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Finanças Públicas: Resultado Fiscal Negativo Reﬂete Momento
Eleitoral e Mudanças à Vista
V

São duas as questões relativas às
inanças públicas neste período. A
primeira é o resultado fraco das
contas públicas, especialmente a
incapacidade de o governo federal,
que já divulgou seus dados, assim
como os demais entes federados,
em obter resultados primários
prometidos para este ano. Contribuíram para isso, a estagnação da
economia brasileira, seja pela paralisação de atividades em alguns
dias de jogos da Copa da Fifa, seja
o simples fato de que, em ano eleitoral, como era esperado, há uma
ampliação dos gastos públicos, que
só devem ser contidos em 2015.
Menos do que um ajuste iscal robusto, consagrado pela visão de
uma parcela signi icativa dos analistas econômicos, deverá ocorrer
um rearranjo das contas públicas,

tendo como pano de fundo o calendário eleitoral.
Segundo o Resultado do Tesouro
Nacional, de 31 de outubro de 2014,
os resultados do governo central
icaram negativos em agosto e setembro de 2014: dé icit primário
de R$ 10,4 bilhões em agosto e de
R$ 20,4 bilhões em setembro. No
acumulado do ano até setembro,
o resultado foi de dé icit primário de R$ 15,7 bilhões, enquanto
a meta para 2014 é de um primário positivo de R$ 80,8 bilhões,
com eventual redução para R$
49 bilhões, considerando as deduções referentes ao PAC e despesas
de subsídios. As informações já
mostram que vai ser muito di ícil
a obtenção do resultado primário
inicialmente estipulado e expõe o
quadro de deterioração iscal do

M

S

(*)

Executivo federal. Fala-se, inclusive, da mudança das metas iscais
de inidas pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2014, ou seja,
se icou mais di ícil maquiar a situação, mude-se a legislação. Mas o
fato persiste. Havia uma tendência
de negar a piora nos resultados já
desde o ano passado, e a desaceleração da economia e o ano eleitoral
levaram a esse resultado negativo.
Os dados divulgados apenas con irmaram o que a maioria já percebia,
um ano de política iscal expansiva
não teria como entregar o primário prometido, nem mesmo na sua
versão light.
De fato, a receita total teve crescimento de R$ 60 bilhões na comparação dos acumulados de janeiro
a setembro de 2013 e 2014, o que
representa acréscimo nominal de
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7,2%, ligeiramente superior à in lação acumulada no
período, em torno de 6,5%. No entanto, as despesas
primárias aumentaram em R$ 88 bilhões, o que representa aumento de 13,2% nominal, ou expansão de
7%. Esse aumento concentra-se no Tesouro, uma vez
que a Previdência e o Banco Central apresentaram
resultados relativamente estáveis. E no Executivo,
destaca-se o crescimento das despesas do Plano de
Aceleração do Crescimento (PAC), com aumento de R$
15 bilhões na comparação dos acumulados de janeiro
a setembro entre 2013 e 2014. Destaca-se, também,
o aumento das Despesas Discricionárias de R$ 21,8
bilhões, sendo R$ 10 bilhões no Ministério da Saúde,
R$ 5,6 bi no Ministério da Educação e R$ 1,2 bi no
Ministério de Desenvolvimento Social. Esse conjunto
de grandes gastos sugere uma aceleração de despesas
relacionadas ao ciclo eleitoral, assim como o discurso
de controle iscal em 2015 vai na linha desse mesmo
ciclo, independentemente do partido no poder.
Em relação aos gastos, destaca-se, também, a compensação ao Regime Geral da Previdência, em função da
mudança do regime de contribuições de vários setores
econômicos: na comparação do acumulado de janeiro
a setembro de 2013/2014, isso signi icou aumento
de R$ 6,8 bilhões. Como o regime de arrecadação da
Previdência sobre faturamento, inicialmente restrito
a alguns setores e temporário, foi alterado para permanente e ampliado em número de setores envolvidos,
essa compensação à Previdência tende a aumentar
com o tempo e se estabilizar quando o novo sistema
tiver se estruturado.
Uma consequência da mudança da situação de superávit para dé icit primário é o aumento da necessidade
de inanciamento do governo federal, estimado em
R$ 21 bilhões pelo Banco Central no conceito abaixo
da linha, no acumulado do ano de 2014 até setembro.
Consequentemente, houve a queda da credibilidade
na situação iscal do País e poderá ocorrer rebaixamento do grau de investimento pelas agências de
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classi icação de risco internacionais. Daí o discurso
pós-eleitoral sobre a próxima realização da “lição de
casa”, com ênfase em controle de despesas. O Grá ico 1
mostra a evolução do Resultado Primário do Governo
Central ao longo dos últimos anos, destacando-se a
forte queda do primário em 2009, como consequência
da crise internacional e sua recuperação a partir de
2010, mas a partir de 2012 já apresenta uma trajetória
declinante. O Grá ico 2 mostra o resultado primário
mensal entre 2013 e setembro de 2014. Com exceção
de alguns meses − nos quais ocorre um pico de arrecadação −, de modo geral, a característica é de resultados negativos, que aumentaram nos últimos meses.

Gráﬁco 1- Resultado Primário Anual do Governo
Central - R$ - Milhões - 2008-2013

Gráﬁco 2 - Evolução Mensal do Resultado Primário do
Governo Central - R$ Milhões - Jan/2013 a Set/2014
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A segunda questão aqui destacada
é a mudança no arcabouço institucional das inanças públicas, com
ampliação da receita transferida
aos Municípios pelo Fundo de Participação dos Municípios (FPM), e a
mudança no indexador dos contratos de re inanciamento das dívidas
de Estados e Municípios realizados
a partir do inal dos anos 90 do
século passado. Pode-se imaginar
que essas mudanças tenham já alguma relação com o próximo ciclo
eleitoral, as eleições municipais de
2016, para as quais essas medidas
ajudarão em muito a capacidade
inanceira dos governantes já estabelecidos.
A alteração no FPM foi aprovada no
Congresso pela Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 426/2014,
que ainda precisa passar por nova
votação, já que é uma alteração
da Constituição Federal. Segundo
essa PEC, os Municípios receberão
uma parcela adicional de 1% da
arrecadação do Imposto de Renda
(IR) e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), em julho
de cada ano, sendo que em 2015
o aumento será de apenas 0,5% e
a partir de 2016 esse percentual
atingirá o máximo de 1%. Esse
aumento do FPM bene iciará e será
repartido por todos os Municípios
brasileiros1 e efetivamente serve
apenas para compensar a perda na
partilha da arrecadação do FPM
em função dos subsídios dados
pelo governo federal envolvendo o
IPI, base das transferências partilhadas.

No que diz respeito à mudança nos
custos inanceiros das dívidas dos
contratos de re inanciamento, os
maiores bene iciários são os maiores Municípios, especialmente São
Paulo e Rio de Janeiro, e os Estados mais endividados, com destaque para São Paulo. Neste caso, o
Projeto de Lei Complementar 99
de 2013, também aprovado pelo
Congresso e aguardando o posicionamento do Poder Executivo,
modi ica a Lei Complementar 101,
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e sua principal
inovação é a mudança dos indexadores dos contratos entre a União
e alguns Estados e Municípios, com
a substituição do Índice Geral de
Preços (IGP-DI), da FGV, pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), da Fundação Instituto Brasileiro de Geogra ia e Estatística
(IBGE), para a atualização dos valores, a partir de 1ͦ de janeiro de
2013. Em relação aos juros, que
variavam conforme o contrato, a
nova regra estabelece que devem
ser de 4% ao ano, aplicados depois da atualização monetária dos
valores pelo IPCA. Além disso, os
encargos icam limitados à taxa
Selic dos títulos federais a partir
de janeiro de 2013. A União ica
autorizada a conceder descontos
sobre os valores apurados desde a
celebração dos contratos até janeiro de 2013, atualizados pela Selic.
Então, apesar de cada contrato de
re inanciamento ter uma evolução
característica, a maioria dos níveis
de governo subnacionais deve se
bene iciar da alteração propos-

ta, especialmente pelo indexador
usado. Além disso, essa nova legislação autoriza a União a conceder
descontos nos encargos passados
até 2012, mas não a obriga a fazê-lo, o que pode servir de base para
novos acordos envolvendo outras
questões federativas, como mudanças na legislação de impostos
indiretos.
Isso nos leva à sempre lembrada
reforma tributária, que deve entrar
na pauta de 2015, com a simpli icação do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), de
âmbito estadual e compartilhado
pelos Estados com seus Municípios,
e da Contribuição para a Seguridade Social (Co ins) e do Programa
de Integração Social (PIS). No que
diz respeito ao ICMS, trata-se de
um imposto cuja sistemática é altamente complexa, pois cada um
dos Estados tem grande autonomia
em relação a alíquotas e base de
cálculo na circulação interna e uma
disputa por empreendimentos que
geram distorções entre os entes
2
federados através da guerra iscal.
No caso da Co ins, assim como da
maioria das contribuições, o que
se tem visto ao longo das últimas
duas décadas é seu crescimento,
principalmente no nível federal e
não compartilhamento automático com Estados e Municípios, que
acabam sendo obrigados a celebrar
convênios que podem vir a ser objeto de troca no mundo político.
A conclusão geral é que os resultados de 2014 seguiram a lógica
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do ciclo político; o ajuste à frente acabará sendo uma
consequência desse ciclo e as mudanças no arcabouço
institucional têm também um componente ligado a ele,
visto que possibilitam a ampliação de gastos em níveis
subnacionais de governo, sem contudo que o governo
central partilhe de forma substancial e permanente o
aumento da arrecadação obtido nas últimas décadas
com Estados e municípios.

1 Segundo o Censo de 2010, havia 5.565 Municípios no Brasil e dois
tipos de distribuição, ou seja, uma destinada às capitais e a outra
em que os Municípios são enquadrados em faixas de população, de
modo que o aumento dos valores da base do FPM em 1% tem efeito
diferenciado conforme cada município.
2 Há também discussões para a regularização dos incentivos iscais
ilegais no âmbito da guerra iscal envolvendo o ICMS, o que deve ser
feito o mais rapidamente possível, pois segundo interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF), os incentivos irregulares recebidos por
empresas devem ser devolvidos aos Estados, e isto cria um enorme
risco para esses empreendimentos e empregos já estabelecidos.
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(*) Economista e doutora em Teoria Econômica pelo IPE-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Política Monetária
R

A amostra mais usada como medida de desempenho
de todo um mandato é o período dos 100 primeiros
dias, quando o poder e a capacidade de mudanças
estão no seu ponto máximo.
O relógio do novo mandato presidencial começou a
andar a partir do dia da reeleição com o anúncio de
diálogo e mudanças. Foi bem recebido e reforçado com
um ajuste na política monetária, necessário e atrasado. Todavia, foi só. O tempo passa e conspira contra;
com mais do mesmo, não teremos um bom resultado.
O cenário externo é neutro para o Brasil. Na média,
o crescimento mundial está em uma tênue trajetória
ascendente, com os Estados Unidos acelerando o crescimento, a China crescendo num patamar mais baixo
e a Europa com uma recuperação mais lenta do que a
projetada anteriormente.
As projeções são de preços de commodities estáveis
com um viés de queda e de taxas de juros mais altas,
mas ainda num nível abaixo da média histórica.

