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Vera Martins da Silva faz uma análise da conjuntura econômica brasileira,
com destaque para mercado de trabalho, rendimentos e contribuição
para a previdência.

José Paulo Zeetano Chahad e Rayne Aparecida Alves Santos explicam a
estrutura da OCDE, os passos a serem seguidos para nela ingressar e os
aspectos institucionais que já a aproximam do Brasil.

Rogério Nagamine Costanzi analisa a participação dos beneficiários de
aposentadoria, pensão por morte e BPC/LOAS, além de estimar a importância relativa dos beneficiários nas próximas décadas.
Rodger Antunes faz uma revisão da literatura que trata da relação entre
economia de aglomeração e distribuição de empregos e salários.

Michael Tulio Ramos de França descreve a organização das atividades de
pesquisa e desenvolvimento e o processo da globalização produtiva da
indústria automobilística ocorrido no período de 1990 a 2010.

Guilherme Tinoco discute os impactos fiscais de alguns projetos votados
recentemente no Congresso brasileiro, como criação de municípios e
aumento salarial de servidores, dentre outros.

Vitor Kayo de Oliveira analisa os gastos e as receitas públicas a partir de
alguns artigos que constroem e harmonizam os dados fiscais.
André Oliveira Castro e Wilson Ichiro Koga identificam que a falta de avaliação econômico-financeira no planejamento, em todas as esferas públicas, tem dificultado a implementação da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, contribuindo para o imobilismo que se observa atualmente.

O NEFIN apresenta os principais fatores de risco utilizados na literatura
(dividend yield, short interest e IVol-BR), utilizando dados brasileiros.
Esta seção divulga a pesquisa acadêmica desenvolvida por mestrandos e
doutorandos do Departamento de Economia da FEA/USP, publicando os
resumos das dissertações e teses defendidas recentemente.
Rômulo Manzatto faz uma resenha dos artigos contidos no livro lançado
pelo economista e sociólogo Francisco de Oliveira, cujos textos foram
publicados originalmente entre os anos de 1997 e 2016.

Observatório do Emprego e do Trabalho
O Observatório do Emprego e do Trabalho oferece aos formuladores de políticas públicas um conjunto
de ferramentas inovadoras para aprimorar as possibilidades de análise e de compreensão da evolução do
mercado de trabalho.
O Observatório inova a análise do mercado de trabalho em dois aspectos importantes. Primeiro, utiliza
um conjunto de indicadores novos, especialmente criados pelos pesquisadores da FIPE, os quais juntamente com indicadores mais conhecidos e tradicionais permitirão um acompanhamento mais detalhado
do que ocorre no mercado de trabalho. Segundo, porque estes indicadores podem ser utilizados tanto
para analisar o mercado como um todo, quanto para analisar aspectos desagregados do mercado como,
por exemplo, uma ocupação ou um município. São indicadores poderosos, que oferecem uma visão de
curto prazo e também podem formar uma série histórica. O conjunto de indicadores pode ser usado para
acompanhar tanto as flutuações decorrentes das alterações conjunturais de curto prazo quanto as evoluções estruturais de longo prazo. Mensalmente é divulgado um Boletim que apresenta um resumo do que
ocorreu no mercado de trabalho do Estado. As bases de dados que originam as informações divulgadas
pelo Observatório são: a) CAGED (MTE); b) RAIS (MTE); c) PNAD (IBGE).
O Observatório do Emprego e do Trabalho foi desenvolvido e é mantido em conjunto pela Secretaria do
Emprego e Relações do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo (SERT) e pela Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas da USP (FIPE).

Para saber mais, acesse:
http://www.fipe.org.br/projetos/observatorio/
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Mercado de Trabalho: Árdua Recuperação
Vera Martins da Silva(*)

A retomada da economia e, consequentemente, do
mercado de trabalho, que prometia ser um alento para
a debilitada atividade econômica, acabou por ser paralisada e fortemente prejudicada pela greve/locaute
dos caminhoneiros em maio de 2018. A paralisação se
esparramou pelos diversos setores, interrompendo
esse processo de recuperação da economia. A Taxa de
Desocupação, estimada pela FIBGE, Fundação Instituto de Geografia e Estatística, como uma proxy da taxa

de desemprego e que calcula o número de pessoas com
14 anos ou mais, que procuravam postos de trabalho

na semana de referência, em relação à Força de Tra-

balho (Ocupados mais Aqueles que Buscavam Postos
de Trabalho), tem se mantido estável desde o início
do ano, sendo a última estimativa mensal disponível,

para o trimestre de março/abril/maio de 2018, calculada em 12,7%, conforme pode ser visto no Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Taxa de Desocupação das Pessoas de 14 Anos ou Mais de Idade. Brasil
Jan-Fev-Mar/2012 a Mar-Abr-Mai/2018

Fonte: PNADC, FIBGE.

O pico da Taxa de Desocupação
ocorreu no primeiro trimestre de
2017, quando atingiu 13,7%, a partir daí, passou a um declínio, mas
novamente aumentou nos primeiros meses de 2018. Vale lembrar
que esse repique entre o final de
2017 e início de 2018 reflete a sazonalidade do período de fim de ano,
em que normalmente há aumento
de procura por vagas no comércio
e setores ligados ao turismo, e que
este período, especialmente, foi
também impactado pelas novas
regras trabalhistas, ainda que em
fase de assimilação pelos diversos
agentes econômicos e com uma
série de indefinições jurídicas em
relação a alguns aspectos da nova
regulação. O que é certo é que o número de reclamações trabalhistas
na Justiça do Trabalho foi reduzido, o que certamente é bom para o
funcionamento desse mercado, ao
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retirar um passivo oculto, sempre
à espreita, da lista dos empregadores, o que com certeza trazia
uma enorme desfuncionalidade ao
mercado de trabalho. Por outro
lado, algumas novas possibilidades
contratuais continuam sendo questionadas, especialmente o contrato
de trabalho intermitente, o que
ainda será objeto de deliberação,
assim como uma série de outros
temas da área.
Para se ter uma ideia dos grandes
números do mercado de trabalho
no Brasil, para esse último trimestre com informações disponíveis
– março/abril/maio de 2018, o
número de Ocupados foi estimado
em 90,9 milhões de pessoas e o de
Desocupados em 13,2 milhões de
pessoas. Apesar dos números assustadoramente altos e da relativa
estagnação da Taxa de Desocupa-

ção, houve uma melhoria em números absolutos, com uma queda
do número de Desocupados desde
o início do ano. Entre janeiro/fevereiro/março e fevereiro/março/
abril de 2018 houve uma queda de
276 mil Desocupados e, entre fevereiro/março/abril e março/abril/
maio de 2018, uma queda de 178
mil. Embora essa redução possa
parecer pouca coisa, dado o enorme número de pessoas em busca de
trabalho, é uma indicação de melhoria, ainda que sutil, no desempenho desse mercado, tendo em vista
inclusive o efeito caminhoneiros no
mês de maio de 2018.
Há que se notar também que, entre
os Ocupados, há um contingente
relevante de pessoas com menos
de 40 horas de trabalho semanal e
que gostariam de ter um trabalho
mais intenso em horas e, conse-
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quentemente, maior em rendimento. No primeiro
trimestre de 2018, esse grupo foi estimado em 6,2
milhões de pessoas, acima dos 5,3 milhões de Subocupados do primeiro trimestre de 2017.1 Esse aumento
de subocupação sugere que a recuperação do mercado
de trabalho acontece de forma ainda incipiente, mas
pode-se dizer que é melhor algum trabalho e renda
do que nada, e que pode haver um alastramento do

emprego pelos diversos setores e, quiçá, um aumento

mais robusto da ocupação. No meio dessa conjuntura

complicada, as informações mais recentes indicam
que, em relação aos Rendimentos Médios, há também

uma estabilidade em torno de R$ 2.187, como pode ser
visto no Gráfico 2, que mostra uma tendência de recuperação a partir do segundo semestre de 2016.

Gráfico 2 – Rendimento Médio Mensal Real. R$, Atualizado pelo Índice do Último Mês do Trimestre. Brasil
Jan-Fev-Mar/2012 a Mar-Abr-Mai/2018

Fonte: PNADC, FIBGE.

Como a estrutura e desempenho do mercado de
trabalho estão intimamente ligados à questão das
contas previdenciárias, cujo déficit tem sido um nó
na questão fiscal, cabe realçar quantos contribuem
para algum sistema de previdência no País. Segundo a
PNADC, no último trimestre com informações disponíveis, foram cerca de 57,8 milhões de pessoas, ou seja,
cerca de 63% do Pessoal Ocupado. Não é à toa que o
sistema apresenta déficit, pois teoricamente todos têm
o direito de cobertura à pensão e aposentadoria, mas
o percentual daqueles que ajudam a financiar o sistema deixa muito a desejar, em que pesem as diferenças
de tipos de benefícios/contribuições de cada grupo
específico. O Gráfico 3 apresenta o número estimado
de contribuintes para a previdência desde 2012, desta-

cando-se seu crescimento entre 2012 e 2015, período
em que as contas do regime da Previdência Geral do
setor urbano eram superavitárias, seguindo-se a crise
e recessão a partir de 2014 e a relativa estabilidade
nos trimestres recentes. Parte dessa ampliação do
número de contribuintes da previdência deveu- se em
razão da possibilidade de formalização de pessoas e
empresas pelo regime do Supersimples, que, apesar
do nome, é um sistema complicado e faz parte do
imbróglio tributário nacional.2 O Gráfico 4 apresenta
o percentual de contribuintes para a previdência,
sugerindo que uma reforma previdenciária vigorosa
deveria atacar essa regra não escrita de que todos têm
direitos, mas não obrigações.
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Gráfico 3 – Pessoas de 14 Anos ou Mais de Idade, por Contribuição para Instituto de Previdência em Qualquer
Trabalho. Brasil (Milhares) Jan-Fev-Mar/2012 a Mar-Abr-Mai/2018

Fonte: PNADC, FIBGE.

Gráfico 4 – Percentual de Pessoas Contribuintes de Instituto de Previdência na População de 14 Anos ou Mais
de Idade Ocupada (%). Brasil. Jan-Fev-Mar/2012 a Mar-Abr-Mai/2018

		

Fonte: PNADC, FIBGE.

julho de 2018

7

análise de conjuntura
No que diz respeito ao desempenho do Pessoal Ocupado com Carteira Assinada, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, do Ministério
de Trabalho e Emprego, apresenta efetivamente uma
recuperação do emprego formal, ainda que lento e
com baixo volume: mesmo em maio de 2018, com a
paralização dos caminhoneiros, houve um aumento de
33.659 postos de trabalhos formais e, no acumulado
do ano, a geração de postos formais de trabalho foi de
334.718. Passado o efeito caminhoneiros, o retorno à
geração de postos de trabalho formais é um bom in-

dicativo da salutar retomada da economia, pelo bem
das famílias, do consumo, das contas públicas e do

sistema econômico como um todo, depois do enorme
desastre pelo qual passou a economia doméstica. O

Gráfico 5 apresenta o desempenho do mercado formal

segundo as informações do Caged, lembrando de que
se trata de uma base de dados administrativa, ou seja,

informações prestadas ao Ministério do Trabalho e
Emprego de forma obrigatória por lei, e não uma pesquisa amostral como a PNADC da FIBGE.

Gráfico 5 – Geração Líquida Mensal de Empregos no Brasil. Média Móvel de 12 Meses, Jan 2012 a Maio 2018

Fonte: Caged/MTE.

É conhecida a questão de como as informações sobre
o mundo real são sensíveis às metodologias utilizadas
e que, no caso do mercado de trabalho, as informações
oficiais estão em linha com as recomendações da OIT
– Organização Internacional do Trabalho. Esta tem
reforçado a necessidade de se compreender a situação
de subutilização do trabalho e, nesse sentido, ocorreu
a divulgação de informações adicionais da PNADC,
Divulgação Especial, Medidas de Subutilização da
Força de Trabalho no Brasil, pela FIBGE, trazendo um

conjunto mais detalhado sobre o mercado de trabalho,
por região, até o primeiro trimestre de 2018. Nesse
estudo, a estimativa da Força de Trabalho Ampliada,
que inclui a Força de Trabalho usualmente considerada (Ocupados mais Desocupados, calculada em 104,2
milhões de pessoas) mais a Força de Trabalho Potencial, o que inclui aqueles que procuraram trabalho na
semana de referência, mas não estavam disponíveis
para começar uma atividade, e aqueles que, apesar de
não terem procurado trabalho, gostariam de poder
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ter uma atividade produtiva remunerada, estimados em 7,8 milhões
de pessoas. A soma da Força de
Trabalho mais a Força de Trabalho
Potencial, denominada Força de
Trabalho Ampliada, foi estimada
em 112,1 milhão de pessoas. A
Taxa Composta de Subutilização da
Força de Trabalho, onde o numerador inclui os Desocupados mais
Subocupados por Insuficiência de
Horas mais Força de Trabalho Potencial, sobre a Força de Trabalho
Ampliada, foi calculada em 24,7%
no primeiro trimestre de 2018,
percentual que parece representar
mais razoavelmente a debilidade
do mercado de trabalho brasileiro,
especialmente no Norte e Nordeste, que apresentam essa taxa da
ordem de 28,6% e 36,4%, respecti-

vamente. A taxa nacional é efetivamente puxada para cima por essas
duas regiões, indicando que o seu
crescimento regional não dá conta
do seu crescimento populacional e
que pensar o desenvolvimento da
nação exige um olhar e uma ação
públicos diferenciados regionalmente, o que não é novidade na
análise econômica brasileira, mas
é sempre bom ressaltar.

Para finalizar esta nota de conjuntura sobre o mercado de trabalho,
cabe destacar o velho conhecido
problema da discriminação por
gênero no mercado de trabalho. Os
Gráficos 6 e 7 colocam luz sobre
essa questão, mostrando que a
Ta xa de Desocupação, bem entendida como o número de pesso-

as em busca de trabalho, é maior
entre as mulheres do que entre
os homens, cerca de 41% entre o
primeiro trimestre de 2012 e o
primeiro trimestre de 2018 (Gráfico 6). Também no que diz respeito
ao rendimento feminino, este tem
sido sistematicamente inferior, estimado em 75% dos rendimentos
dos homens no mesmo período de
análise (Gráfico 7), indicando que,
apesar do avanço das mulheres no
mundo do trabalho, há ainda muito
a ser conquistado, especialmente
no que se refere a políticas públicas de apoio à creche e pré-escola,
onde o papel da mulher nos cuidados à primeira infância acabam
sendo um fator de complicação
para a entrada e o desempenho no
mundo do trabalho.

Gráfico 6 – Desocupação por Sexo no Brasil, Segundo a PNADC/IBGE. Brasil. 1º Tri/2012 a 1º Tri/2018 (%)

Fonte: PNADC/FIBGE.
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Gráfico 7 - Rendimento Médio por Sexo. Brasil. 1º Tri/2012 a 1º Tri/2018. R$

Fonte: PNADC/FIBGE.

1 Cf. PNADC, Divulgação Especial, Medidas de Subutilização da Força
de Trabalho no Brasil, FIBGE, 17/05/2018.
2 Apesar de existir desde 2006, o SuperSimples tem passado por ampliação de ocupações que podem optar por esse sistema.

(*) Economista e Doutora pela FEA-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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O Pedido de Adesão do Brasil à OCDE: Caminhos e Perspectivas
(Parte I)
José Paulo Zeetano Chahad (*)
Rayne Aparecida Alves Santos (**)

1 Introdução
O Brasil vem apresentando baixas
taxas de crescimento desde 2010,
chegando mesmo a ter crise recessiva nos anos de 2015 e 2016,
acumulando uma queda de 7,0% no
crescimento do PIB. O desemprego
aumentou, os salários caíram, a
pobreza se elevou, a inflação vive
oscilando, ainda que em níveis baixos, e a taxa de investimentos com
relação ao PIB decaiu.
Isto indica claramente que o País,
desde há muito, vem carecendo de
rigor e solidez na condução de suas
políticas econômicas e sociais. São
políticas mal desenhadas, com implementações em desacordo com
o previsto, predomínio do quadro
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político sobre o elemento técnico,
aspectos que, muitas vezes, atuam
simultaneamente. Ademais, não há
mecanismos seguros de controle
dos procedimentos, nem de fiscalização e menos ainda de aferição de
resultados.

Assim como o Brasil possui uma
economia com pouca abertura comercial ao exterior, também parece faltar um contato internacional
mais amplo e mais frequente, que
lhe permita interagir com países
onde já se consolidaram as boas
práticas nos campos econômico,
social e cultural, ajudando, assim,
no fortalecimento das instituições
que darão suporte e/ou serão responsáveis pela elaboração e execução das políticas públicas.

Para muitos analistas, técnicos,
economistas e mesmo políticos, um
caminho que nos ajudaria a elevar
o nível global, em inúmeras áreas
de atuação governamental, seria
o Brasil aderir definitivamente à
Organização para a Cooperação
e Desenvolv imento Econômico
(OCDE), na qualidade de membro pleno, deixando de ser apenas
um “Parceiro-Chave” como é hoje.
Conforme veremos em seção apropriada, trata-se de um organismo
internacional, englobando 35 países, cujo objetivo final é a troca de
experiências sobre planos, projetos
e políticas, nos quais prevaleçam
“boas práticas”, no sentido de obter
o melhor resultado possível dentro
das limitações existentes.
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Este texto, sem a pretensão de
esgotar o assunto, trará inúmeros
elementos contidos numa eventual
adesão do Brasil à OCDE, uma vez
que, desde maio de 2017, o País
pleiteou formalmente seu ingresso
como membro pleno. Dada a abrangência do tema, este texto será
desdobrado em dois artigos. Este
primeiro contemplará a estrutura
da organização, os passos a serem
seguidos para nela ingressar e
os aspectos institucionais que já
aproximam o Brasil da OCDE, culminando com a ilustração de indicadores comerciais e econômicos
que relativizam a posição brasileira diante dos países da instituição.1

2 O Que É a OCDE?2

2.1 Breve Histórico
Fundada em 30 de setembro de
1961, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma instituição
internacional que reúne 35 países,
denominados membros plenos,
entre eles, as maiores economias
do mundo. Ela é a sucessora da
Organização para a Cooperação
Econômica (OECE), entidade criada
em 1948, no contexto pós Segunda
Guerra Mundial, com o intuito de
implementar o Plano Marshall e
promover a recuperação das economias assoladas pela guerra. No
Quadro 1, é possível ver as diferenças entre as duas instituições
de forma mais detalhada.3

Desde sua criação, a OCDE possui a
missão de promover políticas que
visem o desenvolvimento econômico e o bem-estar social ao redor do
mundo. Conhecida durante muito
tempo como “clube dos ricos”, a
entidade impulsiona o intercâmbio
de boas práticas institucionais e de
governança, além de atuar na facilitação do comércio e fomento a investimentos. É muitas vezes conhecida por seu caráter político liberal,
pois costuma defender práticas em
benefício do livre mercado.

Nesse sentido, atualmente ela é
mais conhecida como um “clube de
boas práticas governamentais”.4
Outra característica basilar da organização é somente aceitar países
comprometidos solidamente com a
democracia, como regime político
de Estado. Além disso, sob a ótica
econômica, a grandeza da organização parece irrefutável. De acordo
com dados da própria OCDE, em
2011, os países que compunham a
instituição eram responsáveis, em
conjunto, por aproximadamente
50% do PIB mundial.5
Com sede em Paris, a OCDE é composta, conforme mostra o Quadro
1, por países de renda alta como,
por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Austrália, Canadá, Alemanha e Japão. Ao longo do
tempo, procurou diversificar, ainda
que de forma muito incipiente, as
características de seus membros
plenos – preponderantemente nações ricas –, englobando outros
membros tais como México, Letô-

nia, Chile e Turquia, considerados
pelo Banco Mundial como de renda
média alta.

