
a oposição de movimentos populares
(aniquilando centenas de milhares de
comunistas e rebeldes separatistas na
região do Timor Leste). Após mais de
30 anos no poder, a crise econômica
ao final do século foi o estopim para
a desmontagem do sistema político
e a queda de Suharto em 1999. A
democratização apenas reorganizou
as relações de poder incubadas no

regime anterior, pois as oligarquias
que a comandavam permaneceram
no poder. Já na Malásia, vigorou um
regime democrático parlamentarista.
Em 1971, foi lançada a “Nova Política
Econômica”, que durou até 1990, já
sob o governo do primeiro-ministro
Mahathir. Dois movimentos importantes se verificaram durante os anos
da nova política econômica: a industrialização e a maior participação dos
bumiputras (população de origem
malaia) nos negócios. A administração de Mahathir, de 1981 a 2003,
foi bastante centralizada, ainda que
tenha permitido privatizações e um
maior grau de abertura econômica
(JOMO; HUI, 2003). Após se retirar
voluntariamente do governo, o partido de Mahatir continuou liderando
o país, ou seja, está no poder desde
a independência. Por fim, o Estado
da Tailândia foi historicamente mais
homogêneo em termos de estrutura política, devido à monarquia e à
predominância religiosa do budismo.
Embora tenha se mantido independente, o sistema político tailandês esteve sempre compromissado com poderes externos, seja da Inglaterra, do
Japão ou dos EUA. O grupo diversificado de negócios chineses mais tarde
seria o núcleo de vários setores da
indústria tailandesa, principalmente
a têxtil (Saha Union e Thai Blanket).
Em 1957, o golpe do marechal do
exército Sarit Thanarat iniciou o regime militar, com reorganização da
estrutura política do país em termos
da maior centralização de poder.
Após um período instável politicamente, um novo golpe instaurou mais
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uma década de ditadura militar sob o
comando do Prem Tinsulanonda. Em
1988, Charticai Choonavan foi eleito
democraticamente para primeiro-ministro, porém, manteve a centralização. Seu governo ficou conhecido
por suas decisões de gabinete dos ministros menos representativas do que
no governo anterior – prática que se
mostrou a norma nos governos sucessores até 2000, firmando um caráter
de governo de coalizão no comando
do Estado tailandês. A centralização
continuou presente, voltando a ser
mais expressiva entre 2001 e 2006,
durante o governo de Thaksin Shinawatra, deposto por um golpe militar –
mas logo a democracia retornou e até
hoje vigora com protestos frequentes
entre os dois principais grupos políticos da atualidade (People Power
Party, de Thaksin; e o People’s Aliance for Democracy) (DONER, 2009).
Portanto, depreende-se dessa breve
apresentação que nos SEANICs os
estados autoritários estiveram intrinsecamente relacionados ao exército.
Ainda que ao longo do tempo essa
relação tenha abrandado, o grupo de
interesse militar continuou importante nesses países.
Sobre a questão religiosa nos SEANICs, o tecido social recebeu influências de uma matriz religiosa multicultural e multiétnica, em muitos casos
milenar. As revoluções e transições
políticas reverberaram movimentos
que também se passavam no campo
religioso e que persistiram no pós-guerra. Entre os vários interesses e

ideologias que moveram as transições
políticas – destacadamente a independência desses países – havia também posições embargadas de sentidos
espirituais. O islamismo se consagrou
como uma corrente forte na Indonésia, tendo sido decisivo na configuração do poder no período pós-independência. Os partidos muçulmanos
Nahdatul Ulama (tradicionalista) e
Masjumi (modernista) superaram outros partidos seculares ou sincréticos
– como o comunista e o nacionalista
– no poder (CAMBRIDGE, 1992). Na
Malásia, o islamismo desempenhou o
papel de meio de coesão social, uma
vez que o governo proclamou feriados muçulmanos, endossou a adoção
de valores da religião na educação e
na economia, e encorajou movimentos de conversão. A relação entre o islamismo e o legislativo variou bastante entre os estados malaios, gerando
divergências até hoje (CAMBRIDGE,
1992; JOMO; HUI, 2003). Por sua
vez, na Tailândia, o budismo Teravada3 inspirou a construção do Estado
moderno, mais especificamente do
ideal de ordem político-social a ser
promovido pela monarquia. Conforme analisa Cambridge (1992), dada
a natureza entrelaçada de religião e
política, de consciência nacional e de
identidade religiosa, de moralidade e
política, o nacionalismo tailandês é
indissociável do budismo. Recentemente, a influência das religiões nas
instituições desses Estados persiste
apesar dos desafios impostos pelas
novas ideologias materialistas e dos
ruídos sociais.

1.2 Política Industrial, Regime de
Propriedade, Financiamento e
Zonas Especiais de Exportação
A indústria manufatureira cresceu
e se diversificou realmente nos SEANICS só após o incentivo para a
industrialização orientada para exportações (IOE). Ainda que “liberalizante”, a IOE nos SEANICs foi, em
boa medida, orquestrada pelos governos – que concederam benefícios em
troca de condicionalidades. Por sinal,
a controvérsia sobre o viés liberal ou
intervencionista do sucesso da integração dos SEANICs ao comércio internacional de mercadorias e capitais
se deve também às próprias ambiguidades e contradições das políticas
industriais daqueles governos. No
setor de recursos naturais (RN), as
instituições que contribuíram para a
diversificação são aquelas que desenvolveram as indústrias de processamento de RN, aproveitando efeitos de
encadeamento. A literatura apresenta
evidências de que nos SEANICs, de
forma geral, o Estado desempenhou
papel central para a evolução das
atividades extrativas e agrícolas para
as de processamento de RN e alimentos. No caso da Indonésia, o exemplo
mais citado da atuação do Estado é o
relacionado aos produtos de madeira.
Ainda que a questão tenha tido também um componente político importante (enfrentamento de oligarquias
da oposição), a proibição de exportação de madeira crua possibilitou o
desenvolvimento downstream dessa
indústria. O paralelo da indústria de
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compensados da Indonésia é a indústria de óleo de palmeira da Malásia,
que também cresceu rapidamente
graças ao impulso do Estado para
promoção de exportações e avanços
tecnológicos que a transformaram
em uma indústria de ponta. Outros
setores importantes de processamento de RN foram os produtos de
madeira, minérios (como o estanho)
e o petróleo. Nesse último, desde o
Ato do petróleo de 1974, o governo
federal lidera a contratação para a
exploração e produção de petróleo
através da Petronas, utilizando sua
política de compras para desenvolver
o downstream. Na Tailândia, as indústrias de maior porte que estariam
relacionadas à produção de RN são as
de alimentos e de joias, implantadas
nos processos de industrialização por
substituição de importações (ISI),
mas que também conseguiram exportar. Antes uma economia agrária
altamente dependente do arroz, o país
se tornou o exportador de alimentos
mais importante do sudeste asiático. O desenvolvimento da indústria
processadora de agrícolas contou
com incentivos como isenções de
impostos de três a sete anos sobre
empresas, valor adicionado e exportações, créditos de importação de
maquinários e fatores de produção,
com subsídio de energia e transporte
(RASIAH, 2003, p. 40).
Alavancada nos anos 50 e 60, a industrialização por substituição de
importações é anterior ao modelo
exportador de manufaturas nos três
países do SEANICs, apoiada por empresas públicas, principalmente em
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infraestrutura e indústria de base. Os
mecanismos de financiamento tinham
como núcleo os bancos de investimento internos. Os bancos públicos
de todos os países determinavam
prioridades e alocavam rendas, atuando também como agentes do desenvolvimento através das injeções de
crédito e de subsídios na economia,
em geral para projetos estratégicos
de empresas estatais e privadas. Vale
notar que na Tailândia aconteceu algo
diferente do verificado nos outros
países dos SEANICs: o banco de desenvolvimento tornou-se mais importante nos anos 90. Como resultado,
até os anos 2000 a maior fração das
indústrias de transformação recebia
benefícios do Board of Investments
(BOI), o que significa que estariam
cumprindo os seus padrões de desempenho.
Na Indonésia, a partir da década de
60 a ISI floresceu através de restrições à propriedade estrangeira e de
medidas que preteriram os pequenos
negócios da população chinesa em
benefício dos locais de origem indígena. O investimento das empresas
públicas em um massivo programa
de construção de infraestrutura e
de industrialização pesada – aço,
petroquímicos, fertilizantes, alumínio, cimento – foi financiado com
petrodólares. Com a queda do preço
do barril, em 1981-1982 e depois
novamente em 1985-1986, o governo
pôs em curso reformas que flexibilizaram o protecionismo, permitindo a
entrada de capital externo, inclusive
em setores estratégicos e no financeiro. Como Hadiz e Robinson (2004)

defendem, a liberalização foi parcial,
de forma que o Estado manteve o
intervencionismo porque instituições
“guardiãs” dos interesses do governo,
ou melhor, das oligarquias no poder,
foram mantidas nas áreas de alocação
de licenças, contratos, distribuição
e crédito. Além disso, certos setores
muito estratégicos demoraram a ser
liberalizados (como o de automóveis,
de alimentos, petróleo e f lorestas.
As privatizações foram lentas e não
generalizadas. E os setores liberalizados, em larga medida, foram “apropriados” pelas famílias e pelos “cronismos” que já se apoderavam dos
mesmos enquanto governo. (HADIZ;
ROBINSON, 2004).
Por sua vez, na Malásia, a colonização
britânica permitiu o estabelecimento
de firmas estrangeiras (incluindo as
chinesas) que ali se desenvolveram
relativamente mais cedo, mas a partir da independência parte delas foi
nacionalizada (principalmente inglesas), inclusive a Petronas (Petroleum
ou Permodalan Nasional Berhad).
Em 1975, promulgou-se o ato de coordenação industrial, o qual impôs
requerimentos étnicos (a favor dos
bumiputeras) sobre as firmas, dependendo do seu tamanho e orientação
de mercado: firmas para o mercado
doméstico deviam ter propriedade
nacional, mas a regra não se aplicava
para firmas que exportavam mais de
80% da produção. Assim, as firmas
para o mercado interno, à exceção
dos setores de bebidas e tabaco, eram
predominantemente de propriedade
local (RASIAH, 2003). Desde os
anos 80, o governo de Mahathir au-
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mentara a centralização da produção
das indústrias pesadas (automóveis,
cimento e siderurgia) através da Corporação de Indústrias Pesadas da Malásia, que se tratava de joint-ventures
entre o Estado e o capital privado
(em geral externo), protegidas com
incentivos como subsídios e isenções
tarifárias.
Desde cedo, o governo tailandês se
engajou na questão do financiamento do setor privado principalmente
via empréstimos com baixos juros.
A corporação industrial financeira
da Tailândia, criada em 1959 para
financiar projetos de grandes empresas, era de capital estatal e de bancos
privados externos. Essa ação coordenada entre bancos e investidores,
já desde a década de 60, foi crucial
para transformar, modernizar e diversificar, primeiramente, a estrutura
produtiva agrícola, encorajando a
formação de grandes conglomerados de agronegócio, com destaque
para as atividades têxtil, eletrônica
e bens de capital (DONER, 2009). O
Estado foi, então, fundamental nesse
ponto por dispor de agências macroeconômicas e bancos comerciais
que, mesmo que com clientelismos,
propiciaram o desenvolvimento de
certos grupos dos setores industrial e
agrário que auxiliaram no crescimento econômico.
Embora os Estados dos SEANICs
não incentivassem a estratégia de
“líderes nacionais” como no Japão
e na Coreia, alguns grupos públicos
nacionais lograram gerar e transferir tecnologia, fortalecer proce-

dimentos gerenciais e investir em
P&D, tornando-se um centro de
referência para o treinamento de
funcionários e empreendedores,
que alimentariam também o setor
privado. Na sua origem, a ideia de
nacionalizar os RN era uma estratégia política contra ameaças
externas, principalmente chinesas.
Contudo, nos anos 90, as privatizações aceleraram a recente internacionalização da propriedade naqueles países. O primeiro passo das
reformas em geral se deu no setor
financeiro, principalmente após a
crise da Tailândia. O segundo passo
foi a venda de ativos, com diferentes alcances entre os países dos SEANICs – tendo abarcado a maioria
das estatais na Tailândia e apenas
20% das indonésias até 2004 (RASIAH, 2003). Após a privatização,
a nova forma que o Estado encontrou para guardar certo controle
sobre os setores estratégicos (e de
RN) foi através das agências regulatórias, como a Balak no setor de
petróleo na Indonésia.