Projeções de Crescimento da Economia Mundial
PIB

2015

2016

2017

2018

Mundo

3,8

4,0

4,0

4,0

EUA

3,1

3,0

3,0

2,7

China

7,1

6,8

6,6

6,4

Europa

1,8

2,0

2,0

2,0

América Latina

2,2

2,8

3,1

3,2

Estados Unidos, China e Europa respondem por metade do PIB mundial e são o destino de metade das

L

T

(*)

exportações brasileiras. É razoável projetar um crescimento da quantidade exportada para esses destinos,
com preços com viés de baixa, todavia, inferior aos
ganhos em volume. Portanto, com um impacto líquido
positivo para o Brasil.
Um senão é a Argentina. É o maior destino individual
das exportações industriais brasileiras e tudo indica
que está passando por uma crise que ainda vai piorar.
É uma questão de tempo ou de mudanças, algo que a
presidente de lá não costuma praticar. Portanto, é desalentador para o Brasil.
Há dois riscos latentes no cenário externo: a) um ajuste brusco nos mercados bursáteis, mas sem grandes
impactos além dos inanceiros; e b) problemas geopolíticos inesperados, originários de locais como a Coreia
do Norte, o Oriente Médio e a Europa do Leste, mas são
remotos.
Em síntese, o mundo entra numa trajetória de crescimento sólido e riscos baixos, favorável a um Brasil
com ambições de crescer, mas que atrapalha se o País
continuar com mais do mesmo.
Há praticamente consenso de que 2015 será um ano
de ajustes na economia brasileira e as projeções do
Focus são de crescimento do PIB de 1%, com aumento
gradativo de até 3% no inal da década.
É um desempenho fraco, quando comparado ao resto
do mundo, mas que pode surpreender positivamente
nos próximos anos. O motivo é que a quase totalidade
das projeções considera o custo dos ajustes, e não dá o
peso devido aos bene ícios − leia-se mais investimentos.

novembro de 2014
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É razoável projetar valores de crescimento do PIB de 2% em 2015, e
de até 4% em 2020, se forem feitas
as correções na política macroeconômica. Todavia, se a continuidade
da atual política prevalecer, também é razoável prever que o Brasil
caminhará para uma estag lação,
com o produto bruto estagnado,
a in lação alta e as taxas de juros
primárias com dois dígitos.
Ilustrando o ponto, em 1999, um
ano de ajustes iscal, monetário
e cambial, as estimativas eram
de uma queda de 4,0% do PIB em
março daquele ano. Entretanto,
o Brasil mostrou crescimento de
0,3% do PIB. Em nove meses, as
projeções foram elevadas em 4,3%;
o que aparentava ser uma grave
crise, tornou-se um crescimento
moderado.
Por outro lado, a demora em fazer
as adequações na política econômica e o uso de atalhos inconsistentes
causaram a “década perdida” ao
Brasil.
A intensidade de uma recuperação
depende da qualidade dos ajustes e
das reações do setor privado, que,
por sua vez, depende da correção
de rota.
Até agora, nestes primeiros dias do
novo mandato, foi “uma no cravo e
outra na ferradura”. Por um lado,
o aumento da Selic, na primeira
semana de governo, apontou para
um comprometimento maior com

o controle da in lação. Por outro,
a ata da reunião não foi incisiva o
su iciente. O resultado foi neutro,
com viés negativo.
A correção dos preços dos combustíveis é um exemplo de uma
medida certa, mas com a intensidade errada. Como a defasagem é
consideravelmente maior que o reajuste concedido, isso alimenta as
expectativas de reajustes maiores,
o que se propaga a todos os demais
preços. Faltou contundência.
Para o controle da alta de preços,
a terapia é: ajuste instantâneo das
defasagens das tarifas de transporte e energia, elevação dos juros
e comprometimento com o regime
de metas. Esta meta deveria ser
ixada em 5,5% para 2015 e ser
reduzida monotonicamente até
2,5% em 2018, com estreitamento
da banda.
A percepção da necessidade de
correção das tarifas e a percepção
da leniência com a meta alimentam
expectativas in lacionárias. Isto
torna o ajuste demasiadamente
longo com um custo social alto.
Um choque tem impacto inicial
forte, entretanto, possibilita mais
rapidamente taxas de in lação e
de juros mais baixas do que com o
tratamento gradual.
Todas as atenções estão para quem
será o próximo ministro da economia. A demora na sua nomeação
está consumindo tempo. A política
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a ser adotada é mais importante
do que o nome a ser indicado. Os
desa ios na macroeconomia são
grandes, mas todos superáveis.
Ajustes adequados podem fazer
muita diferença.
A maior preocupação é com a gestão do endividamento do governo.
A dívida bruta está ultrapassando
a marca dos 60% do PIB, colocando a economia numa dinâmica de
juros mais altos, menos crescimento e mais impostos, que deve ser
revertida rapidamente.
O País apresentou dé icit primário
nas contas de setembro, e isto é
preocupante. A correção é trabalhosa e demanda ações tanto do
lado da receita − para aumentar
a arrecadação − como do lado da
despesa, cortando gastos. É razoável antecipar que as escolhas
recairão em cortes de subsídios e
desonerações e reprogramação de
investimentos.
Há também alguns ganhos a serem
auferidos na composição do endividamento do setor público, trocando
dívida interna por externa, mesmo
com a alta dos juros internacionais. Já foram dados passos nessa
direção.
As contas externas estão apresentando dé icits crescentes. Embora
não preocupem ainda, urgem mudanças para aumentar a competitividade das empresas brasileiras.
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A gestão da política cambial é a mais complexa de
todas: o estoque de swaps cambiais é da ordem de $
100 bilhões; há descasamento entre ativos externos
líquidos e passivos externos líquidos da ordem de US$
200 bilhões; o câmbio está defasado e a percepção de
risco Brasil está em alta.
Um desmonte gradual do hedge cambial do governo
combinado com uma suave desvalorização da moeda
nacional deve ser a rota escolhida. A cotação do dólar
deve atingir R$ 2,60 ao inal de 2015 e R$ 3,20 em dezembro de 2020.

Um risco macroeconômico a ser considerando está na
taxa de câmbio. Embora seja pouco provável, é possível que haja uma desvalorização maior do que a projetada e uma volatilidade exacerbada das cotações de
divisas em razão da estrutura do mercado de câmbio
e da dinâmica do equilíbrio externo.
Resumindo: o Brasil vai surpreender, seja de forma positiva, com projeções de crescimento maior, seja − algo
abominado por todos, mas possível − entrando numa
estag lação.Tudo depende da eliminação do dé icit
mais perigoso de todos: o dé icit da ambição.

É pouco provável que reformas importantes sejam
feitas no próximo lustro; entretanto, pode-se esperar
aprimoramentos na tributação, na legislação trabalhista, na regulação cambial e no código processual,
contribuindo para melhorias na competitividade do
País.

(*) Fipe. (E-mail: robertotroster@uol.com.br).
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Setor Externo: Modelo de Financiamento do Setor Externo Permanece
V

Os resultados do Balanço de Pagamentos até setembro, disponíveis
no site do Banco Central no momento da elaboração deste artigo,
mostram a continuidade do modelo
brasileiro no que diz respeito ao
setor externo, dé icit em Transações Correntes e superávit na Conta
Financeira. A Tabela 1 apresenta os
resultados para setembro de 2013
e 2014 e os resultados acumulados
entre janeiro e setembro desses
anos; o Grá ico 1 permite a visualização dos principais agregados.
O resultado das Transações Correntes do Brasil foi negativo em
US$ 7,9 bilhões em setembro de
2014, e no acumulado do ano o
resultado icou negativo em US$
62,3 bilhões, o que representa um
dé icit de 3,72% do PIB estimado
para o ano. Sem dúvida, é um valor
elevado, mas que continua sendo
inanciado pela Conta Capital e
Financeira, que, no acumulado de
janeiro a setembro, apresentou
um resultado positivo de US$ 78,4
bilhões. O resultado negativo no
acumulado do ano de 2014 deve-se
principalmente ao dé icit de serviços não fatores de produção (resultado negativo de US$ 36 bilhões) e

às rendas, com resultado negativo
de US$ 25 bilhões.
No acumulado de janeiro a setembro de 2014, os itens de Serviços
que mais impactaram foram, como
de costume, Aluguéis de Equipamentos (-US$ 16 bilhões) e Viagens
(-US$ 14 bilhões). Este último item
continua pressionando o Balanço
de Pagamentos (BP), apesar de
alterações no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre algumas modalidades de compra de
moeda estrangeira que foram realizadas com o objetivo de encarecer
as viagens internacionais. Entre os
itens com resultado negativo da
conta de Rendas de fatores de produção, destacam-se o pagamento
de juros (-US$ 10 bilhões) e Lucros
e Dividendos (- US$ 18 bilhões).
Os resultados do Balanço Comercial, apesar de negativos (-US$ 696
milhões), foram mais do que compensados pelas Transferências Unilaterais Líquidas (+US$ 1 bilhão).
Na Conta Financeira, destaca-se
a relativa estabilidade do Investimento Direto Líquido, US$ 46
bilhões entre janeiro e setembro de
2013 e US$ 47 bilhões entre janeiro
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e setembro de 2014, e o aumento
do Investimento em Carteira, que
passou de US$ 29 para US$ 35 bilhões na comparação dos acumulados entre janeiro e setembro de
2013 e 2014. Neste último item, o
aumento refere-se à entrada de recursos externos para aplicação em
títulos de renda ixa, pois as taxas
de juros internas continuam muito
elevadas para padrões internacionais, o que atrai poupança externa.
Como resultado dessa movimentação entre a economia brasileira
e o setor externo, as reservas aumentaram em US$ 20 bilhões, no
resultado acumulado de janeiro a
setembro de 2014, mantendo-se
o modelo até aqui existente, ou
seja, o desequilíbrio de Transações
Correntes é inanciado com folga
pela Conta Financeira, acúmulo
de reservas e pressão de baixa
sobre a taxa de câmbio. Em relação
a esta, apesar de ter havido uma
depreciação nominal desde 2013, o
Banco Central ainda estima haver
uma valorização real em torno de
10%, tomando-se como base o ano
de 2005 e uma cesta de 15 moedas,
segundo sua participação nas exportações brasileiras, e de laciona-
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das pelos índices de preços desses
países. Esta taxa é denominada
“taxa efetiva”. O Grá ico 2 ilustra
a evolução da “taxa efetiva” desde
2004, de onde se percebe que há
uma sistemática tendência à apreciação cambial, ou seja, a estimativa está geralmente abaixo da base
(valor = 100).
A estimativa da “taxa efetiva” e da
apreciação cambial diz respeito
ao cálculo do desvio da taxa cambial de mercado em relação à taxa
efetiva estimada, considerando-se
relativamente estáveis os níveis
de renda interno e externo, o que
sabemos não ser a realidade dos
fatos. Entretanto, é uma medida do
quanto a taxa cambial se afastaria
do equilíbrio. No Brasil, apesar
de se ter como o icial o regime de
câmbio lutuante, o Banco Central
tem feito intervenções no mercado
cambial através de operações com
títulos atrelados ao câmbio para
minorar as lutuações e reduzir a
in lação proveniente dos produ-

tos e serviços importados, o que
leva a taxa cambial a se apreciar.
Como consequência dessa apreciação, há incentivos à importação
e desincentivo à exportação, com
impactos diferenciados segundo a
competitividade do setor envolvido. No caso brasileiro, em que setores ligados a commodities têm alta
competitividade no mercado mundial, essa distorção cambial tem
um peso menor em seus resultados
externos. Já na indústria, este é um
problema e desa io maior.
O Grá ico 3 ilustra o desempenho
dos componentes da exportação
brasileira, valores acumulados
em 12 meses, desde dezembro
de 2007. Depois de uma queda
entre 2008 e 2009, fruto da crise
internacional, houve forte expansão da expor tação de produtos
básicos, que dobraram seus valores exportados, enquanto ocorreu
expansão bem mais modesta dos
semimanufaturados e manufaturados, com tendência de queda

de valores nos últimos meses. O
Grá ico 4 apresenta a evolução do
índice de Commodities Composto,
calculado pelo Banco Central e
que inclui preços de commodities
da agropecuária, metais e energia.
Este índice mostra um espantoso
aumento de cerca de 40% nos preços entre 2007 e outubro de 2014,
indicando que o aumento das exportações de primários entre 2007
e 2014 foi fortemente impactado
pela subida de seus preços. Já em
2014, há reversão dessa tendência
e queda nos preços, no acumulado
do ano, de 22 % no preço do petróleo, 11% no milho, 20% no preço da
soja, 12% do trigo, queda de 2% no
suco de laranja e açúcar. Apenas o
café apresentou aumento de 78%
em seu preço em 2014. A reversão
da tendência de preços da maioria
das commodities ainda não se manifestou plenamente, pois há defasagem entre mudanças de preços e
a contratação e execução de novos
contratos. Isso deve ser percebido
no próximo ano.
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Tabela 1 – Resultados do Balanço de Pagamentos, Segundo o Banco Central do Brasil, Resultados dos Meses de
Setembro de 2013 e 2014 e Acumulados de Janeiro-Setembro de 2013 e 2014 – US$ Milhões
Discriminação

2013
set/13

Balança comercial (FOB)
Exportações
Importações

2014
Jan-set 13

set/14

Jan-set 14

1 992

- 1 760

- 940

- 696

20 850

177 505

19 617

173 635

18 858

179 266

20 556

174 330

Serviços

- 4 510

- 34 526

- 4 708

- 35 634

Rendas

- 407

- 26 216

- 2 392

- 27 496

161

2 220

132

1 095

- 2 764

- 60 282

- 7 907

- 62 730

1 079

62 460

7 664

78 376

61

929

26

417

1 018

61 531

7 638

77 959

Investimento direto (líquido)

2 660

46 407

6 114

46 772

Investimentos em carteira

6 911

28 958

5 296

34 649

- 35

101

- 367

- 201

- 8 519

- 13 935

- 3 405

- 3 260

Transferências unilaterais correntes (líquido)
Transações correntes
Conta capital e ﬁnanceira
Conta capital
Conta ﬁnanceira

Derivativos
1/

Outros investimentos
Erros e omissões

Variação de reservas ( - = aumento)

461

135

582

4 341

1 224

- 2 313

- 339

- 19 988

Memo:
Resultado global do balanço

- 1 224

2 313

339

19 988

Transações correntes/PIB (%)

-

- 3,61

-

- 3,72

IED/PIB (%)

-

2,62

-

2,74

Fonte: site do Banco Central do Brasil, acesso em 12 de novembro de 2014.
Nota: 1/ Registra créditos comerciais, empréstimos, moeda e depósitos, e outros ativos e passivos.