Além dos países listados como
membros plenos no Quadro 1, a
Lituânia e a Colômbia assinaram
acordo de adesão em maio de 2018,
estando próximos de se tornarem
membros plenos da instituição. A
Costa Rica segue em processo de
negociação de sua adesão desde
2015. Dentre os países emergentes,
a Rússia, que iniciou as negociações de ingresso na OCDE em 2007,
teve, em 2014, suas negociações de
adesão suspensas pelo órgão, em
resposta à intervenção russa na
crise da Criméia. Já o Brasil, Índia,
África do Sul, China e Indonésia
desfrutam da condição de “Parceiros-Chave”, mas se encontram em
diferentes etapas de negociações
com a OCDE.

2.2 Como Funciona o Processo
de Adesão à OCDE? 6
Para que um país passe a compor
o “clube de boas práticas governamentais” há um longo processo, no
qual a etapa preliminar é o perfil
do candidato à adesão, que deve
estar alinhado com as diretrizes
das Nações Unidas em relação à
inserção em uma economia de mercado e a um regime democrático
consolidado.
O início do processo de adesão
começa com a manifestação formal do interesse do candidato em
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participar da entidade, ou por meio de convite proveniente da própria instituição. Após essa etapa, o
pedido é analisado pelo Conselho da OCDE, principal

órgão dentro da instituição em poder decisório, que

deve aprovar por unanimidade, para prosseguir para
as etapas subsequentes.

Se o país exposto ao pleito consegue avançar por decisão unanime do Conselho, passará para uma nova
etapa no processo de adesão, na qual deve adotar

uma série de práticas indicadas pela organização, de
modo a se adequar às normas e convenções da OCDE,

considerando, em conjunto, a situação e o estágio de
desenvolvimento do país.
Data de
formação

OECE

OCDE

16 de abril de
1948

Nessa etapa, as normas do país são vistoriadas por 23
comitês responsáveis por uma verificação de ordem
legislativa, analisando a compatibilidade da legislação
e das políticas do país com os instrumentos legais da
OCDE, havendo possibilidade de demandar modificações ao país, para assegurar o alinhamento com as
regras da instituição.

Apenas quando o Conselho reconhece os esforços feitos pelo país candidato em direção às boas práticas e à
boa governança, é que este se torna membro pleno. O
processo de aceitação final costuma durar entre três e
quatro anos, dependendo muito da velocidade das negociações, e do esforço do país pleiteante em direção
às medidas orientadas pela OCDE.

Quadro 1 – OECE E OCDE
Documento que
marcou sua
formação

Países-membros

Objetivos

Convenção de
Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha,
Cooperação para fortalecimento e
França, Grécia, Irlanda, Islândia, Itália,
Paris em 16 de
consolidação da economia entre os
abril de 1948, com Luxembugo, Noruega, Holanda, Portugal,
países-membros e coordenação da
entrada em vigor
República Federal da Alemanha, Reino
distribuição dos recursos do Plano
em 28 de julho do Unido, Suécia, Suíça e Turquia. Canadá e
Marshall
Estados Unidos eram associados
mesmo ano

Convenção de
Paris em 14 de
14 de dezembro
dezembro de
de 1959
1959, com entrada
em vigor em 30 de
setembro de 1961

Membros plenos: Alemanha, Austrália,
Áustria, Bélgica, Canadá, Chile,
Coreia do Sul, Dinamarca, Eslováquia,
Eslovênia, Espanha, Estados Unidos,
Estónia, Finlândia, França, Grécia,
Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Itália,
Japão, Letônia, Luxemburgo, México,
Noruega, Nova Zelândia, Holanda,
Polónia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Suécia, Suíça,Turquia
*Parceiros-Chave: África do Sul, Brasil,
China, Índia e Indonésia

Ajudar os governos a promover
a prosperidade e a combater a
pobreza por meio do crescimento
econômico e da estabilidade
financeira

Fonte: Elaboração dos autores com base no texto Brasil e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE): devemos aderir?
– uma reflexão sobre o tema (PISETA, 2018).
Nota: *A categoria de parceiros-chave foi criada em 2007, com o objetivo de favorecer o engajamento entre a OCDE e esses países.
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3 Histórico dos Aspectos Institucionais nas Relações Entre a
OCDE e o Brasil
Com apenas três países-membros
plenos que são latino-americanos:
México, que entrou para o clube em
1994, Chile em 2009 e, mais recentemente, a Colômbia, que assinou
seu termo de adesão; a OCDE por
muito tempo manteve-se distante
de países em desenvolvimento e
emergentes. Esse quadro passou
a se modificar a partir de 2007,
ano em que a organização tomou
a iniciativa em direção ao estreitamento de laços com África do Sul,
Brasil, China, Índia e Indonésia,
rotulando-os de “Parceiros-Chave”.
A relação com o Brasil, no entanto,
começou a se estabelecer muito
antes, já no início da década de
1990, por iniciativa do Itamaraty
e outras instituições nacionais. Em
1992, o País obteve autorização
formal para participação na OCDE
como membro observador e, já em
1996, durante o primeiro mandato
do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, associou-se ao chamado
Comitê do Aço.
A partir de 2007, o relacionamento
entre OCDE e Brasil se ampliou,
com a atribuição do País como
“Parceiro-Chave” da instituição.
Nessa nova configuração, mesmo
que ainda atuando de forma limitada, o País passou a ter uma participação mais importante em ações
pontuais e em projetos do órgão.

Apesar deste passo, a diplomacia
brasileira por muitos anos resistiu a uma maior aproximação da
entidade e optou por não formalizar um pedido de adesão, devido
a um aspecto muito enfatizado,
principalmente durante o governo do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, de que, fazendo parte da
OCDE, o Brasil afetaria sua postura
como porta-voz dos países emergentes e subdesenvolvidos.
Mesmo não sendo membro pleno
da instituição, o Brasil atua participando de acordos e seminários,
além de diversos comitês na OCDE.
Segundo a instituição, os comitês
que promove são comissões especializadas para avançar ideias e
rever o processo em áreas políticas
específicas, como economia, comércio, ciência, emprego, educação
ou mercado financeiro. Existem,
na OCDE, cerca de 250 comitês,
reunidos em grupos de trabalho
com especialistas e funcionários
das administrações internas dos
países-membros e parceiros, num
total de 34 setores por ela definidos. É, assim, um dos órgãos institucionais internacionais que mais
promove a interação entre países-membros e não membros.

Em 2015, durante o governo da
Presidente Dilma Roussef, um novo
acordo entre o País e a instituição
foi pactuado, indicando a vontade
de intensificar a parceria. Segundo
o ministro de Relações Exteriores na época, Mauro Vieira, este
novo acordo ajudaria a avançar em

medidas de governança e transparência, áreas que o País precisa
fortalecer muito para se equipar às
nações desenvolvidas.
A partir desse acordo, também
foi elaborado o Programa de Trabalho Brasil–OCDE 2016/2017,
com o intuito de transformar essa
cooperação mais próxima em uma
verdadeira parceria. O Quadro 2
apresenta uma breve cronologia
acerca das relações entre Brasil e
OCDE.

Em maio de 2017, o Presidente
Michel Temer e o então ministro
da Fazenda, Henrique Meirelles,
promoveram ações no sentido de
acelerar o processo de ingresso,
encaminhando uma solicitação formal de adesão à entidade. Segundo
o presidente Temer:
O governo brasileiro solicitou aces-

so à OCDE, Organização que somos
Parceiro-Chave e cujo acervo normativo já é amplamente compatível
com a legislação brasileira.7

Na visão do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles:

As recomendações da OCDE estão
em linha com o que estamos fazendo no Brasil. Entrar para a OCDE
faz parte da agenda de abertura
e modernização da economia, de

adoção de standards modernos
de administração e normalização
econômica.8
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A expectativa com relação ao pedido de anuência era a
obtenção de uma resposta rápida, já que, para muitos,
o Brasil é considerado um dos Parceiros-Chave mais
engajados, sendo o primeiro deles a formalizar um
pedido de entrada para a instituição. De fato, o País já
participa de 37 dos 240 instrumentos legais da OCDE
e pleiteia, ainda, sua adesão a outros 74 instrumentos.
No total, a organização já fez 237 recomendações de
adequação de normas e procedimentos legais de diversas espécies ao Brasil, além daquelas em que já participa: 25 comitês, na qualidade de observador. De acordo
com o Itamaraty, até aqui, o País teve dificuldades de
adequação em apenas 10% das recomendações, devido a conflitos de legislação às proposições da OCDE.9

No entanto, os trâmites foram travados pela falta de
acordo entre os países-membros sobre a ordem de

entrada dos países pleiteantes. Segundo a OCDE, no
momento, cerca de seis países, incluindo o Brasil, estariam pleiteando uma vaga como membro pleno da
instituição, sendo eles: Argentina, Bulgária, Romênia,
Peru e Croácia.

Um dos possíveis entraves à aprovação do pedido
brasileiro seria a resistência do atual presidente dos
Estados Unidos, Donald Trump com relação a uma
expansão da OCDE, pois a análise simultânea dos seis
pedidos de adesão à organização poderia atrapalhar
o funcionamento da mesma. Outro aspecto seria a
preferência dada pelos Estados Unidos à Argentina
que realizou o pedido de adesão à OCDE um ano antes
da solicitação brasileira. Além disso, o governo americano estaria esperando os resultados da eleição
presidencial a se realizar no Brasil, em outubro, para
se posicionar.

Quadro 2 – Histórico das Relações Entre Brasil e OCDE
Ano

-

Fonte: Elaboração dos autores com base no texto OCDE e suas relações com o Brasil – o que significaria a adesão do Brasil à Organização para
Cooperação Econômica e Desenvolvimento (PISETA, 2018).
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4 Aspectos Comerciais e Econômicos
Historicamente, conforme descrito
na seção 2.2, um país que deseja
aderir à OCDE não é avaliado diretamente por aspectos comerciais e/ou econômicos. Eles não
são pré-requisitos para ingressar,
o que se faz analisando o perfil do
candidato e, principalmente, seu
alinhamento com as diretrizes das
Nações Unidas, em relação à sua
inserção em uma economia de mercado e a um regime democrático
consolidado.

Mas, certamente, estes aspectos
devem influir no processo de julgamento de uma nação para ingressar na organização. A prova disto é
que, desde 2007, a instituição tem
procurado dar novos rumos à sua
política de adesão, como forma de
se livrar do bordão de ser apenas
“clube dos ricos”, ao transformar os
maiores países emergentes (China,
Índia, Brasil, África do Sul e Indonésia) em importantes “Parceiros-Chave”. Ao fazer isto, nos parece
implícito que a economia de um

país passará a ser importante na
apreciação dos pedidos de adesão.

Essa nova postura da OCDE decorre
do reconhecimento de que os países
emergentes e em desenvolvimento
representarão cerca de 60% do
PIB mundial até 2030, devido a
“uma transformação estrutural
de importância histórica”. Para a
organização, esse realinhamento
econômico em curso demonstra
que “a nova configuração do poder
mundial econômico e político implica a ausência de possibilidade
de os países prósperos fixarem
sozinhos as agendas” e que um
“novo esquema de governabilidade
mundial reflete as realidades eco10
nômicas em transformação”.
Diante do exposto, parece claro
que aspectos econômicos e comerciais serão importantes no
processo de ingresso na OCDE.
Assim sendo, ao abordarmos o pedido de adesão do Brasil, julgamos
pertinente apresentar dados econômicos e comerciais do País, no
momento em que está pleiteando
sua adesão, seja para relativizá-los
com relação à OCDE, seja para fu-

turas comparações, caso venha ter
sucesso no seu pedido.

4.1 O s F l u x o s d e C o m é r c i o
do Brasil com Países da
OCDE

O setor ex terno brasileiro tem
uma interface significativa com os
países da OCDE, tanto do lado das
exportações, quanto do lado das
importações, ainda que o principal
parceiro comercial do País não faça
parte da organização, embora seja
considerado um “Parceiro-Chave”.
Para mostrar isto, vamos nos utilizar da Tabela 1 e da Tabela 2.
De fato, a China é o nosso maior
parceiro comercial, tanto nas importações, quanto nas exportações.
Com relação às importações, os
chineses gastam U$ 47,5 bilhões
em bens e serviços brasileiros,
com destaque para a importação
de soja, no montante de U$ 20,3
bilhões. Por outro lado, eles nos
exportam cerca de U$ 27,3 bilhões,
sendo que o maior item são os produtos manufat urados, com um
montante de U$ 4,3 bilhões.
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Tabela 1 – Entre os Dez Maiores Importadores do Brasil, Sete São da OCDE (em US$ Bi FOB) – 2017
País

Valor

Membro da OCDE

China
EUA
Argentina
Holanda
Japão
Chile
Alemanha
Índia
México
Espanha

47,49
26,87
17,62
9,25
5,26
5,03
4,91
4,66
4,51
3,81

Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim

Fonte: Brasil na OCDE: esperanças e controvérsias. (SANTOS, maio 2018).

Além da China, a Argentina importa bastante do Bra-

sil, mas também não faz parte da organização, estando
em fase de negociações para ingressar. A Tabela 1 revela a importância dos países da OCDE para a pauta de

exportações brasileiras, pois sete entre os dez maiores
países importadores do Brasil fazem parte da instituição, representando um total de U$ 59.67 bilhões.

Principal produto importado/valor (US$ bi)
Soja/20,31
Petróleo/2,65
Automóveis/4,77
Tubos flexíveis ferro e aço/1,08
Minério de ferro/1,40
Petróleo/1,51
Café cru em grãos/0,88
Petróleo/1,50
Automóveis/0,49
Petróleo/0,96

Os maiores importadores são os Estados Unidos,

com U$ 26,9 bilhões, sendo o maior item o petróleo;

a Holanda com U$ 9,3 bilhões, principalmente tubos
flexíveis de ferro e aço, e o Japão, que importa U$ 5,3
bilhões, predominantemente recursos naturais como
minério de ferro (U$ 1,4 bilhões).

Tabela 2 – Dos Maiores Exportadores para o Brasil, Oito São da OCDE

País

Valor

Membro da OCDE

China
EUA
Argentina
Alemanha
Coreia do Sul
México
Itália
Japão
França
Chile

27,32
24,85
9,43
9,23
5,24
4,24
3,96
3,76
3,72
3,45

Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Fonte: Brasil na OCDE: esperanças e controvérsias. (SANTOS, maio 2018).
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Principal produto importado/valor (US$ bi)
Demais produtos manufaturados/4,63
Óleos lubrificantes (diesel)/4,47
Veículos de carga/1,88
Demais produtos manufaturados/1,63
Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos/1,39
Automóveis/0,66
Demais produtos manufaturados/0,65
Demais produtos manufaturados/0,63
Demais produtos manufaturados/0,54
Catodos de cobre/0,96
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O quadro relativo aos principais
exportadores para o Brasil não é
diferente, pois, dos dez maiores
países exportando para o País, oito
fazem parte da OCDE como membros plenos, conforme se observa
na Tabela 2. Apenas a China, a
maior exportadora, e a Argentina não pertencem à categoria de
membro pleno da OCDE.

Os três maiores exportadores para
o Brasil pertencentes à organização são, respectivamente, os Estados Unidos, com U$ 24,9 bilhões,
principalmente óleos lubrificantes
e diesel (U$ 4,5 bilhões); a Alemanha com U$ 9,2 bilhões, a maior
parte produtos manufaturados
(U$ 1,6 bilhões), e a Coreia do Sul,
exportando aproximadamente U$
5,3 bilhões, a maior parte em circuitos integrados e microconjuntos
eletrônicos (U$ 1,4 bilhões).

Em resumo, no que diz respeito ao
seu setor externo, o Brasil interage
com parte dos principais países
membros da OCDE, no campo das
relações comerciais, o que não

deixa de ser um aspecto positivo
no pleito brasileiro de aderir à instituição.

3.2 Indicadores Econômicos Selecionados Visando Mostrar
a Posição Relativa do Brasil no Conjunto de Países11
-Membros Plenos da OCDE
Embora a adesão brasileira venha
encontrando inúmeros obstáculos,
tanto no âmbito da própria organização, quanto no plano interno
dentro do próprio País, no contexto
deste artigo, parece importante
mostrar a posição relativa brasileira, caso o País acabe, em futuro
próximo, por conseguir seu status
de membro pleno da OCDE.

Para isto, selecionamos alguns
dos indicadores econômicos mais
importantes, acreditando que as
fontes de dados consultadas façam
a padronização necessária para
esse tipo de comparação, a saber:
PIB total, PIB per capita, taxa de
investimentos com relação ao PIB

e taxa de desemprego da força de
trabalho.

A Tabela 3 contém o PIB dos países da OCDE, incluindo o Brasil.
Pode-se afirmar que a economia
brasileira é menor que a de poucos
países da organização, a saber:
Estados Unidos, Japão, Alemanha,
Reino Unido e França; mas está à
frente da Itália e Canadá, somente
mencionando grandes países do
G-7.
Num olhar mais amplo, nota-se,
t ambém, que out ros países de
grande dimensão territorial e concorrentes do Brasil no comércio
internacional possuem um PIB
bastante abaixo do brasileiro. De
fato, o México e a Austrália, frequentemente apontados como concorrentes, possuem PIBs menores
em, respectivamente, 33% e 44%
com relação ao Brasil.

Em resumo, caso houvesse uma
adesão do Brasil, ele certamente se
encontraria entre os maiores países da OCDE, quando o critério de
avaliação é o PIB total.
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Tabela 3 – Estimativas do PIB Total* para Países da OCDE e Brasil; 2017 (em Ordem Decrescente de Valor)
País e seu respectivo PIB (em bilhões de dólares)

País e seu respectivo PIB(em bilhões de dólares)

Estados Unidos
Japão
Alemanha
Reino Unido
França
Brasil
Itália
Canadá
Coreia do Sul
Austrália
Espanha
México
Turquia
Holanda
Suíça
Suécia
Polônia
Bélgica

Áustria
Noruega
Israel
Irlanda
Dinamarca
Chile
Finlândia
Portugal
República Checa
Nova Zelândia
Grécia
Hungria
Eslováquia
Luxemburgo
Eslovênia
Letônia
Estônia
Islândia

19390,6
4872,1
3684,8
2624,5
2583,6
2055,0
1937,9
1652,4
1538,0
1379,5
1314,0
1149,2
849,5
825,7
678,6
538,6
524,9
494,7

Fonte: World Economic Outlook Database (International Monetary Fund, Apr. 2018).
Nota: * Valores a preços correntes.

Essa realidade se modifica completamente quando se observa o
PIB ponderado pelo tamanho da
população, isto é, o PIB per capita.
A Tabela 4 nos traz essa variável
para o conjunto de países da OCDE,
incluindo-se também o Brasil. Pode-se observar o seguinte:

i) Os maiores PIBs per capita estão
nos países do norte da Europa
(Dinamarca, Luxemburgo, Irlanda, Suíça e Noruega). São todos
países de pequeno porte, mas
desfrutando de altos níveis de
produtividade dos fatores.

julho de 2018

ii) Os menores PIBs per capita estão
no Leste da Europa (Hungria,
Polônia e Letônia) e nos países
latinos (Chile e México).

iii)Se ingressar na OCDE, o Brasil
mostrará a fragilidade de sua
distribuição de renda, pois ficará
em último lugar dentre todos os
membros da organização.

iv) Se relativizarmos esse resultado,
veremos que a situação brasileira está muito aquém dos países
membros plenos da OCDE: o
maior PIB per capita (Dinamarca) é 56,8 vezes o brasileiro; o

416,8
396,5
350,6
334,0
324,5
277,0
253,2
218,1
213,2
201,5
200,7
152,3
95,9
62,4
48,9
30,3
26,0
23,9

americano é 6,7 vezes maior, e o
do México, o menor valor entre
todos os países da OCDE, é 2,2
vezes.

