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Política Monetária
R

À medida que o período eleitoral se
inicia, um dos temas da campanha
é o papel do Banco Central. Alguns
debates públicos já começaram. A
preocupação subjacente é com o
cumprimento das metas de in lação e a dinâmica da determinação
dos juros.
Analisa-se qual desenho institucional seria mais proveitoso. É
um tema abrangente que inclui as
questões da governança, das restrições operacionais, da autonomia
orçamentária, da transparência e
das relações com outras instituições públicas e privadas.
É fato inconteste que a estabilidade
da moeda é um problema sério que
necessita ser resolvido. A in lação
está num patamar de 6% ao ano
e pode superar o teto da banda (é
bem provável), com o agravante de

que há mais 1,5% de in lação reprimida e a dinâmica iscal é fraca.
O papel de um banco central como
guardião da moeda é primordial e
deve ser reforçado. A maior qualidade que pode ambicionar é a invisibilidade − o cumprimento de sua
missão sem problemas, passando
quase despercebido.
No controle da in lação, a atuação
do Banco Central do Brasil é visível em excesso, as reuniões para
decidir o valor da taxa Selic e seus
efeitos são manchetes e as demais
atividades da autoridade monetária icam ofuscadas pelo seu fraco
desempenho no regime de metas.
Além da estabilidade de preços,
a autoridade monetária também
deve fomentar as estabilidades
bancária e inanceira, a e iciência

L

T

(*)

da intermediação de pagamentos
e de crédito e a equidade (inclusão). Entretanto, essa autoridade
não é um propulsor da economia,
apenas cria as condições e quanto
mais despercebida for sua atuação,
melhor.
Atualmente, o Banco Central do
Brasil tem funções em que é quase
invisível e merece elogios. Uma
dessas funções é promover a e iciência do sistema de pagamentos, que é operado pelos bancos
e funciona bem; são dezenas de
milhões de transações por dia que
transcorrem num ambiente seguro
e estável.
A solidez do sistema bancário brasileiro é outro ativo importante
para o País; a poupança do público
está garantida com altos índices de
solvência das instituições que têm
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capacidade de absorver choques
adversos. É fruto do esforço de
muitos anos, passa despercebido e
é meritório.
Na avaliação da inclusão, o resultado é ambivalente. Por um lado, o
desempenho é positivo no quesito
acesso. Atualmente, existem 284
milhões de relacionamentos bancários ativos, mais de nove em cada
dez brasileiros têm pelo menos um.
Por outro lado, é negativo na utilização; apenas um em cada quinze
clientes usa o crédito bancário e
a concessão está concentrada em
grandes tomadores.
A e iciência na intermediação de
crédito no Brasil é ruim: os prazos
de concessão são curtos − mais da
metade tem duração inferior a um
mês, a cunha bancária brasileira
é uma das mais altas (piores) do
mundo e a relação crédito PIB está
na metade de seu potencial e estagnada.
É uma questão fundamental, que
precisa ser tratada com urgência,
para que o Brasil saia da incômoda
situação de ter simultaneamente
um dos sistemas mais so isticados
do mundo e ser um dos piores na
qualidade do crédito. A economia
está anêmica e os bancos têm condições de fazer a diferença.
O potencial para reverter essa situação existe. Há capacidade ociosa
para emprestar nos bancos e as
correlações entre crescimento do
crédito e do PIB são respectiva-
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mente de 0,16 para as instituições
públicas, 0,61 para as privadas nacionais e 0,41 para as estrangeiras.
Mesmo considerando a baixa efetividade dos bancos o iciais, eles são
os privilegiados na política bancária. No mês de março, mais de
R$ 200 bilhões foram negociados
entre o Tesouro e o BNDES à taxa
de 5% ao ano e ao mesmo tempo
não se tomam ações para aprimorar a oferta dos bancos privados.
Insiste-se na estratégia de baixar
taxas por decreto. Considerando que a margem líquida (lucro
líquido/receita total) do sistema
inanceiro é de 8,7%, a pressão por
redução do custo tem como consequência direta maiores exigências
para conceder inanciamentos e
um enxugamento da oferta dessas
instituições.
Isso explica parte dos motivos
pelos quais a oferta de crédito é
uma das mais caras do mundo. Há
outros agravantes como a falta de
transparência, abusos em alguns
nichos, indexação e a baixa e iciência do judiciário. Nos últimos
dois anos, houve queda na relação
crédito/PIB dos bancos privados.
As distorções no sistema bancário,
se corrigidas, podem reverter rapidamente o quadro e colocar o setor
nas melhores posições do mundo
em qualidade do crédito, com ganhos para tomadores, operadores
e para o País.

Agravando o quadro, o País vive
um problema de superendividamento com consequências danosas.
De acordo com levantamento da
Confederação Nacional do Comércio, uma em cada cinco famílias
tem contas atrasadas e uma em
cada quatorze não tem como pagar
suas dívidas.
As anotações por atrasos de pagamentos de pessoa jurídica em classi icadoras de risco estão aumentando. Isso faz com que o crédito se
canalize para grandes operações
de inanciamento, piorando a situação de pequenos tomadores. O
crédito caro, curto e escasso está
as ixiando o crescimento do País.
A cunha bancária brasileira é a
segunda mais alta do mundo, conforme levantamento do Fórum
Econômico Mundial.
As taxas cobradas por empréstimos despencariam com a zeragem das alíquotas de tributação
de inanciamentos e dos recolhimentos compulsórios − recursos
congelados no Banco Central com
um volume superior ao total de
crédito pessoal na economia (R$
389,7 bilhões e R$ 326,8 bilhões,
respectivamente). Depende apenas
de vontade política do Executivo.
Se houver a pretensão de redução
da inadimplência, uma medida
urgente é a implantação de um
programa de consolidação e reestruturação de débitos. Atualmente,
33,9% das operações renegociadas
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apresentam atrasos superiores a
quinze dias. Isso mostra como a
porta de saída da moratória é estreita.
A combinação de um sistema de
informações consolidado (um cadastro positivo interativo) com a
padronização de condições e uma
coordenação das ações é viável,
desde que esta engenharia inanceira não implique perdas para as
instituições e ao mesmo tempo não
induza a comportamentos irresponsáveis.
Embora o sistema inanceiro seja
solvente, ele é instável, tanto na
oferta de crédito quanto nos preços dos ativos inanceiros; a volatilidade é elevada quando comparada com outros mercados.
A causa básica do desempenho
fraco do sistema bancário é a obsolescência do quadro institucional; seu marco tem meio século de
idade, é da década de 1960. Teve
um papel importante no passado,
mas já está esgotado em vários
aspectos e deveria ser atualizado.
No próximo governo, o setor pode
ser um propulsor ou uma trava
para o País, depende da política a
ser adotada. Uma coisa é certa: só
a autonomia da autoridade monetária e uma meta de in lação crível, por mais bem concebidas que
sejam, é pouco, muito pouco, para o
potencial que os bancos oferecem.

É necessária uma nova arquitetura institucional em substituição
à atual − uma colcha de retalhos
resultante de um período em que
o País estava voltado apenas para
administrar turbulências. Mantém-se o que funciona bem e redesenha-se o que é possível aprimorar.
Ano de eleições é tempo de debater
o futuro, quando cada candidato
à presidência apresenta seu projeto de governo. Para o capítulo
intermediação inanceira, além de
metas de in lação, os candidatos
poderiam propor outras quatro
metas, quanti icando seus objetivos para a atuação do Banco Central do Brasil. Seriam metas de: a)
e iciência da intermediação – de
redução das margens (spreads) de
crédito; b) estabilidade da oferta
de inanciamentos – alongamento
de prazos e mais imunidade aos
choques de liquidez; c) menor volatilidade de preços de ativos; e d) de
inclusão – uso do crédito bancário
por parcelas maiores da população
e do empresariado.
As metas seriam complementadas
com um diagnóstico e um projeto
de política para o setor, detalhando
as ações a serem adotadas para
atingir os objetivos enunciados.
O conjunto de metas e propostas
possibilitaria análises criteriosas
sobre a conveniência e consistência
de cada plano.
Os projetos tornarão o pleito mais
técnico e possibilitarão escolhas
mais objetivas para os eleitores.

Um banco central mais invisível é
um desejo comum a todos os cidadãos comprometidos com o futuro
do Brasil.
Mais import ante que um amontoado de medidas é o desenho de
uma política bancária tratando de
tributação, atuação e representatividade do Banco Central, metas de
margem e de inclusão e de responsabilidades de sua execução, faxina
regulatória, tratamento a bancos
pequenos e instituições o iciais,
punição de abusos, transparência,
redesconto, créditos iscais, e iciência do judiciário, indexação, balcanização do mercado inanceiro,
cadastro positivo interativo, direcionamentos, varas especializadas,
subsídios cruzados, certi icação
para a concessão de crédito, etc. A
lista é extensa.
A intermediação bancária é uma
atividade complexa. A título ilustrativo, a lei que reforma o sistema
inanceiro norte-americano tem
mais de mil páginas. O ponto é que
é possível melhorar a política monetária no Brasil sem prejudicar a
rentabilidade dos bancos e, dessa
forma, gerar ganhos polpudos ao
País.