Gráﬁco 1 – Transações Correntes e Contas Capital e Financeira - US$ Milhões
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Gráﬁco 2 - Evolução da Taxa Cambial Efetiva, Segundo o Banco Central, Referente à Cesta de 15 Moedas, com
Ponderação de Cada Uma Delas Conforme a Participação do País nas Exportações Brasileiras, Base 2005=100

Gráﬁco 3- Valores Acumulados em 12 Meses das Exportações - US$ Milhões
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Gráﬁco 4 - Índice Composto de Commodities do Bacen

(*) Economista e doutora pelo IPE-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Pontos e Contrapontos Acerca das Mudanças na Distribuição
Funcional de Renda Brasileira
V

1 Diferenças Qualitativas na Análise dos Dados
No ar tigo anterior desta série,
vimos que o setor inanceiro vem
delineando novas formas de atuação capazes de manter sua média
de apropriação de renda mediante
as mudanças ocorridas no mercado
de trabalho e no per il da dívida
pública. Evidentemente, a parcela
da renda apropriada por um agente representa, simetricamente,
uma não apropriação por outros
agentes ou grupos. Assim, o endividamento dos trabalhadores no
presente representa transferência
de renda (juros) para o setor inanceiro no futuro. Por outro lado,
também vimos que houve clara

melhoria na distribuição pessoal
da renda há alguns anos e uma leve
melhoria na distribuição funcional
da renda há menos anos ainda, isto
é, aproximadamente desde 2005.
Cabe, aqui, lançar uma pergunta de
crucial importância. Seria factível
manter a possibilidade de melhoria
da distribuição funcional de renda,
no médio ou longo prazo, mediante
a transferência de renda representada pelo endividamento dos
trabalhadores? Ou, mais precisamente, como este quadro tende a se
de inir, se possível a irmar, no caso
brasileiro? Para tentar responder
a essas questões, o presente artigo iniciará uma discussão sobre
alguns componentes da distribui-

G

M

(*)

ção funcional de renda. Até o inal
desta série, serão reunidos elementos para uma possível resposta a
esta questão básica.
A questão que se coloca por trás
desta envolve fenômenos aparentemente antagônicos, mas não
inconciliáveis. Uma das causas
deste aparente antagonismo está
no fato de que a redução da pobreza nos últimos anos não se tem
feito acompanhar, no mesmo ritmo,
pelo crescimento do PIB e na direção das classes mais pobres.
Para tanto, vale expor uma tabela
comparativa entre o crescimento
1
do PIB e a evolução da PNAD que
capta razoavelmente a redução da
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pobreza. Existem alguns problemas especí icos em
comparar essas pesquisas. Por isso, na tabela abaixo
estão descritos o PIB per capita a preços constantes
de 2012 e a PNAD, para o mesmo período, com valores
in lacionados pelo INPC também para o ano de 2012.
No caso da PNAD, está descrito o rendimento médio
mensal real das pessoas com 15 ou mais anos de idade,

seguido de sua variação percentual em relação ao
ano anterior. No caso do PIB per capita, seria desnecessário calcular seu valor médio mensal, pois o que
importa é comparar, conforme abaixo, sua variação
percentual com a da PNAD, e esta seria a mesma para
o ano ou para o mês.

Tabela 1 – Dados Comparativos PIB e PNAD

ANO

PIB per capita (R$1000 de 2012)

% Variação em relação ao ano
anterior

PNAD rendimento real inﬂ*2012

% Variação em relação ao ano
anterior

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012

18,29
18,63
19,14
20,09
20,90
20,63
22,69
22,70

1,88
2,74
4,92
4,08
-1,30
3,20
0,06

801
846
917
933
970
989
1036
1113

5,62
8,39
1,74
3,97
1,96
4,75
7,43

Fonte: Ipeadata com dados do IBGE.
Elaboração própria.
Nota: *valores in lacionados pelo INPC.

O que se vê é que, exceto no ano de 2007, o rendimento
médio dos indivíduos captado pela PNAD variou positivamente mais do que quando captado pelo PIB. Como
sabido, este foi um ano excepcional para o Brasil, com
uma dupla injeção de credibilidade na economia brasileira em função do pré-sal e do investment-grade auferido pela economia brasileira em paralelo ao início da
crise inanceira dos EUA. Em 2008, mesmo já sofrendo
moderadamente os efeitos da crise, então em escala
internacional, houve ainda uma pequena vantagem
para o PIB mas, considerando uma margem de coniança sobre os dados, uma vez que esta comparação
não é perfeita, a diferença pode ser dita insigni icante.
A pergunta que cabe aqui seria: até que ponto a PNAD
seria capaz de sustentar uma real melhoria distributiva, se não acompanhada pelo crescimento do PIB, no
mesmo ritmo, sobretudo olhando-se para os últimos
(e pí ios) resultados recentes do PIB? Por outro lado,
até que ponto, mesmo a melhoria da distribuição
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funcional de renda, captada através do PIB, re letiria
uma tendência con iável? A discrepância entre as duas
pesquisas do IBGE se abriu progressivamente até que,
em 2012, mediante um crescimento do PIB menor que
1% e uma renda média, via PNAD, com aumento maior
que 7%, deu-se início a um debate mais pontual. Refe2
rências ao “pibinho” versus a “pnadona” dividem as
opiniões sobre o que está acontecendo e, sobretudo,
acerca da sustentabilidade de uma situação como
esta. Sem dúvida, trata-se da culminância e, talvez, do
esgotamento de um processo que envolve a redução da
pobreza absoluta. Sua continuidade, com progressiva
inclusão social, pode se tornar insustentável sem um
crescimento compatível do PIB. Apesar disso, aqueles
que acham tal processo virtuoso procuram separar
a “função” das duas pesquisas. Agora, tornemos a
visualizar o grá ico a seguir, já abordado em artigo
anterior, que mostra a decomposição do PIB em função
dos rendimentos relativos:
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Gráﬁco 1 - Composição do PIB pela Ótica da Renda

Fonte: IBGE/Sistema de Contas Nacionais. Elaboração própria.
Obs.: até o período em que este texto foi escrito não estavam disponíveis dados para além de 2009.

O grá ico aponta uma melhoria na
distribuição funcional da renda,
que se mostra bem discreta. Será
que existem elementos para dizê-la
sustentável? Em primeiro lugar, se
a participação do trabalho aumentou, é preciso identi icar de que
forma e quais os tipos de trabalho
que predominam nesses dados. Em
segundo lugar, é preciso identi icar, minimamente, de que forma
os excedentes operacionais bruto
e misto estão agregados, a im de
evitar interpretações enganosas
sobre seu conteúdo. Nesse sentido,
serão abertos três canais interpretativos, buscando desagregar ou
investigar aspectos que parecem
relevantes na análise dos dados do
Sistema de Contas Nacionais (doravante, SCN), tendo os resultados

da Tabela 1 como pano de fundo.
Dois desses canais, pelo tipo ou
per il, serão abordados neste artigo, e o terceiro, no próximo artigo,
contemplando outro tipo de investigação.

2 Primeiro Canal: Sobre os Rendimentos Trabalhistas e Suas
Origens
O primeiro canal está na percepção
de que o volume correspondente à remuneração dos empregados no Grá ico 1 não incorpora o
rendimento de autônomos, que se
encontra dentro do rendimento
misto bruto, cujo volume se soma
ao excedente operacional bruto
simples, gerando o que está sendo
denominado excedente operacional

bruto total. Isto induz à ideia de
que embora a economia brasileira
tenha aumentado seu grau de formalização no mercado de trabalho,
se comparados os rendimentos
totais do trabalho em relação ao
PIB no período, no que se incluiria
a parte autônoma do trabalho, esta
tendência provavelmente seria
suavizada, conforme será visto e
discutido a seguir.
A par t ic ipaç ão do trabal ho na
renda nacional é captada pelo SCN
tendo como principal referência a
folha de salários. Parte do trabalho
informal vem sendo incorporada,
com limitações, desde 2007, mas
é natural que boa parte desse tipo
de trabalho não seja captada. O
trabalho autônomo é contabiliza-
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do no rendimento misto bruto. No caso da PNAD, os
rendimentos do trabalho abarcam toda sorte deles,
formais, informais, autônomos ou não. Portanto, adentrar nessa diferenciação torna-se importante, uma vez
que o trabalho pode apresentar tendências diferentes
entre duas categorias, com efeitos opostos.

A Tabela 2 mostra a participação de cada fonte de rendimento declarada pelos entrevistados ao longo dos
anos, e a Tabela 3 diferencia as fontes de rendimento
correspondentes às duas primeiras linhas da Tabela 2,
pela formalização em carteira para as mesmas entrevistas:

Tabela 2 - Fontes de Rendimentos, em Percentual, por Ocupação Declarada à PNAD
FUNÇÃO / ANO

2005

2006

2007

2008

2009

2011

Empregados

55,1

56,0

57,3

58,6

58,5

60,9

Trabalhadores domésticos

7,6

7,6

7,4

7,2

7,8

7,1

Conta própria

21,6

21,2

21,2

20,2

20,5

21,0

Empregadores

4,2

4,5

3,8

4,5

4,3

3,4

Não remunerados

6,8

6,0

5,9

5,0

4,7

3,4

Trabalhadores na produção para o próprio consumo ou construção
para próprio uso

4,5

4,7

4,5

4,5

4,2

4,1

TOTAL

100

100

100

100

100

100

Fonte: PNAD-IBGE.
Elaboração própria.

Tabela 3 - Diferenciação dos Rendimentos de Empregados e Trabalhadores Domésticos,
em Percentual, pelo Tipo de Vínculo

Tipo de emprego ou trabalho doméstico/ano

2005

2006

2007

2008

2009

2011

Com carteira de trabalho assinada

33,1

33,8

35,1

36,4

37,0

40,9

Militares e estatutários

6,3

6,6

6,8

7,0

7,2

7,2

Outros sem carteira de trabalho assinada

23,4

23,2

22,7

22,4

22,1

19,9

TOTAL

62,7

63,6

64,7

65,8

66,3

68,0

Fonte: PNAD-IBGE.
Elaboração própria.