Ser um dos maiores PIBs totais
do mundo não garante um lugar
de destaque entre as nações em
desenvolvimento, especialmente
aquelas que fazem parte da OCDE.
Isto indica que somos um país de
baixíssima produtividade, além do
que revela um quadro ainda mais
dramático em termos de distribuição de renda, pois a baixa produtividade anda de mãos dadas com a
pobreza.
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Tabela 4 – PIB Per Capita para Países da OCDE e para o Brasil*; 2016 (em Ordem Decrescente de Valor)
País e seu respectivo PIB per capita (US$)

País e seu respectivo PIB per capita (US$)

Dinamarca
Luxemburgo
Irlanda
Suíça
Noruega
EUA
Islândia
Holanda
Áustria
Alemanha
Suécia
Austrália
Canadá
Finlândia
Reino Unido
Japão
OCDE
França
Bélgica

Itália
Nova Zelândia
Israel
Coreia do Sul
Espanha
República Tcheca
Eslováquia
Portugal
Eslovênia
Estônia
Polônia
Grécia
Hungria
Turquia
Letônia
Chile
México
Brasil*

490.921
102.019
72.485
63.889
58.792
57.591
50.666
50.551
50.503
48.943
48.853
48.178
44.793
43.378
42.662
42.293
42.162
41.364
41.096

38.380
38.346
37.270
36.532
36.332
34.753
32.730
30.658
30.460
29.741
27.058
26.765
26.701
25.655
25.590
22.727
18.535
8.650

Fonte: Brasil na OCDE: esperanças e controvérsias. (SANTOS, maio 2018).

Outro indicador importante para ver a posição relativa do Brasil no conjunto dos países-membros da OCDE
se refere a taxa de investimentos com percentual do

PIB. Estas estatísticas encontram-se na Tabela 5, a
seguir.

Novamente, a posição do Brasil é lamentável: sua taxa
de investimentos supera somente a da Grécia, um país
perenemente em crise. A taxa da Coreia do Sul (31,4%)
e da Turquia (30,9%), competidores do País no mercado internacional, representam o dobro da taxa de
investimentos do Brasil (15,5%).
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Tabela 5 – Estimativas do Investimento Total* para Países da OCDE e Brasil; 2017
(em Ordem Decrescente de Valor)
País e seu respectivo Investimento (em % do PIB)
Coreia do Sul
Turquia
Noruega
República Checa
Suécia
Estônia
Áustria
Irlanda
Austrália
Japão
Nova Zelândia
Bélgica
Canadá
Suíça
França
México
Eslováquia
Finlândia

31,4
30,9
28,9
26,3
25,7
25,4
25,0
24,2
24,1
24,0
23,8
23,8
23,7
23,7
23,4
23,2
22,9
22,7

País e seu respectivo Investimento (em % do PIB)
Hungria
Islândia
Chile
Letônia
Espanha
Dinamarca
Israel
Holanda
Polônia
Estados Unidos
Alemanha
Eslovênia
Luxemburgo
Itália
Reino Unido
Portugal
Brasil
Grécia

Fonte: World Economic Outlook Database (International Monetary Fund, Apr. 2018).
Nota: *Investimento Total em porcentagem do PIB.

Outro indicador importante para
saber a posição relativa do Brasil, caso tenha sua adesão logo
aprovada pela OCDE, é a taxa de
desemprego aberto. Os dados para
esse indicador se encontram na
Tabela 6.
O desempenho brasileiro, com relação aos países da OCDE, é também
pífio. Somente a Grécia (21,5%) e a
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Espanha (17,2%), países com larga
tradição de altos níveis de desemprego, devido à estrutura dessas
economias, possuem taxa de desemprego acima do Brasil (12,8%).

A conclusão da análise desses indicadores, procurando mostrar qual
seria a posição brasileira quando inserido no conjunto de países, é que estamos numa situação

22,4
22,2
22,0
21,5
21,1
21,0
20,7
20,3
20,0
19,8
19,7
19,3
17,8
17,5
16,9
16,3
15,5
11,7

bastante desfavorável. Uma taxa
de investimentos baixa freando
o crescimento brasileiro, com a
consequente alta taxa de desemprego, indica que a proximidade
com esses países, onde prevalecem as boas práticas de políticas
institucionais, sociais, culturais e,
principalmente econômicas, trará
inegáveis benefícios ao Brasil.
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Tabela 6 – Estimativas da Taxa de Desemprego para Países da OCDE e Brasil; 2017
(em Ordem Decrescente de Valor)
País e sua respectiva taxa de desemprego

País e sua respectiva taxa de desemprego

Grécia
Espanha
Brasil
Itália
Turquia
França
Portugal
Letônia
Finlândia
Eslováquia
Bélgica
Eslovênia
Irlanda
Suécia
Chile

21,5
17,2
12,8
11,3
11,0
9,4
8,9
8,7
8,7
8,3
7,2
6,8
6,7
6,7
6,7

Canadá

6,3

Luxemburgo
Dinamarca

5,8
5,8

Estônia
Austrália
Áustria
Holanda
Polônia
Nova Zelândia
Reino Unido
Estados Unidos
Noruega
Israel
Hungria
Alemanha
Coreia
México
Suíça
República
Checa
Japão
Islândia

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

Fonte: World Economic Outlook Database (International Monetary Fund, Apr. 2018).
Nota: *Taxa de desemprego em porcentagem da força de trabalho total.

4 Considerações Finais

A OCDE é uma importante instituição no cenário internacional. O espectro dos países membros plenos que
a compõe vai desde nações pequenas, com moderado
desenvolvimento, e mesmo aquelas que somente agora
estão saindo do estado de pobreza, até as nações mais
ricas, com rendas per capita altíssimas, grande potencial de crescimento e economias de grande porte. Para
ingressar na instituição, o país deve estar solidamente
comprometido com o regime democrático e com a prevalência das regras de mercado.
Desde seu surgimento, ela possui a missão de promover políticas que visam o desenvolvimento econômico
e o bem-estar social ao redor do mundo. Conhecida du-

rante muito tempo como “Clube dos Ricos”, a entidade
impulsiona o intercâmbio de boas práticas institucionais e de governança, além de atuar na facilitação do
comércio e fomento a investimentos. É muitas vezes
conhecida por seu caráter político liberal, pois costuma defender práticas em benefício do livre mercado.
Nesse sentido, atualmente ela é mais conhecida como
um “clube de boas práticas governamentais”.
Mesmo mantendo fortes laços com a OECD, o Brasil
não faz parte dela, sendo considerado apenas um
“Parceiro-Chave”, o que não lhe permite desfrutar plenamente dos principais benefícios, tais como políticas
sociais de combate à pobreza por meio do crescimento
econômico, políticas de estabilização financeira, entre
outras.
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Nessa direção, o governo brasileiro
solicitou formalmente sua adesão à
OCDE, em maio de 2017, dispondo-se a passar por todas as etapas
que lhe permitam sair da condição
de parceiro para o status de membro pleno. Os argumentos para
esse passo são muitos, mas dois se
destacaram no pedido brasileiro:
nosso acervo normativo já é amplamente compatível com a legislação
brasileira e as recomendações da
organização estão em linha com
inúmeras políticas que já estamos
praticando.
Este artigo, que terá sua sequência
no próximo boletim, começou a
examinar mais amplamente o que
é, de fato, a OCDE, as etapas para se
transformar num membro pleno,
as relações institucionais que já
estão consagradas entre o Brasil,
fluxos de comércio já existentes
com países da organização, e indicadores econômicos mostrando a
posição relativa do Brasil no conjunto dos países membros plenos.
No artigo que dará sequência a este
texto, adentraremos pelo caminho legal que o Brasil deve seguir,
mostrando que a adesão não é uma
unanimidade nacional, o que nos
levará a apresentar argumentos favoráveis, outros desfavoráveis e as
perspectivas futuras dessa adesão.
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1 O segundo artigo deverá ser publicado no
próximo boletim, e irá conter o caminho que
o Brasil deve trilhar, quais são os argumentos favoráveis a esta adesão, as críticas ao
ingresso e as perspectivas futuras.
2 Consultar o site <www.oecd.org> para
informações mais detalhadas sobre a or-

ganização. Este endereço eletrônico está em
língua inglesa, mas utilizaremos a expressão
nacional OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento.

3 Ver OCDE e suas relações com o Brasil – o que
significaria a adesão do Brasil à Organização
para Cooperação Econômica e Desenvolvimento, publicado em 20 de fevereiro de
2018.
4 Consultar Santos (2018).
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11 Em todas as tabelas desta seção será adotado o procedimento de incluir o Brasil
na posição que ocuparia no conjunto de
35 países da OCDE. Isto quer dizer que
a posição relativa obtida não significa a
posição mundial que ocuparia. Por exemplo, no caso do PIB total, como China e
Índia, por exemplo, não fazem parte da
OCDE, a posição brasileira aparece num
posto mais alto do que se eles participassem da organização.
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A Participação dos Beneficiários da Previdência Social na População Total
Rogério Nagamine Costanzi (*)

1 Introdução
Com o processo de envelhecimento,
a participação dos beneficiários da
Previdência Social na população
total vem crescendo de forma contínua ao longo do tempo, e a tendência é que tal processo continue
nas próximas décadas, em especial
se houver demora na necessária,
urgente e inadiável reforma. De
acordo com Costanzi e Ansiliero
(2017), a participação dos beneficiários de aposentadoria e/ou pensão na população total, estimada
a partir dos microdados da antiga
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD), cresceu
de 8,2% em 1992, para 14,2% em
1
2015.

Com o fim da PNAD e o começo da
PNAD Contínua, há uma quebra da
série e a necessidade de voltar a
estimar os dados de participação
dos beneficiários de aposentadoria,
pensão e do Benefício de Prestação
Continuada da Lei Orgânica da
Assistência Social (BPC/LOAS) na
população total ou mesmo entre
os idosos. Também é importante
tentar projetar qual será o comportamento dos beneficiários na
população total em um cenário sem
reforma, que acaba pressionando

ainda mais o gasto público, pois
ocorre concomitantemente a diminuição da importância relativa do
grupo de 15 a 64 anos, que engloba
a grande maioria da população economicamente ativa e dos ocupados.

Com intuito de tratar estas questões, o presente artigo busca, na
segunda seção, analisar a participação dos beneficiários de aposentadoria, pensão por morte e
BPC/LOAS, estimados a partir dos
microdados da PNAD Contínua
Anual para os anos de 2016 e 2017.
A partir de determinadas suposições simplificadoras, buscar-se-á,
na terceira seção, estimativa da
importância relativa dos beneficiários nas próximas décadas. Na
quarta seção, serão feitas as considerações finais.

2 Participação dos Beneficiários
Segundo a PNAD Contínua Anual
Como colocado anteriormente,
houve um processo de descontinuidade da antiga PNAD e a implementação da PNAD Contínua que,
a rigor, implicou a quebra da série
antiga e a necessidade de construção de novos indicadores e séries a
partir da nova pesquisa. De acordo
com a PNAD Contínua Anual, havia,

no Brasil, cerca de 28,6 milhões
e 29,1 milhões de beneficiários
de aposentadoria e/ou pensão no
País, respectivamente, nos anos
de 2016 e 2017. Em termos de participação na população total, as
estimativas apontam para 13,9%
e 14,1%, respectivamente, para
os referidos anos de 2016 e 2017
(ver Tabela 1). A PNAD Contínua
Anual tem como desvantagem a
pergunta única sobre recebimento de aposentadoria e/ou pensão,
que era separada na antiga PNAD,
mas, por outro lado, tem pergunta
específica sobre recebimento do
BPC/LOAS e Bolsa Família, embora
aparentemente com problemas de
captação. No caso do BPC/LOAS,
a PNAD Contínua anual apontou
para uma estimativa de cerca de
2,6 e 2,5 milhões de beneficiários,
respectivamente, nos anos de 2016
e 2017, que representa uma participação na população total da
ordem de 1,2%, em ambos os anos.
Este dado é muito baixo em relação
ao valor indicado pelos registros
administrativos, pois o estoque de
benefícios emitidos de BPC/LOAS,
no final de 2016 e 2017, era de,
respectivamente, 4,4 e 4,5 milhões.
Considerando o conjunto de beneficiários de aposentadoria, pensão
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Do total de 31,5 milhões de beneficiários de aposentadoria, pensão por morte ou BPC/LOAS em 2017, cerca
de 13,6 milhões eram homens (43,2% do total) e 17,9
milhões eram mulheres (56,8% do total). Em termos
de participação na população total, as estimativas
apontavam 13,6% para homens e 16,7% para mulheres em 2017.

ou BPC/LOAS, os microdados da PNAD Contínua Anual

permitiram uma estimativa de 31,1 milhões e 31,5

milhões de beneficiários, respectivamente, nos anos
de 2016 e 2017. Tal contingente representava cerca de

15,1% e 15,2% da população total, respectivamente,
nos anos de 2016 e 2017.

Tabela 1 – Estimativa de População Total e de Beneficiários de Aposentadoria, Pensão por Morte e
BPC/LOAS nos Anos de 2016 e 2017 – PNAD Contínua Anual
ITEM

2016

2017

População Total em milhões (a)
Beneficiários de Aposentadoria e/ou Pensão
por Morte em milhões (b)
Beneficiários de BPC/LOAS em milhões (c)

205,5

207,1

28,6

29,1

2,6

2,5

31,1

31,5

(b) / (a) em %

13,9%

14,1%

(c) / (a) em %

1,2%

1,2%

(d) / (a) em %

15,1%

15,2%

Beneficiários de Aposentadoria e/ou Pensão e/
ou BPC/LOAS em milhões (d)

Fonte: elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD Contínua Anual de 2016 e 2017 (primeira entrevista).

Claro que existe um viés em termos de faixa etária dos
beneficiários para a população idosa, mas, como no
Brasil ainda existe a prática de aposentadorias precoces para pessoas com plena capacidade laboral, existe
uma parcela relevante de beneficiários com menos
de 60 anos de idade. Em 2016, de um total de 28,6
milhões de beneficiários de aposentadoria ou pensão
por morte, quase um ¼ (23%) era de pessoas não idosas, ou seja, que tinham menos de 60 anos. Em termos
absolutos, havia 6,6 milhões de aposentados e/ou pensionistas com menos de 60 anos de idade. Em termos
de cobertura, quando se considera o percentual de
pessoas que recebem benefício de aposentadoria e/
ou pensão por morte, os mesmos estavam no patamar
de 74,5% e 83,5%, respectivamente, para as pessoas
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de 60 e 65 anos ou mais de idade. Quando também se
considera o BPC/LOAS, esses mesmos percentuais se
elevam para, respectivamente, 78% e 87,9%.

As estimativas para a PNAD Contínua Anual de 2017
apontaram para 29,1 milhões de beneficiários de
aposentadoria e/ou pensão por morte, sendo que 6,7
milhões eram de pessoas com menos de 60 anos de
idade e 22,5 milhões eram idosos. A participação dos
não idosos era, portanto, de próximo de ¼ (22,9%). A
participação dos beneficiários de aposentadoria e/ou
pensão por morte na população total de 60 e 65 anos
ou mais de idade era de, respectivamente, 74,2% e
83,5%. Quando também se considera o BPC/LOAS, as
referidas participações se elevam para 77,6% e 87,8%.
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Tabela 2 – Estimativa de Beneficiários de Aposentadoria, Pensão por Morte e BPC/LOAS
por Faixa Etária nos Anos de 2016 e 2017 – PNAD Contínua Anual
Beneficiários de aposentadoria e/ou pensão por morte
ITEM

2016

2017

Menos de 60 anos de idade em milhões

6,6

6,7

60 anos ou mais de idade em milhões

22,0

22,5

65 anos ou mais de idade em milhões

16,9

17,3

% na população de menos de 60 anos de idade

3,7%

3,8%

% na população de 60 anos ou mais de idade

74,5%

74,2%

% na população de 65 anos ou mais de idade

83,5%

83,5%

Beneficiários de aposentadoria, pensão por morte ou BPC/LOAS
ITEM

ITEM

ITEM

Menos de 60 anos de idade

8,0

8,0

60 anos ou mais de idade

23,1

23,5

65 anos ou mais de idade

17,8

18,2

% na população de menos de 60 anos de idade

4,6%

4,5%

% na população de 60 anos ou mais de idade

78,0%

77,6%

% na população de 65 anos ou mais de idade

87,9%

87,8%

Fonte: elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD Contínua Anual de 2016 e 2017 (primeira entrevista).

3 Simulação da Evolução da Participação dos Beneficiários da Previdência em um Cenário sem
Reforma
Com o rápido e intenso processo de envelhecimento populacional pelo qual o Brasil está passando,
com tendência de aumento da participação idosa na
população total, naturalmente, pela maior representatividade dos beneficiários da previdência nesse
público, logicamente também se deveria esperar pelo
incremento da importância relativa dos aposentados
e pensionistas na população total. Uma maneira bastante simplificada de fazer a projeção dessa participação, mas eficaz para se analisar as tendências de
longo prazo, consiste em supor que a participação dos
aposentados e pensionistas na população irá se manter estável para cada sexo e idade individualizada nas
próximas décadas. Com base nessa hipótese simplificadora, a projeção do total de beneficiários poderia ser
resumida pela fórmula 1 a seguir.

Os resultados da simulação, em termos de participação dos beneficiários de aposentadoria, pensão por
morte ou BPC/LOAS na população total são apresentados no Gráfico 1. Como pode ser visto neste gráfico,
pela mudança da composição etária da população
total, mantida constante a participação por sexo e
idade individualizada, conforme observado em 2017,
a participação dos beneficiários na população total
deveria crescer de 15,2%, em 2017, para 18,8%, 23,4%
e 32%, respectivamente, para os anos de 2030, 2040 e
2060. Em parte, o nível inicial da participação acaba
sendo subestimado pela utilização das participações
da PNAD Contínua na estrutura etária da projeção demográfica do IBGE, que tem, para o ano de 2017, uma
importância relativa menor dos idosos na população
total. De qualquer forma, a projeção denota que a
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tendência, por conta do envelhecimento populacional
e em um cenário sem reforma, é de incremento da
participação dos beneficiários de aposentadoria, pensão por morte ou BPC/LOAS na população total, nas
próximas décadas.
De forma concomitante, a pressão na participação dos
beneficiários também tende a levar a uma diminuição
da importância relativa da população de 15 a 64 anos,
tendo em vista que o bônus demográfico se encaminha
rapidamente para o seu fim, no começo da década de

2020; o que tende a fazer com que esta tendência seja
ainda mais dramática do ponto de vista da sustentabilidade fiscal da Previdência e da Seguridade Social.
Tal resultado denota a necessidade de uma reforma
da previdência urgente no Brasil, sob risco de que a
postergação que vem sendo feita há décadas acabará
por levar a problemas sérios, como aqueles que ocorreram em países como Grécia e Portugal, ou mesmo
tornando necessárias medidas mais bruscas e regras
de transição menos suaves do que as propostas pela
PEC 287/2016.

Gráfico 1 – Simulação da Participação dos Beneficiários de Aposentadoria, Pensão por Morte ou BPC/LOAS na
População Total – Brasil – 2017 a 2060 – Simulação a Partir da Projeção Demográfica do IBGE

Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD Contínua Anual e da Projeção Demográfica do IBGE.

4 Considerações Finais
O presente artigo procurou mostrar que existe uma
tendência demográfica de crescimento da participação dos beneficiários de aposentadoria, pensão por
morte ou BPC/LOAS na população total, em função
do rápido e intenso envelhecimento populacional que
o Brasil vem e vai continuar passando nas próximas
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décadas. Dado que a participação dos beneficiários
é maior ou mais representativa na população idosa,
naturalmente, a maior importância dos idosos tende
a se refletir em incremento do peso dos aposentados
e pensionistas sobre uma base de contribuintes que
tende a ser fragilizada pelo fim do bônus demográfico.
Nesse contexto, parece fundamental uma reforma da
previdência que, pelo menos, corrija as distorções do
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nosso sistema previdenciário, que consegue ser, ao
mesmo tempo, ineficiente, injusto e insustentável, pois
permite aposentadorias precoces para pessoas com
plena capacidade laboral. O papel da previdência deveria ser o de garantir renda para quem perdeu capacidade laboral por idade avançada e outras causas e não
para pessoas que não são idosas e que ainda possuem
plena capacidade laboral e, em alguns casos, inclusive
tem renda do trabalho elevada para os padrões brasileiros. Como mostrado ao longo deste artigo, quase
¼ dos beneficiários de aposentadoria e/ou pensão
não era de pessoas idosas. Em parte, tal resultado
decorre das aposentadorias especiais e por invalidez,
mas também decorre da chamada aposentadoria por
tempo de contribuição sem idade mínima, que precisa
ser banida do normativo previdenciário brasileiro. Tal
tentativa já vem desde, pelo menos, a década de 1990,
mas sempre com grande resistência por parte do Congresso Nacional.