(*) Fipe.
(E-mail: robertotroster@uol.com.br).
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Nível De Atividade: Economia Brasileira, Devagar e Sempre... Se
Ajustando
V

A economia brasileira continua
apresentando crescimento modesto e dá sinais de esgotamento do
modelo de crescimento ancorado
1
no consumo das famílias. Dois motivos explicam esse fenômeno: 1) a
in lação, que, ao se aproximar do
teto da meta estipulada para o ano,
passa a corroer signi icativamente
a renda das famílias, que, em sua
maioria, já têm parte de seu orçamento comprometido com dívidas
passadas, e 2) deterioração tanto
nos mercados de bens de consumo
durável (anteriormente bene iciados por reduções de impostos
e que estão prestes a enfrentar o
retorno a alíquotas majoradas do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI) quanto no mercado
imobiliário (cujos preços começam
a cair, após a fase de alta expressiva, algo que pode ser caracterizado
como um desmanche de uma bolha
imobiliária). As frequentes “liquidações” no mercado imobiliário sugerem que, de fato, está ocorrendo
aí um ajuste de preços em face da
queda das vendas no setor. Então,
considerando-se que os setores automotivo e imobiliário têm grande
peso na economia brasileira, não é
de surpreender que o início do ano
de 2014 tenha sido dominado pelo
esfriamento da economia.
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Além disso, a seca, que afetou a capacidade do abastecimento de água
e energia, a descon iança em relação à política iscal e os períodos
diferenciados de Copa e eleições
neste ano, tudo isso contribuiu
para uma perspectiva pessimista sobre o presente e o futuro da
economia. Na dúvida, os agentes
econômicos não ousam entrar em
grandes novos projetos, mantendo, tanto quanto possível, suas
posições relativas. Do lado do consumidor, as compras são mais fortemente controladas, quando não
encolhem; do lado das empresas, os
investimentos apenas seguem seu
padrão histórico, apesar dos subsídios oferecidos pelo governo por
meio de seus instrumentos inanceiros. Com esse quadro, de preços
pressionados, expectativas pessimistas e baixo desemprego, a economia brasileira está se ajustando,
de modo que um já esperado baixo
crescimento ocorreu na passagem
do último trimestre de 2013 para o
primeiro de 2014: os últimos dados
disponíveis dão conta de um crescimento de apenas 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) trimestral,
entre o quarto trimestre de 2013
e o primeiro de 2014. Mas não se
pode dizer que a atividade econômica despencou; ao contrário, está

M

S

(*)

se mantendo: quando se observam
as comparações do PIB do primeiro
trimestre contra o mesmo período
de 2013, houve crescimento de
1,9%, e, no acumulado em quatro
trimestres, o crescimento foi de
2,5%, o mesmo resultado já revisado do ano de 2013.
O Grá ico 1 mostra o crescimento
do PIB trimestral brasileiro e de
seus setores componentes. O que
se vê é uma tendência declinante
a partir de 2010. A indústria tem
apresentado desempenho sofrível,
e a agricultura, setor importante
no primeiro trimestre em f unção das colheitas de verão, tem
apresentado oscilação expressiva.
Note-se que o desempenho positivo
da agricultura no primeiro trimestre de 2014 ocorre sobre uma base
elevada, pois o resultado do primeiro trimestre de 2013 havia sido
excepcional. O Grá ico 2 ilustra o
desempenho dos diversos setores
em termos absolutos, destacando-se que, apesar de importante no
referente aos resultados do primeiro trimestre, a agropecuária
tem peso menor no conjunto da
economia brasileira. O predomínio
do setor de serviços, com notável
expansão a partir do século 21, é
evidente. Sinal de que a economia
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brasileira é, desde então, uma economia de serviços.

nos leva a examinar as componentes da demanda do PIB.

Quanto à desindustrialização, o
Grá ico 2 mostra que a indústria
continua crescendo, mas de forma
muito lenta, perdendo sua importância relativamente aos serviços.
O Grá ico 3 mostra essa “desindustrialização relativa”, com lento declínio da indústria na participação
do valor adicionado. No entanto,
tem se tratado de um fenômeno
relativo e não absoluto, do ponto
de vista da composição do valor
adicionado gerado pela economia.
Obviamente, isso pode se acelerar
ou não, dependendo da evolução
futura de variáveis-chave como
câmbio, custos internos e produtividade dos setores, bem como
mudanças em políticas econômicas, tais como tributação, acordos
comerciais e melhoria no ambiente
de negócios. Dentro da indústria,
é a indústria de transformação
− a mais relevante em termos de
montantes produzidos −, que tem
sido a mais sujeita a sazonalidade e
crises. A construção civil e demais
segmentos ligados à urbanização,
como energia, água, esgoto e limpeza urbana, têm experimentado
um crescimento sistemático, assim
como a indústria extrativa mineral
(ver Grá ico 4).

O Grá ico 5 mostra que o consumo
das famílias tem sido efetivamente
o componente mais relevante e
com maior crescimento, enquanto
o consumo do governo tem icado
relativamente estável em relação
ao PIB; a formação bruta de capital
voltou a seu nível dos anos 90, após
um decréscimo nos anos iniciais
do século 21. No entanto, as exportações líquidas de bens e serviços
passaram a ser negativas a partir
de 2009, ano em que a crise inanceira internacional impac tou a
economia brasileira de forma mais
contundente. Então, a política anticíclica implementada pelo governo
federal teve efeito positivo sobre o
consumo, mas o investimento apenas retomou seu padrão anterior,
de modo que os incentivos, especialmente de crédito subsidiado
pelo BNDES, tiveram impacto não
sobre o montante total de investimentos, mas houve uma troca
de fontes de seu inanciamento,
passando-se ao uso de recursos de
origem pública ao invés de uso do
mercado de capitais doméstico. E
mais, passou-se a utilizar a poupança externa como fonte de inanciamento para o inanciamento do
Balanço de Pagamentos e para fechar a conta do desequilíbrio entre
poupança doméstica e investimento. A partir do quarto trimestre de
2009, o resultado com o resto do
mundo tem sido sistematicamente
negativo, conforme pode ser visualizado no Grá ico 5.

A indústria extrativa mineral tem
seu desempenho muito in luenciado pelo setor externo da economia,
destacando-se as ex por tações,
especialmente para a China, o que

O Grá ico 6 mostra como a poupança doméstica tem sido incapaz de inanciar o investimento,
destacando-se o período pós-crise
internacional de 2008. No primeiro
trimestre de 2014, houve redução
nominal da poupança bruta, que
atingiu R$ 152,6 bilhões contra R$
153,3 bilhões no mesmo período de
2013. Como resultado da baixa capacidade de poupança doméstica e
do movimento de capitais internacionais à procura de rentabilidade
superior àquela oferecida em seus
países de origem, não houve maiores di iculdades para inanciar o
dé icit em Transações Correntes,
que atingiu 4,3% do PIB nesse primeiro trimestre. Combinando-se
a deterioração das Transações Corentes e a redução da poupança
doméstica, a necessidade de inanciamento da economia atingiu R$
66,3 bilhões nesse início de ano,
superior aos R$ 56 bilhões do ano
anterior. É bom lembrar que esse
ajuste pela poupança externa é
possível, pois as economias americanas e europeias ainda estão
mergulhadas em crises diversas e,
aos olhos dos investidores internacionais, o Brasil ainda oferece uma
perspectiva positiva, o que é um
contraste favorável com a visão
pessimista aqui dentro. O problema é uma possível reversão desse
movimento, com a anunciada mudança da política monetária americana em função de sua esperada
recuperação.
Se o remédio anterior era o incentivo ao consumo, parece estar
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na hora de incentivar a poupança doméstica e o investimento, seja ele na construção civil como, principalmente, na infraestrutura, cujos efeitos positivos

ano, resta saber se o setor automotivo vai conseguir

podem se espalhar por toda a economia. Mas é uma
agenda para o novo governo, seja qual for. Ainda neste

das caíram 5,3% no acumulado do ano e já é bem co-

prorrogar alguns bene ícios, já que, em volume, as ven-

nhecido o poder de pressão desse grupo de interesse. 2

Gráﬁco 1 – Variação em Volume do Trimestre em Relação ao Mesmo Trimestre do Ano Anterior %
(1º Tri 2010 - 1º Tri 2014)
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Gráﬁco 2 – Valores Adicionados Setoriais - a Preços de 1995 - R$ Milhões

Gráﬁco 3 – Participação Setorial no Valor Adicionado Trimestral % (1996-2014)
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Gráﬁco 4 – Evolução do Valor Adicionado pelos Segmentos Industriais - R$ Milhão (1996-2014)

Gráﬁco 5 – Participação dos Componentes de Gastos no PIB Trimestral %
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Gráﬁco 6 – Poupança e Investimento Sobre Renda Bruta Disponível % (1º Tri 2000-1º Tri 2014)

1 A taxa de crescimento do consumo das famílias no primeiro trimestre
do ano teve uma queda de 0,1% em relação ao último trimestre de
2013. Entretanto, tomando-se o primeiro trimestre deste ano contra
o primeiro trimestre de 2013, a taxa é ainda positiva, tendo crescido
2,2%. A tendência de menor crescimento do consumo das famílias
ica bem mais evidente quando se vê a média de crescimento dos
trimestres contra o mesmo período do ano anterior: crescimento
médio de 7% em 2010, caindo para 4,1% em 2011, 3,2% em 2012 e
2,6% em 2013.
2 O comércio varejista ampliado, que além dos demais ramos do comércio inclui vendas de veículos, motos, peças e material de construção,
apresentou resultado muito modesto, do ponto de vista do volume

de vendas, que, no acumulado do ano observado no mês de abril,
cresceu apenas 1,6% e 2,5% em 12 meses. Estas são mais indicações
do processo de ajuste já em curso na economia.

(*) Economista e doutora pelo IPE-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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temas de economia aplicada

1

Aglomerações Industriais Relevantes do Brasil – Parte II
E

Na primeira parte, discutiu-se a
import ância das economias de
aglomeração para a localização das
indústrias. Agora, nessa segunda
parte, observar-se-á a evolução
da localização das indústrias brasileiras e irá se detalhar o modelo
utilizado para analisar os dados
espaciais da indústria. Os resultados dessa análise serão discutidos
na terceira e última parte desse
trabalho, na próxima edição.

1 A Conﬁguração Espacial da Indústria Brasileira
É consenso que a distribuição territorial da indústria brasileira resultou de uma combinação de fatores
econômicos e políticos-institucionais (AZZONI, 1986; CANO, 1977;
DINIZ, 2000). Em função dos fato-

res econômicos, a im de aproveitar
das economias de aglomeração, o
padrão geográ ico da indústria nacional foi centrípeto, concêntrico e
hierárquico, em que a cidade de São
Paulo tornou-se o principal centro
polarizador. A distribuição das
atividades industriais foi do tipo
centro-radial, em função do papel
das cidades na hierarquia urbana
nacional (LEMOS et al., 2005). Já
os fatores político-institucionais
foram a principal força centrífuga
nessa con iguração, com a participação ativa do Estado na tentativa
de integrar economicamente o
território nacional, apaziguando a
forte tendência concentradora da
industrialização brasileira, mesmo
resultando no inal de uma forte
segmentação e fragmentação eco-
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nômica (DINIZ, 2000; MARTIN;
ROGERS, 1995; PACHECO, 1999).
A histórica desigualdade da industrialização entre as regiões é mais
uma das persistentes desigualdades brasileiras; contudo, esse
quadro começou a se alterar, ainda
que lentamente, a partir da década
de 1970. Segundo Cano (2008), a
desconcentração espacial da indústria do Brasil no período de 1970
a 2005 pode ser dividida em três
fases:
1970-1979: desconcentração positiva ou virtuosa, com notável aumento da diversi icação da estrutura produtiva, fortalecimento dos
nexos inter-regionais e maior diminuição das desigualdades entre as
regiões, tendo a produção dos bens
de capital, intermediários e durá-
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veis de consumo crescido mais do
que os não duráveis de consumo.
1980-1989: desconcentração espúria, devido ao baixo crescimento
econômico da década, negativo
para muitos setores industriais.
Como o principal parque industrial
do País estava localizado no Estado
de São Paulo, esse foi mais afetado
pela crise do que o restante do
País, fazendo com que o pequeno
decréscimo da par ticipação da
indústria de São Paulo em vários
setores decorresse simplesmente
do diferencial de taxas negativas
entre os Estados. Azzoni (1997)
aponta para indícios de que, em
períodos de rápido crescimento,
haveria um aumento da concentração das atividades econômicas e da
renda nos principais polos do Brasil, ou seja, prevalecendo os “efeitos
polarizadores” sobre os “efeitos
de espraiamento”, porém, sem rejeitar a hipótese de que a redução
na velocidade de convergência da
renda no próprio período de rápido
crescimento seja seguida nos anos
posteriores por um aumento dessa
velocidade. Além disso, inicia-se
nesse período a Guerra Fiscal entre
os Estados, com cada um tentando
atrair empresas por meio de incentivos iscais, subsídios e outros
bene ícios, alterando assim arti icialmente a localização das irmas
e gerando uma desconcentração
fragmentada da indústria, prejudicando a integração do mercado
nacional.