Diante das condições externas de
custos crescentes e da valorização
do câmbio nos NICs e no Japão, no
contexto da época de globalização produtiva, os SEANICs e seus
incentivos de política industrial
emergiram como uma alternativa
muito interessante para as multinacionais reorganizarem suas
cadeias produtivas. Inicialmente,
as firmas estrangeiras se inseriram naqueles países através de
subcontratações de firmas nos
setores intensivos em mão de obra,

Posteriormente, foram aderindo
de forma progressiva às ZEEs. As
primeiras ZEEs dos SEANICs foram
na Malásia, oficialmente a partir do
ato de 1968 – mas na prática após
1972, na Tailândia após 1979, e na
Indonésia após 1986 – com apoio
explícito de agências multilaterais
(R ASIAH, 2003). Cabe ressaltar
que o BOI somente permitiu empresas não americanas (pois as
dos EUA já possuíam relação preferencial) a produzirem nas ZEEs
tailandesas após 1986. As taxas de
importação sobre máquinas e equipamentos insumos de produção
para exportação foram reduzidas,
bem como taxas de exportação e
provisão de mais subsídios para a
produção industrial de exportação.
A operação das ZEEs nos SEANICs
possibilitou a coexistência de um
regime liberal, enquanto a regulação geral para as atividades industriais para o mercado doméstico
daqueles países continuou sendo
protecionista (em especial, durante a década de 80). Inicialmente,
os setores mais favorecidos foram
o têxtil, o de automóveis e peças,
e posteriormente o de eletroeletrônicos/ telecomunicações – que
se tornaram dominantes a partir
dos anos 90. As zonas da Malásia
e, mais tardiamente, da Tailândia,
caracterizavam-se por melhor arcabouço institucional do que as da
Indonésia, tendo alcançado resultados mais efetivos em termos de
atração de investimentos, exportações e dinamismo da economia. Do
final dos anos 80 em diante, impu-
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seram uma regulação mais atenta
à necessidade de investimentos
em tecnologia, treinamento e P&D.
Embora os resultados das ZEEs em
termos de efeitos de encadeamento
e transbordamento tecnológicos
em geral tenham sido controversos, foram importantes geradores
de emprego – o que era crucial em
países populosos com oferta de
mão de obra ilimitada –, alargando
o mercado doméstico para outras
manufaturas. Outros efeitos importantes foram a elevação de salários
e o incentivo à P&D (conforme se
discute na próxima seção). E, mais
importante, foram fonte de divisas,
dando folga às contas externas e
contribuindo para reduzir a tradicional vulnerabilidade no balanço
de pagamentos que caracteriza os
países em desenvolvimento.

Rasiah (2003) resume bem outros
incentivos da política industrial,
além das ZEEs, de políticas industriais e tributárias – bem como os
critérios de elegibilidade e benefícios – nos SEANICs. Alguns deles
foram créditos sobre a tarifa (drawback) de importação de máquinas para a produção em geral e de
matérias-primas para a produção
do setor exportador, isenções de
taxas para exportações, isenções
fiscais para investimentos e créditos de exportação. Nos anos 80,
a Malásia era a única que concedia também isenções de impostos
para treinamento de funcionários,
P&D e reinvestimento, o que seria
fundamental para a sofisticação
produtiva – tal qual discutido an-
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teriormente. Tal como atestam
Athukorala e Devadason (2011),
houve poucas aberturas totais,
inclusive na indústria da transformação, e a Tailândia continua restritiva à propriedade estrangeira
em diversos setores.

2 Aprendizado e Inovação nos
SEANICs

Os países dos SEANICs se industrializaram sem prévio conhecimento
tecnológico e inovações próprias
nacionais nas indústrias-chave, ou
seja, com dependência externa para
estabelecer novas indústrias (AMSDEN, 2001). Foram capazes de engendrar mecanismos de aprendizado
e inovação que contribuíram para a
diversificação da estrutura produtiva;
porém, os resultados em termos de
sofisticação ficaram aquém dos NICs
(FELKER, 2003). Mesmo assim,
estabeleceram instituições aderentes
capazes de aproveitar em algum grau
os efeitos de transbordamento da
acumulação de capital em dois setores fundamentais: no setor intensivo
em RN e no setor de substituição de
importações (conforme mostrou a
análise da MIP).
No setor intensivo em RN, houve
efeitos de encadeamento que levaram ao desenvolvimento da indústria
processadora dos mesmos, mas que
em geral é de tecnologia mais simples. A aquisição de tecnologias nas
empresas estatais, principalmente
relacionadas aos setores de recursos
naturais, constituiu-se um mecanis-

mo importante de transbordamento
da atividade industrial. Não foram
raros os casos em que as políticas
de compras se valiam das licenças
de fornecedores internacionais para
depois difundir para as firmas menores dentro dos grupos empresariais
ou para sublocatários de outras indústrias “sem as barreiras legais” de
joint ventures. (AMSDEN, 2001, p.
239). Todos os países dos SEANICs
importaram tecnologia inicialmente,
mas em alguma medida, por imitação
ilegal ou não, desenvolveram procedimentos próprios.
No caso dos setores de propriedade
estrangeira, um dos maiores desafios
foi estipular os termos de investimento, principalmente em termos de
aprendizado e inovação. O grande
poder das transnacionais, em alguns
casos superior ao dos governos desses
países, evidentemente exerceu pressão considerável sobre o poder público ao negociar tarifas, taxas de salários, direitos trabalhistas, benefícios
fiscais, provisão de infraestrutura
etc. Em especial, esses Estados precisaram também exigir transferência
tecnológica, treinamento, pagamento
de royalties etc. Do ponto de vista nacional, de 1980 a 2010 o avanço nessas conquistas variou bastante, bem
como os termos dos acordos entre os
países dos SEANICs. Alocadas nas
ZEEs, as multinacionais dos setores
intensivos em mão de obra e, mais
tarde, do setor de eletroeletrônicos,
embora tenham contribuído em termos de emprego e elevação da renda
naquelas áreas, pouco fizeram em
termos tecnológicos e de efeitos de
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encadeamento. Enquanto atividades
montadoras para as multinacionais –
seja por subcontratos ou produção direta – não evoluíram a matriz industrial do país para alta tecnologia, pois
faltaram, entre outras, instituições de
aprendizado, de controle de qualidade, de monitoramento de resultados
e de desenvolvimento dos efeitos de
encadeamento. As importações para
exportação, sem gerar transferência
tecnológica, pouco contribuíram para
o desenvolvimento da indústria de
transformação doméstica, ou ainda,
poucas empresas partiram, até os
anos 2000, para desenvolvimento
próprio de produto e de marcas. Sem
embargo, esta dependência inicial
é natural nas economias atrasadas,
mas, na avaliação de diversos autores, os SEANICs demoraram para
investir na capacidade de adaptar e
melhorar as tecnologias importadas.
Em um segundo momento da internacionalização, os governos se deram
conta dessas falhas e propuseram
políticas de incentivo de aprofundamento tecnológico e construção
de sistemas de inovação nacionais
(JOMO, 1999). A Malásia e a Tailândia impuseram mais regras seletivas
setoriais e também maior monitoramento sobre os resultados. Por exemplo, na Malásia, o Ato de Promoção
de Investimento de 1986 concedia
preferências a setores estratégicos e
previa incentivos para investimentos
em tecnologia, treinamento e P&D
– mas sem necessariamente implicar
transferência tecnológica. Nos anos
90, as indústrias do corredor leste da
Malásia se tornaram mais intensivas

em mão de obra qualificada e em
tecnologia, seguindo as novas dinâmicas produtivas, a redução relativa
de oferta de trabalho e o crescimento
dos custos laborais. Empresas dessa
região, em muitos casos, adotaram
então a estratégia de se voltar para
setores mais intensivos em conhecimento, deixando a operação que
agrega menos valor para outras partes da Ásia, destacando a Indonésia
e as Filipinas. Nessa mesma época,
os padrões de IDE na Indonésia não
eram controlados e monitorados por
agências públicas como nos outros
SEANICs (RASIAH, 2003). Na Tailândia, em termos de P&D, o governo
promoveu políticas como a isenção de
tarifas para novos equipamentos, aumentou gastos públicos no setor através de um novo Fundo Tailandês para
Pesquisa e fundou institutos industriais que atuavam como centros de
excelência para alavancar tecnologia
e inovação para as firmas tailandesas.
Segundo Doner (2009), a iniciativa
não obteve grande sucesso porque
as agências eram fracas, as políticas
foram mal integradas com os esquemas de promoção das exportações e,
principalmente, faltou apoio financeiro do ministério da Fazenda e do
BOI. Em termos de desenvolvimento
da oferta doméstica e de redução da
dependência de importados, nos anos
90 o Estado implementou reformas
comerciais e tarifárias para facilitar
o acesso a matérias-primas a baixo
custo, aumentar valor agregado das
manufaturas, melhorar oferta local
etc. O BOI assumiu oficialmente a
troca de uma postura liberal e passiva
para ativa e interventora – propulsan-

do investimentos, buscando entrada
de capitais e divisas e geração de
emprego.
Felker (2003) assevera que as políticas se preocuparam, sobretudo, com
a oferta de tecnologia através das universidades, institutos de treinamento,
mecanismos de financiamento específicos, laboratórios públicos de pesquisa e serviços técnicos. A melhoria
da oferta de serviços educacionais
não somente foi uma estratégia de
desenvolvimento como também uma
resposta à demanda das empresas e
à elevação dos salários reais à medida que o processo de diversificação
começava a esbarrar em barreiras
como falta de mão de obra qualificada (DONER, 2009). E a questão
de demanda da tecnologia, no nível
das firmas, recebeu menor ênfase –
especialmente no contexto de privatização. Sem embargo, a indústria de
transformação de maior valor agregado era de controle das multinacionais
e, portanto, o progresso tecnológico
se resumia aos esquemas intraempresariais, que, geralmente, se originavam fora dos SEANICs. Incentivar
sofisticação e efeitos de transbordamento das atividades das multinacionais aí localizadas, significava,
portanto, elaborar e implementar políticas de IDE com condicionalidades
afins especialmente via obrigatoriedade de transferência de tecnologia
e de implantação de centros de P&D
nos países receptores. Porém, até o
início dos anos 2000, pouco se avançou nesta questão (FELKER, 2003).
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nível secundário e terciário apresentam esse problema em menor grau.
Em todos, é espantoso o crescimento
de ambos, com a população de nível
secundário chegando a mais de 60%
nos três casos (após dobrar na Indonésia e Tailândia entre 1980 e 2009).
Na Malásia, já havia uma tradição de
investimento em educação, que a partir de 1980 ganhou ainda mais força.
A Tailândia promoveu os avanços
mais expressivos, alcançando uma
taxa de matrícula no ensino superior
de quase 46%. As políticas públicas

Entretanto, do lado da oferta de instituições houve progresso em todos os
países. Em primeiro lugar, a evolução
dos níveis educacionais das populações é notável: em todos, a taxa de
alfabetização é superior a 92% em
2005-2009, tendo iniciado o período
1980-1984 em 67% em todos os países. Observando a Tabela 1, constata-se que os percentuais de matrícula
no ensino primário são muito elevados durante todo o período porque
incluem pessoas que não estavam em
idade escolar. As informações sobre o

objetivavam consolidar indústrias
domésticas, alargar a capacidade
tecnológica e receber mais divisas. A
ideia de desenvolver tecnologia local
elegeu como um dos principais setores o de automóveis, que na Tailândia
afinal triunfou. 4 Outros exemplos
importantes ali são a indústria de
camarões cultivados e a de tecnologia
da informação, mais precisamente de
drives de disco, na qual a Seagate Technology tornou-se a maior empresa
empregadora da Tailândia.