Em primeiro lugar, é bastante claro o processo de
formalização, vide o aumento do volume de carteiras assinadas com simultânea redução do volume de
trabalhadores sem carteira; também vale considerar
a queda do número de indivíduos sem remuneração
bem como a de indivíduos que produziam para o
próprio consumo. Estas duas últimas categorias que
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caíram provavelmente foram, em alguma medida, formalmente incorporadas ao mercado de trabalho. Sem
dúvida, são estes aspectos positivos que corroboram
os comentários otimistas sobre o Brasil. Todavia, vale
notar que o peso do trabalho formal torna-se menor
a partir de rápidos cálculos com as tabelas acima.
Observe-se a soma para cada ano, da queda (quando
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houve) das categorias: conta própria, produção para próprio consumo/uso e outros sem carteira
assinada. Esta soma de quedas já se
aproxima bem do valor do aumento dos empregados com carteira.
Se à primeira soma (das quedas)
acrescentarmos também a queda
dos não remunerados, a situação
praticamente se reverte, ou seja,
o número de trabalhadores com
carteira assinada já não cresceu
o su iciente, na maior parte dos
anos, para absor ver o conjunto
dos demais (desempregados, empregados sem carteira, autônomos
etc.). As exceções são os intervalos
2006/2007 e 2009/2011 (lembrando que em 2010 não houve PNAD).
Isto não é um dado ruim, já que o
mais importante é que o número de
empregos formais cresce e absorve
aos poucos os demais casos. Mas
signi ica, por outro lado, que a melhoria ainda é muito frágil. Junto ao
trabalho formal foi possível também observar um aumento do rendimento real médio. Esses números
sustentam o otimismo com base
na PNAD, mas é preciso lembrar
que o espaço para crescimento do
número de empregos, bem como
para maiores salários, depende
fundamentalmente do crescimento econômico, captado pelo PIB.
Enquanto este espaço vem sendo
preenchido pelo desloc amento
interno da mão de obra, entre autônoma mais informal para formal,
a tarefa é menos árdua. Porém, sua
continuidade, absorvendo progressivamente a massa desempregada,
requer avanços tanto na produção

quanto na quali icação da mão de
obra, o que vai se tornando pouco a
pouco mais complexo pouco. O que
a experiência histórica nos mostra
é que a partir de certos estágios
mais avançados, ou se erguem barreiras à continuidade do crescimento num ritmo sustentado ou
ele acaba se dando de forma desordenada e frequentemente desigual.
Agora, vale pensar: quais grupos,
dentro dos critérios acima, poderiam ser enquadrados como trabalhadores, que aparecem na PNAD,
mas que não aparecem como trabalhadores no SCN (não percebem rendimentos do trabalho)? Os
“conta própria”, mais conhecidos
como autônomos e, provavelmente,
boa parte dos “outros sem carteira
3
assinada”. Entre os empregadores,
seus rendimentos não aparecem
na folha de salários, sendo contabilizados no excedente operacional bruto do SCN, o que estaria
tanto mais “correto” quanto mais
se referir genuinamente aos lucros,
mas tenderia a estar tanto mais
“incorreto” quanto menor o empreendimento e mais direta a atuação
do empregador na própria força
de trabalho. Considerando que os
empregadores apresentam mais incerteza sobre sua ocupação trabalhista e considerando que, relativamente às demais categorias, foram
mais expressivas as oscilações
temporais de sua participação nas
tabelas acima, é prudente desconsiderá-los. Em resumo, consideremos
como categoria trabalho presente
na PNAD e não presente no SCN os

trabalhadores conta própria e os
outros sem carteira assinada.
A categoria conta própria, apesar
de algumas oscilações, apresentou
suave tendência de queda. Já os
sem carteira apresentaram tendência continuada, embora não
acentuada, de queda. Assim, das
categorias consideradas, podemos
a irmar que houve queda da participação do trabalho autônomo e/ou
informal na renda sob o ponto de
vista da PNAD, levando em consideração a parcela do trabalho que a
PNAD capta e que o SCN não capta.
Este é um primeiro contrapeso à
melhoria da distribuição funcional
da renda que vem sendo apontada
com base na Contas Nacionais.
Se for possível dizer (o que é uma
aproximação razoável) que simplesmente houve mudança na composição da mão de obra, de informal para formal, sem dúvida
estaríamos falando de uma melhoria social, mas, tecnicamente,
não se trataria ainda de melhor
distribuição funcional da renda.
Então, sendo ainda mais otimistas
e mesmo supondo que, em alguma
medida possa ter havido efetivamente melhoria na distribuição
funcional com esta metodologia
(se os rendimentos genuinamente
trabalhistas dos autônomos e informais captados na PNAD tiverem
apresentado queda, em valor absoluto, inferior ao aumento da formalização captado no SCN), torna-se
fortemente recomendável que tal
melhoria seja muito relativizada e
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tomada com ainda mais cautela do
que parecia à primeira vista.
Por último, assumindo en im um
processo de formalização da mão
de obra nesses últimos anos no
Brasil, é possível gerar um ponto
de partida interessante para o que
tem sido denominado nova classe
média no País, e que será discutido
nesta série.

3 Segundo Canal: Sobre a Previdência Social
O segundo canal surgiria da argumentação de que, tendo em vista
que a PNAD além do trabalho capta
também muito da previdência e
assistência social, a evolução deste
fator e de seus componentes merece
ser observada com mais cuidado,
procurando identiﬁcar até que ponto
estariam as políticas de redução
da pobreza sendo mais ou menos
responsáveis que as outras políticas
para o desempenho distributivo.
Nesse sentido, é importante considerar que, quanto mais voltadas
para um problema isolado e menos
para um componente distributivo
estrutural, mais perto do esgotamento devem estar os avanços na
distribuição de renda, mesmo a
funcional.
A Tabela 3 relaciona alguns componentes selecionados de forma a
separar a parte assistencial daquela
autenticamente previdenciária. Os
valores de referência são do mês de
dezembro; portanto, o que aparece

nas colunas de percentual do PIB
deve ser relativizado dado que o PIB
é anual, mas mantêm-se os mesmos
parâmetros comparativos para todas
as colunas. A renda mensal vitalícia
(RMV), por exemplo, vem sendo
substituída pelo benefício de prestação continuada (BPC) para idosos.
Ambos são benefícios assistenciais
e, em conjunto apresentaram, no
período tratado, inicial elevação
proporcionalmente ao PIB, estabilizando-se, porém, nos últimos
três anos. Isso significa que este
processo de substituição provavelmente está se encerrando e/ou que
os receptores deste tipo de benefício
já se encontram, na maioria, cobertos. Optou-se por elencar apenas os
benefícios para idosos, uma vez que
pensões por morte ou benefícios por
deﬁciência ou invalidez dependem
de fatores mais aleatórios. Já os
benefícios previdenciários, aqueles
que excluem elementos assistenciais, também tiveram tendência
de elevação. Isto, aﬁ nal de contas,
não surpreende, pois quanto maior
o número de trabalhadores formais,
maior o número de contribuintes
ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS). Sobre isso, Costanzi
(2012) elenca os principais números da previdência de 2003 a 2011,
mostrando que, num movimento
oposto ao que ocorreu durante toda
a década de 90, o que se vê após
2003 é um importante aumento do
número de contribuintes, o que vai
acarretar, também, maior equilíbrio
nas contas do RGPS. Uma vez mais,
é importante salientar que está aí
um dos principais méritos do regi-
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me de repartição simples: seu caráter pró-cíclico, o que enfraquece
profundamente as críticas sobre sua
sustentabilidade num país que cresce ou emprega mais pessoas. Por
outro lado, isto implica que, para
que a tendência sobre os benefícios
permaneça nos próximos anos, seja
necessária continuada incorporação
de mais trabalhadores formais ao
mercado de trabalho, ou seja, passa-se a depender, cada vez mais, do
crescimento econômico. Num cenário em que o PIB cresce de forma
inexpressiva, a previdência, mais
hora, menos hora, também tende a
entrar em estagnação. Mantido este
cenário, não seria possível manter,
por essa via, uma “PNAD boa com
um PIB ruim”. Associada a isso
está a tendência de substituição da
previdência pública pela privada em
diversos setores. Isto gera mais um
contrapeso à melhoria distributiva
por esta via.
O Bolsa Família foi analisado separadamente dada a sua popularidade
como fator provável de redução
da pobreza e, como esperado, sua
participação é a que mais se eleva
relativamente às demais variáveis,
no período. Isto não deixa dúvidas
de que grande parte dos bons resultados da PNAD, ainda hoje, se deve
ao efeito Bolsa Família. Paralelamente, como este efeito não exerce peso significativo sobre o PIB,
torna-se possível conciliar, por um
tempo, a discrepância entre as duas
pesquisas. A questão imediata seria,
exatamente, por quanto tempo, isto
é, até quando esse quadro efetiva-
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mente resultará numa visão otimista sobre a realidade distributiva
brasileira. E, nesse caso, a resposta
imediata passa pelo percentual de
cobertura já atingido pelo Bolsa Família em seu público-alvo. O que, é
claro, está sujeito a um limite... que
não é muito distante.
Lavinas (2006), por exemplo, mostra a insu iciência de bene ícios
via transferência de renda, diferenciando sua natureza compen-

satória da natureza de um direito
constitucional. Por ser uma transferência compensatória, o Bolsa
Família acaba por ter um conjunto
de problemas relacionados a ineiciências horizontais, nas quais
nem todos os pobres conseguem
ser atingidos. As di iculdades em
detectar, separar, posicionar e efetivamente atingir o público-alvo
criam limitações tanto para o volume de bene ícios quanto para os

próprios bene iciados. Primeiro
porque o Bolsa Família se limita a
atingir um número seleto de pessoas em condições especí icas e, segundo, porque esse bene ício cria
a lógica de um “favor” e não de um
direito que incorpora progressiva
e automaticamente os indivíduos
elegíveis, assegurando-lhes constitucionalmente o acesso e não os
ameaçando de perdê-lo sob uma
série de condicionalidades.

Tabela 3 - Decomposição dos Componentes da Previdência e Assistência Social
ANO

PIBpm
$1.000.000

BPC idosos

RMV

BPC+

% BPC
+RMV /PIB

Benefícios
prev. ativos

RMV

% Benef.
prev.ativos/
PIB

Bolsa
Família

% Bolsa
Família /PIB

2005

2.147.239

320.885.739

47.543.631

368.429.370

0,017%

10.014.592.952

0,47%

549.385.527

0,026%

2006

2.369.484

415.573.943

47.621.764

463.195.707

0,019%

11.328.209.952

0,48%

686.701.812

0,029%

2007

2.661.344

493.809.144

44.214.366

538.023.511

0,020%

12.196.241.041

0,46%

831.106.698

0,031%

2008

3.032.203

590.323.149

41.873.688

632.196.837

0,021%

13.511.883.872

0,45%

905.899.897

0,030%

2009

3.239.404

715.960.209

39.547.895

755.508.104

0,023%

15.107.713.687

0,47%

1.174.266.196

0,036%

2010

3.770.085

826.851.042

36.611.433

863.462.475

0,023%

18.428.276.041

0,49%

1.239.042.080

0,033%

2011

4.143.013

918.656.411

32.429.276

951.085.687

0,023%

20.408.541.537

0,49%

1.602.079.650

0,039%

Fonte: PIBpm (PIB a preços de mercado):IBGE;
BPC (bene ício de prestação continuada) e RMV (renda mensal vitalícia): IPEADATA;
Bene ícios previdenciários: Anuário Estatístico da Previdência Social (2011).
Elaboração própria
Obs.: posição em dezembro de BPC, RMV, INSS e Bolsa Família dos respectivos anos.

Resumindo, com base nos dois
canais acima, é possível dizer que
a permanência de uma trajetória
menos desigual da distribuição de
renda não é nem tão simples nem
tão provável sem um crescimento

em ritmo igual ou maior do PIB nos
próximos anos. Os sinais apontam
para um provável esgotamento,
cedo ou tarde, tanto do processo
de substituição de mão de obra
informal pela formal quanto do

público coberto pelo Bolsa Família.
A continuidade ou até mesmo o estabelecimento mais sólido de uma
trajetória virtuosa sobre a distribuição da renda nacional passa,
assim, pela necessária estrutura-
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ção de uma política robusta de crescimento econômico, o que garante, simultaneamente, a manutenção do
ritmo de crescimento dos bene ícios previdenciários
e os efeitos distributivos anteriormente comentados.

Referências
COSTANZI, R.N. A evolução da contribuição para a Previdência.
Informações FIPE, n°386, p.6-13, nov. 2012.
LAVINAS, L. Transferir renda pra que? Jornal O Globo, 11/08/2006.