1990-2005: desconc ent r aç ão
ainda predominantemente espúria, com baixo crescimento médio
anual do Produto Interno Bruto
(PIB) de 2,4% em termos nacionais
e ainda mais baixo para o Estado
de São Paulo (1,8%), onde o crescimento foi notadamente menor na
indústria de transformação. Vale
ressaltar, mais à frente, os efeitos
quantitativos e qualitativos sobre
a desconcentração da indústria
nesse período da abertura comercial e inanceira; da valorização
cambial; do abandono do projeto nacional desenvolvimentista;
das privatizações e diminuição do
Estado na economia; da redução
das políticas de desenvolvimento
regional; da consolidação do MERCOSUL; da intensi icação da Guerra
Fiscal, entre outros.
A con iguração espacial da indústria no inal desse período indica
cer tas características de como
ocorreu essa desconcentração,
características essas que estão englobadas nos conceitos de “desconcentração concentrada” de Azzoni
(1986) e de “desenvolvimento poligonal” de Diniz (1993).
Azzoni (1986) concordava com a
observação de Redwood III (1985)
de que as cidades médias apresentavam um crescimento mais
dinâmico na década de 1970 do que
as cidades de São Paulo e Rio de
Janeiro, as duas maiores aglomerações urbanas do País. No entanto,
discordava de que houve uma “re-

versão da polarização”, pois essa
desconcentração estava limitada
principalmente a uma expansão
das áreas geográ icas mais industrializadas do País, em cidades
próximas da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), no sul
de Minas e na região de Curitiba.
Logo, os principais centros urbanos não perderam sua atração, com
as indústrias procurando se localizar próximo desses centros, aproveitando a redução dos custos de
transporte e evitando o aumento
das deseconomias de aglomeração
no epicentro de São Paulo.
Diniz (1993) desenvolve a ideia de
“desenvolvimento poligonal”, em
que a desconcentração iniciada no
inal da década de 1960 começou
com relativo espraiamento industrial para o próprio interior do
Estado de São Paulo e para quase
todos os demais Estados brasileiros. No entanto, posteriormente,
ocorreu uma relativa “reconcentração” no chamado Polígono Industrial do Sul-Sudeste. Além do
aumento das deseconomias na
RMSP, as outras quatro principais
forças nesse processo foram: a disponibilidades diferenciadas de recursos naturais; o papel do Estado,
através de políticas regionais explícitas e pela consequência espacial
indireta de outros investimentos;
mudanças na estrutura produtiva;
concent ração da pesquisa e da
renda.
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O trabalho de Crocco e Diniz (1996)
mostra que a desconcentração
inter-regional foi mais notável nos
anos 70, enquanto a desconcentração intrarregional, principalmente
dentro do Polígono Industrial, também foi importante nesses anos e
ainda mais importante nos anos
80 e 90, como mostram Andrade e
Serra (1999), para o espraiamento da indústria. Pacheco (1999)
adiciona a abertura econômica e a
consolidação do MERCOSUL como
elementos atuantes dessa contenção do processo de desconcentração.
Assim, os grandes investimentos
em infraestrutura de transportes, energia e telecomunicações
possibilitaram uma nova etapa de
industrialização pautada na descentralização das atividades dos
antigos centros urbanos dinâmicos
para novas centralidades urbanas
subnacionais, respaldada ainda
mais pelos subsídios e incentivos
públicos. Porém, foram os Estados
do Sul e do Sudeste que mais conseguiram ampliar para os municípios
do entorno dos principais centros
urbanos as condições tecnoprodutivas e de infraestrutura demandadas pela produção industrial
(DOMINGUES; RUIZ, 2008).
Para a déc ada de 2000, Cr uz e
Santos (2009) concluíram que a
maior par te das microrregiões
que mais reduziram o emprego

industrial estão concentradas no
Sudeste, em especial em São Paulo.
No entanto, as regiões com base
industrial relevante no interior de
São Paulo, mesmo as que tenham
reduzido sua participação no emprego industrial, aumentaram a
sua participação em indústrias de
maior conteúdo tecnológico, que
procuram mais os bene ícios das
economias de aglomeração, principalmente devido aos importantes
transbordamentos de conhecimento, do que os incentivos iscais.
Assim, percebe-se uma alteração
no processo de desconcentração
na década passada, com reestruturação e re-especialização de alguns dos antigos centros urbanos
dinâmicos, além de algumas centralidades urbanas subnacionais
do período 1970-2000 ganharem
representatividade nacional. O
Estado de São Paulo concentra
uma parcela signi icativa dos serviços especializados e das sedes
das principais empresas nacionais e multinacionais situadas no
País, fortalecendo seu papel como
centro de comando da economia
nacional (CAMPOLINA; PAIXÃO;
REZENDE, 2012).
C ampol ina, Pa ix ão e Rezende
(2012) também mostram evidências de desconcentração inter-regional signi icativa no período de
1994-2009. Veri icando a existência de uma elevada especialização
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da estrutura produtiva local de
um município numa determinada
indústria, utilizando o emprego
industrial formal, eles observaram
que, dos 286 clusters veri icados
em 1994, apenas 9% deles estavam
fora das regiões Sul e Sudeste. Em
2009, o número de clusters aumentou para 576, sendo que esse aumento foi relativamente maior fora
do Sul-Sudeste, que aumentou sua
participação no número de clusters
para 14%. Os Estados com maior
crescimento do número de clusters
foram Bahia, Pernambuco, Goiás,
Mato Grosso e Paraná. Porém, os
Estados com o maior número absoluto de clusters ainda se restringem
às regiões Sul e Sudeste: São Paulo,
Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Notável
também que, em relação apenas
aos clusters nacionais (aqueles com
par tic ipação mínima de 1% no
emprego nacional do setor), o total
desses no Sul-Sudeste manteve-se
praticamente estável no período,
enquanto houve uma grande evolução no total deles fora do perímetro, de 6 para 15.
A desconcent ração espacial da
indústria entre os municípios na
última década continuou gradativa,
mas contínua, como pode ser observado pelas Curvas de Lorenz no
Grá ico 1 e nos índices de Gini na
Tabela 1 do Valor Adicionado Bruto
(VAB) industrial dos municípios
entre 2000 e 2010.
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Gráﬁco 1 – Concentração Municipal do VAB Industrial, 2000-2010

Fonte: PIB municipal (Instituto Brasileiro de Geogra ia e Estatística - IBGE). Elaboração do autor.

Em 2000, apenas os 200 municípios mais industrializados acumulavam 74% da produção nacional,
reduzindo-se minimamente para 71% em 2010.
Observa-se como a concentração do VAB industrial
entre os municípios diminuiu nessa década e consistentemente ao longo dos anos, conforme as Curvas
de Lorenz afastam-se do eixo das abscissas entre os
anos selecionados. Ainda assim, o índice de Gini, que
tem o maior valor de 1 para representar a máxima
concentração, foi de 0,9158 em 2000, mostrando a
gigantesca concentração da produção industrial no
Brasil, reduzindo-se de apenas 1,59% no período, indo
para 0,9012 em 2010.

Tabela 1 – Índice de Gini do VAB Industrial dos
Municípios, 2000-2010
Ano

Índice de Gini

Variação do Gini

2000

0,9158

-

2003

0,9107

-0,56%

2005

0,9096

-0,12%

2008

0,9078

-0,20%

2010

0,9012

-0,73%

Variação do Gini entre 2000 e 2010
Fonte: PIB municipal (IBGE). Elaboração do autor.
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Lemos et al. (2005), utilizando dados sobre o valor de
transformação industrial (VTI) dos municípios, identi icaram apenas 15 manchas de alta concentração de
produção industrial em 2000, denominadas aglomerações industriais espaciais (AIE) e que são concentrações geográ icas de indústrias que possuem capacidade de transbordamento espacial. Apenas dentro
do Polígono Industrial encontraram-se sete das AIEs.
Fora das regiões Sul e Sudeste, existem apenas quatro
AIEs, todas no Nordeste, e que, juntas, representaram
6% do VTI nacional, enquanto as seis AIEs do Sudeste
representaram 57% do VTI nacional de 2000. O total
das 15 AIEs acumulava 76%. Esses resultados também
fortalecem a observação de que a desconcentração
até 2000 ocorreu mais acentuadamente intra do que
inter-regionalmente.