Também como mostrado neste artigo, em um cenário sem reforma, a participação dos beneficiários de
aposentadoria, pensão ou BPC/LOAS, atualmente em
torno de 15,2% da população total, segundo os dados
da PNAD Contínua anual de 2017, poderia crescer para
quase 1/4 (23,4%) em 2040, e para quase 1/3 (32%)
em 2060. Portanto, a participação mais que dobraria
até 2060. Esses dados deveriam deixar claro a necessidade de uma reforma que busque garantir a sustentabilidade a médio e longo prazo da previdência social
brasileira, sob pena de problemas fiscais mais sérios
em um horizonte de tempo relativamente curto, tendo
em vista que o País já passa por um processo explosivo
de endividamento público e com dificuldades políticas
para conseguir estancar o referido processo.
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Economia de Aglomeração e Prêmio Salarial Urbano: Podemos
Ir Adiante?
Rodger Antunes (*)

A alteração da paisagem intraurbana é dependente das alterações das
atividades econômicas, infraestrutura de transporte e comunicação
dentro da cidade. O surgimento de
regiões de negócios subcentrais
(SBD – Subcentrality Business District) é um dos fatores que altera o
padrão espacial da cidade. A transformação do espaço intraurbano é
relevante devido ao papel desempenhado pelas cidades. A cidade é
o locus das economias de aglomeração e é a ponte entre densidade
urbana e produtividade (GLAESER;
RESSENGER, 2010), atraindo trabalhadores mais hábeis, firmas
mais produtivas e acelerando tanto
o estoque de capital humano quanto as taxas de crescimento dos
salários (GLAESER; MARÉ, 2001).
Economias de escala interna e externa, custo de transporte e commuting
são elementos principais à aglomeração de firmas e trabalhadores.
Deseconomias de aglomeração
mais elevadas que economias de
aglomeração contribuem e dão
início ao processo de espraiamento
das firmas e, consequentemente,
dos empregos. A descentralização
dos empregos no espaço urbano
não somente altera a paisagem
intraurbana como também impac-
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ta diretamente sobre os salários
médios, preços da terra urbana,
demanda por transporte e deslocamento pendular (FUJITA; OGAWA,
1982, HELSLEY; SULLIVAN, 1991,
ANAS; KIM, 1996).
Esse comportamento dinâmico das
economias urbanas traz consigo
importantes questões àqueles que
estudam economias de aglomeração e sua conexão com produtividade. Primeiramente, qual o caminho do espraiamento do emprego?
A descentralização é concentrada
ou as firmas estão pulverizadas
no espaço? A nova disposição das
firmas atua como catalizador de
produtividade do trabalho? E, comparativamente ao centro histórico, quão relevante, em termos de
remuneração do trabalhador, é
ofertar sua mão de obra na nova
localização central da cidade?

As questões acima não são quest ionamentos recém-colocados.
O reconhecimento da relevância
das economias de aglomeração
data do século XIX, com o trabalho de Marshall (1890). Muitos
economistas urbanos, mais tarde,
tanto os pioneiros da Escola Alemã
(THÜNEN, 1966; CHRISTALLER,
1966) quanto os pioneiros da Nova

Economia Urbana (NUE – New
Urban Economics) (ALONSO, 1964,
MUTH, 1969, MILLS, 1967, 1972)
tomaram como dado, a partir das
observações das cidades reais, que
as atividades econômicas estavam
localizadas num único centro de
negócios (isto é, no CBD – Central
Business District), internalizando às
produções das firmas as externalidades positivas derivadas das economias de aglomeração. Todavia,
evidências empíricas em grandes
cidades atentam para um padrão
policêntrico, e modelos teóricos
relativamente recentes passaram
a considerar mais do que uma centralidade de negócios, sublinhando
os efeitos do espraiamento concentrado do emprego sobre os vetores
de preços (salários, preço da terra,
etc.). Assim, a abordagem teórica
monocêntrica é limitada quando se
tem como escopo de análise grandes cidades, e a abordagem teórica
que considera cidades policêntricas ganha espaço.
Na literatura brasileira, o foco da
descentralização dos postos de
trabalho avaliou essencialmente
a realocação das indústrias na
escala regional, isto é, entre municípios (AZZONI, 1982; DINIZ, 1993;
LEMOS; DINIZ; GUERR A, 2003).
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Poucos trabalhos têm se voltado à
questão da suburbanização do emprego no espaço intraurbano, cuja
avaliação foque na identificação
das subcentralidades, sua expansão e caracterização (KNEIB, 2008;
2016; SIQUEIRA, 2014; CAMPOS;
CHAGAS, 2017). Todavia, nenhum
trabalho, até onde se tem conhecimento, avaliou os impactos dessa
alteração no retorno salarial ou
identificou o prêmio salarial em
trabalhar nos SBD vis-à-vis ao CBD,
nem avaliou a extensão espacial do
efeito da aglomeração sobre a produtividade do trabalhador.
Assim, o dinamismo intraurbano
ilustra a importância das cidades
para o entendimento de Economia.
Como discutido acima, tal dinamismo tem efeito sobre a desigualdade
espacial dos rendimentos na escala
intraurbana. A não isotropia dos
salários entre cidades pode ser relacionada a três hipóteses distintas
(GLAESER; MARÉ, 2001; YANKOW,
2006). A primeira das hipóteses
vincula os diferenciais salariais
às dotações de amenidades locais,
capazes de reter trabalhadores
mais qualificados nos grandes centros comparativamente aos locais
menores. A segunda hipótese relaciona o prêmio salarial urbano
ao custo de vida mais elevado em
habitar nos grandes centros, derivando, portanto, a desigualdade
da compensação do custo de vida.
A terceira hipótese sugere que
trabalhadores de grandes centros
seriam mais produtivos em relação
aos de lugares menores, sendo o

ganho da produtividade derivado
das economias de aglomeração.

Vários estudos empíricos têm demonstrado correlação e causalidade entre economia de aglomeração
e prêmio salarial entre regiões
– cidades, áreas de mercado de trabalho, países (COMBES; GOBBILON,
2015; MELO; GRAHAM; NOLAND,
2009). As estimações do diferencial salarial para as regiões brasileiras mostram que o prêmio salarial urbano não é negligenciável
(ROCHA; SILVEIRA NETO; GOMES,
2011; CRUZ; NATICCHIONI, 2012;
SILVA; SANTOS; FREGUGLIA, 2016;
BA RUFI; H A DDA D; NEIJK A MP,
2016; SILVA, 2017). Azzoni e Servo
(2001) e Menezes e Azzoni (2006)
mostram que a desigualdade salarial entre regiões metropolitanas
é persistente mesmo após controle
pelo custo de vida regional e outras covariadas observáveis. Os
autores mostram também que a
diferença da desigualdade antes e
após o controle do custo de vida
é insignificante, sugerindo que os
maiores retornos salariais nas RM
brasileiras não estão relacionados
ao custo de vida.
A maioria dessas estimações estiveram circunscritas ao efeito da
aglomeração numa escala regional
(agregada), o que impossibilita entender qual a extensão do efeito da
aglomeração sobre a produtividade
do trabalhador no espaço intraurbano (ROSENTHAL; STR ANGE,
2003, 2004; OVERMAN, 2004). Rosenthal e Strange (2004) apontam

para efeitos maiores da economia
de aglomeração no espaço intraurbano, quando comparado às avaliações agregadas. Tal resultado vai
ao encontro dos encontrados nos
estudos relacionados ao emprego
(HENDERSON, 2003) e transbordamento de conhecimento que se dão
via inovações e patentes (JAFFE;
TRAJTENBEG; HENDERSON, 1993;
AUDRETSCH; FELDMAN, 1996; ANSELIN; VARGAS; ACS, 1997). Poucos trabalhos na literatura internacional (ROSENTHAL; STRANGE,
2003, 2004; VAN SOEST; GERKING;
VAN OORT, 2006; ROSENTHAL;
STR ANGE, 2008; ANDER SSON;
KLAESSON, LARSSON, 2016) e nacional (HADDAD; BARUFI, 2017)
tiveram como objetivo avaliar a relação aglomeração-produtividade
do trabalhador numa escala intraurbana, em alguma medida.

Os resultados encontrados pelos
trabalhos que estimam o efeito da
aglomeração no espaço intraurbano
apontam para a sua limitada extensão espacial. As estimações nos trabalhos de Rosenthal e Strange (2003,
2004); van Soest, Gerking e van Oort.
(2006); Rosenthal e Strange (2008)
e Andersson, Klaesson e Larsson
(2016) apont am que o escopo
geográfico das externalidades da
aglomeração é menor do que o tamanho de uma cidade (região metropolitana). Tais resultados abrem
espaço para discutir os resultados
encontrados para os efeitos da
aglomeração numa escala agregada, dado que tal identificação não
permite capturar a heterogeneida-
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de espacial intraurbana, estimando
um efeito homogêneo intraurbano
em economias desiguais, como é
o caso da Região Metropolitana
de São Paulo. Essa lacuna deveria
motivar estudos adicionais sobre
a extensão e escopo geográfico do
prêmio salarial intraurbano em
regiões metropolitanas.

Estimativas para a Região Metropolitana de São Paulo mostram
que o custo do distanciamento do
centro histórico (gradientes de
emprego) se reduziu, saindo de
0,212 em 1987 e alcançando as
marcas de 0,149 e 0,125 em 1997
e 2007, respectivamente. Os resultados do gradiente da população
também apontam para a queda dos
valores ao longo do tempo, isto é,
0,144, 0,114 e 0,064 para os anos
de 1987, 1997 e 2007, respectivamente (NADALIN, 2010). Esses
resultados sugerem que o emprego
se espalhou mais rapidamente do
que a população, e os custos dos
distanciamentos se reduziram ao
longo do tempo. No entanto, quando as densidades são consideradas,
isto é, normalizadas pelas áreas de
ponderação da Pesquisa Origem-Destino, a densidade média da população é maior do que a densidade
média de emprego. Segundo Nadalin (2010), esse padrão de crescimento da densidade de emprego é
comum em cidades onde o emprego
é mais concentrado do que a população. A mudança da distribuição
espacial do emprego na RMSP abre
espaço para discutir a produtividade do trabalhador e economias de
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aglomeração no espaço intraurbano intertemporalmente.

Dado que o mercado de trabalho é
espacialmente limitado (GLAESER;
RESSEGER; TOBIO, 2009) e segue
padrões próprios, é essencial estudar as dinâmicas intraurbanas
para ter melhor compreensão do
efeito da aglomeração sobre o salário/produtividade do trabalhador
no espaço intraurbano. Adicionalmente, é importante também
testar hipóteses como as colocadas por Jacobs (1969) e Marshall
(1890). Segundo Jacobs (1969), a
importância da diversidade urbana
como fonte de geração e difusão
de ideias se dá via contato face-to-face. A partir dessas relações, se
justifica a aglomeração e essa, por
sua vez, tem efeito direto sobre a
produtividade do trabalhador. Tal
hipótese vai de encontro ao proposto por Marshall (1890). Para o
autor, a fonte da aglomeração deriva da especialização das cidades
e concentração de uma indústria.
Nesse contexto, o retorno sobre a
produtividade não é da diversificação, mas sim da concentração.
Essas hipóteses antagônicas deram
origem ao debate Marshall-Jacobs,
sendo a primeira hipótese conhecida como economia de urbanização
e a segunda como economia de especialização.
Dois pontos têm relevância ao avaliar o dinamismo do mercado de
trabalho intraurbano e poderiam
nortear o esforço de pesquisas
nesse campo. Primeiro, compreen-

der o processo de suburbanização,
identificando suas novas localizações espaciais e sua posição relativa na área metropolitana escolhida
como objeto de estudo, dado que
tanto a suburbanização quanto o
aprofundamento da concentração
de emprego impactam a produtividade do trabalhador. Nesse
contexto, outro ponto relevante é:
qual a importância da economia
de aglomeração sobre o salário
no espaço? Questionado de outra
forma, qual a extensão do efeito da
economia de aglomeração no espaço intraurbano em um contexto de
suburbanização do emprego? Estas
questões movem a pesquisa. E, em
resposta ao título deste texto: sim,
podemos levar a pesquisa em Economia Urbana adiante.
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Indústria Automobilística: Globalização Produtiva e Atividades
de P&D
Michael Tulio Ramos de França (*)

1 Introdução
Este texto tem como objetivo descrever de forma sintética a organização das atividades de pesquisa e
desenvolvimento e o processo da
globalização produtiva da indústria automobilística ocorrido no
período compreendido entre 1990
1
a 2010. Nesse sentido, Carvalho
(2005) argumenta que a segunda metade da década de 1990 foi
marcada pelo avanço do processo
de globalização que afetou diretamente as estratégias competitivas do setor automobilístico.
Conjuntamente, constatou-se uma
relativa diminuição dos diferenciais de produtividade e qualidade
entre as montadoras ocidentais e
as japonesas, e de intensificação da
concorrência nesse setor. A globalização na indústria automobilística
foi incentivada pelas tendências: i)
2
de intensificação da concorrência;
ii) de maior pressão pela ampliação
de coordenação das atividades produtivas e organizacionais entre as
matrizes e as redes de empresa afiliadas, e iii) das novas possibilidades tecnológicas viabilizadas pela
introdução das novas tecnologias,
particularmente pelas técnicas
decorrentes da convergência entre
os novos sistemas de comunicações

com as inovadoras tecnologias de
informatização.

2 Globalização Produtiva

Carvalho e Pinho (2009) descrevem que a globalização da indústria
automobilística foi caracterizada:
1) pelo aumento da participação do
mercado dos países emergentes;
2) pela crescente importância do
papel das subsidiárias externas,
e 3) pela nova organização industrial.

Em linhas gerais, a indústria automobilística pode ser interpretada
como um oligopólio concentrado/
diferenciado (ou misto), no qual
ocorre, em geral, uma renúncia à
competição por preços em troca
de um acirramento das estratégias
competitivas de diferenciação de
produtos, de imitação dos movimentos dos competidores e da
formação de alianças (POSSAS,
1985; CALABRESE, 2001). Como já
mencionado, o nível de competição
no interior dessa indústria tem
aumentado e as empresas também
vêm mudando progressivamente
suas estratégias competitivas, em
par te devido ao avanço do seu
processo de globalização. O atual
estágio dessa indústria pode ser

caracterizado como um período
de “profunda transição”: de um
velho modelo ‘doméstico’ para um
modelo ‘global’ de competição (CALABRESE, 2001, CARVALHO, 2005,
CARVALHO e PINHO, 2009).

Cabe lembrar, entretanto, que as
trajetórias de internacionalização
das montadoras não foram idênticas. As montadoras japonesas,
por exemplo, procuraram firmar
posições nos mercados americano,
europeu e asiático, enquanto os
fabricantes norte-americanos e
europeus procuraram fortalecer as
posições já conquistadas na Europa e na América Latina e mirar os
mercados da Europa Oriental e da
Ásia (CARVALHO, 2005).
Segundo Calabrese (2001), a Toyota buscou minimizar sua concentração geográfica, procurando adotar uma estratégia mais global.
Contudo, ainda apresentava um
alto grau de concentração geográfica das suas atividades produtivas.
As outras montadoras japonesas
estariam seguindo um caminho
semelhante, embora tendo partido
de patamares diferentes. Ainda segundo o autor, as montadoras americanas estariam assumindo configurações mais transnacionais. A
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General Motors continuou focando
em vários mercados nacionais, com
as unidades produtivas separadas
em vários países. A Ford, por seu
lado, buscou uma maior coordenação regional com ênfase no projeto
3
do chamado ‘carro mundial’. Já as
montadoras europeias procuraram
abandonar a dimensão nacional e
as coreanas ignoraram suas dificuldades financeiras e investiram
na aquisição de know-how.
O sucesso relativo no processo de
globalização pode alterar as posições competitivas das empresas.
Com o avanço desse processo na
década de 1990, as empresas da
indústria automobilística redefiniram as suas estratégias competitivas, com o foco passando
progressivamente dos mercados
locais para o mercado global. Concomitantemente, essa indústria
também mudou suas concepções
quanto à organização das atividades de P&D, assunto que será discutido no próximo tópico.

3 Atividades de P&D Automobilística

Em decorrência da intensificação
da concorrência na indústria automobilística, os gastos em P&D do
setor aumentaram consideravel4
mente. Dentre as mudanças ocorridas, direta e/ou indiretamente
relacionadas às atividades de P&D,
pode-se destacar a redução do ciclo
de vida do produto, a utilização
mais intensa da tecnologia, a am-
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pliação da diversidade de modelos
e a segmentação dos mercados previamente existentes (CARVALHO,
2008). Além disso, outra dimensão
dessas mudanças está relacionada
à “redefinição da maneira como os
carros são projetados, desenvolvido e construídos” (CALABRESE,
2001, p.2).

Por outro lado, o aumento da oportunidade tecnológica foi outra dimensão das mudanças técnicas
criadas para esse setor. Este aumento teve uma alta correlação
com as novas possibilidades de
introdução de inovação. Com o
avanço das tecnologias de microeletrônica, de novos materiais, de
informação, de motores de combustão interna e das “revolucionárias” tecnologias de propulsão
de autoveículos, aumentou tanto o
grau de oportunidade tecnológica,
quanto a gama de competências
tecnológicas que as empresas precisam desenvolver (CARVALHO,
2008).
A intensificação da concorrência (e
os seus desdobramentos) aliada ao
aumento da oportunidade tecnológica foram os principais fatores
que estimularam a ampliação dos
gastos em P&D na indústria automobilística. Miller (1994) elaborou
uma síntese dos fatores (em ordem
de importância) que contribuíram
para a intensificação dos gastos de
P,D&E nessa indústria:
1) multiplicação dos programas de
novos carros para produzir uma

variedade de modelos: devido à
intensificação da concorrência,
aumentou a importância de introduzir novos modelos rapidamente e ampliar a faixa de produtos
para atender as demandas de um
mercado heterogêneo;

2) domínio de novas tecnologias: a
indústria automobilística possui
uma complexa base de conhecimento e, portanto, um grande
volume de investimento em atividades inovativas é necessário
para manter e ganhar competências em determinadas áreas;

3) pressões competitivas para diferenciar produtos por novidades
técnicas: geralmente, alterações
técnicas são necessárias para
satisfazer as expectativas dos
clientes e, com isso, aumenta a
importância de investimento em
pesquisa e engenharia avançada;6

4) padronização e otimização para
reduzir o número de under-bodies:7 vários estudos contribuem
para a redução de under-bodies
e, ao mesmo tempo, programa
modificações na padronização
das plataformas;

5) personalização das upper-bodies
para necessidades dos mercados
regionais: centros técnicos regionais são estabelecidos com o intuito de adaptar os componentes
exteriores dos veículos de acordo
com as preferências dos consumidores, regulação governamental e
condições climáticas;
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6) suporte de engenharia para novas plantas de montagem: para
instalar plantas de montagem
em novos locais é necessário um
suporte de engenharia e técnico;

7) construção de capacidades de
P,D&E nas principais regiões de
operações: em alguns casos, o
grande volume de venda no exterior pode estimular a instalação
de centros de P,D&E nesses locais;

8) desenvolvimento de controle estratégico sobre os principais fornecedores: um profundo conhecimento técnico é uma necessidade
para o controle estratégico sobre
os fornecedores e acordos comuns de P,D&E.
Como se sabe, a maior parte dos
gastos de P&D na indústria automobilística se concentra em ati-

vidades de desenvolvimento de

produto8 (CARVALHO, 2008, NAS,

2008), o que justificaria, em parte,

o grande número de inovações
incrementais no setor automobilístico (CALABRESE, 2001). No

Quadro 2.1, temos uma síntese dos
principais aspectos da atividade
inovativa no setor.