Endereços eletrônicos

1 A PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) é realizada
pelo IBGE com o objetivo produzir informações básicas para o estudo
do desenvolvimento socioeconômico do País.
2 Edmar Bacha para o jornal O Globo, em 08/10/2013, utilizando,
ironicamente, as duas expressões. Também na edição de 25/09/2012
do Jornal do Brasil pode ser conferida a opinião de Marcelo Neri,
em referência ao “pibinho”, sem ironias, apenas considerando esse
indicador errado para medir o crescimento brasileiro e comemorando
os resultados da PNAD.
3 Houve uma tentativa metodológica a partir de 2007 de incorporar o
trabalho informal ao PIB, mas, pela sua própria natureza e pela di iculdade na obtenção de dados precisos, parte desse contingente, apesar
de agregar valor ao PIB, ainda escapa para o excedente operacional
bruto.

Anuário Estatístico da Previdência Social (2011): <http://www.
previdencia.gov.br/arquivos/of ice/1_121023-162858-947.pdf>.
IBGE: <http://www.ibge.gov.br/home/>.
Ipeadata: <http://www.ipeadata.gov.br/>.
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Evolução dos Contribuintes para a Previdência Social
R

Desde o ano de 2004 vem se observando expressivo incremento dos
trabalhadores com contribuição para
a Previdência Social em decorrência
da combinação de crescimento econômico com geração de empregos
formais, redução da informalidade e
políticas de inclusão previdenciária,
como o MicroEmpreendedor Individual (MEI) e o segurado facultativo
de baixa renda. A ampliação dos contribuintes permite o aumento da cobertura previdenciária e da proteção
social dos trabalhadores brasileiros.
Existem algumas fontes alternativas
de dados a respeito de contribuintes,
passando pela Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD/
IBGE), pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME/IBGE) para as principais
regiões metropolitanas do País e,
também, os registros administrativos. Uma importante fonte de dados
é o número de contribuintes para o
Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) do Ministério da Previdência. Como pode ser visto na Tabela 1,
a quantidade de pessoas físicas que

ﬁzeram pelo menos uma contribuição
no ano para o RGPS cresceu de 39,85
milhões, em 2003, para cerca de 69,7
milhões, em 2013 (Tabela 1), o que
signiﬁca crescimento de 74,8%, em
valores relativos, ou de 29,8 milhões
em termos absolutos. Em termos de
crescimento médio anual, a alta foi de
5,7% a.a., sendo que em valores absolutos o incremento foi, em média, de
2,982 milhões de contribuintes por
ano entre 2003 e 2013, ou seja, quase
3 milhões a mais por ano.
Do ponto de vista regional, as reg iõ es Nor te (+ 8 ,4% a.a.), Nordeste (+7,3%a.a.) e Centro-Oeste
(+7,1%a.a.) tiveram incremento médio
anual acima da média nacional (+
5,7%a.a.), enquanto as regiões Sudeste (+5,2%a.a.) e Sul (+5,0%a.a.)
tiveram crescimento abaixo da referida média, embora também tenham tido desempenho que pode ser
considerado extremamente positivo.
Além disso, cabe destacar que essas
regiões são aquelas que apresentam
o maior volume de contribuintes,
embora tenham diminuído a partici-

N

C

(*)

pação no total. Em 2013, do total de
69,7 milhões de contribuintes, cerca
de 36,6 milhões estavam no Sudeste (52,6% do total contra 55,6% em
2003), 12,2 milhões no Sul (17,5%
contra 18,8% em 2003), 11,7 milhões
no Nordeste (16,8% contra 14,5% em
2003), 5,7 milhões no Centro-Oeste
(8,2% contra 7,2% em 2003) e 3,4
milhões no Norte (4,9% contra 3,8%
em 2003)1. As unidades da Federação que tiveram o maior incremento
relativo no período de 2003 a 2013
foram Maranhão (+9,3%a.a.), Acre
(+9,1%a.a.), Amapá (+9,1%a.a.), Amazonas (+8,9%a.a.) e Piauí (+8,9%a.a.),
e as com menor alta relativa foram
R io G rande do Sul (+4,0%a.a.),
R io de Janeiro (+4,9%a.a.), São
Pau lo (+5,1%a. a.), Sa nta C atarina (+5,5%a.a.), Minas Gerais (+
5,6%a.a.) e Paraná (+5,7%a.a.).
De 2012 para 2013, mesmo com
menor ritmo de crescimento econômico e do emprego formal, ainda
houve o incremento de 2,4 milhões
de contribuintes para o RGPS, o que
representou alta de 3,6% (Tabela 1).
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Tabela 1 - Contribuintes Pessoas Físicas com pelo Menos uma Contribuição no Ano para a Previdência Social
(RGPS) - 2003 a 2013

2003

Contribuintes Pessoas Físicas com
pelo menos uma contribuição
39.850.452

2004

42.084.323

5,6

2.233.871

5,6

2.233.871

2005

45.035.035

7,0

2.950.712

13,0

5.184.583

2006

46.676.737

3,6

1.641.702

17,1

6.826.285

2007

49.936.338

7,0

3.259.601

25,3

10.085.886

2008

53.964.928

8,1

4.028.590

35,4

14.114.476

2009

55.877.835

3,5

1.912.907

40,2

16.027.383

2010

60.197.924

7,7

4.320.089

51,1

20.347.472

2011

64.109.870

6,5

3.911.946

60,9

24.259.418

2012

67.246.063

4,9

3.136.193

68,7

27.395.611

2013

69.669.481

3,6

2.423.418

74,8

29.819.029

Ano

Variação Anual em %

Variação Anual
absoluta

Variação Acumulada em %

Variação Absoluta
Acumulada

Fonte: Ministério da Previdência Social.

Outra análise do crescimento da contribuição previdenciária leva em consideração o número médio mensal de contribuintes para o RGPS, cujo número traduz
melhor a regularidade. O número médio mensal de
contribuintes cresceu de 28,6 milhões, em 2003, para

cerca de 52,5 milhões em 2013 (Tabela 2) − um incremento relativo de 83,5% (média anual de % 6,3 a.a.)
e absoluto de 23,9 milhões (média anual de cerca de
2,4milhões).

Tabela 2 - Número Médio Mensal de Contribuintes Pessoas Físicas para a Previdência Social (RGPS) - 2003 a 2013

---

Variação Anual
Absoluta
---

Variação em% acumulada
em relação a 2003
---

Variação Absoluta em
relação a 2003
---

7,1

2.016.214

7,1

2.016.214

32.486.813

6,1

1.877.690

13,6

3.893.904

33.333.012

2,6

846.199

16,6

4.740.103

2007

36.428.202

9,3

3.095.190

27,4

7.835.293

2008

39.605.694

8,7

3.177.492

38,5

11.012.785

2009

41.045.142

3,6

1.439.448

43,6

12.452.233

2010

44.406.673

8,2

3.361.531

55,3

15.813.764

2011

47.725.149

7,5

3.318.476

66,9

19.132.240

2012

50.907.423

6,7

3.182.274

78,0

22.314.514

2013

52.460.568

3,1

1.553.145

83,5

23.867.659

Ano

Contribuintes Pessoas Físicas

2003

28.592.909

2004

30.609.123

2005
2006

Variação Anual em %

Fonte: Ministério da Previdência Social.
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Outras fontes de dados, como de
pesquisas domiciliares, também
apontam para expressivo incremento no número de contribuintes
no período de 2004 a 2013. Conforme mostrado pelo Grá ico 1, os
dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD/
IBGE) mostram incremento dos
contribuintes, em qualquer traba-

lho, de 39,6 milhões, em 2004, para
59 milhões em 2013, que representou um incremento absoluto de
cerca de 19,5 milhões e relativo de
+57,7% (média anual de +5,2%a.a.).
Por um lado, como os dados da
PNAD/IBGE se referem aos contribuintes em setembro de cada
ano, os mesmos tendem a ser mais

condizentes com o número médio
mensal da Tabela 2, mas, por outro
lado, como consideram também
trabalhadores vinculados aos regimes próprios dos servidores, há
a tendência de serem maiores que
aqueles apresentados na Tabela 2.
Os dados do Grá ico 1 se mostram
de acordo com essas expectativas.

Gráﬁco 1 – Contribuintes para a Previdência em Qualquer Trabalho – Brasil PNAD/IBGE em Milhões – 2004 a 2013

Contribuintes para Previdência (qualquer trabalho) em milhões
Brasil PNAD/IBGE 2004 a 2013
70

55,5

60

50

40

39,6

41,4

2004

2005

43,6

45,9

48,6

50,2

2008
ANO

2009

57,4

59

2012

2013

30

20

10

0

2006

2007

2011

Fonte: SIDRA/IBGE – PNAD/IBGE.

Os dados da Pesquisa Mensal de
Emprego (PME/IBGE), que se
referem às principais reg iões
metropolitanas do País, também
mostraram expressivo incremento no período de 2003 a 2013. A
média das estimativas mensais de
contribuintes cresceu de 11,3 mi-

lhões, em 2003, para cerca de 17,2
milhões em 2013, o que representou crescimento relativo de 51,6%
(média anual de 4,3%a.a.). As
regiões metropolitanas que tiveram incremento acima da média
foram Belo Horizonte (+70,8%
ou +5,5%a.a.), Recife (+70,3% ou

+5,5%a.a.), Salvador (+66,2% ou
+5,2%a.a.) e São Paulo (+53,1%
ou 4,4%a.a.), enquanto icaram
abaixo da média Porto Alegre
(+42,2% ou +3,6%a.a.) e Rio de
Janeiro (+37% ou +3,2%a.a.). De
qualquer forma, o desempenho
foi positivo em todas as regiões
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metropolitanas e a proporção de trabalhadores ocupados com contribuição para a previdência se elevou
de 61,2%, em 2003, para 74,4% em 2013.
O bom desempenho do número de contribuintes
do RGPS e para a previdência de um modo geral,
independente do regime, certamente re lete o bom
desempenho do mercado formal de trabalho no período entre 2003 e 2013, assim como o impacto positivo de algumas ações de inclusão previdenciária
como o Plano Simpli icado, o MicroEmpreendedor
Individual (MEI) e o segurado facultativo de baixa
renda, que atuaram para incrementar a contribuição
dos trabalhadores por conta própria ou autônomos
− de inidos pela legislação previdenciária como contribuintes individuais −, e também dos chamados
segurados facultativos.

1 Os dados de participação de cada região foram calculados excluindo
os casos de localização ignorada, que são, contudo, residuais.
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O Grau Inovativo das Aglomerações Industriais Relevantes do
Brasil – Parte I1
E

Esse artigo é a continuação do trabalho “Aglomerações Industriais
Relevantes do Brasil”, publicado
em três partes nas edições de maio,
junho e julho de 2014 do, Boletim
Informações FIPE. Naquele trabalho, foram identi icadas 17 aglomerações industriais relevantes (AIR)
no Brasil com os dados da indústria
de 2010, utilizando-se as técnicas
da Análise Exploratória de Dados
Espaciais (Exploratory Spatial Data
Analysis - ESDA). Mostrou-se assim
como a produção industrial ainda
estava bastante concentrada no
Brasil e que a desconcentração na
década passada ocorreu de modo
mais intenso dentro das regiões,
principalmente no Sul e Sudeste,
do que entre as diferentes regiões. Apontou-se a importância das
economias de aglomerações para
explicar essas AIRs e a importância delas para o desenvolvimento
regional. Entre essas vantagens
da concentração espac ial, uma
que vem ganhando cada vez mais
destaque é a do transbordamento
de conhecimento, facilitando a
geração de novos conhecimentos
e de inovações nas irmas. A importância da inovação e dos novos
conhecimentos aumenta conforme
a economia da informação avança e

o crescimento econômico está cada
vez mais pautado na geração de
novos produtos, processos e ideias.
Assim, o presente artigo irá avaliar o grau inovativo das 17 AIRs
identi icadas, das cinco regiões
e dos Estados e Distrito Federal,
mostrando uma diferença regional
também na capacidade inovativa
da indústria. Esse grau inovativo
será medido por meio de um novo
índice, construído a partir das habilidades, perícias e conhecimentos
dos trabalhadores industriais das
regiões. Os dados foram obtidos
através da adaptação de um banco
de dados norte-americano para
a Classi icação Brasileira de Ocupações 2002 (CBO 2002). O índice
incluíra também a composição tecnológica dos setores da indústria
e as ocupações que estão diretamente associadas a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Como esse
Índice de Inovação pode ser calculado satisfatoriamente em nível
municipal, o trabalho também irá
identi icar clusters de inovação da
indústria utilizando a ESDA, conforme a metodologia apresentada
nos trabalhos anteriores.