2 Metodologia
A Análise Exploratória de Dados Espaciais (Exploratory Spatial Data Analysis - ESDA) é um ferramental
usado para trabalhar com dados georreferenciados,
permitindo identi icar padrões espaciais, como agrupamentos de observações semelhantes (clusters) e
heterogeneidade espacial, assim como descrever distribuições espaciais dos dados (ANSELIN, 1998).
Dentro desse arcabouço, o I de Moran (Moran’s I) é
uma medida de autocorrelação espacial global dos
dados, averiguando se há efeitos de transbordamentos
entre vizinhos e qual é a direção da autocorrelação: se
positiva ou negativa, ou seja, se vizinhos costumam
apresentar desvios em relação à média do dado sendo
analisado no mesmo sentido ou em sentido oposto.
Logo, um I de Moran positivo pode signi icar a existência de clusters nos dados. O I de Moran é de inido
como:
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Em que
é o dado de interesse para cada localidade i e j, a média, n o número de observações e
são os elementos da matriz de vizinhança W.
A matriz de vizinhança estabelece os pesos espaciais
entre as localidades,
, em que os elementos da diagonal principal são iguais a zero e os elementos fora
da diagonal indicam a forma como a região i está espacialmente conectada com a região j, ou seja, o seu grau
de vizinhança. Portanto,
é a média ponderada dos
valores dos vizinhos. O I de Moran também pode ser
observado como o coe iciente angular da regressão
de
contra y, indicando o grau de ajustamento, que
dependerá, pois, da matriz W escolhida.
Porém, para se determinar os padrões locais de autocorrelação espacial, utilizam-se os Indicadores Locais
de Associação Espacial (Local Indicators of Spatial
Association – LISA) (ANSELIN, 1995 e 1996), permitindo observar padrões locais que a estatística global
I de Moran pode esconder. Entre esses indicadores,
o I de Moran Local (Local Moran) é o indicador local
cuja soma total é proporcional ao indicador global I
de Moran, possibilitando a determinação de clusters
espaciais locais e das localidades que mais contribuem para a existência de autocorrelação espacial
nos dados. O I de Moran Local para uma determinada
localidade i pode ser de inido como:

Assim, autocorrelação espacial positiva (
) signi ica valores similares (acima ou abaixo da média)
ent re a loc alidade obser vada e a média ponderada dos vizinhos; já uma autocorrelação negativa (
) signi ica valores opostos (um acima
da média e outro abaixo). Pode-se então determinar
quatro casos:
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a.

em análise e a média dos vizinhos são semelhantes

Além disso, utilizou-se uma matriz de vizinhança binária do tipo Rainha (Queen), em que os municípios
que compartilham fronteira, seja um trecho ou um
nó (vértice), são considerados vizinhos e recebem
um peso espacial igual a 1, enquanto todos os outros
municípios recebem peso zero. Outras especi icações
para a matriz de vizinhança são a matriz do tipo Torre
(Rook), em que são considerados vizinhos apenas os
municípios que compartilham um trecho da fronteira;

e baixos;

a matriz de distância, que atribui um peso igual

com

e

: cluster

do tipo high-high (HH), onde o valor da localidade
em análise e a média dos vizinhos são semelhantes
e altos;
b.

com

e

: clus-

ter do tipo low-low (LL), onde o valor da localidade

para todo i, j, em que
c.

com

e

:

observação atípica ou outlier espacial do tipo high-low (HL), onde o valor da localidade em análise é
alto, porém a média dos vizinhos é baixa;
d.

com

e

:

outlier espacial do tipo low-high (LH), onde o valor
da localidade em análise é baixo, porém a média dos
vizinhos é alta.
Conforme Krugman (1991, p. 57) enfatizou “States
aren’t really the right geographical units”, sendo a unidade geográ ica relevante para abordar economias de
aglomeração as cidades (KRUGMAN, apud AUDRETSCH, 1998).
Portanto, pretendendo-se de inir as concentrações
industriais mais relevantes, com alta produção industrial e com possíveis efeitos de transbordamento
espaciais entre vizinhos e economias de aglomeração,
determinaram-se os clusters de municípios com autocorrelação espacial local no VAB industrial do tipo
HH estatisticamente signi icante, delimitando-se as
Aglomerações Industriais Relevantes (AIRs) como os
municípios contíguos do tipo HH e os municípios imediatamente do entorno, conforme a con iguração centro-radial da indústria brasileira. Seguindo os trabalhos de Lemos et al. (2005) e Domingues e Ruiz (2008),
estabeleceu-se o nível de signi icância em 10%.

é a distância entre i e j, sendo

que, quando maior o valor do expoente x, maior a importância dos vizinhos mais próximos e menor a dos
mais distantes; e a matriz que considera os k vizinhos
mais próximas, onde os municípios mais próximos até
o número k (que podem ou não compartilhar fronteira)
recebem peso 1 e o restante, zero.
Finalmente, foram consideradas apenas aquelas que
tinham uma representatividade nacional na produção
industrial, utilizando-se como critério de relevância o
Índice de Participação Relativa (IRP): a participação
percentual da AIR no VAB industrial nacional. O iltro
escolhido foi igual a 0,5% do VAB industrial do Brasil.
Foram utilizados os dados do PIB municipal do IBGE
para 2000 e 2010, que os decompõem em impostos,
líquidos de subsídios, sobre produtos, valor adicionado bruto da agropecuária, valor adicionado bruto
da indústria e valor adicionado bruto dos serviços,
inclusive administração, saúde e educação públicas e
seguridade social. O VAB da indústria engloba os setores de extrativa mineral, indústria de transformação,
serviços industriais de utilidade pública e construção
civil das Contas Nacionais do IBGE. Esses dados foram
utilizados para se determinar as AIRs em 2010 e a
evolução delas e das regiões em relação à produção
industrial na década de 2000 a 2010.
Outro banco de dados utilizado foi a Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE) para se obter o número de empregos
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formais na indústria por município
em 2000 e 2010, considerando os
mesmos setores do IBGE acima.
Esses dados também foram obtidos por Classi icação Brasileira de
Ocupações 2002 (CBO 2002), ao
nível de 4 dígitos (famílias) e pelos
setores da indústria extrativa e
de transformação da Classi icação
Nacional de Atividades Econômicas 2.0 (CNAE 2.0), ao nível de 2
dígitos (divisões), a im de se observar características da indústria
e da mão de obra das AIRs. Dados
do Censo Demográ ico 2010 e da
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) do IBGE foram
utilizados para se observar características sobre o nível de educação
e infraestrutura.
Para o georreferenciamento dos
dados, a im de se calcular as matrizes de vizinhança e aplicar a
ESDA, foi utilizada a Malha Digital
Municipal 2007 do IBGE para todo
o território brasileiro, compreendendo os 5.564 municípios brasileiros de 2007.2
Na próxima e última parte, os resultados desse modelo serão detalhados e extensivamente discutidos.
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As Atuais Mobilizações e Seu Condicionante Político
I

Ao que parece, as mobilizações
veri icadas nos últimos meses calcam-se na veri icação, por parte
dos reivindicantes, de que os governos do PT optaram por uma política de “doações” da mais variada
ordem a im de obterem aliados e/
ou apoio político por parte de parcelas expressivas da população, do
empresariado e dos políticos.1
A respeito de tais ações devem
ser lembradas quatro delas como
expressões claras deste estilo de
conduzir a vida política: as medidas de caráter assistencialista,
aprofundadas sobretudo após o
episódio do mensalão, dirigiram-se, como sabido, às camadas sociais mais desfavorecidas; já a prática de juros altos propiciados aos
investidores em títulos públicos
oferecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (Tesouro Direto)
e de empréstimos largamente favoráveis aos tomadores proporcionados pelo BNDES destinou-se,
basicamente, ao empresariado que,
no início do primeiro governo presidencial petista, descon iava das
intenções do candidato vencedor; o
aparelhamento do Estado foi de tal
ordem que disseminou nos órgãos
públicos a ine iciência e, no caso
da Petrobras, o desmando generalizado; por im, deve-se assinalar

a prática de distribuição de cargos
públicos e Ministérios, cujo número foi aumentado injusti icadamente, como meio de garantir a maioria
no âmbito das casas que compõem
o Congresso Nacional. Para tal im,
os componentes do PT chegaram
mesmo a estabelecer alianças com
políticos anteriormente tidos como
desafetos com os quais “jamais”
poder-se-ia efetuar acordos.
En im, uma parte signi icativa do
grande público percebeu que os
petistas alçados ao poder governamental incorporaram a velha
prática de “comprar” seguidores,
mas − e aqui vai a originalidade
introduzida pelo PT − a tornaram
universal, vale dizer, transformaram um tipo de atitude anteriormente dirigida sobretudo às elites
num modo de operar com todas as
camadas sociais, inclusive as desprivilegiadas.
Sendo assim, nada mais óbvio do
que promover sistematicamente
a mobilização dirigida ao poder
público como forma de alcançar os
objetivos e as mercês perseguidas.
De tal constatação resultou, como
avançado, a proliferação de manifestações reivindicatórias que reúnem desde um pequeno grupo de
reivindicantes até milhares deles, a
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depender de interesses especí icos
de um número limitado de pessoas
até reivindicações de caráter geral
ou que envolvam muitos interessados em tal ou qual proposta que se
quer ver materializada.2
Disso se conclui que tais manifestações não são tópicas, pois atraem
as mais variadas camadas sociais
e/ou segmentos pro issionais, nem
podem ser tidas como passageiras,
pois emanam das próprias bases
sobre as quais se assenta a política
esposada pelo poder central da
Nação. A ideia que subjaz a tal atitude é simples, direta e grosseira:
“Por que eles e não nós?”
Os mov imentos caracterizados
acima vieram, portanto, somar-se
àqueles costumeiros, preexistentes, e que, por via de regra, têm
suas raízes assentadas nos sindicatos e demais órgãos representativos cujos integrantes visam
interesses pro issionais especí icos
aliados a aumentos salariais.
Assim, no momento histórico presente, estamos a conhecer uma
somatória de mobilizações e não
um mero aumento ou uma in lexão
dos tradicionais processos reivindicatórios. Tal fato explica, a nosso
ver, a estupefação de que fomos

temas de economia aplicada
tomados depois da explosão espontânea e autônoma
ocorrida em junho de 2013 a qual marcou o início das
intrigantes mobilizações com as quais ora nos deparamos.
Por im, cumpre notar que ainda não estão claras as
interações entre os antigos processos de fundo sindical e os novos movimentos embasados nas práticas
decorrentes do comportamento introduzido pelo PT
nesta última década. É possível, por exemplo, que
reivindicações de teor sindical sejam multiplicadas
no quadro dos muitos movimentos de protesto ora vivenciado. De outra parte, pro issionais menos afeitos a
ganhar as ruas talvez disponham-se a fazê-lo em face
do aludido quadro; correlatamente, novos segmentos
populacionais de despossuídos podem ser estimulados
a mobilizar-se dado o crescimento das reivindicações
de elementos mais abonados. Vale dizer, as interações
referidas acima podem assumir um caráter multifacetado e, muito provavelmente, tenderão a insu lar
mobilizações com as mais variadas roupagens.

1 Sem comprometê-lo com meus erros e enganos agradeço a leitura
crítica da versão preliminar desta crônica efetuada pelo Prof. Julio
Manuel Pires.

2 Como sabido, passaram a juntar-se às manifestações que se seguiram
às mobilizações iniciais de junho de 2013 grupos deletérios e criminosos compostos ou por marginais ou por aqueles integrados por
indivíduos desprovidos de qualquer perspectiva ideológica e que se
servem da tática Black Bloc; sobre estes últimos veja-se, de minha
autoria, a crônica “Brasil: a tática Black Bloc e a ordem instituída”
publicada na versão em português do Pravda.ru online, 28 de outubro
de 2013, disponível em: <http://port.pravda.ru/cplp/brasil/28-102013/35507-black_bloc-0/>.