Quadro 2. 1 – Resumo das Atividades Inovativas no Setor Automobilístico
Fatores

Descrição

Inovação

Resultado dos altos gastos de desenvolvimento de produto.
Geralmente envolve uma ampla gama de tecnologias, abrangendo diversas áreas de
conhecimento.

Atividades de P&D

Baseada principalmente em equipes de projeto e no crescente desenvolvimento simultâneo
de parte das atividades dos respectivos projetos.

Tipo de Inovação

Principalmente incrementais, devido aos altos gastos de desenvolvimento de produto e
da relativamente baixa oportunidade tecnológica que caracterizaram as últimas décadas
(característica que parece estar alterando-se)

Base de conhecimento

Complexa e de natureza sistêmica, apresentando um alto grau de diferenciação tecnológica.

Capacidades inovativas

Capacitações específicas, coletivas e, em grande medida, tácitas e, portanto,
de difícil codificação. Desenvolvidas por meio de processos de aprendizados coletivos e
internos.

Apropriabilidade das inovações

Baixa propensão a patentear. O lead time tem se revelado como o mecanismo mais eficaz
de proteção no âmbito da inovação de produtos.

Regime tecnológico

Caracterizado por um médio-alto grau de oportunidade tecnológica; por um médio-alto grau
de barreiras à entrada em conhecimento e escala; por uma elevada persistência da inovação
em tecnologias; pela complexidade da sua base de conhecimento e também por elevadas
cumulatividade e apropriabilidade.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações sintetizadas, obtidas por meio de revisão bibliográfica e, principalmente, de Carvalho (2008).
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Diferentemente do que ocorre em
outras indústrias, a adoção de estratégias cooperativas nas atividades de P&D nesse setor ainda são
muito limitadas. Segundo Calabrese (2001), as alianças
“são necessárias para permitir que

as empresas tenham uma presen-

ça no maior número possível de
mercados, que não são necessaria-

mente de uma natureza puramente
geográfica, dessa forma, dividindo
os riscos operacionais”.

Quanto aos acordos cooperativos,
o autor destaca que existe uma
série de forças incentivando as
empresas desse setor a firmarem
estes tipos acordos. As principais
forças apontadas no caso do setor

automobilístico são: i) a necessidade de superar as limitações
governamentais; ii) a divisão os
riscos; ii) a troca de know-how e
iii) a expansão internacional das
empresas com menor experiência.
No entanto, geralmente a cooperação para pesquisa comum é rara
e “vaga” (CALABRESE, 2001, p. 4;
CARVALHO, 2008).

9
Segundo Miller (1994), as principais razões que explicam a preferência das montadoras automobilísticas pela realização interna
(ver Quadro 2. 2) das atividades de
P,D&E são:

1) o domínio de alguns subsistemas
é importante para projetar novas
gerações de veículos;

2) os acordos cooperativos podem
trazer resultados negativos para
ambas as partes e, além disso, há
dificuldades quanto à respectiva
gestão;

3) alguns componentes do veículo
representam a marca, portanto,
devem ser desenvolvidos internamente;
4) devido ao seu custo, recorrer
a contratos externos e firmas
de engenharia é, muitas vezes,
inviável;

5) declarar publicamente que a empresa não domina todos os aspectos do projeto do carro poderia
ser visto como uma fraqueza.

Quadro 2. 2 – Distribuição Doméstica Ideal dos Componentes da P&D Versus Alocação Externa
Porcentagem idealmente
desempenhada
domesticamente
Pesquisa: dispêndio para antecipar ou explorar novas tecnologias em software, eletrônica, materiais,
combustão, fontes alternativas de propulsão, comunicação, etc.
Engenharia avançada: desenvolvimento de inovações, porém, de soluções provadas tais como ABS,
4WD, suspensão, etc, que podem ser incorporadas em novos modelos de carros

61
91

Iniciação dos novos modelos e definição do produto: conceito inicial do automóvel, posicionamento
estratégico de marketing e definição dos atributos dos produtos: esta atividade termina com modelos
de argila e a aprovação pela corporação

96

Engenharia do carro: execução em grande escala da engenharia dos componentes, dos subsistemas
integrados e das interfaces

88

Car design: execução em grande escala do design de componentes, dos subsistemas e das interfaces

66

Engineering support:: dar suporte às linhas de montagem e ao desenvolvimento das redes de fornecimento

81

Styling: desenvolver atividades de styling no país de origem ou nas filiais estrangeiras

78

Fonte: Miller (1994).
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Com relação às atividades de engenharia, NAS (2008) classifica os
engenheiros automotivos em dois
tipos básicos:

1) Engenheiros de Produto: responsáveis pelo projeto dos carros
e caminhões, juntamente com
seus componentes. Este tipo de
engenheiro também pode avaliar
protótipos de veículos e coordenar a fase de pré-produção dos
mesmos (por exemplo, calibrar o
power train para atender o perfil
do cliente de um determinado
veículo).

2) Engenheiros de Produção: geralmente são treinados como
engenheiros mecânicos ou industriais. Sua responsabilidade
básica é criar maneiras eficientes
de produzir os veículos. Porém,
alguns são alocados também
para produzir instalações, assim
como plantas de fabricação de
componentes ou de montagem
de veículos.
Com o intuito de procurar diminuir
seus altos gastos em P&D, a indústria automobilística vem redefinindo suas estratégias, buscando
projetar eficientemente veículos,
reduzir custos e melhorar o desempenho. Empresas que podem
projetar veículos com um baixo
custo e fazer o seu lançamento no
mercado o mais rápido possível têm
uma enorme vantagem sobre seus
competidores. Como consequência, na década de 1990, iniciou-se
uma gradual migração no sentido

de uma maior abertura do processo de inovação. Os fabricantes
de veículos começaram trabalhar
de forma mais próxima com aos
seus fornecedores10 e, além disso,
“eles também estão se voltando
para os seus concorrentes, para as
universidades e até mesmo para
os clientes, com o intuito de melhorar os seus produtos por meio
de programas comuns, alianças
tecnológicas,11 intermediários online de tecnologias, e programas
de pesquisas universitários” (NAS,
2008, p. 73).
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1 Te x t o a d a p t a d o d a m o n o g r a f i a d e
graduação de França (2010). As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material
são de responsabilidade do(s) autor(es) e não
necessariamente refletem a visão da FAPESP.
2 “Quase todos os administradores e executivos na indústria – mesmo nas empresas lucrativas – relatam forte pressão para reduzir
custos e melhorar o desempenho, refletindo
a ferocidade da natureza competitiva atual
do mercado automotivo” (NAS, 2008, p.71).

3 Em 2005, a GM e a Ford anunciaram fechar
várias instalações e reduzir o seu quadro de
funcionários dentro dos Estados Unidos,
até 2008, enquanto Toyota, Honda e Hyundai planejavam construir novas plantas e
aumentar o total dos seus trabalhadores e
seu quadro de funcionários em P&D neste
país. No entanto, todos os fabricantes de automóveis estão perseguindo vigorosamente
as oportunidades dos países em desenvolvimento (NAS, 2008).

4 Em 2006, segundo uma estimativa do gasto
de P&D das principais indústrias, a automobilística (com gastos de $55,1 bilhões)
perdia somente para a farmacêutica (com
gastos de $76,9 bilhões) (NAS, 2008).

5 “No caso dos EUA, por exemplo, as vendas
anuais médias por modelo caíram de 106,8
mil em 1985, para 48,6 mil em 2005. Por
outro lado, o número de modelos de carros
oferecidos naquele mercado, que era de
cerca de 250 em 1999, deverá subir para
estimados 330 em 2008. Além de uma
maior diversidade de modelos, tem sido
incorporado também um crescente número
de atributos e capacidades aos mesmos”
(CARVALHO, 2008, p.441)

6 O desenvolvimento de novas ferramentas
redefiniu a rotina diária dos engenheiros.
O CAD (projeto auxiliado por computador),
juntamente com os avanços das tecnologias
de comunicação e informação, permitiram
uma separação espacial de atividades que
antes tinham que ficar restritas em um só
local (NAS, 2008).
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7 Under-bodies refere-se a alguns componentes internos dos veículos,
como: motores, transmissões, etc.

8 Em uma pesquisa, três empresas forneceram dados que reforçam
esta informação, pois, segundo elas, do total de gasto em P&D, cerca
de 10% foram destinados à pesquisa e 90% para desenvolvimento
(NAS, 2008).

9 Vale destacar que, em Miller (1994), é abordada uma vasta pesquisa
sobre a globalização da P&D na indústria automobilística, que continua sendo uma referência válida.

10 “Uma das tendências mais significativa na indústria automobilística
nas últimas duas décadas tem sido a emergência de mega-fornecedores capazes de projetar e desenvolver grande parte dos veículos
e, em alguns casos, montar o veículo inteiro” (NAS, 2008, pg.72).

11 Em 2005, houve uma das alianças mais interessantes da atualidade
entre a GM, DaimlerChrysler, e a BMW para desenvolver um novo
power train hibrido com o intuito de superar o Toyota Prius (NAS,
2008).
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O Impacto Fiscal da “Pauta-Bomba” no Congresso
Guilherme Tinoco (*)

Nas últimas semanas, as dificuldades para a realização do ajuste
fiscal no País ficaram ainda mais
evidentes. Os parlamentares brasileiros votaram uma série de projetos, cuja aprovação poderia significar um custo fiscal próximo a R$
100 bilhões, segundo estimativas
divulgadas na imprensa.1 Como a
situação fiscal já é bastante crítica,
a atuação do Congresso chamou
atenção, despertando preocupações
com o rumo das contas públicas.
Dentre as matérias que avançaram no período, há uma grande
variedade de projetos com impacto
fiscal, embora a maioria só afete
as contas de 2019 em diante. Por
exemplo, há o aumento salarial
para agentes de saúde, a permissão
para venda direta de etanol para os
postos de gasolina e o reestabelecimento de incentivos para o setor
de refrigerantes. Considerando somente esses três projetos, o custo
fiscal ficaria em torno de R$ 6 bilhões em 2019, segundo projeções
oficiais e de mercado.
No conjunto da “pauta-bomba”,
existem também projetos que caminharam no Congresso, mas sem
estimativas disponíveis de impacto
fiscal. Um exemplo é o projeto de
lei complementar que abre cami-

nho para a criação de 300 municípios no País. Neste caso específico,
a chance de aprovação é bastante
reduzida, mas não deixa de ser
uma preocupação a mais para o
Ministério da Fazenda.

É também o caso do projeto que
permite a reinclusão de empresas
no Simples. Das quase 500 mil empresas excluídas do regime no início do ano, cerca de 200 mil regularizaram a situação e voltaram ao
programa imediatamente. A proposta em tramitação no Congresso
permite, então, que as cerca de 300
mil restantes possam voltar ao
programa, acertando a dívida com
os descontos previstos no Refis
das pequenas empresas. O impacto
fiscal não estaria limitado somente
à mudança de regime de tributação
das empresas, mas também incluiria os descontos obtidos com o parcelamento de dívida nas condições
mais vantajosas do Refis.
Há ainda projetos e temas potencialmente mais danosos no pacote.
O de maior impacto fiscal é um projeto que altera a Lei Kandir, criada
em 1996, e que estabeleceu a desoneração de ICMS sobre produtos
destinados à exportação. O projeto
atualmente em tramitação no Congresso obriga a União a compensar

os Estados pela perda de arrecadação, numa conta que ficaria em
R$ 39 bilhões por ano. Há poucas
semanas, o projeto foi aprovado
em Comissão Mista, de onde segue
para o plenário das duas casas legislativas. Apesar do elevado custo
fiscal, sua aprovação final é bastante improvável, de maneira que a
União dificilmente tenha que arcar
com essa conta.
Outra matéria que traz preocupação, em razão do alto impacto
fiscal, diz respeito ao reajuste de
salários dos servidores federais. A
repercussão se deu não em razão
de alguma lei específica, mas sim
no contexto de aprovação da LDO
(Lei de Diretrizes Orçamentárias)
de 2019. Em seu texto original, a
LDO continha um artigo vetando
novos reajustes. Entretanto, este
foi retirado durante sua aprovação,
no dia 11 de julho.

Vale ressaltar, contudo, que, como
posteriormente esclarecido pela
equipe econômica, o veto ao artigo,
nesse caso, não parece ser tão prejudicial ao ajuste fiscal. Há outro
artigo muito mais importante na
LDO, que obriga que a criação de
nova despesa seja acompanhada
de redução de outras despesas
obrigatórias no mesmo montante.
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Esse dispositivo, portanto, ajudaria a evitar novos aumentos salariais, cujos impactos poderiam ser de R$
17,5 bilhões em dois anos, contando somente o Poder
Executivo, novamente segundo estimativas disponíveis na imprensa.
Por fim, a “pauta-bomba” ainda englobou outras medidas, como a isenção da conta de luz para famílias de
baixa renda, benefícios para SUDENE, SUDAM e SUDECO, transferência de servidores do Amapá, Rondônia e

Roraima para a União e até mesmo a disponibilização
de financiamento a Estados e municípios para pagamento de precatórios, sem falar no pacote de benefícios às transportadoras.
A Tabela 1 resume todos esses projetos. Considerando
aqueles para os quais existem projeções de custo fiscal, o impacto total ficaria em R$ 74 bilhões, somente
em 2019. Vale lembrar que muitos continuariam em
vigor por, pelo menos, um ano adicional.

Tabela 1 – Impacto Fiscal das Medidas na “Pauta-Bomba”

Possíveis impactos em 2019 (R$ bilhões)
Aumento salarial para agentes de saúde
Venda direta de etanol para postos
Incentivo para setor de refrigerantes
Compensação aos Estados (Lei Kandir)
Benefícios para Sudam/Sudene/Sudeco
Benefício para transportadoras
Financiamento de precatórios para E&M
Criação de 300 municípios
Reinclusão no Simples
Transferência de servidores para União
Conta de Luz
Servidores

2,1
2,4
2,0
39,0
6,0
9,0
2,0
2,0
0,7
8,8

TOTAL

74,0

Fonte: Valor Econômico, Estadão, G1 e fontes oficiais.

A partir desses números, é possível observar, portanto, que a pauta econômica em tramitação no Congresso possui um custo fiscal bastante elevado, estando na
contramão do ajuste fiscal necessário para equilibrar
as contas públicas. Poderíamos tomar isso tudo a valor
de face?

Felizmente, a resposta é não. A maioria do que se
chamou de “pauta-bomba” não é definitiva. Algumas
matérias foram aprovadas em apenas uma das casas
legislativas, tendo ainda algum caminho pela frente.
Outras poderão ainda sofrer o veto presidencial, que
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dificilmente seria derrubado ainda este ano. Em outros casos, elas podem ser invalidadas por estarem em
desacordo com outras leis, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estipula que despesas continuadas
não podem ser criadas sem indicação de fonte de receita ou diminuição de outra despesa.
Outro dispositivo institucional que pode impedir o
agravamento do desequilíbrio fiscal é o artigo 113
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição, instituído com a Emenda do Teto de
Gastos em 2016. O artigo determina que “a proposi-
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ção legislativa que crie ou altere
despesa obrigatória ou renúncia de
receita deverá ser acompanhada
da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro”. A equipe
econômica vem lembrando que
muitas das matérias aprovadas não
atenderam esta exigência, podendo
ser consideradas inconstitucionais.
Por fim, vem sendo mencionada,
pelo alto escalão do Ministério da
Fazenda, a parceria com o TCU
para desarmar a “pauta-bomba”,
por meio desses dispositivos legais. O exemplo mais citado é o da
renegociação da dívida rural (Funrural), aprovada pelo Congresso,
que teria um impacto de até R$ 17
bilhões. Como não havia orçamento para cobrir o custo, contudo, o
Ministério da Fazenda não acatou a
medida, evitando o descumprimento da LRF e a elevada despesa com
o programa.
Desta forma, é possível notar que,
embora a “pauta-bomba” possua
um impacto fiscal potencial bastante elevado para o governo fe-

deral, existem instrumentos legais
que impedem que ela se transforme em realidade, ao menos em
parte. Assim, o impacto fiscal realizado deve acabar em patamar bem
menor do que o que vem sendo calculado e divulgado pela imprensa.

Em todo caso, vale lembrar que o
déficit primário do governo federal
em 2019 deverá ficar próximo à
meta, de R$ 159 bilhões, segundo
as projeções oficiais. Para 2019, a
meta é de déficit de R$ 139 bilhões.
As projeções de mercado indicam
que o resultado primário ainda
será negativo por alguns anos.
Paralelamente, a dívida bruta do
governo geral se encontra no valor
mais alto da série, em 77% do PIB.

Assim, mesmo com um impacto
atenuado da “pauta-bomba”, a situação fiscal ainda é gravíssima.
Infelizmente, os acontecimentos
recentes mostram que o Congresso
não parece entender o tamanho
do problema. Com tantos desafios
para o próximo mandato, incluindo
o cumprimento do teto de gastos

e da regra do ouro, é importante
cobrar maior responsabilidade daqueles que fazem as leis deste País.

1 Por exemplo, nesta matéria de capa do
Estadão: <https://economia.estadao.com.
br/noticias/geral,impacto-fiscal-de-pauta-bomba-do-congresso-ja-supera-os-r100-bi,70002399220 >.

(*)Mestre em Economia pelo IPE/USP.
(E-mail: gtinoco2002@hotmail.com).
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Breve Revisão da Literatura Sobre o Quadro Fiscal Brasileiro
Vitor Kayo de Oliveira (*)

1 Introdução
Nos últimos anos, a economia brasileira tem decepcionado quando
se olha a evolução do crescimento
do PIB e dos principais indicadores
fiscais em proporção do PIB (Figura 1). Após uma queda de -0,01%
em 2009, o PIB tem uma recuperação forte de 7,5% em 2008, porém
efêmera, como mostra o período
de desaceleração crescente subse-

quente, atingindo -3,5% em 2016.
Já do lado das contas públicas, o
superávit primário do setor públi1
co consolidado sai de 3,19% em
2002, tem um crescimento consistente até o pico de 3,74% em
2005 e, então, começa a declinar,
com piora mais acentuada a partir
de 2012, até chegar a -2,49% em
2016. Por seu turno, a dívida bruta
2
do governo geral apresenta uma
trajetória de queda, partindo de

Figura 1 – PIB e Indicadores Fiscais

76,1% em 2002 e atingindo 61,62%
em 2014, porém, a partir de 2015,
assume uma tendência acelerada
de crescimento, chegando a 77,55%
em 2017. A seguir, para entender
esses indicadores e o contexto
fiscal brasileiro, são analisados
brevemente os gastos e as receitas
públicas a partir de alguns artigos
que se esforçam para construir e
harmonizar dados fiscais.

Fonte: BCB e IBGE.

2 Quadro dos Gastos Públicos
De acordo com Gobetti e Almeida (2016), cujos dados
fiscais estão na Figura 2, as despesas primárias do
governo central em proporção do PIB, no período de
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2001-2015, se elevam de 19,2% para 22,26%, o que
significa um aumento de 2,06 pontos percentuais
(p.p.). De longe, o principal componente dessa elevação
são os gastos de benefícios previdenciários e assistenciais (exclusive Bolsa Família),3 que crescem sistemati-
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camente acima do PIB, passando de
6,5% do PIB em 2001, para 8,86%
em 2015, e explicando mais de 90%
do total do aumento das despesas
primárias. Os gastos de subsídios
e as subvenções (exclusive Minha
Casa Minha Vida e auxílios à Conta
de Desenvolvimento Energético)
são também relevantes para a subida dos gastos primários, saindo
de 0,34% do PIB em 2001, para 1%
em 2015, embora tenham um comportamento irregular.
Os gastos de custeio, ainda segundo Gobetti e Almeida (2016),
mostram-se estáveis ao redor de
3% do PIB até 2011, quando então
começam a se elevar e atingem
3,65% em 2015, como resultado

do aumento das transferências de
renda e de outros programas assistenciais. É importante ressaltar
que os gastos de custeio envolvem
basicamente quatro tipos de gastos
de natureza distinta: i) benefícios
assistenciais, como o Bolsa Família
e outros auxílios a pessoas físicas;
ii) auxílios na forma de salário ou
complemento de salário, como bolsas de estudo e pesquisa, auxílio-alimentação, transporte, creche
e assistência médica para servidores públicos, iii) transferências
intergovernamentais atreladas ao
custeio de programas de saúde e
educação, e iv) uso de bens e serviços, que é o custeio propriamente
dito. Utilizando essa classificação,
são os itens i) e ii) que explicam

parte expressiva do aumento dos
gastos de custeio. O item iii) apresenta leve aumento, puxado por
programas estruturais na área de
saúde durante todo o período e por
programas estruturais de educação até 2014, quando passam a ser
afetados por cortes. E o item iv)
sofre contração relevante. Por fim,
os gastos de investimentos públicos são o componente mais suscetível ao ciclo eleitoral e ao ciclo de
política fiscal, tendo um comportamento de baixa entre 2001 e 2005,
a partir de quando crescem até o
pico de 2010 e, então, tendem a se
estabilizar, embora sofram uma
queda acentuada em 2015.