Tabela 1 – Percentual de Matriculados Sobre o Número de Indivíduos na
Idade Escolar de Cada Fase, SEANICs, 1980-2009
1980_1984
Pré-primário
Indonésia

1995_1999

2000_2004

2005_2009

17,6

19,5

26,0

41,5

112,7

116,3

110,2

108,8

109,4

114,7

31,1

46,0

44,0

50,0

57,1

68,3

4,2

7,0

9,3

11,3

15,0

18,6

Pré-primário

30,2

34,2

42,4

48,5

52,8

59,2

Primário

95,3

93,7

94,6

96,4

96,5

96,3

Secundário

48,9

56,6

55,3

60,4

69,1

69,4

4,4

6,6

8,8

18,6

28,4

34,1

Pré-primário

10,5

27,3

49,2

72,2

94,4

90,2

Primário

96,7

96,7

98,9

92,4

Secundário

28,7

29,1

34,4

55,0

64,1

73,7

Superior

16,0

18,2

17,5

24,7

39,2

45,2

Primário
Secundário

Superior

Tailândia

1990_1994

15,2

Superior

Malásia

1985_1989

13,3

Fonte: UNESCO (2012).

3 Síntese e Notas Finais
As trajetórias econômicas de Indonésia, Malásia e Tailândia entre
1980 e 2010 evidenciam que países
inicialmente especializados em RN
podem se desenvolver na medida
em que criam condições para a
diversificação produtiva para setores mais intensivos em capital e
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tecnologia, contando com instituições específicas. No entanto, não
se garante o completo triunfo do
processo em termos de elevação
da renda da população em geral.
Os SEANICs viveram um crescimento espetacular do PIB e do PIB
per capita, respectivamente, com
médias anuais de 5,4% e 4,0% na
Indonésia, 6% e 2,7% na Malásia,

ND

93,8

e 5,6% e 3,4% na Tailândia entre
1980 e 2010. A expressiva elevação
do PIB foi puxada pelo setor industrial, que reconfigurou suas estruturas produtiva e exportadora. A
transformação estrutural dessas
economias está entre as mais notáveis da história econômica recente mundial. O crescimento de
suas indústrias da transformação
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alcançou em todos esses países a
média de 8% ao ano. Entretanto,
os bons resultados de elevação do
PIB e PIB per capita, além da retirada de pelo menos 30 milhões de
pessoas da pobreza, revestem problemas estruturais consideráveis.
Em primeiro lugar, o crescimento
se deu com elevada desigualdade de renda. Além disso, faltou o
aprofundamento das capacidades
tecnológicas, a fim de sofisticar
também a diversificação produtiva
e internalizar o núcleo da expansão
do capitalismo moderno. Prevalece, ainda, um sistema produtivo
heterogêneo, em que se comprova
grande contingente de pessoas na
economia de subsistência ou vivendo mal no campo. A modernização
agrícola não se sagrou inteiramente nos três países, o que é um limitante também importante, pois o
campo atrasado segura a expansão
da economia como um todo.
A Malásia é o caso de maior sucesso de diversificação produtiva dos
SEANICs. Em 2010, o país possuía
produto per capita superior ao dos
outros países, e a sua configuração das exportações era bastante
semelhante à mundial, com maior
peso nos produtos de média e alta
intensidade tecnológica (Malásia
39%, Tailândia 28% e Indonésia
10% em 2009). A Malásia também
promoveu uma rápida urbanização,
ao contrário dos outros SEANICs,
onde mais de 40% da mão de obra
continuou no setor primário. A
Indonésia não experienciou uma
diversificação produtiva profunda,

já que quase a metade do valor da
transformação industrial se concentrava na indústria de alimentos
e bebidas em 2009. Destacavam-se
também as indústrias de petróleo
refinado, 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 significativa na Malásia. Neste país, as
indústrias principais são de telecomunicações (22%), petróleo
refinado 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%).
Contrastando a configuração do
produto industrial dos SEANICs
com a das exportações, percebem-se discrepâncias – principalmente
na Indonésia – relacionadas ao
descompasso entre os processos de
industrialização orientada para exportações e de substituição de importações no mercado doméstico.

O desenvolvimento industrial por
substituição de importações se
deu, em parte, a partir da especialização inicial em RN. Seus efeitos de
encadeamento levaram ao desenvolvimento de etapas produtivas
relacionadas ao processamento
dos mesmos. O crescimento dessas indústrias, em geral, fora alavancado por políticas públicas de

incentivo, protegendo o mercado
de importados, com vantagens e
financiamento e crédito, concedendo benefícios tributários, relacionando-os às políticas de compras
públicas e através de regulamentação estimulante (como no caso
de madeira e de óleo de palmeira,
cuja regulamentação proibiu exportações do produto in natura a
favor de processados). Porém, a
substituição de importações não
foi o núcleo do processo de diversificação produtiva e tampouco da
diversificação exportadora. Sem
embargo, a industrialização orientada para exportações (quase que
integralmente implantada nesses
países, sem conexão anterior com
outras indústrias) foi a maior responsável pela diversificação exportadora dos SEANICs, e as razões
principais da sua propulsão foram
exógenas. É verdade que ajudaram
as políticas do Estado e as condições internas que proporcionavam vantagens de custos, como o
grande exército de mão de obra de
reserva, acesso à energia, localização territorial próxima à origem de
boa parte dos investimentos (Japão
e NICs), conexões portuárias e de
transporte em geral, relações entre
os grupos de negócios chineses etc.
Conforme visto, os governos dos
SEANICs, centralizados e autoritários, através do planejamento
estatal (com a Nova Ordem na Indonésia, a Nova Política Econômica
na Malásia e os planos de desenvolvimento quinquenais tailandeses)
e suas agências de fomento, bancos
de desenvolvimentos, empresas
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públicas – principalmente no setor
de infraestrutura e políticas industriais diversas, com destaque na
constituição de zonas especiais de
exportações e de atração de IDE –,
desempenharam papel ativo para
a diversificação da economia. Mais
além, o regime macroeconômico,
com taxa de câmbio real desvalorizada e estável, baixos juros e
inf lação controlada (exceto em
alguns subperíodos na Indonésia)
constituiu um determinante crucial do sucesso das exportações de
manufaturas.

Não obstante, a configuração e as
condições do cenário internacional
produtivo e financeiro são a explicação-chave para a transformação
estrutural dessas economias. A
ascensão da Indonésia, da Malásia
e da Tailândia somente pode ser
compreendida em um contexto de
integração regional cuja dinâmica
se assemelha ao modelo dos gansos
revisitado, conforme proposta de
Medeiros (1997). Os capitais das
empresas multinacionais, principalmente japonesas, destinaram-se
aos SEANICs, notadamente após o
Acordo Plaza de 1985, como alternativa para o encarecimento da
produção em seus países relativamente ao sudeste asiático – considerando, sobretudo, os diferenciais
cambiais. À revelia da proposta
original do modelo dos gansos, o
Japão (o país mais desenvolvido
da região) não exerceu o papel
de importador de bens trabalho-intensivos deste grupo e tampouco de bens capital-intensivos dos
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NICs, pois o mercado dos produtos das empresas que realocaram
no ASEAN eram outros países do
bloco e a OCDE. Os japoneses exerceram liderança como investidores,
financiando o investimento privado e as dívidas externas públicas
também daqueles países.
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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).
2 ““Crony” is used to describe those whose
positions are particularly favored by the
current regime, regardless of their origins.
An “oligarch” may not be a current crony
but in either case has already established
his or her fortune in earlier dispensations”.
(HUTCHCROFT, 1998, p. 435)

3 O Budismo Teravada é atualmente a maior
escola budista existente, sendo praticado
predominantemente no Sri Lanka, Tailândia,
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Myanmar (Birmânia), Laos e Camboja e com expressiva presença no
Vietnã, Malásia, Estados Unidos e Inglaterra. O Teravada atribui seu
começo aos próprios ensinamentos do Buda e é a única das escolas
antigas que está viva até hoje e com um corpo canônico integral.

4 O país foi chamado de “Detroit da Ásia”. Concediam-se tarifas protecionistas para os veículos acabados e limitava-se a entrada de novas
firmas, além de fornecer vantagens de financiamento, em contrapartida de as montadoras, nacionais ou não, adquirirem as peças e componentes de indústrias domésticas. A indústria precisava de muitas
capacitações, mas se ficasse aberta às importações, num contexto de
aumento da demanda agregada, geraria sérios problemas na balança
de pagamentos. Por isso o setor foi tarifado e estimulou-se afinal a
atração de multinacionais para os países – especialmente a 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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A Acumulação Capitalista Está Impressa na Assim Chamada “Natureza Humana”?1
Iraci del Nero da Costa (*)

A tarefa de dar resposta para tal
questionamento exige muito espaço, pois são muitos os pontos a
considerar e diversas as vertentes
que se abrem a quem pretenda
enfrentá-la. Nunca o fiz de modo
sistemático, por isso, de sorte a
tornar mais inteligível um discurso ora feito pela primeira vez e
certamente caótico, vou enumerar
minhas ponderações sobre o tema.
1. Talvez seja preciso afirmar desde
logo, independentemente do
reconhecimento ou não de uma
“natureza humana”, que parece
ser interessante para a espécie a
conservação da grande diversidade de formas de ser apresentadas
pelos humanos. Em termos bem
simples, e sem qualquer compromisso com a ciência, a coisa poderia ser dita da seguinte maneira:
“interessa à espécie garantir sua
‘biodiversidade’, garantir a existência e permanência do maior
número possível de ‘genes’ aos
quais possam dever-se atitudes
as mais distintas”. Enfim, a espécie precisa ter seus “Maníacos
do Parque”; caso não carregássemos todas as taras por nós
portadas, seríamos incapazes de
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desenvolver muitas ações úteis
e desejáveis. Ou seja, caso não
houvesse em alguns de nós uma
“carga genética” capaz de tornar
tais pessoas menos sensíveis à
dor de terceiros não existiriam
cirurgiões nem enfermeiras prontos a nos cortar e causar dor
quando necessário. O problema
todo repousa num fato simples e
irrecorrível: as cargas genéticas
que cada um de nós recebe não
são homogêneas nem balanceadas, pois as recebemos como um
lote mais ou menos aleatório,
daí os excessos representados
por pessoas como o Maníaco.
E aqui se define um primeiro
ponto a considerar: há excessos
os quais têm de ser controlados,
circunscritos e inibidos. Assim,
enquanto a maioria da população
não estiver disposta a adotar uma
norma proibindo a existência da
propriedade privada sobre os
meios de produção, o socialismo
será impossível e a probabilidade
de recaídas – como as observadas
na ex-URSS e seus satélites – será
muito alta. De outra parte, a proposição “quem não trabalha não

come” já é um elemento ponderável de compulsão largamente
aceito, embora ainda não haja
concordância universal com respeito à definição inequívoca do
conceito de “trabalho”.

2. F. Engels e K. Marx, de certa maneira, fugiram da questão em
epígrafe. Para Engels, mais cauteloso, as pessoas sob o socialismo
e sob o comunismo resolverão
as questões a seu modo (modo
esse impossível de ser previsto)
e rirão muito de tudo aquilo que
dissermos hoje sobre as maneiras
segundo as quais elas deverão
agir num futuro cujas condições
fogem a uma plena compreensão
de nossa parte. Marx foi mais
longe e negou a existência de uma
“natureza humana”; afirmou ser
o homem um feixe de relações,
negando assim a existência de
uma natureza humana, natureza
essa a qual poderia levar o homem a querer acumular dinheiro
(ou que o induziria a estabelecer
relações mercantis, como proposto por Adam Smith). Para
Marx todas as volições humanas
são mediadas pela sociedade,
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definem-se como um produto
cultural e não natural; ademais,
na medida em que são produtos
culturais, são amoldáveis, são
socialmente plasmáveis. 2 Por
fim, cabe lembrar que, para o
autor em tela, no socialismo e
no comunismo o resultado do
trabalho seria tido pelo trabalhador como a expressão de sua
subjetividade e, por isso, ver-se-ia
ele estimulado a ser produtivo e
eficiente. Segundo penso, existem
argumentos (abaixo os explicito)
os quais reforçam algumas dessas
postulações de Marx.