(*) Professor Livre-docente aposentado da FEA-USP.
(E-mail: idd@terra.com.br).
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O Idoso Brasileiro no Mercado de Trabalho e na Previdência Social: Uma Análise de 1992 a 20121
C

F
E

1 Introdução
Nos últimos anos, o mercado de
trabalho brasileiro vem experimentando mudanças gradativas e
importantes, fruto, algumas delas,
do fortalecimento da economia e
de mudanças de comportamento
da população, t ais como: busca
mais tardia do primeiro emprego,
aumento da participação feminina
nos postos de trabalho e crescimento da população idosa 2 economicamente ativa em patamares
maiores que a população economicamente ativa total. A Previdência
Social, devido à sua forte ligação
com o mundo do trabalho, precisa
estar em sintonia com essas mudanças e promover ajustes capazes
de ampliar a proteção social sem
perder o foco na sustentabilidade
do regime em longo prazo.
Em relação aos trabalhadores com
60 anos ou mais, foco deste trabalho, as hipóteses levantadas para
sua permanência no mercado de
trabalho são várias. De um ponto
de vista demográ ico, o envelhecimento da população, com crescente
expectativa de vida e baixa taxa de
natalidade tenderá a gerar, cada
vez mais, oportunidades para que

as pessoas continuem em seus postos de trabalho, mesmo com idade
mais avançada. No campo previdenciário, certamente existe uma
parcela de idosos que segue trabalhando por não haver atingido
o tempo mínimo de contribuição
para a aposentadoria ou por considerar que a renda da aposentadoria
não é su iciente para atender suas
necessidades. Outro ponto relevante no Brasil é que a Aposentadoria
por Tempo de Contribuição (ATC)
possibilita a aposentadoria em idades baixas, em torno de 54 anos, e,
contrariando toda a lógica previdenciária, passa a ser considerada
pelo aposentado como um complemento de renda.
O objetivo deste trabalho é analisar
o per il dos idosos brasileiros com
ênfase no mercado de trabalho, as
taxas de atividade desses idosos, as
principais ocupações por eles exercidas e a evolução do rendimento
desse grupo. Além disso, traçar um
paralelo entre contribuintes jovens
e idosos, exaltando suas participações nas contribuições ao Regime
Geral de Previdência Social (RGPS),
expor as mudanças da pirâmide
etária dos aposentados por tempo
de contribuição e analisar as prin-
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cipais categorias de contribuintes
ao RGPS.
Este artigo está dividido em quatro
partes. A primeira corresponde a
esta Introdução. A segunda parte
analisa a participação do idoso no
mercado de trabalho brasileiro, a
partir dos microdados da Pesquisa
Nacional por Amostra Domiciliar
(PNAD) dos anos 1992, 2002 e
2012. Nessa parte, são apresentados o per il do idoso, a taxa de
atividade da população idosa por
gênero, a proporção de idosos aposentados por gênero e classes etárias, o percentual de participação
do idoso no mercado de trabalho,
as principais ocupações do idoso
no mercado de trabalho e o rendimento médio do trabalho. Na
terceira seção, é realizada uma
análise dos contribuintes jovens
(de 16 e 29 anos) e dos contribuintes idosos, comparando-os ao total
de contribuintes do RGPS, de 1996
a 2012. A seguir, evidencia-se a
pirâmide etária dos aposentados
do RGPS por tempo de contribuição nos anos 1992, 2002 e 2012 e,
inalmente, exprime-se o percentual de contribuintes empregados
e contribuintes individuais de 60
anos ou mais, em relação a cada
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categoria a partir de 1992 até 2012, segundo registros
administrativos do Ministério da Previdência Social.
Na última seção, são apresentadas as considerações
inais.

2 A Participação do Idoso no Mercado de Trabalho
Brasileiro
A população brasileira tem envelhecido rapidamente,
o que, sem dúvida, está ampliando o período economicamente ativo do trabalhador, que goza de melhor
qualidade de vida em função dos avanços econômicos
e sociais pelos quais passa o País. Em 2002, para
ambos os sexos, a expectativa de vida ao nascer era de
71,0 anos e a expectativa de vida aos 60 anos apontava para um adicional de vida de 20,5 anos, ou seja, a

pessoa que atingisse 60 anos viveria, em média, até os
80,5 anos. Em 2012, a expectativa de vida ao nascer
chegou a 74,6 anos e a expectativa de vida aos 60 anos
ganha um adicional de 21,6 anos, ou seja, 81,6 anos.3
Con irmando essa realidade, dados da PNAD mostram
que a população idosa, em 1992, era de aproximadamente 11,5 milhões, evoluindo para 16,2 milhões em
2002 e alcançando 24,5 milhões em 2012 (Grá ico
1). Essa evolução mostra um crescimento de mais de
113% em 20 anos. Importante observar que o crescimento percentual na primeira década foi de 41%, e na
segunda década, de 51%, o que mostra bem a velocidade com que a população está envelhecendo. A população idosa feminina apresentou maior crescimento, de
117%, em comparação à população idosa masculina,
que apresentou taxa de crescimento de 109%.

Gráﬁco 1 – Evolução da População Idosa Brasileira, Segundo Sexo – 1992, 2002 e 2012

Fonte: PNADs 1992, 2002 e 2012. Elaboração: SPPS/MPS.

Relacionar a população idosa com outros segmentos da população, especialmente com a população
economicamente ativa, permite uma análise mais
detalhada dessa população em relação ao mercado de
trabalho. A população total cresceu 18,7% de 1992 a
2002 e apresentou um crescimento de 11,4% de 2002

para 2012. Já a população idosa cresceu no primeiro
período 40,6%, e no segundo, 51,8%. Em relação à
população economicamente ativa (PEA), veri ica-se
um movimento semelhante, ou seja, a PEA no primeiro
período cresce 24,1%, e no segundo, menor crescimento de 14,1%. Na PEA idosa, registra-se crescimento de
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23,2% de 1992 para 2002 e crescimento ainda maior
de 32,8%, de 2002 para 2012. Em relação ao número
total de idosos, a PEA idosa representava 31,3% em
2002. Na comparação da PEA idosa com a população

idosa veri ica-se participação de 2,9% em 2002 e de
3,5% em 2012. Já na comparação da PEA idosa com
a população idosa percebe-se menor participação em
2002 (31,3%) do que em 2012 (27,3%).

Tabela 1 – População Total e População Idosa – 1992, 2002 e 2012

a

Fonte: PNADs 1992, 2002 e 2012. Elaboração: SPPS/MPS.

Em relação ao mercado de trabalho, de um modo geral,
uma boa medida é a taxa de atividade que determina
o peso da população economicamente ativa sobre o
4
total da população com 10 anos ou mais de idade. Em
relação aos idosos, essa taxa faz uma relação entre o
total da população idosa economicamente ativa e o
total da população idosa. Conforme apontado no Gráico 2, para os anos de 1992, 2002 e 2012, observou-se
que a taxa de atividade de idosos, de ambos os sexos,
declinou mais de 12% em 20 anos. Essa queda é menos
acentuada na população feminina, de aproximadamente 4,98%, em comparação à taxa de atividade da popu-
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lação masculina idosa, que apresentou decréscimo de
8,34% no mesmo período.
A retração da taxa de atividade, de 1992 para 2012,
entre os idosos tem relação direta com cenário econômico e com as condições do mercado de trabalho
formal de cada década analisada (1992-2002 e 20022012). Na primeira década, o País convivia com alto
nível de informalidade e baixos salários, o que sem
dúvida obrigava o trabalhador a permanecer mais
tempo em atividade. A partir de 2002, esse cenário se
inverte, com possíveis efeitos sobre a retração da taxa
de atividade entre os idosos.
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Gráﬁco 2 - Brasil: Taxas de Atividade dos Idosos por Sexo - 1992, 2002 e 2012

Fonte: PNADs 1992, 2002 e 2012. Elaboração: SPPS/MPS.

A taxa de atividade, ao guardar relação com o mercado
de trabalho e cenários econômicos, também guarda
intrínseca relação com a previdência social, por motivos óbvios. Pelo Grá ico 3, observa-se que, entre
1992 e 2012, a linha vermelha contínua e a linha vermelha tracejada vão se afastando ao longo do tempo.
O decréscimo proporcional das taxas de atividade da
população idosa feminina, de 22,16% para 17,18%, foi
acompanhado pela expansão das taxas de proteção

5

previdenciária de 64,75% para 75,30%, entre 1992
e 2012. Nos primeiros dez anos de análise, percebe-se forte crescimento da proteção social, principalmente entre as mulheres, o que pode ser explicado
pela ampliação da previdência social rural, incluindo
o conceito de segurado especial. Já entre 2002-2012,
a tendência observada para homens e mulheres é de
estabilidade.
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Gráﬁco 3 – Brasil: Taxas de Atividade dos Idosos e Proporção de Idosos Aposentados
e/ou Pensionistas por Sexo – 1992, 2002 e 2012
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homens idosos beneficiários (aposentadoria ou pensão)
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2012
mulheres idosas exercendo atividade
mulheres idosas beneficiárias (aposentadoria ou pensão)

Fonte: PNADs 1992, 2002 e 2012. Elaboração: SPPS/MPS.

As taxas especí icas de atividade indicam, na estrutura etária da população, de forma clara, como os trabalhadores economicamente ativos estão interagindo
com a população total em determinada faixa de idade,
ao longo da sua vida laboral, indicando, inclusive mudança de comportamento, conforme apontado na comparação dos anos 1992, 2002 e 2012 para a população
brasileira masculina (Grá ico 4) e feminina (Grá ico 5).
Em relação à população masculina, registra-se retração da taxa de atividade de 1992 a 2002 e de 2002 a
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2012. A partir do Grá ico 4, percebe-se que os homens
ao longo dos 20 anos de análise passaram a ingressar
no mercado de trabalho cada vez mais tarde. Enquanto em 1992, 73% dos homens de 15 a 19 anos estavam
exercendo atividade, em 2002 essa taxa declina para
59%, e em 2012, para 50%. Esse processo pode estar
relacionado ao aumento da quali icação do indivíduo
(estudando mais para o mercado do trabalho). Na primeira faixa etária dos idosos, de 60 a 64 anos, as taxas
de atividade foram 70%, 66% e 62%, respectivamente
para os anos de 1992, 2002 e 2012.
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Gráﬁco 4 – Brasil: Taxas Especíﬁcas de Atividade dos Homens – 1992, 2002 e 2012

Fonte: PNADs 1992, 2002 e 2012. Elaboração: SPPS/MPS.