Figura 2 – Principais Gastos Primários do Governo Central (% PIB)

Nota: Os dados “Benefícios Previdenciários e Assistenciais” não incluem o programa Bolsa Família. Os dados “Subsídios e Subvenções não contemplam o programa Minha Casa Minha Vida nem os auxílios da Conta de Desenvolvimento Energético.
Fonte: Gobetti e Almeida (2016).
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Gobetti e Orair (2015) aprofundam a análise das despesas primárias ao desagregá-las nas esferas federal,
estadual e municipal, porém o fazem para o período
mais restrito de 2009-2014. Conforme a Figura 3, a
deterioração do superávit primário federal, estadual
e municipal é de, respectivamente, -1,50, -0,86 e -0,09
p.p. do PIB, o que significa, no nível agregado das
três esferas, um superávit primário despencando em
-2,45% p.p.. Isto se deve ao fato de que, durante o pe-

ríodo de 2009-2014, as despesas primárias pulam de
31,77% do PIB para 34,44% (incremento de 2,68 p.p.),
ao passo que as receitas primárias sobem de 33,79%
para 34,02% (incremento de apenas 0,23 p.p.). Os gastos de benefícios previdenciários da esfera federal e
os gastos de pessoal das esferas estadual e municipal
são os principais elementos a explicar não só tal elevação das despesas primárias, mas também sua elevada
rigidez.

Figura 3 – Superávit Primário das Diferentes Esferas (% PIB)

Fonte: Gobetti e Orair (2015).

No nível federal, o principal responsável por essa elevação são os gastos de benefícios previdenciários e assistenciais (inclusive Bolsa Família), que se elevam de
8,49% do PIB em 2009, para 9,29% em 2014, representando um aumento de 0,8 p.p..4 Isso ocorre pelo fator
“preço” e principalmente pelo fator “quantidade”. O
primeiro fator se refere à valorização do salário mínimo, que é reajustado pela inflação mais um crescimento real igual ao aumento do PIB de dois anos anteriores, e serve de piso para os programas previdenciários
e assistenciais. E o segundo fator diz respeito ao aumento vegetativo do número de beneficiários, devido
ao progressivo acionamento dos direitos assegurados
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constitucionalmente, às pressões demográficas e à
formalização do mercado de trabalho – no período de
2004-2014, em que o número de beneficiários cresce
à taxa de quase 4% ao ano. Ainda no nível federal, os
gastos de subsídios (inclusive Minha Casa Minha Vida
e auxílios à Conta de Desenvolvimento Energético) e
os gastos de custeio têm um crescimento relevante,
com o primeiro aumentando em 0,46 p.p. e o segundo
subindo em 0,44 p.p..

No período de 2009-2014, os gastos de pessoal da esfera estadual aumentam de 5,43% do PIB para 5,94%,
ao passo que os da esfera municipal saltam de 3,77%
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para 4,25%. Dessa forma, esse incremento de 0,98 p.p.
dos gastos de pessoal é o que mais ajuda a explicar o
aumento das despesas primárias do ponto de vista estadual e municipal. Em contraste, os gastos de pessoal
da esfera federal apresentam queda de 0,59 p.p., o que
significa que há um incremente líquido de 0,37 p.p.
nos gastos de pessoal agregados. Esse movimento contrário entre as esferas pode ser reflexo da expansão
de programas e de fundos multigovernamentais das
áreas sociais básicas (saúde, educação e assistência
social), em que a execução ocorre de modo descentralizado pelos Estados e municípios e do aumento de servidores recebendo o piso salarial, vinculado ao salário
mínimo nas regiões menos desenvolvidas.
Conforme Orair (2016), os gastos de investimentos
públicos, no agregado das três esferas, passaram por

três momentos distintos (Figura 4). O primeiro pe-

ríodo, de 1999-2005, é marcado pela introdução do
regime de metas de superávit primário e pelo início
de um processo de consolidação fiscal, amparado por
aumentos legislados de tributos e quedas nas taxas de

investimentos públicos, de caráter altamente discricionário, para acomodar os gastos sociais crescentes e

ao mesmo tempo cumprir as metas fiscais. O segundo

período, de 2006-2010, e o terceiro período, de 20112015, são marcados pela flexibilização da política fis-

cal. O espaço fiscal, criado no período de 2006-2010,
é canalizado principalmente para os investimentos

públicos, porém, no período de 2011-2015, o espaço
fiscal privilegia os gastos sociais, as desonerações tributárias e os subsídios.

Figura 4 – Investimento Público (% PIB)

Fonte: Orair (2016).
Nota: Os valores do gráfico estão um pouco diferentes daqueles do artigo devido à atualização de alguns dados.
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No período de 2006-2010, são elaborados mecanismos fiscais com
o intuito de flexibilizar o cumprimento das metas de superávit primário, dentre os quais se destacam
o Projeto Piloto de Investimentos
(PPI) e o Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC). A ideia é
que eles possam permitir ao governo classificar certos investimentos como prioritários, merecendo
serem deduzidos da meta fiscal.
Desse modo, o governo ganha certa
margem de atuação para atenuar
o viés anti-investimento de regras
numéricas muito rígidas sem perder sua credibilidade. Outro mecanismo de flexibilização é a exclusão
de empresas estatais federais da
meta fiscal, o que se mostra essencial para não ficarem sujeitas a restrições orçamentárias que prejudiquem seus planos de investimento.
O resultado dessa flexibilização do
teto da meta, em conjunto com um
cenário de arrecadação favorável,
que ajuda a cobrir os gastos sociais
em ascensão, se materializa em
um maior espaço fiscal, que acaba
sendo canalizado principalmente
para os investimentos públicos
– entre 2005 e 2010 a taxa de investimentos públicos tem um incremento de 1,1 p.p. do PIB e a taxa
de investimentos das empresas
federais livres do cumprimento de
metas fiscais se eleva em 0,9 p.p.
do PIB. Deve ser ressaltado que não
são os gastos de investimentos pú-
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blicos o principal responsável pela
expansão das despesas primárias
no período, mas, sim, os gastos
sociais, sobretudo os benefícios
previdenciários e assistenciais.

Na realidade, embora o período de
2006-2010 seja marcado pela introdução de mecanismos de flexibilização, eles não são inteiramente usados, no sentido de que as metas de
superávit primário são cumpridas
sem o governo precisar recorrer
à totalidade das deduções fiscais,
o que evidencia, de certa forma,
que as restrições orçamentárias,
durante esse período, estão temporariamente relaxadas. Em contraste, no período de 2011-2014,
o enfraquecimento da atividade
econômica mostra mais claramente as restrições orçamentárias, que
levam à perda de espaço fiscal dos
investimentos públicos. Em face do
agravamento recessivo, o governo
reorienta sua política fiscal anticíclica para priorizar desonerações
tributárias e subsídios em detrimento dos investimentos públicos,
sob a premissa de que o setor privado elevaria mais rapidamente
o investimento da economia; no
entanto, sua aposta tem um custo
elevado para as finanças públicas,
sem a contrapartida da retomada
da atividade econômica. Ademais,
a combinação da desaceleração da
arrecadação tributária, em virtude
do menor crescimento econômico e

das políticas de desoneração, com
a rigidez dos gastos sociais crescentes expõe as dificuldades para
cumprir as metas fiscais. Inicialmente, o governo recorre a receitas
não recorrentes, mas logo começa
a usar seu orçamento excedente,
antes canalizado para os investimentos públicos. Ao mesmo tempo,
adota mudanças nas legislações,
que ampliam o leque de deduções,
de modo que aos poucos elas vão
perdendo sua relação com os investimentos públicos prioritários – a
partir de 2012, despesas nas áreas
de saúde, educação e segurança são
incorporadas ao PAC e, em 2012
e 2013, desonerações tributárias
passam a fazer parte da margem
de deduções fiscais, além do enquadramento de subsídios, notadamente do Minha Casa Minha Vida,
nas deduções do PAC.

3 Quadro das Receitas Públicas

A carga tributária bruta5 do Brasil
(Figura 5), no período de 19882014, salta de 23,4% do PIB para
33,4%, o que representa um incremento de 10 p.p.. Segundo Orair
(2015), esse movimento de ascensão se concentra no período
de 1988-2005, chegando a atingir
33,6% em 2005, a partir de quando
passa a se estabilizar ao redor de
33,4%.
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Figura 5 – Carga Tributária Bruta (% PIB)

Fonte: Orair (2015).

Existe certo consenso na literatura, de acordo com Orair (2015), a
respeito de que a elevação da carga
tributária, no período de 19882005, é caracterizada por aumentos legislados de tributos. Inicialmente, esse fenômeno é explicado
pela proliferação de onerações
tributárias, predominantemente
contribuições sociais, que se fazem
prementes para suprir as necessidades financeiras impostas pela
ampliação dos direitos sociais consolidados na Constituição Federal
de 1988. Além de as contribuições
sociais servirem ao propósito do financiamento das despesas sociais,
por não serem compartilhadas com
os governos subnacionais, também permitem ao governo federal
atenuar o impacto do processo de
descentralização tributária defla-

grado pela Constituição Federal
de 1988. A partir de 1999, com a
adoção do regime de metas de superávit primário, o governo se vê
obrigado a promover ajustes fiscais
nas contas públicas, que o levam a
ampliar a arrecadação tributária,
tendo em vista os desequilíbrios
fiscais oriundos da rigidez e incapacidade de contenção das despesas, sobretudo as despesas sociais
associadas à política de valorização
do salário mínimo e programas
sociais de transferências de renda
– a carga tributária no período de
1998-2005 tem um incremento de
6,6 p.p.. Ainda durante esse mesmo
período, nos momentos de crise
cambial de 1999 e 2002, os aumentos repentinos da dívida pública,
então com uma parte considerável
indexada ao câmbio, também têm

papel relevante no lançamento de
medidas tributárias, visando o aumento da arrecadação.

Já o período de 2006-2014 deixa
de ser caracterizado pelo predomínio de aumentos legislados de
tributos, embora existam alguns,
como a majoração das alíquotas do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros (IOF) e da
Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) sobre instituições
financeiras, a fim de compensar
parcialmente a extinção da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) em 2008.
E passa a ser marcado por medidas
de desoneração tributária, que são
sistematicamente implantadas e
algumas prorrogadas ao longo do
período. A política fiscal de deso-
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nerações tributárias é acionada inicialmente para combater os efeitos
recessivos da recente crise econômica internacional, com destaque
para a redução das alíquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de bens duráveis e materiais de construção civil e do IOF
sobre crédito de pessoas físicas,
porém, em 2010, é alongada com o
objetivo de impulsionar a atividade econômica, que volta a mostrar
sinais de fraqueza. Também se
sobressaem as desonerações da
folha salarial, que substituem a
contribuição patronal sobre a folha
de pagamento, por uma contribuição sobre a receita do empregador
e que, na prática, diminuem o valor
da contribuição, sendo primeiramente estabelecidas para setores
específicos, sobretudo aqueles intensivos em mão de obra e, posteriormente, estendidas para outros
setores. Ademais, destacam-se a
redução para zero da alíquota da
Cide sobre combustíveis e a diminuição de tributos sobre produtos
6
da cesta básica.
Desse contexto aparentemente
paradoxal entre desonerações tributárias em alta e carga tributária
relativamente estável no período
de 2006-2014, Orair (2015) verifica que os componentes da carga
tributária têm trajetórias distintas.
Por um lado, a arrecadação dos
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tributos que incidem sobre a renda
do trabalho, sobre importações e
sobre o lucro das pequenas e médias empresas se eleva em 2,04 p.p.
do PIB. Tal comportamento está
associado ao processo mais acentuado de expansão da massa salarial,
dos níveis de importações e de formalização do mercado de trabalho
e das empresas, e a uma bonança
temporária no mercado financeiro.
Por outro lado, as receitas advindas dos tributos incidentes sobre
o lucro das grandes empresas e
sobre bens e serviços se retraem
em 2,28 p.p. do PIB, sendo esses
tributos os mais afetados pelas desonerações tributárias. A principal
exceção corresponde às desonerações da folha salarial, que fazem as
contribuições sociais pararem de
subir a partir de 2012.

4 Conclusão

Em suma, no período mais recente
até 2015, o contexto fiscal apresenta, do lado dos gastos, uma elevação contínua das despesas primárias, puxadas sobretudo pelos
gastos sociais e também pelas políticas de subsídios, em contraste
com a desaceleração dos investimentos públicos. Enquanto isso,
do lado das receitas, um aumento
contínuo e posterior estabilização
das receitas primárias mesmo com
a política de desonerações tributá-

rias, que ocorre pela recomposição
da importância das contribuições
de diferentes tipos de tributos.
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1 O setor público consolidado é formado pelos
governos central, estaduais e municipais
mais as empresas estatais, sendo governo
central composto pelo governo federal, BCB
e INSS.
2 O governo geral é constituído pelos governos federal, estaduais e municipais.

3 Os gastos de benefícios previdenciários e
assistenciais (exclusive Bolsa Família) são
formados por benefícios previdenciários,
sentenças judiciais, benefícios assistenciais
da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS)
e da Renda Mensal Vitalícia (RMV), abono
salarial e seguro-desemprego.

4 No caso dos gastos previdenciários e assistenciais (inclusive Bolsa Família), é possível
estender a análise para abarcar o período
mais longo de 1998-2014, durante o qual
esses gastos saltam de 5,86% do PIB para
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9,29%. Dessa expansão, 60% advêm de benefícios previdenciários
do INSS, enquanto os 40% restantes se devem em proporções semelhantes aos demais benefícios sociais (benefícios assistenciais da
LOAS e RMV, abono salarial, seguro-desemprego e Bolsa Família).

5 A carga tributária bruta corresponde à razão entre a arrecadação
(impostos, contribuições e taxas) e o PIB.

6 As principais medidas de desoneração tributária do governo federal
elencadas por Orair (2015) são relativas a: 1) IPI de bens duráveis
(veículos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis) e materiais de
construção civil; 2) IOF sobre crédito de pessoa física; 3) estímulos à
aquisição de bens de capital, regimes especiais e programas setoriais
ou de apoio às exportações e ao desenvolvimento tecnológico; 4)
folha salarial (contribuições previdenciárias) de setores produtivos;
5) Cide sobre combustíveis; 6) produtos da cesta básica; 7) operações
de câmbio e aplicações financeiras; 8) reajuste das faixas e correção
da tabela do IRPF; 9) instituição do Simples Nacional e reajuste das
faixas; 10) mudança da base de cálculo do PIS/Cofins sobre importações, e 11) fim da CPMF.

(*) Mestre pelo IPE-FEA-USP.
(E-mail: vitor.kayo.de.oliveira@gmail.com).
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Contribuição à Política Nacional de Resíduos Sólidos – A
Necessidade da Avaliação Econômico-Financeira na
Sustentabilidade das Políticas Públicas
André Oliveira Castro (*)
Wilson Ichiro Koga (**)

1 Introdução
Este artigo pretende contribuir para
a Política Nacional de Resíduos Sólidos discutindo as possíveis causas
que a levaram a não atingir os objetivos a que se propunha, em especial a
erradicação dos lixões e a redução da
disposição de resíduos secos e úmidos em aterros. Os autores, com
diversificadas experiências acumuladas na organização, no planejamento e na prestação de serviços
de saneamento básico, no chão de
fábrica da administração municipal e na iniciativa privada, partem
do fato de que o Plano Nacional de
Resíduos Sólidos, os Planos Estaduais de Resíduos Sólidos e os Planos Municipais de Gerenciamento
Integrado dos Resíduos Sólidos
não proporcionam uma avaliação
de custo-benefício das diretrizes,
estratégias e metas, bem como dos
programas, projetos e ações para
atingi-las, e concluem que a falta
de estudos de viabilidade técnica
e econômico-financeira para que a
sociedade decidisse sobre a forma
de suportar os custos e atingir os
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objetivos da Política Nacional de
Resíduos Sólidos constitui um fator
importante para o imobilismo que
se observa atualmente.
A Po l í t i c a Na c i o n a l d e R e s íduos Sólidos (Lei n. 12.305, de
02/08/2010), advinda da Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei n.
11.445, de 05/01/2007), determina
que os municípios, responsáveis
pela organização dos serviços de
limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, elaborem seus respectivos Planos de Gerenciamento
Integrado dos Resíduos Sólidos
(PGIRS) como condição para terem
acesso aos recursos da União, ou
por ela controlados, ou para serem
beneficiados por incentivos ou
financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento destinados aos empreendimentos dessa
natureza (art. 18).
A Política Nacional define o conteúdo mínimo dos Planos de Gerenciamento em 19 itens (art. 19). Contudo, não há, dentre eles, a exigência
quanto à realização de um estudo

de viabilidade econômico-financeira dos programas, dos projetos e
das ações propostas.

2 Metas Federais Extremamente
Arrojadas

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, decorrente da Política Nacional, estabeleceu, em 2012, entre
outras, metas extremamente arrojadas. Como exemplo, destacamos
as metas estabelecidas para a Região Sudeste. Para “Redução dos
resíduos recicláveis secos dispostos em aterro”: 30% em 2015, 37%
em 2019, 42% em 2023, 45% em
2027 e 50% em 2031. E para “Redução dos resíduos úmidos dispostos em aterro”: 25% em 2015, 35%
em 2019, 45% em 2023, 50% em
2027 e 55% em 2031. A propósito,
o decreto que dispôs sobre a sua
aprovação não foi publicado até os
dias atuais e o Plano Nacional, por
determinação do Tribunal de Contas da União – TCU, encontra-se em
atualização e revisão, basicamente
nos mesmos moldes de sua versão
inicial.
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2.1 O Reflexo no Estado de São
Paulo
A Política Nacional também estabeleceu aos Estados a elaboração
de seus respectivos planos. No
Estado de São Paulo, em 2014, foi
criado o “Plano de Resíduos Sólidos
do Estado de São Paulo”, optando
pela adoção de metas mais arrojadas do que aquelas preconizadas
pelo Plano Nacional para a Região
Sudeste, ou seja: “redução dos resíduos recicláveis secos dispostos
em aterro”: de 37% em 2019, de
42% em 2023 e de 50% em 2025,
e “redução dos resíduos úmidos
dispostos em aterro”: de 35% em
2019, de 45% em 2023 e de 55% em
2025. O Estudo de Regionalização e
Proposição de Arranjos Intermunicipais ficou limitado a uma proposta preliminar de regionalização do
Estado para a gestão dos resíduos
sólidos, ou seja, uma mera suges-

Plano nos contratos vigentes de
concessão de serviços de manejo
de resíduos sólidos.

tão que adotou como solução de
regionalização as delimitações das
microrregiões e das aglomerações
urbanas já existentes.