M

G

S

(*)

1 Introdução
Como foi citado nos trabalhos anteriores, com o desenvolvimento
econômico e os novos paradigmas
tecnológicos, a produtividade e o
crescimento econômico estão cada
vez menos baseados na abundância
de recursos naturais e mais na capacidade de melhorar a qualidade
do capital humano e dos fatores de
produção, e de criar novos conhecimentos e ideias e incorporá-los em
equipamentos e pessoas (DAVID;
FOR AY, 2003). Cada vez mais o
crescimento e o desempenho das
economias nacionais e regionais
parecem depender da geraç ão,
disseminação e aplicação de novos
conhecimentos e de inovações, particularmente envolvendo ciência
e tecnologia (COOKE et al., 2007).
Portanto, juntando-se o aspecto
das aglomerações industriais com
o da crescente relevância das inovações, as diferenças entre as regiões no que concerne aos transbordamentos de conhecimento e na
sua capacidade de inovar também
podem ser relevantes para explicar a diferença no crescimento da
renda das diferentes regiões.
Dentro desse contexto, teorias
recentes de crescimento econô-
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mico, como Lucas (1988) e Romer
(1986, 1990), enfatizam o papel
do capital humano na geração de
novas ideias, inovações, tecnologias e transbordamentos locais que
geram ganhos de produtividade e
sustentam o crescimento de longo
prazo (FESER, 2003). Uma importante fonte de inovação está, pois,
nas habilidades, na educação e na
qualidade do mercado de trabalho local, especialmente em uma
aglomeração, que podem indicar
o potencial inovativo das irmas
aglomeradas. Analistas regionais
estão redescobrindo a importância
da força de trabalho em si, em vez
da análise baseada nos setores e
nas irmas locais, como um termômetro muito útil da força da economia local (MARKUSEN, 2000, apud
FESER, 2003).
Assim, um dos aspectos mais relevante para o desenvolvimento das
aglomerações industriais é a sua
capacidade inovativa, que pode ser
observada através das habilidades
dos trabalhadores e da presença
de setores de maior tecnologia e
que investem mais em P&D. Desse
modo, o objetivo desse trabalho
é avaliar a capacidade inovativa
das aglomerações e determinar
os clusters de inovação através do
cálculo de um índice que utilize
as habilidades úteis ao processo
inovativo e ao transbordamento
de conhecimento das ocupações e
a composição do mercado de trabalho local, considerando ainda o
nível tecnológico dos setores em
que esses trabalhadores atuam e

se eles estão ou não diretamente
associados a P&D.
O presente trabalho também será
dividido em três partes, com essa
primeira parte apresentando a
literatura sobre inovação nas irmas, principalmente as questões e
resultados empíricos mais recentes
sobre clusters de inovação e transbordamentos de conhecimento no
caso brasileiro. A segunda parte
na próxima edição irá abordar a
metodologia e os bancos de dados
usados para construir o Índice de
Inovação, incluindo a aplicação
do método de análise fatorial dos
Componentes Principais (Principal Components Analysis – PCA), a
adaptação da base de dados americana, a Occupational Information
Network (ONET), para o Brasil e a
utilização da ESDA para identi icar
os clusters de inovação. Na terceira
e última parte serão apresentados
e discutidos os resultados do Índice de Inovação e dos clusters de
inovação identi icados, além das
considerações inais.

2 Inovação e clusters inovativos
Importante salientar que as inovações não se limitam às tecnológicas, incluindo também as dimensões gerencial, organizacional,
comercial e distributiva, entre outras das irmas, pois essas podem
competir estrategicamente em
todas essas dimensões. Essa ideia
de inovação multidimensional vem
desde os trabalhos primordiais de
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Schumpeter (1934). Júnior e Ruiz
(2006) atestam a importância da
inovação para o desempenho das
irmas, a irmando que as irmas
que desenvolvem P&D têm mais
patentes, investem mais em P&D,
tendem a ter uma maior margem
receita-custo e mais alta produtividade do trabalho do que as irmas
que não desenvolvem P&D. Além
disso, sugerem que a estratégia de
inovar é superior às estratégias
de apenas imitar e de ampliar a
capacidade ísica, pois é a inovação
que possibilita às irmas sustentarem alguma vantagem competitiva
mais e icazmente.
Salienta-se aqui a ideia introduzida por Chandler (1992) de que a
competição estratégica das irmas
vai muito além da competição por
preços e quantidades. Incrementos
nos lucros também podem ser conquistados em outras dimensões da
irma, como pela melhoria e diferenciação de produtos e pela implementação de processos novos mais
e icientes na produção através de
gastos em P&D (JÚNIOR; RUIZ,
2006). Nesse sentido, Teece (1993)
indica como uma das implicações
dessas ideias e resultados de Chandler que o desempenho das irmas
é resultado de um processo de explorar suas capacitações internas e
de gerar inovações.
Seguindo essa linha, Nelson e Winter (1982), com a teoria da irma
evolucionária, centram a dinâmica
econômica nas inovações tecnológicas, sendo a irma o principal
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gerador de inovações. Assim, a capacidade inovadora das irmas torna-se o principal elemento determinante do seu desempenho e de
sua trajetória de crescimento, pois
a exploração frutífera das oportunidades geradas pelas inovações
(i) aumenta o estoque de conhecimento das irmas e possibilita
que os conhecimentos adquiridos
ao longo de sua trajetória gerem
retornos dinâmicos; (ii) amplia os
conhecimentos tácitos da irma,
na dimensão de suas rotinas; (iii)
incrementa os lucros da irma,
conferindo-lhe um poder monopolista, pelo menos temporário; e (iv)
potencializa a acumulação interna
de fundos, permitindo a realização
de mais investimentos (JÚNIOR;
RUIZ, 2006).
Da irma para o país, vários trabalhos mostram a relação entre progresso tecnológico e crescimento
econômico de um país, como Dosi
et al. (1994), Narin et al. (1997) e
Bernardes et al. (2006). O segundo
mostra o crescimento da importância do progresso tecnológico
para o desenvolvimento econômico e o último mostra que, conforme um país vai se tornando cada
vez mais desenvolvido, mais o seu
crescimento econômico é causado por seus recursos cientí icos e
tecnológicos. Nos modelos teóricos, um dos trabalhos seminais de
crescimento endógeno, o de Romer
(1990), incorpora o conhecimento
e o seu transbordamento como
fator endógeno, dinâmico e relevante para o crescimento de uma

região, seguindo já a semente do
modelo de Arrow (1962).
A inovação tecnológica é ainda
mais relevante no caso do Brasil.
Sabe-se que uma trajetória de crescimento sustentável, com estabilidade econômica e equilíbrio das
contas externas, depende das taxas
de crescimento das exportações e
que isso reduz a vulnerabilidade
da economia brasileira aos choques
externos. De Negri e Freitas (2004)
concluem que a inovação tecnológica é um dos fatores determinantes
do desempenho externo das irmas
industriais brasileiras, em que a
realização de inovação tecnológica
confere mais 16% de chances de a
irma ser exportadora, em comparação com as irmas que não realizam inovações.
Porém, as irmas são distribuídas de forma desigual no espaço
e isso dá origem a vários tipos de
disparidades regionais nos fatores que afetam a capacidade de
inovar: universidades, centros de
pesquisa, trabalhadores mais quali icados, atividades de inovação
empresarial, como P&D, patentes
e inovações de produto e processo,
geralmente estão concentradas
em algumas regiões especí icas ou
áreas urbanas e não estão uniformemente distribuídas no espaço
geográ ico (COOKE et al., 2007).
Um exemplo impor tante são os
setores de alta tecnologia, em que
vários estudos têm mostrado que o
P&D desses setores está fortemente concentrado no espaço, muito

mais do que o emprego ou o PIB,
Produto Interno Bruto (COOKE,
2002; LAAFIA, 2002), o que leva,
por sua vez, a disparidades de competências, produtividade, renda e
oportunidade entre as localidades.
Dentre esses fatores regionais, destaca-se aqui o mercado de trabalho,
já que a criação, ou descoberta, de
qualquer novo conhecimento inclui
a participação, necessariamente,
de uma pessoa. Logo, quanto mais
o mercado de trabalho for composto de trabalhadores com as habilidades que podem ser relevantes
para inovar, maior a capacidade
das irmas de terem sucesso em
suas buscas por novos produtos e
processos. Na verdade, a educação,
as habilidades e a composição de
ocupações do mercado de trabalho
local são um re lexo das demandas
das irmas: se essas procuram
inovar mais, elas exigirão que os
trabalhadores tenham as habilidades necessárias, incentivando-os
a consegui-las. Soma-se a isso o
fato já citado de que os trabalhadores têm um importante papel
no transbordamento de conhecimento. Conforme Storper e Venables (2004), os contatos face a face
entre os agentes, de maneira constante e estável, são um mecanismo
importante para a transmissão de
conhecimentos tácitos, principalmente se esses agentes tiverem as
capacidades necessárias para absorver e utilizar tais conhecimentos. Para Breschi e Malerba (2001,
apud ARAÚJO, 2013), “[...] a mobilidade dos funcionários quali icados
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entre as empresas [...]” é um desses
mecanismos importantes para o
processo de aprendizado.
Assim, analisando o mercado de
trabalho de uma aglomeração, veri icando o número de pesquisadores e de pessoas que trabalham
diretamente com P&D e as habilidades dos trabalhadores em
geral que são importantes para
o desenvolvimento de inovações
pode-se ter uma noção de como as
irmas dessa aglomeração buscam
por inovações e qual é o potencial
incorporado nos trabalhadores
de que essas inovações realmente
se realizem. O dispêndio e a capacidade de realizar atividades de
P&D das empresas locais estão
diretamente associados ao número de pro issionais em atividades
de P&D (AR AÚJO, 2013). Araújo
(2013) encontra essa relação positiva e signi icante entre o P&D
da indústria de transformação e
extrativa local das microrregiões
brasileiras, medido como o número
de ocupações pro issionais diretamente associadas à atividade de
P&D, segundo a CBO 2002, sobre
o total de trabalhadores, e a inovação, medida como o número de
patentes depositadas por dez mil
habitantes. Esse resultado também é visto nos trabalhos de Jaffe
(1989) para os EUA, Moreno et al.
(2005) para as regiões europeias,
e Fritsch e Slavtchev (2007, apud
ARAÚJO, 2013) para a Alemanha.
Já outros trabalhos, como o de
Lemos et al. (2005), Gonçalves e Almeida (2009) e Gonçalves e Farja-