3. Ainda neste plano introdutório
faz-se necessário lembrar os dois
momentos distinguidos pelos
teóricos do marxismo quando se
pensa numa sociabilidade pós-capitalista: o socialismo (... a cada
um segundo o seu trabalho) e o
comunismo (... a cada um segundo suas necessidades). No socialismo este elemento material de
compensação pelo “esforço” despendido no processo produtivo
estaria plenamente presente na
forma de pagamento pecuniário;
assim, as pessoas mostrar-se-iam
interessadas em se tornar mais
produtivas e eficientes, muito
embora não pudessem utilizar
essas capacidades para deter a
propriedade privada sobre os
meios de produção. “Construir”
um homem apto a viver no co-

munismo colocar-se-ia, por seu
turno, como tarefa a ser cumprida
pela sociedade. Resta saber se
temos um instrumental “genético
e psíquico” capaz de facilitar tal
“construção”; a meu juízo, a resposta a tal questão é afirmativa e
arrolo abaixo alguns argumentos
embasadores dessa minha postura.

4. Antes de ir adiante, cabe perguntar se não estamos dando um
valor muito grande à ideia segundo a qual os homens “por sua
natureza” são levados ao capitalismo. Enfim, se o homem, por sua
natureza, almeja compensações,
é preciso verificar se tais compensações têm, necessariamente,
de ser de ordem “material” e na
forma de capital. Há elementos
para supor que tal necessidade
não se impõe.
5. Eu pergunto: quanto ganha um
poeta para fazer (da melhor maneira possível) suas poesias? A
compensação derivada delas, não
sendo pecuniária, tem, para nosso vate, um caráter “material” ou
“subjetivo”? Os sociólogos estudam esse tema. Para eles existem
formas não pecuniárias de compensação altamente perseguidas
pelos homens. Weber discutiu o
tema em termos de “vocação”.
Assim, como diziam nossos pais
e avós, o encanador alemão é

eficiente porque ele despende
todo seu esforço (e se sente recompensado com isso) a fim de
ser considerado (e considerar-se) um trabalhador prestimoso.
Para alguns marxistas esses “alemães” interiorizaram o modo de
produção capitalista, poupando
ao dono do capital a tarefa de
controlar a produção, pois o selo
de garantia é dado pelo próprio
operário o qual é (sente-se) incapaz de ferir os altos critérios de
qualidade por ele mesmo esposados. Esta forma de “pagamento”
distingue-se como algo muito poderoso e mobiliza as capacidades
humanas; eu senti isso em mim
quando era desenhista, pois tentava efetuar minhas atribuições
da maneira a mais perfeita possível apenas para me comprazer
com o resultado de meu trabalho
e ser considerado um desenhista
habilidoso; isso era tão forte que
um integrante de minha banca
de livre-docência – arquiteto e
historiador da FAU com o qual eu
havia trabalhado –, na sua arguição, fez uma observação em nada
relacionada com o momento:
“O Iraci foi o melhor desenhista
que conheci”; para ele, de certa
forma, as qualidades do “melhor
desenhista” viam-se transportadas para a tese, em demografia
histórica, atestando a superior
qualificação de seu autor! Outra
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forma bizarra de “pagamento”
não pecuniário lembrada pelos
sociólogos está na associação do
nome do cientista a algum fenômeno por ele descoberto (número de Avogadro, Lei de Boyle,
Efeito Pigou etc. etc.); segundo
esses sociólogos, trata-se de uma
forma de recompensar o trabalho
dos cientistas e estimulá-los a socializar suas descobertas e inventos. Os capitalistas já se servem
de tais formas de “pagamento”
em larga escala; toda essa onda
de valorização do empregado
prende-se a isso. Parece-me algo
asqueroso (porque a serviço da
exploração), mas os administradores perceberam que a empresa,
concebida como uma grande e
fraternal família, tem seus lucros
aumentados!

6. Os antropólogos lembram a crítica
social como um forte estímulo à
padronização de ações. Particularmente, eles dão importância
ao riso, tido como uma forma de
crítica social ao desvio. Assim,
se uma pessoa tropeça somos
levados a rir; para os antropólogos esse riso é uma crítica que “a
espécie” faz à pessoa desajeitada
(“não apta”). Entre os índios o
riso é um forte inibidor de ações
desviantes; assim, em muitos
casos basta a comunidade rir da
atitude de um índio para que ele
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amolde seu comportamento ao
padrão privilegiado pelo grupo.
Como se vê, a crítica e a pressão
da sociedade são fatores de enquadramento muito fortes e presentes em quase todas as nossas
ações e atividades. Eu costumava perguntar aos meus alunos:
quantas vezes vocês já viram um
indivíduo entrar pelado num velório, subir no caixão e começar a
tocar guitarra? Enfim, existe um
conjunto de comportamentos e
hábitos passados às crianças no
processo de socialização que se
fixam de maneira indelével em
suas “personalidades” de sorte
a não ser necessária nenhuma
repressão externa a fim de vê-los
respeitados (trata-se dos “mores”). Tais exemplos evidenciam,
segundo penso, a existência de
um instrumental posto à disposição da humanidade e poderoso o
bastante para conduzir as ações
das pessoas de modo a fazer com
que elas não vejam a recompensa, pretensamente impressa na
“natureza humana”, como algo a
ser medido, necessariamente, em
termos monetários.

7. Outro problema a considerar é o
da própria produtividade e eficiência, valores desejáveis, mas,
se tomados de modo absoluto,
passíveis de reparos. Em outros
termos, até que ponto uma so-

ciedade socialista ou comunista
tem de privilegiá-los de maneira
a, eventualmente, colocá-los
acima da preocupação com o
atendimento das necessidades
básicas de toda a população?
Em outros termos: a busca pela
eficiência e por aumentos da
produtividade é conduzida, no
capitalismo, pelo valor de troca
visando-se à maximização dos
lucros; já no pós-capitalismo, o
condutor será o valor de uso dos
bens, procurando-se garantir o
bem-estar das pessoas. Assim,
embora a excelência seja sempre
desejável, não se pode perder de
vista a consideração e qualificação dos objetivos perseguidos.

8. Contemplemos agora a ideia de
“natural”. Dizer que algo é natural
e, por sê-lo, dar a discussão por
encerrada representa, a meu ver,
uma postulação ideológica devida
aos positivistas. Para um hegeliano, justamente por ser natural, a
coisa tem de ser negada, pois nosso plano de existência, o cultural,
é eminentemente antinatural.
O homem só se erige como tal a
contar do momento em que coloca em questão a natureza; como
advertia Marx, não se pretende
negar a natureza, mas superá-la.
Para Hegel superar a natureza
significa entender a necessidade:
“a liberdade é o conhecimento
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da necessidade”; ou seja, eu não

e orgânicas, pois lhes falta, justa-

‘omissão’, na falta de soluções

batendo os braços, mas sabendo

dução propriamente dita, a qual,

tegrada e orgânica da nova eco-

me “liberto” da força da gravidade atirando-me de um prédio e

(conhecendo) as fórmulas que

regem a gravidade e criando
um mecanismo (avião, dirigível,
foguete etc.) capaz de superá-la.

No caso em pauta, é preciso ter
presente que o espírito é capaz

de criar meios (antinaturais)

de convivência humana aptos a

dispensarem a presença do capi-

tal; enquanto não fizermos isso

seremos presas do capitalismo.
Assim, contrariamente ao que

pensavam os primeiros marxistas, o salto para o socialismo não

se dará de modo “natural” nem
necessário, mas será fruto da vontade (do espírito) dos homens.

“Ao proporem uma nova forma

de sociabilidade, socialistas e

comunistas prenderam-se, basicamente, à questão da distribuição do produto deixando de

lado a discussão das formas a
adotar para se efetuar a alocação de recursos e fatores e para

se promover a produção. Neste

sentido, pode-se afirmar que as
propostas das esquerdas têm-se
cingido à apresentação de formas

mais equânimes de se distribuir

a produção efetuada, não po-

dendo ser vistas, portanto, como

soluções econômicas integradas

mente, uma vertente essencial,
qual seja, a concernente à pro-

no capitalismo, como tudo o mais,
é automática e imediatamente

resolvida pelo funcionamento da

assim chamada ‘lei do valor’. Na
sociedade ‘pós-capitalista’ não

se dá (dará) o mesmo. Ademais,
os paradigmas empiricamente
adotados pelas nações do Leste

Europeu que conheceram o socia-

lismo real e que se encontravam

conscientemente formuladas
aptas a oferecer uma visão in-

nomia e a indicar o caminho da
construção de uma sociedade na
qual imperariam, na mais alta

escala possível, a liberdade e a

democracia. Mas, e aqui enfrentamos a segunda questão acima
colocada, por que tais soluções
não têm o caráter natural das que

vigoram sem planejamento maior
na sociedade capitalista?

calcados, sobretudo, na experi-

“Para responder a tal pergunta é

métodos adotados pelos países

ser da natureza. Como sabido, a

ência proporcionada pela Revo-

lução Industrial e nas técnicas e
ocidentais na primeira metade

do século XX mostraram-se absolutamente insuficientes para

promover um crescimento econômico harmônico, consistente e

autossustentável. Por outro lado,

o asfixiante e totalitário sistema
político brutalmente imposto tor-

nou o assim chamado socialismo
real absolutamente inaceitável
pelas populações e nações por ele

vitimadas. Destarte, de ‘positivo’,

as aludidas sociedades do Leste
Europeu conheceram, tão-só,
uma política de pleno emprego

que esboroou e práticas assisten-

cialistas que foram descontinuadas.

“Pois bem, a ‘falha’ estaria na

preciso partirmos de considera-

ções respeitantes à maneira de
natureza não ‘opera’ com base

em valores, pois só é movida
por ‘fatos’. Não atende a neces-

sidades (ou vontades), mas res-

ponde mecanicamente a forças.
No plano natural imperam, pois,
tão-somente, forças materiais.

Nesse plano não existem, como

avançado, arranjos, ajustamentos
ou ‘soluções’ (resultados) em

que estejam presentes valores
éticos ou morais, os quais são

específicos da vida em sociedade
e decorrem da ação consciente

dos homens, do movimento do
espírito.

“Assim, por exemplo, no plano

dos objetos estudados pela física

e pela química todas as interações
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− aí incluídas tanto a permanên-

livre jogo das forças de mercado

e atuação de forças natural e

compensatórias e ao forneci-

cia como as mudanças − dão-se

em decorrência da existência
materialmente dadas. A esfera

da vida natural é dominada pela

força física e pela capacidade de
adaptação regida, basicamente,

por fatores aleatórios mecanicamente ‘trabalhados’ por forças

naturais ‘cegas’, puramente objetivas, vale dizer, que não atuam

como sujeito. Assim, na vida
natural estamos, sempre, em face
de resultantes do processo de seleção, nos defrontamos, apenas,

com ‘sobreviventes’, nunca com
‘criações bem-sucedidas’.

leva, na sociedade capitalista,

à implementação de políticas
mento, sob responsabilidade do

Estado, daqueles bens e servi-

ços. A distribuição do produto
automaticamente efetuada pelas
“leis de mercado” tem, pois, de

ser complementada (‘corrigida’,
‘retificada’) pela ação política de
caráter redistributivo. Evidencia-se, assim, a limitação do ‘natural’

e a necessária emergência do
‘cultural’ ou ‘antinatural’ caso a

sociedade pretenda, subjetiva-

mente (politicamente), ir além
do que é dado naturalmente.” 3

“No plano social naturalmen-

Não creio que as questões postas

remuneração do fator trabalho,

pelos pensadores de esquerda.

te dado também atuam forças
igualmente ‘cegas’. Tomemos a

questão crucial para o pensamen-

to de esquerda. Seja pela vertente

acima tenham sido discutidas

com a necessária profundidade
A meu ver, algumas delas nem
sequer foram abordadas.

marxista, seja pela teoria econô-

De outra parte, o homem não

no plano dos fatos: para aqueles,

cultura atua como mediação

mica neoclássica, tal remuneração determina-se, integralmente,

pelo tempo médio de trabalho

socialmente necessário; para os
últimos, pelo valor monetário da
produtividade física marginal.