Sintomaticamente, até agora, nenhuma ação importante proposta
pelo Plano de Gestão Integrada foi
implementada. A atual administração da Prefeitura do Município de
São Paulo desenvolve um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para a futura prestação
dos serviços de manejo dos resíduos sólidos do município, cujas
diretrizes para a elaboração das
propostas ignoram o atendimento das metas arrojadas do Plano
Nacional e do Plano Estadual de
Resíduos Sólidos. Ressalta-se que,
dentre os estudos solicitados, as
proponentes deverão apresentar a
modelagem econômico-financeira,
contemplando o estudo de viabilidade e sustentabilidade de suas
propostas.

2.2 O Reflexo no Município de
São Paulo

Nesse contexto, o município de São
Paulo elaborou, também em 2014,
o seu Plano de Gerenciamento, intitulado “Plano de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos da Cidade de
São Paulo”, nos moldes da Política
Nacional. Porém, não foram realizados o orçamento dos investimentos e dos custos operacionais
e administrativos nem a apuração
da viabilidade econômica das ações
propostas. Por conseguinte, posteriormente, foi necessária a contratação de um estudo de viabilidade
econômico-financeira para o orçamento dos investimentos e para a
avaliação do impacto do referido

Tabela 1 - Metas dos Planos Nacional, Estadual e do Município de São Paulo

Plano Nacional de Resíduos Sólidos - Região Sudeste

2015

2019

2023

2027

2031

Redução de resíduos recicláveis dispostos em aterro

30%

37%

42%

45%

50%

Redução de resíduos úmidos dispostos em aterro

25%

35%

45%

50%

55%

Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo

2019

2023

2025

Redução de resíduos recicláveis dispostos em aterro

37%

42%

50%

Redução de resíduos úmidos dispostos em aterro

35%

45%

55%

Plano de Gestão Integrada de RS da Cidade de São Paulo

2019

2023

2025

Redução de resíduos recicláveis dispostos em aterro

NC

NC

NC

Redução de resíduos úmidos dispostos em aterro

NC

NC

NC

Nota: NC - Não foi considerada a meta do Plano Nacional ou do Plano Estadual.
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2.3 Essa Situação é Comum em
Todo o País
Os planos de gestão de resíduos
sólidos são instrumentos fundamentais da Política Nacional de
Resíduos Sólidos.

Porém, a falta de estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira, avaliando a exequibilidade
das ações propostas nos planos
de gestão de resíduos sólidos para
atender as metas federais arrojadas, como observada no Estado de
São Paulo e no município de São
Paulo, tem ocorrido de forma generalizada em todo País, resultando
em Planos Estaduais, Estudos de
Regionalização e Planos Municipais
de Gerenciamento Integrado de
Resíduos Sólidos, em geral, incompletos e inconclusivos, ou seja, são
somente pró-forma, transformando, lamentavelmente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos em mais
uma lei que “não pegou”.

2.4 Erradicação dos Lixões
A consequência mais danosa do
fracasso da Política Nacional de Resíduos Sólidos para o meio ambiente é a continuidade da disposição
de resíduos sólidos nos lixões.

A principal meta da Política Nacional era a eliminação total dos
lixões em 2014. Porém, os dados
apresentados na Tabela 2 demonstram que, desde a promulgação
da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, em 2010, o percentual de
resíduos dispostos em lixões continua praticamente inalterado até os
dias de hoje. A parcela de resíduos
dispost a inadequadamente em
aterros controlados também continua a mesma.
Além disso, observamos, também
na Tabela 2, que, durante quase
todo esse período, as quantidades
dispostas de resíduos apresentaram-se levemente ascendentes,

demonstrando que não houve redução de resíduos recicláveis secos
ou úmidos dispostos em aterro,
conforme preconizam as metas do
Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
De fato, auditoria realizada pelo
Tribunal de Contas da União, em
2016, constatou como problema
central uma baixa implementação
da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, o que impactou no alcance
do objetivo, dentre outros, de encerramento dos lixões. No mesmo
sentido, auditoria da Controladoria
Geral da União (CGU), em 2017, evidenciou que ainda não houve avanços esperados em relação à meta de
eliminação dos lixões. Com efeito,
ambas as auditorias identificaram
que esse e outros problemas de
alcance das diretrizes e das metas
decorrem da perda de relevância e
da baixa priorização que a Política
Nacional de Resíduos Sólidos tem
recebido na agenda de políticas públicas do Governo Federal.

Tabela 2 – Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil

Forma de Disposição (%)
Lixão
Aterro Controlado
Aterro Sanitário
Quantidade Disposta (t/dia)
Lixão
Aterro Controlado
Aterro Sanitário
Total

2010 (1)

2011

2012

2013

2014 (2)

2015

2016

18,1%
24,3%
57,6%

17,7%
24,2%
58,1%

17,8%
24,2%
58,0%

17,4%
24,3%
58,3%

17,4%
24,2%
58,4%

17,2%
24,1%
58,7%

17,4%
24,2%
58,4%

31.433
42.231
99.919
173.583

31.628
43.032
103.335
177.995

32.296
43.881
105.111
181.288

32.946
46.041
110.232
189.219

33.986
47.272
113.975
195.233

34.177
47.942
116.631
198.750

33.948
47.315
114.189
195.452

Notas: (1) Promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. (2) Prazo para eliminação total dos lixões.
Fonte: ABRELPE - Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil.
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Desde a sua aprovação pelo Senado, em 2015, tramita na Câmara
dos Deputados o Projeto de Lei
2.289/2015 que prorroga o prazo
para a eliminação total dos lixões
para 31/07/2018 (capitais e regiões
metropolitanas), 31/07/2019 (municípios com população superior a
100.000 habitantes), 31/07/2020
(municípios com população entre
50.000 a 100.000 habitantes), e
31/07/2021 (municípios com população inferior a 50.000 habitantes). O PL prorroga também o
prazo para a elaboração dos planos
estaduais e municipais de gestão
integrada para 31/07/2017 (todos
os Estados e os municípios com
população superior a 50.000 habitantes), e 31/07/2018 (municípios
com população inferior a 50.000
habitantes). Como não foi votado
até o momento e já há prazos vencidos ou por vencer, o PL deverá ser
atualizado, votado e, se aprovado,
retornar para nova tramitação no
Senado.

3 A Falta de Estudo de Viabilidade
Técnica e Econômico-Financeira nos PGIRS Municipais
Essa situação, em que a Política Nacional exige a elaboração de Planos
de Gerenciamento sem a análise da
sua viabilidade econômica, possivelmente decorre de um problema de
origem, da Lei Nacional de Saneamento Básico. Para a elaboração do
Plano de Saneamento Básico, art.
19, são considerados cinco itens
mínimos, que se desdobraram nos

19 itens mínimos do Plano de Gerenciamento e, em ambos, não é
considerado o estudo de viabilidade. Aliás, o Estudo de Viabilidade
Técnica e Econômico-Financeira
(EVTE) só é exigido, art. 11, quando há um contrato envolvido para a
prestação dos serviços. Por consequência, os Estudos de Viabilidade
Técnica e Econômico-Financeira
que deveriam ser sempre realizados, de forma complementar ao
Plano de Gerenciamento, como
uma ferramenta de gestão da totalidade dos serviços de limpeza
pública e de manejo dos resíduos
sólidos do município, independentemente da sua forma de prestação,
ficaram limitados às ocasiões e às
parcelas dos serviços que são prestados por contrato.
Com efeito, os manuais e os guias
que o Ministério do Meio Ambiente tem disponibilizado e que os
municípios e os Estados têm utilizado como referência para elaborarem os respectivos planejamentos,
como “Guia para Elaboração dos
Planos de Gestão dos Resíduos Sólidos”, “Planos de Gestão de Resíduos Sólidos: Manual de Orientação”,
“Planos Estaduais de Resíduos Sólidos – Orientações Gerais”, “Manual
para Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
dos Consórcios Públicos” e “Orientações para Elaboração de Plano
Simplificado de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos – PSGIRS para
Municípios com População Inferior
a 20 mil Habitantes” não exigem e
nem recomendam a elaboração de

Estudos de Viabilidade Técnica e
Econômico-financeira. Aliás, registre-se que esses guias também não
propugnam as diretrizes, estratégias e metas do Plano Nacional.

Consequentemente, via de regra,
os Planos de Gerenciamento elaborados pelos municípios vão para as
suas audiências e consultas públicas e para apreciação e aprovação
nas Câmaras Municipais desprovidos de um Estudo de Viabilidade
Técnica e Econômico-financeira,
que é um instrumento para discussão da sua viabilidade ou do seu
custo para a tomada de decisões
pela sociedade. Aqui, vale observar
que qualquer avanço no manejo
dos resíduos sólidos implica mais
ônus para os usuários, via taxa de
limpeza pública e/ou para o orçamento da municipalidade.
Isto posto, podemos concluir que,
em nível municipal, há necessidade de um Estudo de Viabilidade
Técnica e Econômico-financeira
que complete o Plano de Gerenciamento, proporcionando, após
sua aprovação pela sociedade, um
guia “roadmap” perene ao longo
do período de planejamento que
forneça: i) o balanço de massas,
demonstrando os efeitos das ações
propostas nos fluxos de resíduos e
gerando os indicadores de acompanhamento e ii) o plano financeiro
da gestão integrada dos resíduos,
explicitando o cronograma de investimentos, os custos operacionais e administrativos e a forma de
financiamento das despesas neces-
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sárias para realizar os programas,
os projetos e as ações propostas e
cumprir as metas estabelecidas.
E, para atingir os seus objetivos,
o Estudo de Viabilidade Técnica
e Econômico-financeira deve ser
compatível com o plano plurianual,
com a lei de diretrizes orçamentárias e com a lei orçamentária anual
do município.

Por fim, o Estudo de Viabilidade
Técnica e Econômico-financeira
é imprescindível para justificar e
consubstanciar, diante de entidades federais de crédito ou fomento,
os pedidos de financiamento para
os investimentos relativos à implementação dos programas, dos
projetos e das ações propostas pelo
Plano de Gerenciamento.

4 A Falta de Avaliação Econômico-Financeira nos Planos Estaduais e nos Estudos de Regionalização

Na elaboração dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos pelos
Estados da União, constata-se que
não foram considerados estudos
de viabilidade técnica e econômico-financeira que permitissem uma
análise crítica da possibilidade
de seus municípios atenderem as
metas arrojadas do Plano Nacional
de Resíduos Sólidos. A falta desses
estudos impossibilitou também
a produção de estudos efetivos
de regionalização, com precisão
adequada para a proposição de for-
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mação de consórcios para a gestão
associada dos resíduos sólidos.

Assim sendo, podemos concluir
que, em nível estadual, há a necessidade de realizar estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira globalizados, avaliando-se os
custos adicionais que virão onerar
os municípios, de forma a permitir
negociar as metas federais excessivamente arrojadas e propor metas
factíveis para as reais condições
dos municípios, como também possibilitar a estratificação das metas
a serem atingidas nas diversas
regiões do Estado. Além disso,
estudos desse tipo seriam, ainda,
indispensáveis para estabelecer as
soluções técnica e economicamente
viáveis de transporte, tratamento e
disposição final conjuntas de cada
tipo de resíduo, e para apurar os
ganhos de escala e as despesas que
caberão às partes, a fim de propor
uma efetiva regionalização da gestão dos resíduos sólidos.
Aliás, nesse particular, cabe ressaltar que a existência de Estudo de
Viabilidade Técnica e Econômico-financeira (EVTE) é obrigatória
para a condição de validade dos
contratos de programa relativos a
convênios de cooperação ou a consórcios públicos, para a prestação
associada de serviços de limpeza
pública e de manejo de resíduos
sólidos, conforme estabelecido pela
Lei Nacional de Saneamento Básico
e orientado por Portaria do Mi-

nistério das Cidades. Pesquisa do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) levantou que,
em 2015, 1.299 municípios (cerca
de 23% dos municípios do País)
possuíam consórcio público formalizado para o manejo de resíduos
sólidos.

Em função das grandes distâncias entre municípios no País e
pelos altos custos de transporte,
é possível que soluções viáveis de
gestão associada de resíduos, em
que o ganho de escala compense
os custos de transporte, não sejam
frequentes. Os casos nitidamente
viáveis, em geral, já têm soluções
regionalizadas implementadas,
pois a Administração Pública e/ou
o mercado são sensíveis à otimização de recursos.

5 A Falta de Avaliação Econômico-Financeira no Plano Nacional

Finalmente, na elaboração do Plano
Nacional de Resíduos Sólidos, por
sua vez, infere-se que também não
foi realizada a avaliação da viabilidade dos atos públicos, o que
resultou nas suas metas excessivamente arrojadas. Não foi realizada
a avaliação dos custos adicionais
que viriam a onerar os serviços
de manejo dos resíduos sólidos
vigentes nos municípios e, ainda,
nem foi avaliado se os municípios e
os usuários seriam capazes ou estariam dispostos a suportar esses
custos para cumprir as diretrizes,
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as estratégias e as metas propostas
pelo Plano Nacional.

Aliás, nesse diapasão, a Política e o
Plano Nacional determinam a utilização prioritária de catadores para
a coleta seletiva e para a reciclagem dos resíduos secos, incluindo
metas progressivas de inclusão de
catadores. Essa medida, além de
inserir uma ineficiência operacional e econômica na reciclagem, que
por si só já é deficitária, aumenta
o custeio global dos serviços que
incidirá sobre os municípios para
subsidiar os catadores, contribuindo para perpetuar essa categoria.

Nesse contexto, podemos concluir
que, em nível federal, há a necessidade de um estudo de viabilidade
técnica e econômico-financeira
global, incluindo a apuração dos
custos de investimentos, dos custos operacionais e administrativos adicionais, que irão onerar os
municípios, e realizar a avaliação
da capacidade de pagamento dos
usuários e dos municípios, para
que sejam estabelecidas metas factíveis, realistas e coerentes com os
custos adicionais que os usuários
e os municípios poderão e estarão
dispostos a suportar. Dessa maneira, as diretrizes, as estratégias
e as metas resultantes, devidamente discutidas e acordadas com
os municípios e com os usuários,
seriam produtos da política que a
sociedade deseja para a gestão dos
resíduos sólidos.

As discussões resultantes, naturalmente, levarão à necessidade de
linhas de financiamento para os investimentos e a outros pontos importantes, como a implementação
da taxa de limpeza pública, a desoneração, incentivos para comercialização de materiais reciclados
e a educação ambiental, chamando
para participação e para definição
dos encargos e das obrigações dos
outros entes federados.

fios até o presente e, assim, está fadada a permanecer, com a ausência
de Estudos de Viabilidade Técnica
e Econômico-financeira que possibilitem uma adequada decisão
política da sociedade.

Pelo exposto, pode-se concluir que
o Estudo de Viabilidade Técnica e
Econômico-financeira é um indispensável instrumento de controle
social para garantir à sociedade informações e participação nos processos de formulação, implementação, operacionalização e avaliação
das políticas públicas relacionadas
aos resíduos sólidos, conforme definido pela própria Lei Nacional de
Saneamento Básico e pela Política
Nacional de Resíduos Sólidos.

______. Panorama dos resíduos sólidos no
Brasil 2012. São Paulo, 2013.

6 Conclusão

Nessas condições, é possível afirmar que essa conjunção ent re
metas federais arrojadas e planejamentos estaduais e municipais
incompletos, todos decorrentes
da falta de uma avaliação clara da
viabilidade tanto das metas, como
também das ações planejadas, é
determinante para a atual situação
da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, que foi estabelecida em
2010 e tem colhido resultados pí-

Referências

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais. Panorama dos resíduos sólidos
no Brasil 2010. São Paulo, 2011.

______. Panorama dos resíduos sólidos no
Brasil 2011. São Paulo, 2012.
______. Panorama dos resíduos sólidos no
Brasil 2013. São Paulo, 2014.
______. Panorama dos resíduos sólidos no
Brasil 2014. São Paulo, 2015.
______. Panorama dos resíduos sólidos no
Brasil 2015. São Paulo, 2016.
______. Panorama dos resíduos sólidos no
Brasil 2016. São Paulo, 2017.

(*) Economista pela UNESP. Ex-presidente
do Instituto Trata Brasil. Consultor da FIPE.
(E-mail: andre.castro@fipe.org.br).
(**) Engenheiro civil pela Escola de Engenharia Mauá. Consultor da FIPE.
(E-mail: wkoga@bol.com.br).

julho de 2018

56

temas de economia aplicada

Relatório de Indicadores Financeiros1
Núcleo de Economia Financeira da USP – nefin-FEA-USP (*)

Em 02/jan/2012, foram (teoricamente) investidos R$
100 em quatro carteiras long-short tradicionais da literatura de Economia Financeira. O Gráfico 1 apresenta
a evolução dos valores das carteiras. (1) Carteira de
Mercado: comprada em ações e vendida na taxa de
juros livre de risco; (2) Carteira Tamanho: comprada
em ações de empresas pequenas e vendida em ações
em empresas grandes; (3) Carteira Valor: comprada

em ações de empresas com alta razão “valor contábil–

valor de mercado” e vendida em ações de empresas
com baixa razão; (4) Carteira Momento: comprada em

ações de empresas vencedoras e vendida em ações de

empresas perdedoras. Para detalhes, visite o site do

NEFIN, seção “Fatores de Risco”: <http://nefin.com.br/
risk_factors.html>.

Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 - 13/07/2018)

Tabela 1
Tamanho

Valor

Momento

Mercado

Semana

0,59%

-0,53%

1,91%

2,19%

Mês atual

1,44%

2,87%

1,44%

4,51%

Ano atual

-11,61%

14,37%

10,73%

-5,74%

2010-2018

-45,74%

-19,09%

392,96%

-33,27%
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O Gráfico 2 apresenta a evolução histórica do dividend
yield do mercado acionário brasileiro: razão entre o
total pago de dividendos nos últimos 12 meses pelas
empresas e o valor total das empresas hoje. Essa é
tradicionalmente uma variável estacionária (reverte à média) e é positivamente correlacionada com o
retorno futuro esperado dos investidores. Ou seja, é
alta em momentos ruins (de alto risco ou alta aver-

são ao risco), quando os investidores exigem retorno
esperado alto para investir no mercado, e baixa em
momentos bons. A Tabela 2 apresenta o inverso do dividend yield, conhecido como Razão Preço-Dividendo,
de algumas empresas. Ordena-se os papéis da última
semana de acordo com essa medida e reporta-se os
papéis com as dez maiores e dez menores Razões
Preço-Dividendo.

Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 13/07/2018)

Tabela 2
Dez Maiores
Papel

Dez Menores

Preço-Dividendo

Papel

Preço-Dividendo

1.

EQTL3

531,25

EZTC3

6,39

2.

CESP6

463,01

QGEP3

10,72

3.

PETR4

356,57

HGTX3

10,96

4.

MGLU3

304,08

CSMG3

11,60

5.

LAME4

226,46

TRPL4

11,67

6.

JBSS3

203,41

PSSA3

13,14

7.

BBDC4

199,63

ECOR3

13,36

8.

USIM5

168,10

BBSE3

14,25

9.

LINX3

166,99

BRSR6

14,37

10.

FIBR3

155,02

ITSA4

14,43
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O Gráfico 3 apresenta a evolução histórica do short interest do mercado acionário brasileiro e a taxa média
de aluguel de ações. O short interest de uma empresa
é dado pela razão entre a quantidade de ações em aluguel e a quantidade de ações outstanding da empresa.
Mede assim o estoque de vendas a descoberto, realizadas com as ações da empresa, tendendo a ser maior
em momentos de expectativa de queda no valor da

empresa. O short interest do mercado, apresentado no

gráfico, é a média (ponderada por valor) dos short interest individuais. A Tabela 3 reporta os cinco maiores

short interest individuais e taxas de aluguel da semana
passada, tanto em nível como primeira diferença (no
caso deste último, são excluídos os papéis que tiveram
variação negativa).

Gráfico 3 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 13/07/2018)

Tabela 3
Cinco Maiores da Semana
Short interest

Taxa de aluguel

1.

IGTA3

6,59%

BKBR3

32,42%

2.

GOAU4

6,22%

RADL3

24,66%

3.

RAPT4

6,16%

ELPL3

24,52%

4.

TEND3

6,07%

MPLU3

15,16%

5.