Entre as mulheres, as taxas especí icas de atividade
seguem a mesma tendência de aproximação ao eixo
das abscissas no decorrer dos anos (Grá ico 5). Ou
seja, as mulheres estão começando a exercer atividade cada vez mais tarde e a proporção de idosas
exercendo atividade é cada vez menor. De 15 a 19
anos, a proporção de idosas exercendo atividade foi

de 46% (em 1992), 41% (em 2002) e 37% (em 2012).
A partir dos 60 anos, as taxas de atividade sofrem
retração com o passar dos anos. Outro ponto a ser
ressaltado é que nas faixas etárias intermediárias
(dos 20 aos 59 anos) as mulheres passaram a ter uma
taxa de atividade maior em 2012 quando comparado
aos demais anos.

Gráﬁco 5 – Brasil: Taxas de Atividade Especíﬁca das Mulheres – 1992, 2002 e 2012

Fonte: PNADs 1992, 2002 e 2012. Elaboração: SPPS/MPS.

junho de 2014

27

28

temas de economia aplicada

Na comparação das taxas de atividade especí ica entre
homens e mulheres a partir dos 60 anos, a proporção
de mulheres exercendo atividade é consideravelmente
inferior à proporção de homens. Enquanto mulheres
de 60 a 64 anos, em 2012, apresentavam taxa de atividade de 30%, os homens, nessa mesma faixa, apresentavam taxa de 62%. Esse cenário é uma consequência
direta de toda a vida laboral de homens e mulheres.
Essas sempre tiveram uma presença menor no mercado de trabalho decorrente dos afazeres domésticos e
afastamentos por conta da maternidade.
O Grá ico 6 mostra, por gênero, entre os idosos aposentados quantos (em termos percentuais) ainda eram
economicamente ativos em cada faixa etária em 1992,
2002 e 2012. Considerando como universo apenas os
idosos aposentados, percebe-se que a tendência, tanto
para a população masculina quanto para a população
feminina, é de decréscimo das taxas de atividade. No
caso dos homens, essa tendência ica mais clara a partir dos 65 anos. No Grá ico 6, é observado que a partir

dessa idade as curvas (azuis) vão se aproximando do
eixo das abscissas ano a ano. A curva pontilhada (de
1992) está mais afastada do eixo das abscissas, mas
em 2002 a curva foi se aproximando (curva tracejada)
e em 2012 (curva contínua) há a maior aproximação a
esse eixo.
Ainda no Grá ico 6, a tendência entre as mulheres, que
estão representadas pela curva vermelha, é observada a partir da faixa de 70 a 74 anos. As curvas vão
se aproximando do eixo das abscissas ano após ano,
indicando que cada vez mais as mulheres aposentadas
estão proporcionalmente exercendo menos atividades
econômicas. Essa tendência é explicada pelo fato de
que, com o passar dos anos, há naturalmente a perda
da capacidade laborativa tanto para homens quanto
para mulheres. No caso dos homens, a partir dos 79
anos, veri ica-se uma queda mais acentuada que pode
estar associada ao tipo de trabalho desempenhado
pelo homem que, em muitos casos, exige maior esforço
ísico.

Gráﬁco 6 – Brasil: Percentual de Participação dos Idosos Aposentados no
Mercado de Trabalho – 1992, 2002 e 2012

Fonte: PNADs 1992, 2002 e 2012. Elaboração: SPPS/MPS.
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Outro aspecto que merece destaque é a aproximação
entre as curvas de homens e mulheres na comparação
entre os três anos analisados. Isso se deve a maior
inserção das mulheres no mercado de trabalho e, consequentemente, maior acesso aos bene ícios previdenciários, especialmente as aposentadorias.
As principais ocupações exercidas pela população brasileira, idosa ou não, podem ser visualizadas no Grá ico 7 (homens) e Grá ico 8 (mulheres), por faixa etária
em 2012. Observa-se que a ocupação mais comum
entre os jovens que estão iniciando a vida laborativa
é a de “empregado sem carteira”, posição essa que é
rapidamente ultrapassada pela ocupação “empregado
com carteira de trabalho assinada”. A ocupação “empregado com carteira de trabalho assinada” é a mais
frequente entre os indivíduos dos 20 aos 54 anos. A
partir dos 54 anos, a ocupação mais comum na população economicamente ativa (PEA) é a de conta própria.

Entre os idosos, outra ocupação que se destaca é a de
trabalhador na produção para o próprio consumo.
Resumidamente, as ocupações mais frequentemente
adotadas pela PEA são: no início da vida laborativa,
dos 15 aos 19 anos, a de empregado sem carteira (42%
da PEA); e, no período intermediário da vida laborativa, isto é, dos 20 aos 54 anos, a de empregado com
carteira (com proporções da PEA que variam de 54%,
dos 20 aos 24 anos, a 35% da PEA, na faixa dos 50 aos
54 anos). Após os 54 anos, há uma queda abrupta da
curva que representa a proporção de empregados com
carteira e ascensão da curva representativa de conta
própria. Além do crescimento de conta própria, houve
aumento de trabalhadores na produção para o próprio consumo. Essa constatação pode indicar que as
atividades por conta própria são mais atrativas para
a população que está já aposentada ou que está muito
próxima da aposentadoria.

Gráﬁco 7 – Brasil: Distribuição da PEA por Posição na Ocupação por Idade dos Homens – 2012

Fonte: PNAD 2012. Elaboração: SPPS/MPS.
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O Grá ico 8 representa a proporção das principais
ocupações das mulheres economicamente ativas por
faixa etária em 2012. Os Grá icos 7 e 8 guardam algumas semelhanças. Assim como no caso dos homens
(Grá ico 7), entre as mulheres a principal ocupação,
na fase intermediária da vida laborativa, é a de empregada com carteira de trabalho assinada. Entre as
mulheres economicamente ativas de 20 a 24 anos,
55% são empregadas com carteira assinada, e entre

as mulheres 45 a 49 anos, cerca de 28% têm essa
ocupação.
Entre as mulheres com idade mais elevada, a partir
dos 70 anos, há superação da ocupação de trabalhadora na produção para o próprio consumo em detrimento das mulheres conta própria. O desempenho
de atividades como conta própria e produção para o
próprio consumo é esperado para uma população predominantemente aposentada.

Gráﬁco 8 – Brasil: Distribuição da PEA por Posição na Ocupação por Idade das Mulheres – 2012

Fonte: PNAD 2012. Elaboração: SPPS/MPS.

A análise do rendimento médio total da população
masculina por faixas de idade em comparação com
as taxas de ocupação, em 2012, pode ser verificada no Gráfico 9. Observa-se que a curva tracejada
vermelha, que representa as taxas de ocupação a
partir dos 15 anos, tem aspecto ascendente dos 15
aos 34 anos, e é acompanhada por um rendimento
médio fortemente ascendente. Dos 35 anos aos 44 é
observada certa estabilidade da taxa de ocupação e
crescimento do rendimento médio total, mas a menores taxas de crescimento até atingir o seu maior
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nível, entre 55 e 59 anos, de aproximadamente R$
2.300,00. A partir dos 59 anos, as taxas de ocupação
apresentam forte retração, o que é esperado devido
ao aumento das aposent adorias. A partir dos 59
anos, a queda mais acentuada da taxa de ocupação
tem relação direta com os decréscimos na renda
total média, já que uma parcela desses indivíduos
vai contar apenas com a aposentadoria e não estará
mais trabalhando. Aos 70 anos, a renda média está
no patamar dos R$ 1.850,00, o mesmo verificado na
faixa dos 35 aos 39 anos.
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Gráﬁco 9 – Brasil: Rendimento Médio de Todas as Fontes e Taxa de Ocupação dos Homens por Idade – 2012

Fonte: PNAD 2012. Elaboração: SPPS/MPS.

A taxa de ocupação das mulheres começa a declinar
a partir dos 40 anos, mas é somente a partir dos 49
anos que essa queda se acentua (Grá ico 10). Apesar
dessa queda, observa-se que a renda média não cai na
mesma proporção. Inicialmente, após os 49 anos, há
estabilidade do rendimento médio até os 59 anos. A
partir dos 60, o rendimento médio começa a cair, mas
com oscilações, enquanto as taxas de ocupação a partir dos 60 sofrem reiteradas quedas.

Comparativamente aos homens, pode-se perceber que
os decréscimos das taxas de ocupação dos homens
são acompanhados por uma queda mais acentuada do
rendimento médio, enquanto no caso das mulheres os
decréscimos da taxa de ocupação estão relacionados
a uma queda suave dos rendimentos. Essa suavidade
pode estar relacionada à maior tendência de as mulheres receberem pensões, que podem, inclusive, ser
acumuladas com aposentadorias.
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Gráﬁco 10 – Brasil: Rendimento Médio de Todas as Fontes e Taxa de Ocupação das Mulheres por Idade – 2012

Fonte: PNAD 2012. Elaboração: SPPS/MPS.

A importância da renda do trabalho principal na renda
total para ambos os gêneros é apresentada no Grá ico
11. A partir dos 60 anos, tanto homens quanto mulheres apresentaram queda na proporção da renda do
trabalho, mas para as mulheres essa queda mostrou-se mais acentuada, principalmente da primeira para

a segunda classe etária. Homens aos 60 anos têm 75%
de sua renda composta por renda proveniente de
trabalho, e aos 80 essa participação cai para 55%. No
caso das mulheres, é observada uma retração abrupta
da renda originária do trabalho na participação da
renda total.

Gráﬁco 11 – Brasil: Participação da Renda do Trabalho Principal na Renda Total por Sexo e Idade – 2012
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
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65-69
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Fonte: PNAD 2012. Elaboração: SPPS/MPS.

junho de 2014

Mulheres

75-79

80 e mais

temas de economia aplicada
3 Regime Geral de Previdência Social – Contribuintes Além dos 60 Anos de Idade
A partir dos registros administrativos do Regime
Geral de Previdência Social (RGPS) já é possível perceber tendências de mudanças na estrutura de contribuintes, especialmente na comparação de dois grupos

etários mais extremos, um de até 29 anos e outro
acima dos 60 anos, ou seja, os idosos. Mesmo em uma
série curta, de 1996 a 2012, veri ica-se que o grupo
mais jovem tende a ser menos representativo, em relação ao total de contribuintes do RGPS, ao passo que o
grupo de 60 anos ou mais caminha no sentido inverso
(Grá ico 12).