“De outra parte, o reconhecimen-

to de que existem ‘necessidades’

que não seriam atendidas pelo
salário e alguns bens e serviços
que não podem ser supridos pelo
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pode ser considerado um “animal” estritamente cultural; a

entre uma “natureza humana”
de caráter puramente animal e

as ações e volições reveladas pelo
4

homem. Vale dizer, o homem não
porta, como queria Adam Smith,
um “instinto de troca” que o leva

a produzir mercadorias e a trocá-

-las. Não obstante isso, é inegável
que a “competição” está impressa

de modo definitivo em qualquer
animal, aliás ela nos precede, pois
somos fruto de uma corrida dos
espermatozóides em busca do
óvulo. De certa maneira, a própria
“acumulação” também se faz presente, tanto em termos físicos (eu
posso acumular gordura) como
em termos subjetivos, pois o que
nos separa dos demais animais
não é a exploração (as formigas
prendem uma espécie de inseto
para usufruírem de uma forma
de melaço que eles produzem),
não é a produção (as formigas
plantam uma espécie de fungo)
nem a acumulação (as abelhas e
alguns animais que enfrentam o
frio o fazem, assim como os ursos
e peixes que acumulam gordura).
Enfim, o que nós acumulamos é
conhecimento e é isso que nos
distingue das demais espécies
cujo processo de acumulação
de “conhecimento” se dá em
termos da seleção natural e não
como processo consciente. Como
anotou A. Kojève interpretando
Hegel: “Se o animal muda, se ele
se ultrapassa, sua consciência-de-si, em vez de estender-se, se
anula; ele se torna nada: morre
ou desaparece tornando-se um
outro animal (a evolução biológica não é histórica). Por isso é
que, para Hegel, o animal não tem
consciência-de-si, mas apenas um
sentimento-de-si. A consciência-
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-de-si que caracteriza o homem

é necessariamente uma consci-

ência que sempre se estende ou
se transcende”. Já o homem pode

se negar – acumular conhecimento – sem se destruir, pois o novo
conhecimento é acrescentado ao

seu estoque de saber sem levar

à negação da espécie. Pois bem,
tudo isso é verdade, temos a
“concorrência” e a “acumulação”
decalcadas tanto em nossa for-

mação física como psíquica. Mas,
e aqui está a pergunta central,

tal fato nos condena inescapavel-

mente a uma vivência social em
que o “meu” e o “eu” se confun-

dem? Não creio; mais ainda, acho
que somos uma espécie “jovem”
demais e com muito pouca experiência para respondermos que a
acumulação na forma de capital
perpetuar-se-á.

A própria ideia do “eu” é nova

demais. Sobre este tema também

devemos a Marx uma observação
muito perspicaz. Segundo ele, o

reconhecimento do “eu” (reconhecimento de si como indivíduo
destacado dos demais) deve-se à

propriedade privada (pessoal e
exclusiva); segundo ele, para ser

possível ao homem destacar-se
do grupo, foi necessário que o

homem “objetivasse” tal separa-

ção, o que se dá quando ele diz
“isto é meu”. Ao fazê-lo, ele diz,

concomitantemente, “isto não
é de mais ninguém”. Ou seja, ao
afirmar-se como dono único de
algo, o homem se destaca do grupo e, deixando de se reconhecer
exclusivamente como pessoa
vinculada a um grupo, passa a se
ver como um indivíduo isolado de
todo o restante da comunidade
e do universo. Assim, a própria
possibilidade de emergência do
conceito de indivíduo está calcada, para Marx, na existência da
propriedade privada. Talvez seja
este o papel mais revolucionário
desempenhado pela propriedade privada. Sem sua existência,
talvez continuássemos a nos
ver como pessoas integrantes
de um grupo, incapazes de nos
sentirmos como algo destacado
da nossa comunidade. Mas, dado
este passo, será possível uma “reconciliação” com o grupo (agora
transformado em sociedade) de
sorte a que não impere a identificação imediata entre o “eu”
e o “meu”? Creio que sim. Aliás,
a ideia de acumular capital me
parece tão imbecil (e vai aqui uma
limitação minha) que a meu ver
o capitalista não está preocupado
com a acumulação em si, mas vê
na acumulação um bom índice
para mensurar sua capacidade
e sagacidade. De toda sorte, a
acumulação de capital não será
pouco, muito pouco, para satis-

fazer espíritos um pouco mais
sofisticados?

9. Creio que podemos estabelecer,
sempre provisoriamente, algumas conclusões lógicas do acima
posto.

A. A ideia de associar o socialismo
com a felicidade para a humanidade (para toda a humanidade)
não me parece sustentável, pois
não será necessário percorrer
muitos consultórios de psicanalistas para encontrarmos vários
exemplares de pessoas que se
sentem profundamente infelizes
com a felicidade alheia. Assim,
exigir uma felicidade universal
significa exigir o impossível.

B. De toda sorte, “se pensarmos uma
sociedade na qual se deseje ver
promovida, sem nenhuma mediação, a distribuição da produção
de acordo com as necessidades
de cada um de seus integrantes
(e é isto que os comunistas alegam querer), seremos obrigados
a admitir que seus pressupostos
são: 1) tal sociedade tem de se
erigir com base na negação da
propriedade privada sobre os
meios de produção, já que não
pode haver, por hipótese, qualquer mediação entre a produção
de bens e serviços e sua distribuição; 2) essa sociedade tem de
ser ‘pensada’, projetada, antes de
existir concretamente, pois, como
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vimos, a natureza é incapaz de
instituí-la, de produzi-la; aliás,
pelo contrário, o que se produziu
‘naturalmente’ foi justamente a
propriedade privada sobre os
meios de produção, óbice maior
à instituição da aludida sociedade
almejada pelos comunistas; 3)
como visto, tal sociedade não é
um produto da natureza, mas algo
antinatural, decorrente da vontade dos homens (do espírito, da
cultura); não traz em si, portanto,
os elementos necessários à sua
reprodução (re-posição), pois,
se o for, será ‘colocada’ (posta)
pelo espírito e por ele terá de
ser re-colocada; a ele, portanto,
caberá a função de sustentá-la.
Dessa forma, tanto sua existência
como sua persistência (subsistência) derivarão da vontade dos
homens, de sua tensão em mantê-la. Não há, portanto, nenhuma
razão de ordem natural para que
ela venha a existir ou permaneça
existindo.”5

C. Admitindo que:

1. existe um algo chamado natureza
humana;

2. é próprio da natureza humana
exigir recompensas materiais e
simbólicas;
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3. ainda não existem recompensas
materiais ou simbólicas superiores às propiciadas pelo capitalismo;
Tem-se que:

4. os adeptos do socialismo (que os
há) não se mostrarão capazes de
formular propostas que levem ao
estabelecimento de recompensas
superiores às do capitalismo e
neste caso ficará evidenciado que
o socialismo é natural e necessariamente impossível.
ou:

5. os adeptos do socialismo chegarão
à desejada formulação de recompensas mais substanciais do que
as proporcionadas pelo capitalismo e neste caso o socialismo terá
oportunidade de se estabelecer.

Sociedade Brasileira de Economia Política.
Rio de Janeiro, Editora 7 Letras, n. 14,
jun. 2004.

1 Este escrito guarda um tom informal, pois
se trata, de fato, da resposta a uma missiva
na qual nos foi proposta a pergunta que o
encima. Os argumentos vão apresentados
de maneira simples e, certamente, descoordenada, pois nos interessava, sobretudo,
arrolar alguns elementos capazes de servir
como pontos de partida para as reflexões a
serem desenvolvidas por nosso interlocutor.

2 Aqui não é impertinente a pergunta, que
muitos procuram responder, sobre a possibilidade de tal “produto cultural” ser determinado naturalmente. Há pesquisadores
para os quais esses “produtos culturais” têm
embasamento natural e são decorrência de
um processo de seleção pensado em moldes
darwinianos.
3 Motta e Costa (2004, p. 42-44).

4 Repiso aqui o teor da nota número 2 colocada anteriormente.

5 Motta e Costa (Op. cit., p. 44).

6. como é impossível prever se prevalecerá a solução 4 ou a 5, é impossível afirmar se uma eventual
existência do socialismo é viável
ou não. Em face disto, só nos resta
esperar pelo passar do tempo.
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Arte, Luxo e Pensamento Econômico: Aproximações Históricas
Julio Lucchesi Moraes (*)

1 Introdução
É certamente bem-vinda a recente
leva de trabalhos voltados ao estudo socioeconômico dos valores dentro do universo cultural. Iniciamos
essa discussão no último artigo
da presente série e a ideia agora é
avançar no tema. Como veremos,
ao focar na sempre problemática
interface entre valores econômicos e valores artísticos, diversos
trabalhos dos campos da Economia
da Cultura e da Economia Criativa
reportaram-se, conscientemente
ou não, a temas mais centrais da
Economia Política e da Sociologia,
como as teorias do valor e as funcionalidades sociais da arte.
Dentro de tal quadro e a despeito
das particularidades do segmento
artístico na aurora do século XXI,
retomam-se aqui referências e
linhas interpretativas de autores
canônicos de diferentes campos
das Humanidades. Assim, a problematização entre as interações valorativas entre os universos da Arte
e da Economia abre portas para
um interessantíssimo exercício
analítico e intelectual. A presença
e, de certo modo, a continuidade de
tópicos centrais propostos dois ou

mesmo três séculos atrás, indicam
o vigor e a relevância desses autores para os quadros teóricos atuais. Nesse sentido, o presente artigo esboça algumas aproximações,
sugerindo linhas interpretativas
e canais preliminares de diálogo
histórico.

2 Cultura e Economia Política:
arte, luxo e teorias do valor

Embora a Economia da Cultura
figure com um campo de estudos
de relativa juventude, ref lexões
sobre a dimensão econômica das
artes estão presentes nas páginas
dos primeiros clássicos da área. A
compreensão desse ponto passa
por um resgate da gênese histórica
da Ciência Econômica. Isso porque,
como é bem sabido, até meados
do século XVIII a Economia não
se distinguia de outros campos de
estudos, não se diferenciando de
campos de reflexão e estudo como
a Filosofia Moral.
Dentro de tal contexto, devemos
compreender algumas discussões
de Adam Smith sobre o universo cultural. Discussões sobre as
inter-relações entre as artes e a
Economia estão presentes tanto

na Teoria dos Sentimentos Morais,
de 1759, quanto na Riqueza das
Nações, de 1775 (Cf. COOK, 2012,
p.3). Nos dois casos, a relação é
mediada pelo conceito de luxo. De
fato, discussões sobre o consumo
e produção de bens suntuosos (e,
nesse sentido, a dinâmica econômica de certos segmentos artísticos)
e sobre as implicações sociais e
morais da ostentação estão presentes não apenas nas obras de
Smith, mas também em livros de
antecessores, como Mandeville e
Hutcheson (GOODWIN, 2006, p.37).
Nesse sentido, seria possível propor uma aproximação temática
entre a Economia da Cultura contemporânea com discussões sobre
essa “economia do luxo”. As contribuições desses primeiros autores,
contudo, vão além. Pode-se dizer
que outros temas centrais dos economistas da cultura contemporâneos já aparecem com definição
nos debates de Smith e também de
outros clássicos do período, como
David Ricardo. É dele a proposta
de que, diferentemente dos demais
produtos da Economia, determinados pelo trabalho neles contido,
o valor dos bens de arte deriva
essencialmente de sua escassez, fi-
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gurando assim como um segmento
à parte da Economia.