EZTC3

5,87%

CIEL3

13,11%

Variação no short interest

Variação na taxa de aluguel

1.

TEND3

0,76%

BRSR3

8,26%

2.

POMO4

0,50%

POSI3

4,20%

3.

KROT3

0,49%

GFSA3

3,57%

4.

SLCE3

0,44%

ANIM3

2,50%

5.

GGBR4

0,39%

PDGR3

1,99%
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O IVol-BR é um índice de volatilidade futura esperada
para o mercado acionário brasileiro. É derivado do
comportamento dos preços de opções sobre o IBOVESPA. Já o VIX® é o índice de volatilidade futura esperada para o mercado americano calculado pela CBOE®.

O Gráfico 4A apresenta ambas as séries. O Gráfico 4B
apresenta a diferença entre o índices, capturando,
assim, a evolução da incerteza especificamente local.
Para detalhes, visite o site do NEFIN, seção “IVol-Br”:
<http://nefin.com.br/volatility_index.html>.

Gráfico 4 – Volatilidade Forward-Looking (01/08/2011 - 25/06/2018)

A

B

1 O NEFIN não se responsabiliza por qualquer dano ou perda ocasionado
pela utilização das informações aqui contidas. Se desejar reproduzir
total ou parcialmente o conteúdo deste relatório, está autorizado
desde que cite este documento como fonte.
O Nefin agradece à FIPE pelo apoio financeiro e material na elaboração
deste relatório.

2 VIX® e CBOE® são marcas registradas da Chicago Board Options
Exchange.

(*) <http://nefin.com.br/>.
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O Uso da Água e a Interdependência das Economias Regionais:
O Caso das Bacias Hidrográficas Brasileiras
Jaqueline Coelho Visentin

Resumo
O Brasil é conhecido por sua disponibilidade hídrica satisfatória. Entretanto, existe uma distribuição espacial
desigual desse recurso no País. Tais características, associadas à forte concentração econômica, têm feito com
que algumas regiões enfrentem restrições na disponibilidade de água doce. Neste trabalho, a fim de identificar
os principais responsáveis pela utilização da água no Brasil, calcularam-se os coeficientes técnicos diretos de
captação, consumo e retorno de água, as vazões e os volumes de uso desse recurso, os fluxos inter-regionais
de Água Virtual e as Pegadas Hídricas das atividades econômicas de cada uma das Bacias Hidrográficas do
Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). Com base nessas informações, verificaram-se os impactos do
atual padrão de uso da água sobre os Balanços Hídricos locais e, em seguida, sugeriram-se algumas aplicações
dos resultados encontrados. A fim de atender os objetivos propostos, estimou-se um sistema inter-regional de
insumo-produto com 50 setores e 56 regiões para o ano de 2009. Entre os principais resultados, destaca-se
que a Bacia Hidrográfica Litoral AL PE PB foi a principal responsável pela captação de água no País, ao mesmo
tempo em que apresentou o pior Balanço Hídrico no período. Além disso, verificou-se que a Bacia Tietê foi a
principal região do ponto de vista da demanda de água. No que refere aos fluxos inter-regionais entre as bacias, constataram-se que a interdependência hídrica foi maior que a interdependência econômica e que 66% do
volume de Água Virtual exportado entre as regiões foram provenientes de bacias onde o Balanço Hídrico era
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no mínimo preocupante. A partir dessas informações, verificou-se que as referidas exportações ameaçaram a
disponibilidade hídrica da maioria das Bacias com Balanços Hídricos acima do nível sustentável. Com relação às
aplicações sugeridas, constatou-se que as mudanças climáticas podem fazer com que Bacias adicionais passem
a apresentar um Índice de Exploração da Água maior que o nível sustentável e podem piorar o Balanço Hídrico
de algumas bacias localizadas no Nordeste. Diante disso, o emprego de tecnologias de produção mais eficientes
no uso dos recursos hídricos, em relação àquelas verificadas pela presente pesquisa, pode se configurar em uma
importante medida de mitigação, pois tem o potencial de melhorar significativamente os Balanços Hídricos das
Bacias brasileiras. Nesse sentido, destacam-se como demais alternativas: (i) a mudança na composição de algumas economias locais em direção às atividades menos intensivas em água; (ii) importação de bens e serviços
intensivos em recursos hídricos, os quais devem ser provenientes de regiões abundantes em água; (iii) políticas
regulatórias que impeçam a extração desse recurso acima do limite sustentável, e (iv) o reúso e a transposição
de água. Assim, conclui-se que em algumas Bacias Hidrográficas as exportações de Água Virtual contrapõem-se
ao esperado do ponto de vista da segurança hídrica. Desse modo, demandam-se políticas públicas que promovam a utilização dos recursos hídricos escassos de maneira menos intensiva nessas regiões.
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Canais de Transmissão da Política Monetária Norte-Americana
no Brasil
Vitor Chagas da Costa

Resumo
Este trabalho estima a resposta de um conjunto de variáveis macroeconômicas e financeiras brasileiras a um
choque na política monetária dos EUA, identificando os canais pelos quais a política monetária externa afeta
as variáveis domésticas do Brasil. Para tanto, são identificadas séries de choques monetários para a economia
norte-americana, posteriormente incluídos em um modelo BVAR com um conjunto de variáveis brasileiras, seguindo Miranda-Agrippino e Rey (2015). A robustez dos resultados é testada pela estimação modelos contendo
distintas medidas da mudanças na política monetária norte-americana, e pela utilização de duas estratégias de
identificação de modelos VAR. Os resultados sugerem que, em sequência a uma contração monetária de 100 b.p.
na economia norte-americana, observa-se uma queda 2% no quantum de exportação e importação e uma queda
de quase US$800 milhões sobre o fluxo de crédito externo bancário e de portfólio para a economia brasileira.
Contudo, os impactos desses efeitos sobre a produção e sobre as taxas de juros domésticas é não significante.
Os canais de transmissão convencionais baseados no câmbio e no comércio externo são mais significativos que
o crédito externo para a transmissão dos efeitos dos choques monetários norte-americanos.
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Ganhos de Bem-Estar Via Manipulação de Pesquisas Eleitorais
Felipe Ricardo Durazzo

Resumo
Introduz-se um instituto de pesquisa eleitoral em um modelo de voto custoso a fim de estudar quais incentivos
os institutos possuem ao divulgarem suas pesquisas. No nosso modelo, o instituto possui informação privada a
respeito da distribuição de preferências da sociedade sobre os candidatos, mas pode escolher reportar incorretamente essa informação ao público. Se isso acontece, diremos que o instituto manipulou a pesquisa eleitoral.
Uma preocupação comum das pessoas em relação aos institutos de pesquisa é a possibilidade de eles manipularem uma pesquisa eleitoral com o objetivo direto de beneficiar um determinado candidato. Nós mostramos que
eles possuem incentivos para manipular a pesquisa mesmo na ausência de motivações partidárias. Ainda, essa
manipulação aumenta o bem-estar da sociedade, em comparação com pesquisas verdadeiras.

julho de 2018

64

economia & história: difusão de ideias econômicas

eh
A Biografia Não Autorizada do Brasil, de Francisco de Oliveira
Rômulo Manzatto (*)

Nos cem anos transcorridos entre
1870 e 1970, o Brasil foi a economia capitalista com a segunda
maior taxa de crescimento econômico em todo o mundo. O período
compreende o começo do ciclo do
café brasileiro e a conclusão da
Segunda Revolução Industrial no
País, na formulação de Chico de
1
Oliveira. O impressionante desempenho econômico brasileiro
provavelmente dá razão aos que se
acostumaram a ver o Brasil como o
“país do futuro”, destinado a realizar o imenso potencial inscrito em
seu processo de formação.
Com a lucidez característica que
marca sua trajetória intelectual,
Francisco de Oliveira prefere nos
chamar à realidade, ao lembrar que
o futuro do “país do futuro” chegou
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um pouco antes do combinado, já
que o arranque brasileiro rumo ao
desenvolvimento se viu truncado
antes que a própria formação do
País se completasse. Esse é o tema
que une os seis ensaios que compõem o livro Brasil: uma biografia
não autorizada, publicação mais
recente de Chico de Oliveira, que
conta ainda com texto de apresentação dos professores Fábio Mascaro Querido e Ruy Braga, bem como
uma seleção de trechos de antigas
entrevistas concedidas pelo autor.

Chico de Oliveira é daquelas figuras cuja própria vida é um testemunho histórico. Nascido em 1933,
na cidade de Recife, viu a família
empobrecer conforme a localização do comércio de medicamentos
de seu pai – ao lado do porto da

cidade – se tornava menos estratégica. A crise econômica mundial e
o posterior impulso ao surgimento do mercado interno levaram a
cidade para dentro do continente,
algo que Celso Furtado mais tarde
identificaria como o deslocamento
do centro dinâmico da economia
brasileira.

Cientista social formado pela então
Faculdade de Filosofia da Universi2
dade do Recife, Chico de Oliveira
adotou posteriormente a profissão
de economista, ao realizar o curso
de especialização em desenvolvimento econômico realizado pelo
Banco do Nordeste do Brasil, ingressando nos quadros técnicos do
3
banco. Na época, então metade da
década de 1950, o desenvolvimento econômico ganhava força como
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campo de pesquisa autônomo e
recrutava para suas fileiras economistas, engenheiros, cientistas
sociais e quadros das mais diversas
formações.

Da mesma forma, o aumento da
estrutura e dos quadros técnicos
do Estado brasileiro, durante os
governos de Getúlio Vargas, demandava um novo tipo de profissional público, com atribuições que
normalmente fugiam do currículo
padrão de boa parte das universidades do País. Datam dessa época
os cursos de formação em Economia e Desenvolvimento Econômico
oferecidos pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico, o
BNDE. Também os cursos ministrados pelos técnicos da Comissão
Econômica para a América Latina,
a CEPAL, assim como os cursos
oferecidos pelo próprio Banco do
Nordeste.
Logo depois, o sociólogo-economista, se juntaria à recém-criada
Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, idealizada pelo já célebre economista Celso Furtado, de quem
Chico se tornaria amigo, e também
quadro de confiança, ao atuar como
seu superintendente substituto no
período em que Furtado assumiu o
Ministério do Planejamento no governo do presidente João Goulart.
Foi como funcionário da SUDENE,
lotado em Recife, que Chico de
Oliveira assistiu à derrubada dos
governos eleitos de João Goulart e
de Miguel Arraes em 1964.

Já na década seguinte, Chico de
Oliveira se juntaria ao CEBR AP,
o Centro Brasileiro de Análise e
Planejamento, onde produz dois de
seus mais importantes trabalhos: a
Crítica à razão dualista, de 1975, e a
Elegia para uma re(li)gião, de 1977.
Em ambos os livros, sobressaem a
verve polemista, a impressionante
capacidade de síntese e um apurado olhar crítico, algumas das
marcas que o tornariam uma voz
fundamental da intelectualidade
brasileira.

Todas essas qualidades estão presentes em seu mais recente livro.
Brasil: uma biografia não autorizada reúne quase 20 anos de reflexão, com textos publicados por
Chico originalmente entre os anos
de 1997 e 2016. Os temas são variados, assim como a amplitude de
cada texto, que vai desde um curto
e ambicioso ensaio sobre as articulações entre o caráter da sociedade
aqui construída e o chamado “jeitinho brasileiro” – uma de suas marcantes características sociais e culturais–, passando por três textos
de análise da conjuntura política
e econômica, até, ainda, um ensaio
sobre a trajetória de longo prazo
das organizações e movimentos
de trabalhadores no Brasil e uma
ampla síntese da formação nacional em seus avanços, entraves,
potencialidades, oportunidades
perdidas e atuais problemas.
O bloco que analisa a conjuntura
política e econômica é formado
pelos três textos de título “Hege-

monia às avessas” ( já bastante
reconhecido bem antes de publicado no volume atual), “O avesso do
avesso” e “A clonagem”, publicados
respectivamente em 2007, 2009 e
2011 na revista Piauí. Mesmo que
o foco desses textos acompanhe o
ritmo da conjuntura, nenhum deles
se furta a sugerir os nexos estruturais ou encadeamentos mais amplos dos fatos analisados.
Em “Hegemonia às avessas”, Chico
de Oliveira avalia o início do segundo governo Lula, aponta o que
considera já um distanciamento
entre a figura do presidente e a de
seu partido, observando com alguma preocupação o que considerava
como falta de mobilização da militância partidária. A tese principal,
de inspiração gramsciana, é a de
que estaria se desenvolvendo no
Brasil uma “hegemonia às avessas”, isto é, enquanto as classes
até então dominadas estariam assumindo a “direção moral” de sua
sociedade, a dominação de classe,
ou dominação burguesa, se aprofundaria.
Assim, diferente da conhecida fórmula gramsciana, nessa hegemonia pelos avessos, a ascensão dos
subalternos ao poder constituiria
também uma nova direção política
e moral da sociedade, uma espécie
de figuração, em que o papel a ser
desempenhado seria o da legitimação de uma exploração ainda mais
desenfreada dos setores populares
4
por suas classes dominantes.
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O texto seguinte, “Avesso do avesso”, é uma espécie de continuação
dessa mesma reflexão, que tenta
generalizar a intuição do texto anterior no exame das experiências
políticas reformistas no Brasil. O
texto passa em revista histórica
o que considera como os muitos
“acordos pelo alto”, que marcaram
a experiência política brasileira,
para apontar obstáculos praticamente intransponíveis à política de
conciliação, como então praticada
pelo lulismo.

Em “A clonagem”, texto que fecha
esse bloco, Francisco de Oliveira analisa o início do governo de
Dilma Rousef f, condena o que
chama de mal sucedida estratégia
de “clonagem de Lula em Dilma,
assim como o fato de as políticas sociais de ambos os governos
terem regredido para o que Chico
considera como um status de “caridade estatal”, que teriam o objetivo
maior de “transformar a miséria
em ativo financeiro”.5

Já o texto seguinte, “Jeitinho e jeitão”, se volta para a história de
longa duração e para a análise do
caráter das sociedades, assumindo
a declarada inspiração da investigação de Norbert Elias sobre a
sociedade alemã. Trata-se de analisar o “peculiar modo nacional
de livrar-se de problemas, ou de
falsificá-los”, 6 procedimento que
constituiria o famoso “jeitinho brasileiro”. A tese principal, bastante
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ambiciosa, é a de que “o jeitinho
é um atributo das classes dominantes brasileiras, transmitido às
classes dominadas”.7

A explicação oferecida pelo sociólogo é de caráter histórico-estrutural. Chico acredita que os desvios
em relação às leis e normas constituem o modo de vida das classes
dominantes, incorporadas também
pelos subalternos da sociedade
brasileira. Os desvios, contudo,
constituiriam a própria expressão da forma incompleta como o
capitalismo é adotado nos países
da periferia do sistema. Uma vez
que traria para cá uma verdadeira
revolução nas forças produtivas,
que não seria acompanhada por
mudanças de mesmo porte nas relações sociais.8
Por sua vez, a proposta de “Quem
canta de novo L’Internationale?”,
é a de uma leitura sintética das
organizações e movimentos de
operários no Brasil ao longo do
século XX. A inspiração, outra vez,
é nitidamente gramsciana. Os diferentes períodos históricos são
caracterizados por Chico como
momentos de “guerra de movimento” e “guerra de posição”, de acordo
com as possibilidades abertas para
os movimentos de trabalhadores
para avançar ou defender-se politicamente, conforme os movimentos
da conjuntura.

São interessantes os argumentos
de Chico em defesa da experiência
da câmara do setor automotivo,
proposta pelos representantes
sindicais dos metalúrgicos do ABC
paulista em momento de crise do
setor automotivo no País, entre os
anos de 1991 e 1995. Chico nota
com interesse que aquilo que havia
começado como um acordo temporário entre governo, montadoras e
sindicatos do ABC, para suspensão
de tarifas, se transformaria em
outro processo, mais amplo e bem
mais interessante.

Constituído como fórum de deliberação entre as partes, a câmara
passaria a reunir periodicamente
trabalhadores e empresários do
setor automotivo, com membros
do Ministério do Trabalho e representantes de diferentes Estados
da Federação. Nessas reuniões,
discutia-se uma ampla agenda de
negociações, que ia desde o montante de novos investimentos, reestruturações do setor, questões
fiscais, de exportação e importação
e mesmo alguma deliberação sobre
a política de preços praticada pelo
setor automotivo, um dos mais
importantes da indústria nacional.
O fato é que, pela primeira vez no
País, a política econômica de todo
um setor industrial era formulada
em ambiente de discussão democrática, e celebrada em acordos
definidos publicamente. Nesse processo, Chico de Oliveira acredita
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que as ideias de planejamento democrático ganhavam um sentido
concreto. Afirma também que a
ampliação desse mecanismo para
outros setores produtivos teria
significado uma inovação de política econômica “talvez sem paralelo
mesmo nos melhores dias do welfa9
re da Europa Ocidental”.
Mesmo que bem sucedida, essa experiência teria sido sufocada e desmobilizada já no início da gestão
de Fernando Henrique Cardoso, em
prol de um programa de aceleradas
privatizações, capitaneada com
recursos do Estado, como acredita
Chico.

Por fim, o texto mais substancial
é também o que abre o volume de
ensaios. “O adeus do futuro ao país
do futuro: uma biografia breve do
Brasil”, é um estudo histórico de
longa duração do desenvolvimento
brasileiro. Nele, Chico parte das
características de nossa colonização mercantil, no que retoma a interpretação de Caio Prado Jr., para
apontar como a questão da mão de
obra escrava ou, em sentido mais
amplo, as heranças deixadas pela
escravidão e pelo colonialismo,
constituem a base de nossos atuais
problemas. Chico cita também Gilberto Freyre, outro dos intérpretes
da geração de 1930, que tem um
momento progressista ao rejeitar
a sociologia racista então em voga,
mas, em cuja obra, especialmente
Casa grande & senzala, predomina
o tom conservador que encobre os

conflitos de raça, tão presentes na
formação do País.

São lembrados também os importantes eventos econômicos da colônia e posterior nação, como os
diferentes ciclos de produtos coloniais tropicais para exportação. A
evolução do comércio e das atividades produtivas, a importância econômica mais recente da borracha e
do café. Também as consequências
da crise de 1929, bem como o consequente deslocamento do centro
dinâmico da economia brasileira
para o mercador interno, após a
década de 1930, segundo a mais do
que conhecida formulação de Celso
Furtado.
Chico não deixa de tratar dos caracteres ibéricos da formação do
País, como pensados por Sérgio
Buarque de Holanda. Tampouco do
isolamento político do País em relação à América Latina, das dificuldades dos movimentos políticos no
Brasil, no que destaca a complexa
cultura política criada em torno do
marxismo e do Partido Comunista,
que depois cederia espaço para os
teóricos do desenvolvimento, em
especial para as ideias que emanavam dos quadros da CEPAL.

É comentada a importância de Getúlio Vargas na construção da moderna estrutura produtiva do País.
Também a constituição do imenso
aparato estatal que seria herdado
no período de vertiginosa aceleração do crescimento do governo

Kubitschek, bem como a tentativa
de um novo federalismo, proposto
pela SUDENE de Celso Furtado.
Em seguida, Chico traça também
o panorama das mudanças econômicas empreendidas pela política
econômica dos governos militares,
que tem Roberto Campos, Otávio
Gouveia Bulhões e Antonio Delfim
Netto como principais formuladores.
Fecham o quadro a emergência do
Novo Sindicalismo, a redemocratização, os governos Collor-Itamar,
Cardoso e Lula, seguidos de um
epílogo provisório não muito alentador, em que o diagnóstico aponta
o atual estado de esvaziamento da
política como forma de solução dos
conflitos.

Como sempre, Chico recusa as soluções fáceis, não se fia por velhas
certezas, nem por esquematismos
de momento. Prefere acompanhar
as redefinições que o processo histórico vai impondo, descrevê-las e
problematizá-las. Sempre polêmico, também contestado, Chico de
Oliveira continua leitura obrigatória para pensar o Brasil de hoje.
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