Gráﬁco 12 – Percentual de Contribuintes Entre 16 e 29 Anos e de 60 Anos ou
Mais em Relação ao Total de Contribuintes, de 1996 a 2012

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social
Elaboração: SPPS/MPS.
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Em 2012, o RGPS contava com 2,6 milhões de contribuintes pessoa ísica (empregados e contribuintes
individuais) com 60 anos ou mais, sendo 1,6 milhão
(62%) de homens e 1,0 milhão (38%) de mulheres.
Em relação ao total de contribuintes do RGPS, esses
2,6 milhões representam apenas 4% do total de contribuintes. Em 1996, esse número era de 901,7 mil
contribuintes e representava 3,4% do total de contribuintes, ou seja, um crescimento percentual muito
pequeno em 16 anos. A questão mostra-se relevante

ao se fazer a mesma comparação com os contribuintes
mais jovens (16 a 29 anos).
Pelo Grá ico 13, observa-se que, em 1996, os contribuintes de até 29 anos representavam 40,4% do número de contribuintes do RGPS, e em 2012 passaram
a 34,3%. Assim, em 1996, o RGPS contava com 12
contribuintes de até 29 anos para cada contribuinte
acima dos 60 anos. Já em 2012 essa mesma relação
estava em 8,6, e vem apresentando tendência de queda
desde 2002.

Gráﬁco 13 – Relação Entre Contribuintes de Até 29 Anos e Contribuintes de 60 Anos ou Mais

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social.
Elaboração: SPPS/MPS.

A diminuição no número de contribuintes mais jovens
pode estar sendo in luenciada pela entrada voluntária
mais tardia no mercado de trabalho, e parece apontar
para uma mudança de comportamento social, experimentada com a melhoria da economia brasileira,
que busca trabalhadores mais capacitados. Os jovens
estão, aparentemente, com apoio familiar, retardando
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a entrada no mercado de trabalho para investir em sua
capacitação.
Entre os contribuintes acima de 60 anos, em 2012,
46% eram contribuintes empregados. Já entre os contribuintes de até 29 anos, os empregados, no mesmo
ano, representam 90% do total de contribuintes.
Essa prevalência de contribuintes individuais frente
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aos contribuintes empregados,
com idade acima de 60 anos, pode
apontar para algumas hipóteses,
entre elas: o contribuinte individual tem mais di iculdade para completar seu tempo de contribuição;
a experiência pro issional é muito
importante para ter o próprio negócio; depois da aposentadoria, os

trabalhadores constituem negócio
próprio como forma de continuar
trabalhando e de aumentar seus
rendimentos.
Em 1996, os contribuintes empregados de 60 anos ou mais representavam 1,8% do total de sua
categoria, e em 2012 passaram a

2,3% (Grá ico 15). Entre os contribuintes individuais, na mesma
faixa de idade, comparados à sua
categoria, o percentual em 1996
era de 8,0%, e sobe para 9,1% em
2012. Observa-se forte tendência
de crescimento, para as duas categorias, especialmente a partir de
2005.

Gráﬁco 15 – Percentual de Contribuintes Empregados e Contribuintes Individuais de
60 Anos ou Mais, em Relação a Cada Categoria

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social.
Elaboração: SPPS/MPS.
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No tocante às aposentadorias, é possível visualizar

alização importante é a crescente participação das

nas pirâmides etárias maior concentração das Apo-

mulheres nessa espécie de bene ícios. Em 1996, as

sentadorias por Tempo de Contribuição (ATC) nas

mulheres representavam 25,4% dos bene iciários da

idades entre 54 e 59 anos no Grá ico 14. Outra visu-

ATC, em 2002 eram 29,6%, e em 2012, 32,6%.

Gráﬁco 14 – Pirâmide Etária dos Aposentados do RGPS por Tempo de Contribuição nos Anos 1992, 2002 e 2012
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Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social. Elaboração: SPPS/MPS.

4 Considerações Finais
O estudo mostra que o elevado acréscimo da população idosa brasileira entre 1992 e 2012 foi acompanhado de diminuição da participação proporcional
de idosos no mercado de trabalho. Na verdade, houve
crescimento tanto do número de idosos quanto do
número idosos no mercado de trabalho; porém, o
crescimento na população idosa foi mais acentuado, o
que é esperado tendo em vista o processo de transição
demográ ica observada no Brasil.
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Adicionalmente, constatou-se que a entrada no mercado de trabalho tem sido postergada com o passar dos
anos, o que parece estar relacionado ao aumento da
quali icação dos jovens, como consequência da crescente demanda por mão de obra quali icada no País.
Analisando a participação do idoso no mercado de
trabalho por gênero, observa-se que, com o avanço
da idade, a queda da participação dos homens no
mercado de trabalho é mais abrupta do que a queda
das mulheres. Para os homens, a partir dos 79 anos,
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veri ica-se queda mais acentuada,
que pode estar associada ao tipo
de trabalho desempenhado pelo
homem que, em geral, exige maior
esforço ísico. Outro aspecto que
merece destaque é a aproximação
do percentual de participação dos
idosos aposentados no mercado
de trabalho de 1992 a 2012, o que
se deve a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho e,
consequentemente, maior acesso
aos bene ícios previdenciários, especialmente às aposentadorias.
Na população masculina idosa, a
ocupação predominante é de conta
própria (a partir dos 54 anos), seguido pela ocupação de trabalhador na produção para o próprio
consumo (a partir dos 69 anos). No
caso da população idosa feminina,
a ocupação mais comum de 59 a 70
anos é a de conta própria e, a partir
dos 74, é a de trabalhadora na produção para o próprio consumo.
Em relação ao rendimento médio
de todas as fontes, percebe-se que
o mesmo acompanha, com certa
defasagem, o movimento da taxa
de ocupação para ambos os sexos.
Particularmente entre as mulheres idosas, a queda no rendimento
médio é menos acentuada devido
a percepção de renda oriunda de
pensão, o que é pouco representativo na composição da renda total
dos homens idosos.
O RGPS, em 2012, contava com 2,6
milhões de contribuintes pessoa
ísica (empregados e contribuintes
individuais) e representava apenas
4% do total de contribuintes. Em
1996, esse número era de 901,7

mil contribuintes, e representava
3,4% do total de contribuintes, ou
seja, um crescimento percentual muito pequeno em 16 anos. A
questão mostra-se relevante ao se
fazer a mesma comparação com
os contribuintes mais jovens (16 a
29 anos). Em 1996, os contribuintes de até 29 anos representavam
40,4% do número de contribuintes
do RGPS e, em 2012, passaram a
34,3%. Assim, em 1996 o RGPS
contava com 12 contribuintes de
até 29 anos para cada contribuinte acima dos 60 anos. Já em 2012
essa mesma relação estava em 8,6,
e vem apresentando tendência de
queda desde 2002. Fica evidente
que a participação dos contribuintes idosos no RGPS é um contraponto importante à postergação
da entrada no mercado de trabalho
dos mais jovens.
Entre os contribuintes acima de 60
anos, em 2012, 46% eram contribuintes empregados, ou seja, mais
da metade eram contribuintes individuais. Já entre os contribuintes
de até 29 anos, os empregados, no
mesmo ano, representavam 90%
do total de contribuintes. Essa
prevalência de contribuintes individuais frente aos contribuintes
empregados, com idade acima de
60 anos, pode ter relação com o
tipo de atividade desempenhada
pelos idosos, com mais autonomia
e lexibilidade de horário.
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Instituições Fiscais Independentes: o Próximo Passo para a Melhora na Qualidade da Política Fiscal?
F

A estrutura institucional que governa a execução da política iscal
desempenha um papel importante para a qualidade das inanças
públicas. Desta forma, regras e
instituições iscais bem estabelecidas e dotadas de credibilidade
são fundamentais. Estas podem
evitar gastos e dé icits que acabem
resultando em um setor público
grande e ine iciente, podem garantir a estabilidade da política iscal e
podem reduzir o escopo para atividades de rent seeking.
Sem sombra de dúvida, foram muitos os avanços realizados para
melhorar a qualidade das instituições destinadas a promover o
equilíbrio iscal no Brasil. Entre
esses avanços é possível destacar
o afastamento do Banco Central
do inanciamento das despesas
iscais, a criação da Secretaria do
Tesouro Nacional, os programas de
extinção/privatização de empresas
públicas e bancos estaduais, o programa de ajuste iscal de Estados e
municípios e a aprovação da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).
No caso particular da LRF, existem
evidências de que os limites estabelecidos tiveram impactos positivos sobre o equilíbrio iscal, resul-

tando em aumento da arrecadação
tributária e redução das despesas
de capital (NAKAGUMA; BENDER,
2006). A adoção da LRF parece
também ter atuado positivamente
ao reduzir a prociclicalidade da política iscal. (ROCHA, 2009)
A despeito de ter representado um
mecanismo import ante de restrição do gasto com pessoal e de
acumulação excessiva de dívida, a
LRF pode, contudo, acabar perdendo a credibilidade devido ao uso
de dispositivos casuísticos para
contornar os limites de gastos estabelecidos e impedir a aplicação
das penalidades previstas no caso
de descumprimento das met as
ixadas. Além disso, a não regulamentação plena dos dispositivos
presentes na Lei pode fazer com
que ela perca relevância. A principal lacuna de regulamentação consiste na falta de implementação,
conforme previsto, do Conselho
de Gestão Fiscal (CGF). O CGF teria
como tarefa principal cuidar dos
problemas práticos (operacionalidade) para o cumprimento da Lei
e estabelecer normas e orientações que permitissem a correção
de rumos, além de determinar a
forma em que as informações se-
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(*)

riam organizadas e consolidadas.
Seu propósito seria garantir que os
limites de gasto e endividamento
estabelecidos fossem detalhados
de tal forma a serem entendidos e
atendidos igualmente por todos os
Estados e municípios. Com a não
constituição do CGF, a interpretação dos conceitos de despesa de
pessoal, dívida líquida, etc. é feita
arbitrariamente e da forma mais
conveniente para que, pelo menos
em teoria, as exigências ixadas
sejam atendidas.
Diante da recente deterioração das
inanças públicas, uma pergunta
que surge imediatamente é como
fortalecer os incentivos à disciplina
iscal e aumentar a transparência
e a credibilidade. O dilema é se
basta aprimorar a LRF, permitindo
a sua implementação e aplicação
integrais, ou se é preciso recorrer
a novas alternativas institucionais
para resolver os desa ios que a política iscal atual apresenta.
Wyplosz (2002) traça um paralelo
extremamente interessante entre
a política monetária e a política
iscal que pode ajudar a entender
como é possível avançar na condução da política iscal.
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Para começar, os desa ios com que
ambas as políticas se defrontam
são fundamentalmente similares.
Se adequadamente conduzida, a
política monetária pode, no curto
prazo, ter uma ação contracíclica
importante; se mal usada, pode
gerar custos de longo prazo na
forma de in lação. A política iscal,
por sua vez, no curto prazo pode
desempenhar um papel importante na estabilização do produto; no
entanto, se operacionalizada inadequadamente, no longo prazo pode
levar a um comportamento não
sustentável da dívida pública. O
desa io, portanto, é como garantir
um comportamento adequado no
longo prazo ao mesmo tempo em
que algumas (ou muitas) vezes é
preciso desviar do comportamento
previsto no curto prazo.

nos anos 60, a con iança na habilidade da política iscal de suavizar
o ciclo econômico e promover o
crescimento foi crescentemente
questionada.