Para as teorias do valor desenvolvidas no período, centradas na noção
de valor-trabalho, o universo das
artes desponta como um segmento incompatível com os demais. A
afirmação pode ser postulada de
diversas maneiras, dependendo do
quadro teórico empregado. Crauford Goodwin (que se reporta às
teorias de Smith) analisa as artes
sob o enfoque do trabalho não produtivo (Ibidem, p. 39). Já para Adolfo Vasquez (que versa sobre arte e
cultura nas obras de Marx) o bloqueio ocorreria pela impossibilidade de redução do trabalho artístico
(subjetivo, único e irreprodutível)
em trabalho abstrato, disso decorrendo sua não-adaptação aos
meios de produção capitalistas
(VASQUEZ, 2010, p. 186).

3 Weber, Veblen e Sombart: Cultura e Funcionalidades Sociais
Outro momento de grandes contribuições teóricas à Economia da
Cultura é o início do século XX.
Referimo-nos a obras de figuras
centrais da Sociologia, como Max
Weber ou Throstein Veblen. Os
autores retrabalham, sob diferentes prismas, as inter-relações
entre arte e cultura flexionadas,
novamente, pelo conceito de luxo. O
cerne de suas discussões, todavia,
não reside mais na formulação de
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uma teoria do valor, mas na compreensão das funcionalidades da
arte nos sistemas sociais e econô1
micos. Sobre o tema, afirma Norbert Elias que:

Aquilo que nos parece hoje ‘luxo’ é
na realidade, como já salientou Max
Weber, uma necessidade, numa sociedade assim estruturada. Veblen
definiu este luxo como conspicuos
consumption, consumo ostentário.
Numa sociedade em que todas as
atitudes de um indivíduo têm o
valor de representação social, as
despesas de prestígio e representação das camadas superiores são
uma necessidade a que não é possível fugir (ELIAS, 1987, p. 38).
Percebe-se, assim, como esses autores encaram os gastos suntuosos
(e, dentro de tal rubrica, o universo
cultural) como peças fundamentais
da engrenagem social. Outra figura
destacada desse período é o pensador alemão Werner Sombart. Em
seu livro Amor, luxo e capitalismo,
de 1913, o luxo ganha centralidade
ímpar, figurando inclusive como o
motor primeiro do desenvolvimento do capitalismo ocidental.
As obras de pensadores como Sombart, Veblen ou Weber dotam a contemporânea Economia da Cultura
de importantes ferramentas para
a compreensão das funcionalidades
da cultura nos diferentes sistemas
econômicos. Se, no bojo do pensamento econômico clássico, o seg-

mento artístico figurava como uma
espécie de resíduo pré-capitalista,
inadaptado ao universo produtivo
moderno, na virada do século XX a
percepção sobre o lócus da Cultura
é distinta. Num cenário econômico
marcado tanto pela emergência do
Socialismo quanto pela maturação
do capitalismo em escala global,
as teorias desses autores refletem
sobre a nova posição da cultura
(ou de certa cultura) nos contextos
sociais.
Variável no tempo, podemos pensar que essas funcionalidades oscilam também no espaço. Dessa
forma, seria possível identificar
especificidades nas funcionalidades econômicas da cultura e,
consequentemente, na Economia
da Cultura como um todo pelas diferentes regiões do globo. Quebra-se assim com uma univocidade da
disciplina, obrigando os estudos a
levar em maior conta os arranjos
locais. Voltaremos a debater o tema
no próximo artigo da série.
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em História Econômica pela FFLCH-USP, pesquisador convidado da
Universidade de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines com a pesquisa
“Sociedades culturais, sociedades anônimas: aspectos econômicos
dos espaços culturais no Rio de Janeiro e em São Paulo” e bolsista da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
(E-mail: julio.moraes@usp.br).
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O Impacto Regressivo dos Regimes Simplificados Sobre o Imposto de Renda no Brasil
Ana Luisa Lisboa de Mello (*)

1 Introdução
Nenhuma grande reforma é mais
importante para o crescimento
sustentável e inclusivo da América
Latina do que a dos regimes fiscais
e tributários da região. É assim
que a principal publicação anual do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) sobre os desafios
das políticas econômicas e sociais
da América Latina e do Caribe,
“Desenvolvimento nas Américas”
(DIA), caracteriza a importância
do desenho tributário como uma
ferramenta de desenvolvimento.
As receitas tributárias da América Latina e do Caribe são as que
crescem mais rápido no mundo;
porém, devido a deficiências na tributação, a maioria dos países ainda
está muito longe de exaurir todo o
seu potencial de arrecadação. Até
mesmo o Brasil, que possui cargas
tributárias e contribuições de segurança social comparáveis às de
países da OCDE, possui um déficit
relativo na arrecadação de imposto
de renda.

Muita atenção é dispensada ao
cumprimento do princípio de equidade vertical dos impostos, isto
é, que os contribuintes de maior
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capacidade econômica paguem
proporcionalmente mais impostos.
Enquanto isso, o BID aponta o Brasil como campeão na “desigualdade
horizontal”, conceito que mede
como pessoas de igual renda são
cobradas de forma diferente; neste
caso, a depender apenas do regime
fiscal escolhido, quando do pagamento de impostos.
De acordo com o estudo do BID,
que dedica um capítulo à análise
de impostos heterodoxos, o sócio
de uma empresa do SIMPLES, caracterizado como pessoa jurídica,
contribui com cerca de um décimo
do que paga o trabalhador assalariado tributado pela pessoa física,
em decorrência dos regimes de
arrecadação simplificados.

Este artigo explora a fragilidade e
a ineficiência dos regimes de arrecadação simplificados brasileiros,
especificamente o Lucro Presumido e o Simples Nacional, sob a
ótica de seus efeitos regressivos
sobre o Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF). O tamanho desse
efeito regressivo é medido através
da comparação do peso assumido
pelo imposto de renda nos ganhos
do trabalhador assalariado versus
o imposto de renda pago pelas

pessoas jurídicas que se enquadram nos regimes mencionados,
nas mesmas faixas de tributação
adotadas pela Receita Federal do
Brasil (RFB).

2 O Tamanho da Regressividade
no IRPF Gerada pelos Sistemas
Simplificados
As hipóteses para as simulações
de quanto a Receita está deixando
de arrecadar de imposto de renda
com a utilização dos regimes especiais, o Lucro Presumido e o Simples Nacional, no qual se enquadra
o Microempreendedor Individual
(MEI), decorrem dos dados do relatório mais recente da RFB pertinente ao IRPF.

Segundo o documento, as deduções
representaram, em média, 25%
dos rendimentos tributáveis, e a
alíquota média do IRPF (IRPF arrecadado sobre a base de cálculo, incluídas as deduções) foi de 10,97%,
no ano-calendário de 2010.
A disponibilização mais recente
das principais fichas da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) pela Receita se refere ao ano-calendário de
2005 (Consolida DIPJ 2006).
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Foi observada uma alíquota média
incidente (IRPJ arrecadado sobre a
base de cálculo) de 17%. A regressividade foi estimada através de
uma simulação de quanto teria sido
arrecadado se a base de cálculo
fosse tributada pelo IRPF. Os lucros
foram considerados rendimentos e
sabe-se que a base do IRPJ é obtida
através dos lucros das empresas do
Lucro Presumido.
Foi adotada a premissa de que a
totalidade dos lucros foi distribuída aos sócios e, dado o perfil das
empresas do Lucro Presumido,
seus rendimentos se enquadrariam
na faixa de tributação máxima do
IRPF.

Assim, aplicando-se o mesmo percentual de dedução (25% da base
de cálculo) que ocorre na tributação do IRPF e aplicando a alíquota
de 27,5%, que era a alíquota incidente sobre os rendimentos anuais superiores a R$ 27.912,00 em
2005, foi simulada a arrecadação
potencial de IRPF para o período.
A regressividade é a diferença do
IRPJ de fato arrecadado pelo Lucro
Presumido e a arrecadação potencial IRPF obtida na simulação e foi
estimada em R$ 2,10 bilhões.

O cálculo foi atualizado para o
ano-calendário de 2010 a fim de
dimensionar o problema atual com
maior exatidão. O valor do IRPJ
arrecadado pelo Lucro Presumido
no período foi extraído do relatório
mais recente de Carga Tributária
no Brasil (CTB-2011). Considerou-

-se que a alíquota média do regime
permaneceu em 17% para o ano de
2010, a fim de se reproduzir uma
base de cálculo como a disponibilizada pela Receita para o exercício de 2005. Uma vez obtida essa
base (R$ 129,8 bilhões), aplicou-se
a proporção de deduções que os
rendimentos tributáveis pelo IRPF
sofreram em 2010 (25%) para tornar a simulação de como se daria a
arrecadação pelo IRPF adequada.
Mantendo as mesmas hipóteses do
cálculo para o ano de 2005, a regressividade para 2010 foi obtida
de maneira análoga e resultou em
R$ 4,00 bilhões.

Vale ressaltar que a hipótese referente à alíquota média incidente
na base de cálculo do IRPJ do Lucro
Presumido de 2005 se fez necessária por não haver dados disponibilizados, no nível de detalhamento
necessário para o cálculo, mais
recentes. O ano-calendário de 2010
também foi escolhido de acordo
com os últimos dados disponibilizados pela RFB, nos relatórios de
Carga Tributária no Brasil e Grandes Números DIRPF, na seção de
Estudos Econômico-Tributários de
sua página na internet.
Os valores necessários para calcular a regressividade resultante do
SIMPLES também foram obtidos
do relatório Consolida DIPJ 2006.
Porém, as hipóteses necessárias
diferem das anteriores, uma vez
que o SIMPLES é apurado pelo faturamento. O relatório fornece dados
dos números de sócios, da receita

e do lucro das empresas, além da
renda anual média dos sócios. As
variáveis são desagregadas por
microempresa ou empresa de pequeno porte (EPP).

O relatório (Consolida DIPJ 2006)
não fornece o total arrecadado com
o IRPJ pelo regime do SIMPLES.
Para tanto, aplicou-se a alíquota
média, obtida através da média
simples das alíquotas por faixa
de faturamento, do IRPJ que incide no faturamento das empresas
do SIMPLES. As alíquotas médias
calculadas foram de 0,3% e 0,5%,
para a microempresa e a EPP, respectivamente. Com base nessas
informações foi possível calcular
o IRPJ arrecadado pela forma de
apuração vigente e o quanto seria
arrecadado se os rendimentos dos
sócios fossem tributados pelo IRPF.
A arrecadação vigente foi calculada
simplesmente aplicando a alíquota
de 0,3% sobre a receita da microempresa e a de 0,5% sobre a receita da EPP.

Para o exercício de como seria
apurado o imposto de renda pela
pessoa física adotou-se que os rendimentos anuais dos sócios seriam
os rendimentos tributáveis, e para
se obter a base de cálculo foram
deduzidos os mesmos 25% que
incidiram sobre os rendimentos
tributáveis da pessoa física no ano-calendário de 2010. Os rendimentos abaixo de R$ 13.968,00 eram
isentos de IRPF para o ano-calendário de 2005. A renda anual média
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dos sócios das microempresas foi
de R$ 9.487,00 no mesmo período
e, portanto, esses indivíduos foram
considerados isentos. Os rendimentos acima de R$ 27.912,00 eram
tributados pela alíquota de 27,5% e
o exercício para os rendimentos da
EPP foi simulado com essa alíquota,
uma vez que o rendimento médio
anual dos sócios dessas empresas
foi de R$ 33.916,00. A regressividade resultante foi de R$ 1,48 bilhão.

Para atualizar o número para 2010,
com o mesmo intuito de dimensionar o problema de maneira mais
atual, foram necessárias algumas
hipóteses. Em primeiro lugar, buscou-se o dado mais recente acerca do total do faturamento das
empresas do SIMPLES. O número
mais recente encontrado foi o disponibilizado em um relatório do
Serviço Brasileiro de Apoio ao Empreendedor e Pequeno Empresário
(SEBRAE), As Pequenas Empresas
do Simples Nacional. O faturamento refere-se a 2009 e foi atualizado
para 2010 através do crescimento
do PIB durante o mesmo período,
excluindo-se as atividades de agropecuária extrativa, os serviços
industriais de utilidade pública
(SIUP), a administração pública, os
serviços de informação e a intermediação financeira.
O estudo do SEBRAE também divulgou o número de microempresas e EPP para o mesmo período (2009), e a Agência Nacional
SEBRAE de notícias divulgou em
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seu site o número aproximado de
empresas no SIMPLES em 2010,
fazendo a distinção de que, dos 4,5
milhões totais, cerca de 800.000,00
eram microempreendedores individuais. Assim, utilizou-se a mesma
proporção entre microempresas e
EPP do ano de 2009 para o ano de
2010.