do (2011), utilizaram como medida
de esforço inovativo a participação
regional de setores mais inovativos. Os dois últimos também encontraram relações positivas entre
o P&D das empresas e a inovação
local usando essa outra medida de
esforço inovativo.
Um dos poucos trabalhos a utilizar diretamente o dispêndio em
P&D das empresas como medida
de esforço inovativo no Brasil é o
de Mascarini (2012). Esse trabalho também revela uma relação
positiva entre os esforços de P&D
local e a inovação. A existência de
poucos trabalhos no Brasil que
utilizem diretamente gastos em
P&D deve-se à falta dessas informações, principalmente num recorte regional adequado. A PINTEC
(Pesquisa Industrial de Inovação
Tecnológica), do IBGE, é a única
pesquisa brasileira com gastos em
P&D das empresas. A PINTEC 2011,
a mais recente, disponibiliza esses
dados abertamente para as cinco
regiões e apenas 14 Estados brasileiros. Mascarini (2012) conseguiu
realizar um estudo quantitativo
com esses dados, limitando-se às
microrregiões do Estado de São
Paulo.
Porém, Montenegro et al. (2011)
selecionaram os Físicos, Químicos,
Engenheiros, Analistas de Sistemas
e Programadores da CBO como as
ocupações mais relacionadas às
atividades de P&D para estudar
a inovação nas microrregiões do
Estado de São Paulo e não encontraram essa signi icância entre os
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níveis locais de P&D e a inovação
das microrregiões. Ainda assim,
observaram que a quali icação dos
trabalhadores é importante para o
processo inovativo.
Existe então um problema na falta
de dados adequados para medir
o esforço inovativo regional no
Brasil. Enquanto alguns trabalhos
limitam seu recorte regional apenas ao Estado de São Paulo ou para
o nível microrregional, em vez de
municipal, em que os dados são
mais abundantes, outros enfrentam o problema de muitos locais
do Brasil terem valores muito próximos ou zero para suas medidas,
o que di iculta a aplicação de modelos estatísticos. Em face dessa
di iculdade, para se alcançar uma
medida de esforço inovativo mais
adequada num estudo regional, é
necessário aliar essas duas medidas indiretas de atividade de P&D:
a composição tecnológica setorial
das empresas e o número de ocupações relacionadas a P&D. Além
disso, no número de ocupações,
deve-se considerar uma medida
mais acurada: nem tão restrita
como apenas as ocupações da CBO
2002 que trabalham diretamente
com P&D, nem tão abrangente que
inclua técnicos e pro issionais que
pouco contribuem para a inovação.
Assim, um índice que considere
esses dois fatores e que dê um peso
proporcional à contribuição da
ocupação no processo inovativo é
uma medida mais exata do esforço
inovativo, dentro dos limites de
dados, e possível para um recorte
municipal.
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Infelizmente, no caso brasileiro,
um país de industrialização retardatária, o sistema de inovação nacional é precário, devido ao baixo
grau de inter-relações entre os
agentes constituintes desse sistema, ao grande peso dos esforços
ocasionais de P&D em vez de uma
atividade inovativa contínua, ao
próprio diminuto envolvimento
das irmas em atividades de P&D,
ao caráter incremental da maioria
das inovações, apenas tentando se
atualizar com os progressos feitos
pelos países líderes tecnológicos,
entre outros fatores.
O Brasil sofre de grandes desigualdades territoriais, inclusive com
grande heterogeneidade em termos
dos sistemas acadêmico-universitários e à capacidade empresarial e institucional de pesquisa de
cada região (DINIZ; GONÇALVES,
2001). Garcia et al. (2011) mostram que parcela signi icativa das
interações universidade-empresa
ocorre no mesmo espaço geográ ico e que existem efeitos espaciais
importantes nas relações entre
os grupos de pesquisa e as empresas. Com esse quadro em vista,
as complementaridades entre os
fatores empresariais e regionais
na c apacidade de inovação das
irmas assumem uma importância
primária no caso do Brasil, já que,
ao criar novas oportunidades de
mercado para as irmas, a inovação favorece o desenvolvimento
das regiões. Por exemplo, Gonçalves et al. (2006) demonstram São
Paulo como a região mais atrativa
do Brasil para as empresas mais

inovadoras, sendo um dos Estados
mais ricos em termos de PIB regional do País.
Os trabalhos de Montenegro e Betarelli Júnior (2009), Mascarini
(2012) e A raújo (2013) con irmam a existência de clusters de
alta performance inovativa concentradas no Estado de São Paulo.
Adicionalmente, Araújo (2013)
traz evidências da disparidade de
inovação entre as regiões Norte
e Nordeste e as regiões Sul e Sudeste. Ele de ine no Sul também
duas áreas de alta inovação: uma
na extensão de Curitiba-Joinville-Florianópolis e outra de Chapecó-Caxias do Sul-Porto Alegre. Já no
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o
modelo não captou nenhum cluster
de inovação. Gonçalves e Farjado
(2011) encontraram con igurações
semelhantes para as mesorregiões
brasileiras para os quatro clusters
tecnológicos de inidos: biofarmacêutico, desenvolvimento de novos
materiais, bens mecânicos e de
consumo e eletroeletrônicos, utilizando igualmente depósito de
patentes. Albuquerque et al. (2002)
revelaram que as atividades tecnológicas e cientí icas são mais
concentradas no Brasil que as atividades produtivas.
Dessa forma, a inovação também
emerge como um importante instrumento de política industrial e
regional e para o desenvolvimento de regiões atrasadas (ARNDT;
ST ER NBERG, 2001; M A LECK I,
1997).

Todos esses trabalhos apontam
para efeitos espaciais positivos
para a inovação no Brasil, ou seja,
evidências de transbordamento
de conhecimento, e que a inovação
é mais presente em áreas mais
industrializadas e demogra icamente adensadas, apontando para
economias de aglomeração marshallianas e jacobianas. Observaremos se esses resultados se
veri icam com as análises desse
trabalho, iniciando com a explicação da metodologia adotada na
segunda parte e seus resultados na
terceira parte.
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O Inconformismo de uma Rússia Que Se Quer Potência
I

As nações do leste Europeu foram
colocadas sob a hegemonia da Rússia com base no surgimento e a irmação bélica sobre o nazismo da
URSS, a qual, como queria Marx,
redundou numa tragédia dominada
pela corrupção e pelo autoritarismo ditatorial.
Nos dias atuais, sob o comando de
Vladimir Putin, não é aceita a modesta condição da Rússia como uma
mera nação emergente, mas se empresta importância máxima a uma
farsa embebida por um passado já
morto, qual seja, a geração de uma
área com ares de grande potência
posta sob o comando de uma Rússia
grandemente debilitada tanto econômica como politicamente.1
A Putin e seus seguidores parece
ser di ícil aceitar a predominância hoje desempenhada em escala
planetária pelos EUA e pela China,
que, rapidamente, eleva-se à condição de potência mundial. O clima
imperante entre os dirigentes e
os russos em geral é explicável,
diga-se, pelos avanços perpetrados
tanto pela Otan como pela União
Europeia. Destarte, levantar uma
barreira à ampliação da ação do
“mundo ocidental” mostra-se como
uma atitude razoável e necessária
a ser materializada por aqueles que
se sentem ofendidos com tal “indevida ingerência externa”.

A mesma visão de uma Rússia de
grande porte parece dominar os di2
rigentes da Crimeia e os insurgentes das cidades do leste da Ucrânia.
Estes últimos, depois de instituída
a República da Crimeia, veem a
Ucrânia como uma nação menor e
não pretendem adotá-la de sorte
a fazer dela um país uni icado e
respeitável, pois sua opção é pela
Rússia, entendida, como avançado
acima, como sua formidável albergadora, a qual, segundo pensam,
deve perseverar na tentativa de
exercer sua hegemonia sobre todo
o leste Europeu.3
En im, a URSS deixou de existir,
mas ainda predomina a ideia de
que uma larga porção do planeta,
sob a tutela da Rússia, deve comportar-se como uma das grandes e
indiscutíveis potências mundiais.
Em face da intromissão de tropas
russas em território ucraniano, as
perguntas que icam são: até que
ponto pretende chegar Putin e,
por outro lado, até que nível estão
dispostos a ir os EUA e a União
Europeia em suas reprimendas e
retaliações à Rússia?
A possibilidade de uma guerra
está totalmente afastada, porém,
cada um dos lados em con lito
tem condições de impor restrições econômicas a seu oponente.

N
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Não há dúvida de que se deve a
tais circunstâncias a morosidade
na adoção de medidas concretas
capazes de lançar termo a um litígio tamanhamente prolongado e
prenhe de intervenções militares
indevidas por parte dos russos.
Em face do sabido poder de veto
da Rússia, pouquíssima margem de
manobra sobra à ONU para contratar acordos entre os litigantes, os
quais, segundo tudo indica, terão
de compor-se entre si no âmbito de
posturas amplamente divergentes.

1 Embora estas minhas opiniões me pareçam
um tanto unilaterais por emprestarem
ênfase demasiada à relevância da antiga
URSS no pensamento dos agentes políticos
hodiernos, não é de todo descabido admitir
que tal reminiscência ainda se faz presente.
2 Imposta em 1954, a subordinação da
Crimeia à Ucrânia foi, a meu juízo, um ato
absolutamente discricionário e condenável.
3 Em reportagem de Wiktor Szary divulgada
pela Reuters Brasil, atribui-se a Radoslaw
Sikorski – presidente do Parlamento polonês
e que serviu como ministro das Relações
Exteriores da Polônia até setembro último
– a revelação de que V. Putin teria proposto
ao primeiro-ministro Polonês, Donald Tusk,
durante sua visita a Moscou em 2008, a
partição da Ucrânia entre a Polônia e a Rússia. Disponível em:<http://br.reuters.com/
article/newsOne/idBRKCN0I92AX2014102
0?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0
&sp=true>.

(*) Professor livre-docente
aposentado da FEA-USP.
(E-mail: idd@terra.com.br).
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O Fundo Setorial do Audiovisual e a Nova Economia do Audiovisual
J

Criado por lei em 2006 e regulamentado no ano seguinte, o Fundo
Setorial do Audiov isual (FSA) é
uma modalidade de incentivo ao
audiovisual brasileiro que vem
ganhando mais e mais destaque
dentro do portfólio de políticas
públicas no segmento. Se, em 2009,
o investimento do fundo não ultrapassou a casa de R$ 6,5 milhões,
alocados ao longo de seis projetos,
em 2012, nada menos do que 50
iniciativas foram contempladas por
R$ 44,5 milhões. Em relatório da
ANCINE do MINC de 2013, tomamos conhecimento que recursos
dos FSA já estão presentes em 20%
do total de ilmes nacionais lançados no Brasil e a perspectiva é de
que esse número aumente ainda
mais.
A crescente participação do FSA
no pool de recursos disponibilizados ao setor levanta interessantes
questões relacionadas à economia
da cultura nacional. Mais do que
a abertura de uma nova linha de
fomento dentre várias já existentes, podemos alinhar o acedente
sucesso do fundo a uma in lexão
na mentalidade econômica do segmento. Seja do ponto de vista dos
gestores públicos, seja dos atores

sociais privados, percebemos no
campo novíssimas preocupações
econômicas.

1 O FSA e as Particularidades do
Setor Audiovisual
Pensar o avanço do FSA envolve
pensar a dupla natureza do setor
audiovisual, isto é, sua condição
simultaneamente artística e industrial. Podemos dizer, nesse sentido, que o desenho institucional
do fundo o aproxima de políticas
culturais gerais, isto é, compartilhadas por todos os suportes artísticos. Divisamos, por outro lado, algumas preocupações particulares
ao segmento. A plena compreensão
de seu crescente sucesso precisa
ser posicionada, portanto, dentro de duas linhas temporais das
políticas públicas nacionais, uma
de cunho geral e outra especí ica.
Detenhamo-nos um pouco mais na
explanação de cada uma delas:
(i) Não podemos dizer que uma política de fomento baseada em recursos de um fundo seja exclusiva
do FSA. De fato, a linha constitui
uma categoria especí ica do chamado Fundo Nacional de Cultura
(FNC). Embora existente na legis-
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lação nacional desde 1986, essa
modalidade de fomento à cultura
foi eclipsada ao longo das décadas de 1990 e 2000 por outros
canais de apoio – notadamente
a renúncia iscal, regulamentada em 1991 pela Lei Rouanet.
Foi apenas na virada da década
de 2010, quando da elaboração
do chamado Plano Nacional de
Cultura, que o FNC foi resgatado,
reformulado e recolocado no centro das ações de fomento.
É inegável que o FSA é, até o momento, a mais exitosa experiência desse tipo. Enquanto fundos
setoriais de outros suportes ou
atividades – como a música, as
artes visuais ou o teatro – seguem encontrando di iculdades
para se sedimentar, o orçamento
do FSA cresceu continuamente
desde 2009 e, em 2013, atingiu
a marca de R$ 989 milhões, uma
cifra bastante expressiva. Méritos
administrativos à parte, podemos creditar parte do sucesso
da modalidade ao volume e à
regularidade dos recursos a ela
disponibilizadas.
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Além de fontes próprias – isto é,
de retornos extraídos das obras,
ações e produtos fomentados – o

dade industrial integrada (LIMA,
2013). O FSA, de certo modo, não
foge a essa regra.