Durante os anos 70 e 80, ainda que
devido a razões diferentes, a visão
que gradualmente passou a dominar foi a de que a melhor forma de
conduzir a política monetária era
através da adoção de uma regra.
A regra permitiria conferir credibilidade aos compromissos de
longo prazo e garantiria, ao mesmo
tempo, um pouco da lexibilidade
requerida no curto prazo.

Para tornar a questão ainda mais
complicada, a política iscal envolveria ainda um aspecto de sinalização que não deveria ser menosprezado e que implicaria, na verdade,
efeitos contrários aos keynesianos
tradicionais. Em muitos países, de
fato, cortes grandes nos gastos do
governo feitos como parte de programas de estabilização levaram a
expansões ao invés de contrações
iscais. São exemplos de experiências de “contrações iscais expansionistas”: a Dinamarca em 198386, a Irlanda em 1986-89, a Grécia
em 1990-94 e a Suécia em 1986-87.
Por outro lado, alguns ajustamentos iscais podem ser caracterizados como “expansões iscais contracionistas”: Suécia em 1990-93,

Dois aspectos, entretanto, di icultam o paralelo entre a política monetária e a política iscal.
O primeiro é o fato de que a evidência indica que a política iscal
é relativamente ine icaz. Isto porque, ao contrário do que ocorria

A partir do debate da equivalência
ricardiana, começou-se a acreditar
que os efeitos da política iscal
dependem em grande medida de
como os agentes econômicos percebem as ações de política iscal.
Aumentos temporários nos impostos são ine icazes porque levam os
agentes privados a ajustarem suas
poupanças. Assim, o aumento na
poupança do governo é compensado exatamente por uma redução
na poupança privada sem efeito
agregado algum. Aumentos permanentes nos impostos, por outro
lado, carecem de credibilidade.

Finlândia em 1977-80 e 1990-92,
Suécia em 1977-79, Japão em 199094 e Austrália em 1990-94.
Estas experiências deram início ao
que icou conhecido como “visão
expectacional da política iscal”,
uma vez que partia da percepção
de que a análise keynesiana tradicional ignorava o aspecto de sinalização do aumento nos gastos e/ou
corte nos impostos. A ideia é que o
efeito de um aumento no gasto do
governo, por exemplo, depende do
aumento resultante nas obrigações
futuras de impostos; mais especiicamente, os indivíduos reagem a
um sinal iscal mudando suas distribuições de probabilidade para
todos os gastos e impostos futuros.
Suponha que aumentos grandes no
gasto público sejam tomados como
sinal de transição para um regime
de gastos mais altos e, portanto,
impostos permanentes mais altos,
enquanto espera-se que aumentos
pequenos sejam revertidos no futuro. Se esse é o caso, um aumento
grande nos gastos reduz o consumo privado e um aumento pequeno
nos gastos não afeta o consumo
privado (FELDSTEIN, 1982).1
Estudos empíricos con irmaram
que contrações iscais expansionistas e expansões iscais contracionistas efetivamente acontecem
e tentaram responder à questão
de sob que condições uma consolidação iscal implica um “boom”
ou, contrariamente, uma expansão
iscal traz uma recessão. 2 Um dos
determinantes apresentados na
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literatura para a existência de não
linearidades da política iscal é a
composição do ajustamento iscal
(ALESINA; PEROTTI, 1995, 1997
3
e ALESINA; A RDAGNA, 1998).
O corte em itens “intocáveis” do
orçamento (como transferências,
seguridade social e salários dos
funcionários públicos) sinaliza
que uma mudança de regime efetivamente ocorreu, estimulando,
então, o produto através de uma
onda de otimismo. Mc Dermott
e Wescott (1996) também argumentam que consolidações iscais
têm maior probabilidade de serem
4
bem-sucedidas quando a melhora
orçamentária é obtida cortando-se
os gastos do que quando é conseguida aumentando-se os impostos. Além disso, quanto maior a
magnitude da consolidação iscal
maior a probabilidade de sucesso.
Min Shi (2002) procura analisar
os ajustamentos iscais em países
latino-americanos, seguindo Alesina e Perotti (1995) e Alesina e
Ardagna (1998). Os dados rejeitam
fortemente a hipótese de que apertos iscais conduzem à contração
macroeconômica no curto prazo.5
Não se faz, contudo, qualquer inferência com relação à importância
da composição.
O segundo aspec to que di iculta o paralelo entre as políticas
monetária e iscal é o fato de as
medidas iscais estarem sujeitas
a um longo processo decisório, o
que não ocorre com as medidas de
política monetária, que podem ser
de inidas de forma bastante rápi-

da. Além disso, não é fácil avaliar a
restrição orçamentária com que se
defronta o setor público, e grande
parte das mudanças necessárias na
esfera iscal devem ser aprovadas
pelo Congresso. O resultado é um
alto grau de politização que naturalmente envolve diferenças de
opinião e interesses e que também
abre as portas para atividades de
lobby.
Fato é que, a despeito das maiores
di iculdades envolvidas na condução da política iscal e com certo
atraso em relação às regras monetárias, as regras iscais nos últimos anos ganharam importância,
passando a ser adotadas por uma
série de países. A Holanda, a Nova
Zelândia, a Suécia, o Reino Unido e
os Estados Unidos estabeleceram
limites anuais para os gastos. A
Nova Zelândia e a Polônia introduziram regras sobre suas dívidas. Os
países membros da União Monetária Europeia estão sujeitos ao Pacto
de Crescimento e Estabilidade,
que formaliza o procedimento de
dé icit excessivo especi icado no
Tratado de Maastricht. De alguma
forma, regras iscais já estão em
vigor há muito tempo. Programas
do FMI, em geral, incluem objetivos iscais quantitativos, com uma
sanção explícit a no caso de não
cumprimento (a suspensão do programa de empréstimo).
Na prática, regras iscais têm sido
adotadas por uma série de razões:
1) para garantir estabilidade macroeconômica, como ocorreu no
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Japão no pós-guerra; 2) para garantir a credibilidade da política
iscal e ajudar no controle dos déicits, como em algumas províncias
canadenses; 3) para alcançar a
sustentabilidade de longo prazo da
política iscal, especialmente dado
o envelhecimento da população,
como na Nova Zelândia, e 4) para
reduzir as externalidades negativas dentro de uma federação ou arranjo internacional, como na União
Monetária Europeia.
Regras iscais podem ser de inidas
como um target (ou targets) para
a política iscal, assim como um
conjunto de condições que devem
ser seguidas caso este target ou
6
targets não sejam alcançados.
A adoção de regras iscais levanta
uma série de questões sobre lexibilidade, credibilidade e transparência.7 Regras iscais não podem
ser extremamente restritivas e
limitar a habilidade do governo
de adotar uma política iscal contracíclica quando necessário, o
que seria totalmente legítimo. Por
outro lado, ainda que alguma lexibilidade seja desejável para que
a regra seja operacional, lexibilidade demais pode fazer com que
a restrição seja simplesmente ineicaz. Regras iscais devem ainda
ser transparentes, o que implica
que não devem ser extremamente
complicadas, devem ser fáceis de
monitorar e devem ser de inidas
em termos de indicadores iscais
que podem ser facilmente compreendidos.
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A abordagem mais moderna de
bancos centrais, dadas todas estas
questões, substituiu as regras monetárias por instituições adequadas. Seguindo o caminho aberto
pela Nova Zelândia, um número
crescente de países delegou a condução da política monetária a um
Comitê de Política Monetária independente que tinha como tarefa
clara e básica manter a estabilidade de preços. Instituições apareceram, então, como uma alternativa
às regras no sentido de fornecer os
incentivos para que a autoridade
monetária não desviasse dos seus
compromissos.
Seguindo a tendência observada
na condução da política monetária,
passou-se a sugerir que a política iscal acompanhasse o mesmo
caminho, sendo as regras iscais
complementadas por novas instituições iscais. Estas instituições
iscais, denominadas conselhos
iscais ( iscal councils) seriam organismos públicos independentes,
cujos objetivos seriam preparar
previsões macroeconômicas para
o orçamento, monitorar o desempenho iscal e/ou aconselhar o
governo em assuntos iscais. Estas
instituições seriam basicamente
inanciadas por fundos públicos e
seriam funcionalmente independentes das autoridades iscais.
De fato, observou-se recentemente
um movimento a nível internacional de adoção de instituições
iscais independentes ( iscal wa-

tchdogs) com a tarefa de monitorar
as inanças públicas.

situação corrente e futura da economia (WYPLOSZ, 2002).

De novo usando o paralelo entre
as políticas monetária e iscal, é
importante uma ressalva. A política monetária é muito mais simples do que a política iscal. A política monetária trata de questões
macroeconômicas como in lação,
crescimento e taxa de câmbio. A
política iscal, por outro lado, envolve também funções redistributivas. Assim, a decisão sobre o tamanho dos gastos, a de inição dos
objetivos que os gastos devem atingir, a escolha de que gastos devem
ser priorizados e a decisão sobre
a estrutura do sistema tributário
não podem ser delegadas a um
único agente. Contudo, a política
iscal envolve também uma função
que é macroeconômica e esta pode
ser delegada a um único agente
– o conselho iscal independente.
Como os Comitês de Política Monetária, os conselhos iscais deveriam
incluir um pequeno número de pessoas quali icadas, escolhidas para
exercer um mandato longo e não
renovável. Teriam o apoio de um
grupo técnico que deveria produzir
suas próprias projeções das condições econômicas e das variáveis orçamentárias. Operariam sob uma
restrição explícita que garantiria a
sustentabilidade da dívida ao longo
de um horizonte apropriado, icando livre no curto prazo para optar
por dé icits e superávits, desde que
justi icados pelas suas análises da

Em suma, a programação e a execução da política iscal são responsabilidade do Executivo e do
Legislativo e assim devem continuar sendo. Ao conselho iscal
independente caberia a melhora da
qualidade da política iscal, fornecendo, por exemplo, estimativas da
receita orçamentária e avaliação
de gastos.
Há uma grande resistência a mudanças na avaliação e condução da
política iscal no Brasil. A experiência bem-sucedida de alguns países
com as instituições iscais independentes aponta uma alternativa e o
momento é mais do que apropriado
para, pelo menos, fazermos uma
re lexão sobre ela.
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