Outra hipótese importante concerne ao número médio de sócios
por micro e pequena empresa.
Esse dado só foi disponibilizado
para o ano-calendário de 2005.
Sendo assim, adotou-se a mesma
proporção para 2010, viabilizando
a identificação da renda média dos
sócios, por tipo de empresa. Outro
dado cuja atualização mais recente se refere a 2005 é o da relação
lucro/faturamento e também se
adotou para 2010 a mesma proporção encontrada em 2005.
Agora é possível realizar o exercício de quanto se arrecadou de
IRPJ em 2010 contra a possível
arrecadação se os mesmos rendimentos fossem tributados pelo
IRPF. Foram utilizadas as alíquotas
mencionadas anteriormente de
0,3% (para as microempresas) e de
0,5% (para a EPP) para se apurar o
arrecadado de IRPJ. O microempresário continuou isento no exercício
de arrecadação potencial de IRPF,
uma vez que rendimentos até R$
17.989 não foram tributados no
ano-calendário de 2010 (o rendimento anual médio atualizado dos
microempresários para 2010 foi de

R$ 12.330). Já a pequena empresa
se enquadrou na tributação máxima, de 27,5%, para rendimentos
superiores a R$ 44.918,28 (o rendimento anual médio dos sócios
das EPP foi de R$ 58.947,00). Foi
adotada a dedução de 25% dos
rendimentos tributáveis para se
obter a base de cálculo, conforme
a tributação do IRPF no período
analisado.

O faturamento máximo do indivíduo caracterizado como MEI,
enquadrado na lei do Simples Nacional, era de R$ 36.000 por ano
até 2011, quando houve um aumento do limite para R$ 60.000, e
ele é isento do pagamento de IRPJ.
Como o MEI é a pessoa que trabalha por contra própria e que se
legaliza como pequeno empresário,
a estimativa da sua regressividade
foi feita a partir dos microdados
do Censo 2010 (o mais recente),
através da tabulação da renda dos
indivíduos que se declararam como
conta própria.
O Censo pergunta qual o valor do
rendimento mensal do trabalho
principal. Uma vez que os rendimentos mensais inferiores a R$
1499 foram isentos de IRPF no
ano-calendário de 2010, a faixa de
renda de interesse dos trabalhadores que se declararam como conta
própria é aquela entre R$ 1500 e
R$ 3000. Calculando a média dessa
faixa de rendimentos, ponderada
pela frequência de indivíduos que
nela se declararam, obtém-se uma
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média de R$ 2055 para os rendimentos tributáveis
do MEI. Encontrou-se uma regressividade de R$ 3,42
bilhões.

De acordo com as estatísticas do MEI, disponibilizadas no Portal do Empreendedor, o ano de 2010 teve
uma média de 750.138 empreendedores individuais
cadastrados no Sistema de Recolhimento em Valores
Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples
Nacional (SIMEI). Multiplicando o rendimento médio
mensal obtido pelo Censo por 12 salários e pelo total
de empresas optantes pelo MEI, encontram-se os rendimentos tributáveis, dos quais se deduz 25% para
chegar à base de cálculo. Os rendimentos entre R$
1.499 e R$ 2.246 foram tributados em 7,5% no ano-calendário de 2010, e calcula-se, assim, uma regressividade de R$ 1,04 bilhão.

Uma vez que o site do Portal do Microempreendedor
disponibiliza o número de declarantes do MEI para
2013, é interessante atualizar o rendimento mensal
médio calculado para o mesmo período. Isso foi feito
através da Pesquisa Mensal de Emprego (PME). A
pesquisa informa os rendimentos médios dos trabalhadores por conta própria, mensalmente, nas regiões
metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Calculando
a média anual (para 2010, 2011, 2012 e até o mês de
abril para 2013) e a variação entre 2010 e abril de
2013, obtém-se o rendimento médio atualizado de R$
3330 para 2013. Como a Receita Federal já disponibilizou a tabela progressiva para o ano-calendário de
2013, pode-se verificar que os rendimentos mensais
entre R$ 2.563 e R$ 3.418 enquadram-se na alíquota
de 15% e o cálculo da regressividade do MEI de forma
análoga para 2013, com um resultado muito mais expressivo, de R$ 13,8 bilhões.
Vale ressaltar que está sendo estudado outro aumento
para o faturamento bruto dos empreendedores individuais e as atividades permitidas que se enquadram no
MEI têm sofrido repetidas inclusões. Isso deve aumentar ainda mais o seu efeito regressivo no futuro.

3 Resultados
1

A carga tributária bruta no ano-calendário de 2010
foi da ordem de R$ 1,3 trilhão, o que representou
33,53% do PIB do período. A regressividade causada
pelo Lucro Presumido e pelo SIMPLES (incluindo o
MEI) para o mesmo período foi de R$ 8,47 bilhões, o
que elevaria a carga tributária para 33,76% do PIB.
Esses valores se tornam ainda mais expressivos se
analisados pela perspectiva da arrecadação específica
do imposto de renda da pessoa física. A regressividade
calculada representa 10,57% do IRPF arrecadado em
2010.
Os resultados estão sintetizados na tabela a seguir:

Tabela 1 - Comparativo Entre a Arrecadação Atual
e a Arrecadação Potencial com Contribuintes
Enquadrados nos Regimes Simplificados

R$ Bilhões
Lucro Presumido
SIMPLES Microempresas
SIMPLES - EPP
SIMPLES - MEI
Total

Arrecadação
Atual
18,04

Arrecadação
Potencial IRPF
22,04

Regressividade
-4,00

0,49

0,00

0,49

1,82

5,73

-3,91

0,00

1,04

-1,04

20,35

28,82

-8,47

Fonte: RFB, elaboração própria.

4 Considerações Finais
Os sistemas simplificados devem ser analisados de
maneira muito crítica, pois não constituem uma solução permanente e eficiente para a fonte de recursos
públicos em um sistema tributário estável. Eles representam uma tentativa de mitigar as limitações da
administração fiscal e a baixa capacidade de gerenciar
suas obrigações tributárias por parte dos contribuintes das pequenas empresas. Os problemas a serem
solucionados pela administração tributária para a
implementação de um sistema de arrecadação neutro
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são complexos demais para serem
eliminados no médio prazo.

Alguns desses impostos até cumprem o seu papel de aumentar a
receita tributária no curto prazo.
Porém, eles não deveriam ser adotados como soluções permanentes,
uma vez que corroem suas próprias bases de arrecadação, assim
como as de outros impostos, geram
distorções e ineficiências, além
de desestimular o investimento e
o crescimento econômico. Outro
agravante é o fato de que à primeira vista os sistemas simplificados
parecem progressivos, mas são na
verdade um canal de desigualdade
horizontal, uma vez que introduzem tratamentos diferenciados
para empresas e indivíduos que
operam em condições econômicas
muito parecidas.

A recomendação de um desenho de
política tributária adequado para
sanar o efeito regressivo dos regimes especiais para as empresas de
menor porte foge ao escopo deste
artigo. Porém, vale ressaltar que
existem medidas de curto prazo
que podem tanto gerar estímulos
aos pequenos negócios como isentar a tributação dos lucros a serem
reinvestidos.

No que diz respeito às distorções
das rendas, seria interessante
adot ar medidas que trat assem
as receitas das empresas como
rendimentos/salários de seus proprietários, que teriam que declará-los pelo sistema convencional de
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arrecadação de impostos da pessoa física. Nos Estados Unidos, as
empresas que operam dessa forma
são chamadas de “pass-through
entities”. Para os efeitos de arrecadação do imposto de renda federal,
as receitas dessas empresas são
tratadas como rendas dos sócios ou
investidores, o que ainda evita que
os ganhos possam ser tributados
mais de uma vez.

Os avanços nas tecnologias da
informação estão facilitando os
mecanismos de declaração e pagamento de impostos e o uso de
métodos simplificados de contabilidade fiscal para os pequenos negócios. Por essa razão, as autoridades
deveriam considerar os regimes
simplificados como uma transição
para o regime tributário geral,
não como seu modus operandi. Os
regimes tradicionais respeitam
em maior medida os princípios de
neutralidade dos impostos e não
estimulam que os empreendimentos continuem pequenos, ou que
eles se segmentem, o que é caracterizado como “nanismo fiscal”. Eles
também não concedem benefícios
fiscais que geram as desigualdades
horizontais criadas pelos regimes
simplificados.
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Palgrave Macmillan, 2013. 307 p.
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1 Introdução
O indicador de performance econômica mais difundido é o Produto
Interno Bruto (PIB). Uma de suas
principais limitações está em não
deduzir do valor da renda gerada
a perda de capacidade produtiva
imposta como contrapartida, a
qual advém do inevitável desgaste de máquinas, equipamentos,
instalações, e da própria força de
trabalho e também da (igualmente
inevitável) exaustão do capital natural − o que os autores chamam de
“liquidação de ativos”.

Um exemplo extremo, porém esclarecedor, é o de um país que, em
um determinado período, promova

o aumento do valor total de sua
produção, líquido do valor total
de insumos e fatores de produção
empregados – o que é equivalente a
promover o crescimento econômico, tal como medido pelo PIB –, com
base no desmatamento de suas florestas e no consumo de todas suas
reservas de recursos minerais.
Porém, findo este período, o país
acabaria desprovido de recursos
para promover um novo período
de crescimento. De fato, o próprio
funcionamento de sua economia
seria prejudicado sem os serviços
ecológicos, hidrológicos e climáticos prestados pelas florestas e sem
reservas minerais para alimentar
a produção de aço, ferro, bauxita,
alumínio e derivados.

É por esse motivo que a questão
referente à durabilidade do crescimento, ou da sustentabilidade da
trajetória seguida pela economia,
se mostra relevante. A maneira
como esta questão é respondida na
prática pelas nações não pode ser
apreendida a partir da trajetória
do PIB. Um indicador da capacidade produtiva da nação, ou, alternativamente, do valor total dos ativos
que compõem esta capacidade, se
mostra necessário. Este é o fundamento do livro aqui resenhado,
o qual foi publicado em 2011 pelo
Banco Mundial (BM, 2011), como
continuação de um estudo previamente divulgado em 2006 (BM,
2006).
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Trata-se de uma comparação internacional e intertemporal do valor
dos ativos detidos por uma nação,
ou de sua riqueza, a qual se desdobra em:
1) Capital manufaturado: máquinas,
equipamentos e instalações;

2) Capital natural: terra de uso
agropecuário, florestas, recursos
naturais não renováveis minerais
e energéticos (também denominados recursos subterrâneos) e;

3) Capital intangível: capital humano, institucional (direitos
de propriedade e estruturas de
governança) e social, bem como
o balanço dos ativos e passivos
detidos pelo país nas relações que
mantém com outros países.
O processo de construção da riqueza nacional, que subentende não
apenas o manejo de sua magnitude
total, mas também de sua composição, ou seja, de sua subdivisão
entre as três categorias antes detalhadas, é entendido como desenvolvimento.

Outra medida de performance econômica empregada no livro é a
poupança líquida ajustada (PLA)
ou poupança genuína (Box 1.1,
p.18-20 e p.37-42). Esta, segundo
os autores, é uma medida mais
adequada para mensuração de
variações da riqueza nacional do
que o PIB líquido do valor do capital natural dilapidado. Trata-se da
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poupança tradicionalmente calculada nas contas nacionais, descontada pelo valor da depreciação do
capital manufaturado e do capital
natural (redução de estoques de
recursos e degradação ambiental)
e creditada por investimentos em
educação.