FSA conta com recursos oriundos
de dois impostos federais – a Contribuição para o Desenvolvimento
da Indústria Cinematográ ica
Nacional (CONDECINE) e uma
percentagem do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
(FISTEL). Evidencia-se aqui uma
interessante ponte de contato
entre o audiovisual e setores industriais extra-artísticos, como as
telecomunicações.
(ii) O desejo de aproximação e de
maior integração entre o audiovisual e os demais setores industriais brasileiros (bem como de
maior integração entre os diferentes elos de sua cadeia produtiva) vem de longa data. Da cota
de tela da extinta EMBRAFILME
nos anos de 1970 à PL-116, a “lei
da TV paga”, de 2011. Da Lei do
Audiovisual, de 1993, ao vetado
projeto da Agência Nacional do
Cinema e do Audiovisual (ANCINAV), no início da presente
década. Diferentes contextos
histórico-econômicos, diferentes
propostas de equilíbrio entre os
setores público e privado e diferentes pressupostos ideológicos.
Propostas unidas, contudo, em
sua ambição de fomentar o audiovisual brasileiro como uma ativi-

2 O FSA: Elementos de Uma Nova
Lógica Econômica no Audiovisual
Qualquer um que se detiver sobre a
lista de objetivos e diretrizes gerais
do FSA divisará uma política cultural de corte inegavelmente industrialista. Desempenho, retorno de
investimento, fortalecimento das
inter-relações da cadeia produtiva,
aumento da competitividade das
empresas: ao longo dos relatórios
técnicos e discussões legislativas
vemos despontar uma linguagem
pouco usual nos relatórios e documentos do meio cultural.
Alguns pontos merecem particular
atenção. Destacamos, primeiramente, a maneira pela qual o FSA
se articula a uma efetiva mudança
de paradigma no universo das políticas públicas em cultura. Sua crescente participação está alinhada a
uma das diretrizes gerais do Plano
Nacional de Cultura (PNC): reduzir
a dependência do setor cultural
tanto da captação por meio da renúncia iscal de empresas privadas
parceiras quanto dos recursos públicos não reembolsáveis. Ao contrário desses mecanismos, as ações
do FSA estão voltadas para atuar
em gargalos especí icos do setor,
denotando acentuada preocupação
com o fomento ao crescimento econômico sustentado do segmento.

Dentro de tal perspectiva, vemos
que as linhas de fomento do FSA
extrapolam os limites tradicionais
do inanciamento ao audiovisual. O
fomento a produções de longa-metragem (Linha A) é apenas uma das
diversas linhas de ação da política.
Além desta, temos também o apoio
a produção independente para a
TV (Linha B), apoio à distribuição e
aquisição de direitos de distribuição (Linha C), apoio à comercialização (Linha D), fomento à expansão do parque exibidor (Linha E) e
o apoio a construção de complexos
exibidores em cidades com até 100
mil habitantes (Linha F).
Diversas informações podem ser
extraídas a partir da leitura dos
relatórios anuais do FSA. Particularmente interessante são as
tabelas relativas ao “retorno do
investimento” das linhas de ação
do fundo, auferido a par tir dos
relatórios de comercialização das
obras e produtos contemplados
pelos recursos públicos. Em 2012,
por exemplo, dos 21 projetos analisados, 14 foram considerados
“projetos com recuperação”. O destaque aqui recai sobre o fomento
ao setor distribuidor: dos R$ 9,3
milhões investidos na Linha C, R$
5,7 milhões retornaram, representando uma taxa de recuperação de
investimento de 62,2% (ANCINE e
MINC, 2013). Queremos crer que
informações como essa dão conta
de indicar a maneira pela qual o
FSA vem alterando a lógica de fomento público ao setor audiovisual.
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É de se imaginar que esse processo se acentuará ainda
mais ao longo dos próximos anos.
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Número de Legisladores e Representatividade Política das Mulheres: Motivações para Análise do Caso Brasileiro1
G

1 Introdução
A análise das instituições políticas
de determinada sociedade é fundamental para melhor entender
as decisões tomadas pelos policy-makers quanto à provisão de bens
e serviços públicos. Nesse sentido,
parte considerável da atual literatura de economia política vem
estudando a relação entre representatividade do eleitorado e as
políticas públicas adotadas.
A impor tância dessa relaç ão é
mais bem compreendida quando
se consideram as diferenças entre
democracia direta e democracia
representativa. Nas democracias
diretas, todo cidadão com direito a
voto é igualmente representado no
processo de tomada de decisão, já
que vota diretamente nas questões
ligadas às políticas econômicas.
Por outro lado, os participantes de
democracias representativas elegem políticos para os representar
no processo de tomada de decisão.
Nesse formato indireto, é possível
que parte do eleitorado não eleja
nenhum representante. A ssim,
di icilmente seria considerada nas
plataformas políticas estabelecidas
pelos governantes eleitos.

Em muitos casos de democracias
representativas, parcelas signi icativas da população encontram-se
mal representadas pelos políticos eleitos, re letindo em políticas
públicas ine icientes e desiguais.
Sem garantir que toda a população
tenha voz no processo de decisão
de políticas, é improvável que os
governantes foquem suas ações
em minorias não representadas.
Assim, estruturar as instituições
democráticas de forma a garantir
a representatividade de todos no
processo político é de extrema importância para a economia política
do desenvolvimento. Maior representatividade é desejada, primeiramente, por fatores de equidade,
já que não seria “socialmente justo”
excluir uma parcela da população das esferas de decisões. Além
disso, fatores de e iciência também
podem ser relevantes. É esperado
que, em situações nas quais apenas
pequena parte da população toma
decisões, haja espaço para políticas
clientelistas (“pork barrel politics”)
e maior corrupção, prejudicando a
alocação e iciente de recursos. Por
essa relevância, o tema está cada
vez mais presente na literatura
econômica.

C
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2 Alguns Estudos Sobre o Tema
Um estudo que mostra como uma
mudança na representatividade
do eleitorado pode afetar políticas
públicas foi feito por Pande (2003),
que explora o impacto da implementação de reserva de vagas políticas no poder legislativo estadual
indiano para candidatos de grupos
minoritários (medida tomada para
elevar a representatividade desses
grupos no sistema político). Sua
principal conclusão é que, ao elevar
a representatividade no governo
de parcelas da população que não
eram bem representadas anteriormente, houve signi icante aumento
da redistribuição de recursos em
favor desses grupos. O foco do
estudo foi, portanto, em uma instituição especí ica (reserva de vagas
políticas no legislativo) e avançou
na compreensão de como as instituições políticas podem moldar a
relação entre o poder legislativo e
as políticas públicas.
Esses resultados também estão
em linha com os encontrados por
Du lo (2005), que mostraram como
a reserva de vagas para mulheres
nos “ Village Councils” indianos
afetou os bens públicos que eram
providos. Para os autores, suas

novembro de 2014

38

temas de economia aplicada

conclusões são fortes evidências de
que a identidade dos governantes
in luencia as decisões de política
econômica.
Além da reserva de vagas políticas
para grupos minoritários, outra
importante instituição política
também foi abordada na literatura:
as mudanças na composição do
eleitorado via enfranchisement de
um grupo de cidadãos. Uma evidência nesse sentido foi reportada
por Miller (2008), que avaliou o
impacto da obtenção do direito ao
voto das mulheres norte-americanas entre ins do século XIX e início
do século XX. Seu trabalho mostra
que, quando se passou a permitir
a participação das mulheres no
eleitorado, houve maior direcionamento de gastos públicos locais
para o setor de saúde, o qual seria
preferido pela parcela feminina
da população. Lott e Kenny (1999)
também analisaram esse fenômeno
e apontaram que, ao dar o direito
ao voto para mulheres, houve relevante aumento no tamanho do
governo (em termos de receitas e
gastos). Em artigo mais recente,
Cascio e Washington (2013) mostram que a expansão do direito ao
voto da população negra nos Estados Unidos foi acompanhada de
mudança na distribuição de recursos, bene iciando localidades com
maior proporção de negros.
Uma terceira inovação institucional que teve seu efeito em representatividade do eleitorado testado

pela literatura é a tecnologia utilizada no processo de votação. Um
fenômeno interessante foi notado
por Fujiwara (2012), que analisou a
implantação das urnas eletrônicas
no processo de votação brasileiro e
concluiu que esta foi fundamental
para elevar a participação política
de eleitores mais pobres. Segundo o autor, o processo eletrônico
reduziu um obstáculo ao voto que
apenas os cidadãos menos educados tinham: o de preencher corretamente as cédulas eleitorais. Isso
teria levado a uma maior representatividade de facto dessa parcela da
população e, como consequência, a
maior direcionamento dos gastos
do governo em saúde, um serviço
público que bene icia particularmente os mais pobres.

3 Objetivos da Série de Artigos
Seguindo os avanços recentes da
literatura, ainda é necessário analisar outras instituições políticas
que podem potencialmente afetar a
representatividade do eleitorado e
a decisão de políticas públicas dos
policy-makers. Este é exatamente o
objetivo da série de artigos iniciada
pelo presente trabalho. O foco será
em um import ante mecanismo
ainda não explorado que pode possuir impacto direto na representatividade: a quantidade de legisladores de determinada localidade.
Para o estudo, focarei a realidade
municipal brasileira, analisando
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como o número de vereadores dos
municípios afeta a representativade das mulheres no mundo político.
Essa escolha se dá por diversas
razões. Primeiramente, o contexto
oferece uma situação adequada
para se fazer inferência causal, mas
essa questão empírica será abordada no próximo artigo da série, que
trará resultados econométricos.
Nesse primeiro estudo, a ideia é
motivar a discussão com a breve
revisão de literatura já apresentada e com a análise a seguir sobre o
panorama de completa desigualdade de gênero que se nota no contexto político brasileiro.

4 A Representatividade Política
das Mulheres no Brasil
No Brasil, a participação das mulheres no ambiente político sempre
foi uma questão crítica, especialmente após o período de redemocratização ocorrido no inal dos
anos 80. As primeiras eleições pós-Constituição de 1988 mostraram
uma participação muito baixa de
candidatas mulheres (MIGUEL,
2008), o que fomentou discussões
sobre a igualdade de gênero no
País. Em 1997, para tentar endereçar esse problema, o governo
brasileiro estabeleceu uma lei que
obrigava toda coalizão de partidos
a ter em sua lista de candidatos
ao menos 30% e no máximo 70%
de candidatos de cada gênero. No
entanto, o impacto dessas cotas foi
bastante limitado, como mostrado
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em Miguel (2008), Miguel e Queiroz (2006) e Araujo
(2001).
Atualmente, 17 anos após a introdução das cotas, a representatividade feminina na esfera política brasileira
é um pouco melhor, mas ainda muito aquém do desejado, especialmente quando se compara a situação com
outros países. Uma boa ilustração disso é a avaliação

do ranking da Inter-Parliamentary Union (IPU) comparando o percentual de mulheres no poder legislativo
de 189 países, no qual o Brasil ocupa a 131ª posição.

2

Outros números podem motivar ainda mais o estudo
da representatividade feminina na política, conforme
apresentado na tabela a seguir.

Tabela 1 – Participação das Mulheres na Política Nacional
Cargos

Mulheres

Homens

Senado - candidatos em 2010

13.1%

86.9%

Senado - eleitos em 2010

13.0%

87.0%

Deputados Federais - candidatos em 2010

19.1%

80.9%

8.8%

91.2%

Deputados Estaduais - candidatos em 2010

20.9%

79.1%

Deputados Estaduais - eleitos em 2010

13.0%

87.0%

Governadores - candidatos em 2010

10.6%

89.4%

Governadores - eleitos em 2010

7.4%

92.6%

Prefeitos - candidatos em 2012

12.9%

87.1%

Prefeitos - eleitos em 2012

11.5%

88.5%

Vereadores - candidatos em 2012

32.5%

67.5%

Vereadores - eleitos em 2012

13.5%

86.5%

Deputados Federais - eleitos em 2010

É fácil notar, portanto, que a participação das mulheres no contexto político nacional é consideravelmente
baixa, evidenciando um descompasso entre a representatividade do eleitorado masculino e feminino no
processo de tomada de decisão dos policy-makers.

com a apresentação de artigos importantes sobre o
tema no exterior e abordagem da realidade brasileira.
Nos próximos, entrarei na metodologia empírica utilizada, com dados e principais resultados encontrados.
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