A rationale da medida está em que
a acumulação de riqueza nacional
exige investimento em ativos e
poupança (investimento postergado) (p. 37).
Com a PLA negativa entre dois instantes de tempo, pode-se concluir
que a capacidade produtiva − representada pelo capital manufaturado e pelo capital natural − foi
reduzida em uma proporção maior
do que o recurso que foi possível
acumular para a reposição (poupança). Ou seja, a riqueza nacional
sofreu redução no período (p.41).
Uma PLA positiva significaria aumento da riqueza nacional.

Os autores sustentam, portanto,
que o monitoramento da performance econômica de um país deve
se orientar por duas medidas: (i)
uma medida de riqueza, esta sendo
um indicador acumulado e, portanto, pouco sensível a medidas e
políticas implementadas em um
determinado período e; (ii) uma
medida de poupança genuína, a
qual se mostra um indicador instantâneo de performance.

As medidas de PLA e de riqueza
nacional, calculadas pelos autores, resultam de pesquisas conduzidas por um célebre grupo de
cientistas sociais, entre eles, Kenneth Arrow, Partha Dasgupta, Karl-Göran Mäler, Amartya Sen, Joseph
Stiglitz e Jean-Paul Fitoussi (p.1516). Foram obtidas para 124 países
para os quais os dados necessários
estavam disponíveis para os anos
de 1995, 2000 e 2005. As próximas
seções detalham aquelas que me
parecem ser as principais conclusões do texto acerca desta contabilidade da riqueza das nações.

2 Principais tendências para a
riqueza das nações no período
1995-2005

Duas são as principais tendências
evidenciadas pelas estimativas de
riqueza nacional (vide Tabelas 1 e
2):
1) O capital intangível corresponde
à maior fatia da riqueza nacional,
e o tamanho desta fatia é tão
maior quanto maior o valor da
renda per capita nacional;

2) O capital natural corresponde à

segunda maior fatia da riqueza

nacional para os países dos grupos de baixa renda e de renda

média baixa, e o tamanho desta
fatia é tão menor quanto maior
o valor da renda per capita nacional;
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Se o valor relativo da renda per capita for, portanto,
tomado como indicador do nível de desenvolvimento
alcançado por um país − como geralmente é, pela análise macroeconômica tradicional −, desenvolvimento
significa transformação de capital natural em capital
humano, institucional e social (p. 42).
É exatamente o que se observou, de 1995 a 2005, para
os países agrupados na categoria de renda nacional
denominada “países de renda média baixa”, entre os
quais a economia chinesa é a mais importante. O aumento do nível de riqueza per capita destes países apenas se mostra, comparativamente aos demais grupos,
tão expressivo como a alteração na composição desta
riqueza: a participação do capital natural caiu de 34%,
em 1995, para 25% em 2005 (p. 6).

T.abela 1 – Riqueza e sua Composição para Classes de
Renda* em que as Nações Mundiais são Classificadas
pelo Banco Mundial, 1995

Classe de renda

Riqueza Riqueza
total
per
(US$
capita
bilhões)
(US$
bilhões)

Capital
intangível
(%)

Capital
manufaturado
(%)

Capital
natural
(%)

Baixa renda

2.447

5.290

48

12

41

Renda média
baixa

33.950

11.330

45

21

34

36.794

73.540

68

17

15

421.641

478.445

80

18

2

504.548

103.311

76

18

6

Renda média
alta
Renda alta
OCDE
Mundo

Nota: *A lista atualizada (o texto resenhado é de 2011) com os países

pertencentes a cada classe de renda pode ser encontrada no

link http://data.worldbank.org/about/country-classifications/
country-and-lending-groups.

Fonte: BM (2011, table 1.1).

Tabela 2 – Riqueza e sua Composição para Classes de
Renda em que as Nações Mundiais são Classificadas
pelo Banco Mundial, 2005
Classe de
renda

Riqueza
total
(US$
bilhões)

Riqueza
per
capita
(US$
bilhões)

Capital
intangível
(%)

Capital
manufaturado
(%)

Capital
natural
(%)

Baixa renda

3.597

6.138

57

13

30

Renda média
baixa

58.023

16.903

51

24

25

Renda média
alta

47.183

81.354

69

16

15

Renda alta
OCDE

551.964

588.315

81

17

2

Mundo

673.593

120.475

77

18

5

Fonte: BM (2011, table 1.1).

O capital intangível é tanto o componente da riqueza
nacional que exibe a maior taxa de crescimento como
o que detém a maior participação na riqueza total
(p.6). Os autores atribuem o aumento da riqueza intangível a investimentos em educação, mudanças institucionais e de práticas de governança em geral (p.6).
Contabilmente, o componente intangível é estimado
a partir da diferença entre riqueza total e a soma dos
valores do capital natural e do capital manufaturado.
Na prática, a riqueza intangível corresponde, em sua
maior proporção, a capital humano, o que vale para
praticamente todos os países.

Na China, a participação do capital humano na riqueza
total cresceu consideravelmente no período de 1995 a
2005, assim como o nível da riqueza total, um fenômeno também observado para outros países. O destaque
do caso chinês está na magnitude deste aumento e
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também no processo de mudança
social que o condicionou (cap. 6).

3 Capital Natural

3.1 Sustentabilidade Fraca x Forte
É recomendado que o capital não
renovável seja manejado de maneira a que sua exaustão dê origem a
outras formas de capital, uma recomendação que, aparentemente,
decorre (i) da concepção solowiana
de sustentabilidade fraca e; (ii)
da natureza não renovável de tal
capital. Para o capital natural renovável, florestas, p.ex., os autores recomendam a criação de direitos de
propriedade e “regimes de manejo”
em prol do manejo sustentável.
Os autores vão além da sustentabilidade fraca, enfatizando a impossibilidade de substituir o capital natural, dados os serviços
peculiares por ele prestados (entre
eles a ciclagem de nutrientes, a
regulação dos regimes climático
e hidrológico, entre outras). Além
disso, a degradação do meio ambiente dá origem a impactos que
afetam o bem-estar em um âmbito
espaço-temporal não pontual, uma
vez que boa parte dos ativos que o
constituem são bens públicos, dos
quais dependem não apenas a geração atual (p.7-8).

Mesmo para os países ricos, para
os quais o capital natural não representa mais do que 2% do valor
de sua riqueza, é recomendado
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um planejamento orientado à conservação do potencial natural de
prestação dos serviços essenciais
de suporte à vida.

3.2 Limitações das Estimativas de
Capital Natural

Os valores dos serviços ecossistêmicos não estão discriminados
nem foram estimados separadamente. Porém, fazem par te do
valor representado, por exemplo,
pelo potencial produtivo da terra
empregada pela agropecuária, uma
vez que este valor depende de serviços ecossistêmicos que dão suporte à agropecuária − os autores
dão como exemplo o valor de agentes polinizadores e de reservas de
água subterrâneas.

O problema então não é de subestimação do valor do capital natural,
mas de atribuição de parte deste
valor aos itens de capital natural
que não provêm os serviços, mas se
beneficiam deles. O que é inadequado para a formulação de políticas,
uma vez que se deixa de explicitar
que o valor da terra correntemente
utilizada para a agropecuária tem
como fundamento serviços prestados por florestas e por outros ecossistemas. As amenidades providas
pelas belezas naturais também são
desconsideradas (p. 17).

3.3 Gases de Efeito Estufa

O valor do estoque de dióxido de
carbono (CO2) historicamente emi-

tido pelos países, dado pelo produto entre o volume do estoque pelo
custo social médio por tonelada
de CO2, é deduzido da riqueza total
acumulada (p.13 e cap.4).

Os cálculos levam em conta a dissipação do CO2 regida por leis físicas.
Esta é, contudo, lenta o bastante
para que uma tonelada de CO2 se
mantenha na atmosfera 100 anos
após ter sido emitida.
O texto não tem por objetivo discutir os aspectos éticos inerentes ao
problema de atribuição da responsabilidade pelas emissões históricas aos países que as originaram.
Como é dito no início do capítulo 4,
trata-se de uma abordagem “positiva”, para a qual basta mensurar o
valor dos estoques.

Uma mensagem que merece ser
destacada é a de que 80% do dano
causado pelas mudanças climáticas afetará, exclusivamente, os
países em desenvolvimento. Estes
também respondem pela maior
proporção das emissões mundiais
atualmente (p.77).

3.4 Tendências

Todas as regiões geográficas consideradas, nas quais se localizam
os países em desenvolvimento,
aumentaram sua riqueza per capita entre 1995-2005, mas a África
subsaariana foi a que apresentou
menor aumento, apenas de 4%
(p.9). Duas trajetórias prevale-
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ceram: a primeira, seguida pelo
grupo de 12 países liderado pela
Nigéria (e incluindo Congo e Zimbábue), representou a queda do
nível de riqueza per capita, tendência que contribuiu para rebaixar
o crescimento médio do grupo. A
segunda trajetória, seguida por um
grupo de 27 países liderado pela
África do Sul (e incluindo Botswana, Etiópia, Gana, entre outros), é
uma história de aumento do nível
de riqueza; 2/3 dos países africanos seguiram esta última tendência.

A queda na riqueza nacional para
o grupo de 12 países resultou da
perda de valor da terra de uso
agropecuário (p.55-57), um componente do capital natural. E isto
por conta da queda de preço dos
produtos agrícolas, a qual mais do
que compensou o aumento da área
total cultivada e da produtividade
(ou rendimento agrícola). O aumento do valor dos recursos subterrâneos (minérios e energia fóssil) − o
principal componente do aumento
do valor do capital natural para
os países subsaarianos − não pôde
compensar, para o grupo de 12
países, a perda do valor da terra de
uso agropecuário.
O aumento do valor dos ativos subterrâneos contribuiu para 50% do
aumento da riqueza total do Oriente Médio e da África do Norte.

A terra agrícola é o ativo com maior
fatia do valor total do capital natural para a Ásia, América Latina e
África Subsaariana. Na Europa,
Ásia Central, Oriente Médio e África do Norte, os recursos subterrâneos detêm a maior fatia do capital natural, o que é de se esperar,
dada a importância das reservas
de energia fóssil e de minérios em
tais regiões.
O aumento do valor do capital natural contribuiu para 17% do aumento do valor da riqueza total
da América Latina e Caribe. O que
resultou do aumento do valor da
terra de uso agropecuário, das florestas e dos ativos subterrâneos.
Para o Brasil, o aumento do valor
da terra coberta por florestas resultou em um aumento de 14% da
riqueza total (p. 59), o que teve
como principal determinante o aumento dos preços da madeira.

4 Evidências Quanto ao Desenvolvimento Sustentável: o Contrafactual da Regra de Hartwick
A regra de Hartwick é o princípio
segundo o qual o nível de consumo
pode ser mantido, mesmo sob a redução progressiva das reservas de
recursos naturais não renováveis
(carvão, petróleo, ferro, urânio
etc.), se a renda gerada a partir do

consumo destes recursos for investida em ativos produtivos (p.9-11).

Os autores fazem um exercício
contrafactual, perguntando: qual
seria a riqueza das nações no caso
hipotético em que elas houvessem
praticado a regra de Hartwick no
período 1995-2005 (p.9-11)? O diferencial da riqueza sob a validade
desta hipótese contrafactual com
o nível efetivamente observado
tanto indica se as nações praticaram a regra de Hartwick como,
para o caso daquelas que não praticaram (i.e., que registraram discrepância relevante), provê uma
medida da perda que sofreram por
escolherem tal caminho.
Trinidad e Tobago (Caribe), p.ex.,
teria uma riqueza três vezes maior
do que a acumulada se tivesse praticado a regra de Hartwick. A Venezuela teria um nível duas vezes
maior, o Gabão (África Central),
três vezes maior. A Nigéria, quatro
vezes maior. O Congo, cinco vezes
maior (Figura 1.2, p.10).
Entre os países que aparentemente
seguiram a regra de Hartwick (ou
seja, aqueles que obtiveram riqueza não inferior ao que prevaleceria
no contrafactual) estão Brasil, México e Peru (Figura 1.3, p. 11).
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