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Mercado de Trabalho: Recuperando
Vera Martins da Silva (*)

O número de desempregados no
mercado de trabalho no país continua absurdamente alto, mas
recuperando, muito mais lentamente do que a maioria deles
gostaria. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua da Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (PNADC/FIBGE), na versão mais recente disponível no
momento da elaboração deste
comentário de conjuntura, referente ao trimestre de setembro/
outubro/novembro de 2018, há
uma boa notícia, que é a queda do
número de Desocupados (364 mil
pessoas) em relação ao mesmo
trimestre de 2017. Ou seja, o número de pessoas que buscavam
atividade nos últimos 30 dias da
semana de referência da pesquisa
e que nessa semana estavam disponíveis para assumir um posto

de trabalho em caso de sucesso
em sua busca apresentou queda
de 2,9%. Apesar de ser um número absoluto ainda pequeno em
relação ao total de Desocupados,
estimado em 12,2 milhões de
pessoas, em momento de economia andando de lado, já é um indicador de retomada, muitíssimo
incipiente, é verdade, mas que
efetivamente ocorreu.

Com isso, houve um leve declínio da Taxa de Desocupação, que
atingiu 11,6% nesse trimestre de
set/out/nov de 2018. O Gráfico 1
apresenta a evolução da Taxa de
Desocupação segundo a PNADC
entre janeiro/fevereiro/março
de 2012 e setembro/outubro/
novembro de 2018. Esse gráfico
exibe o declínio suave da Taxa
de Desocupação desde o início de

2017, mas bem superior aos 8%,
valor médio observado no início
da série, ou seja, há ainda muita
recuperação a ocorrer no mercado de trabalho brasileiro.
A recuperação no mercado de
trabalho, ainda que lenta, pode
ser vista pelo número de Pessoas
Ocupadas, com tendência de crescimento desde o primeiro trimestre de 2017, tendo sido estimado
em 93,2 milhões de indivíduos
nesse último trimestre com informações disponíveis, set/out/nov
de 2018. O Gráfico 2 ajuda a visualizar esse processo de retomada,
especialmente em 2018. Neste
último trimestre, a População
Ocupada superou o pico anterior,
obtido no mesmo trimestre de
2014, o pico antes da superqueda
recessiva.
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Gráfico 1 - Taxa de Desocupação das Pessoas de 14 Anos ou Mais de Idade. Jan/Mar/2012 a Set/Nov/2018 (%)

Fonte: PNAC/FIBGE.

Gráfico 2 - Pessoas de 14 Anos ou Mais de Idade, Ocupadas na Semana de Referência

Fonte: PNADC/FIBGE (1.000).
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Por outro lado, esse crescimento é fraco, considerando-se que a população brasileira cresce, assim como
o número de pessoas em idade de trabalhar, segundo a pesquisa, a partir de 14 anos. Isto fica evidente
pelo Gráfico 3, que apresenta o Nível de Ocupação,
ou seja, a População Ocupada sobre a População em
Idade de Trabalhar. No auge da atividade econômica,
esse nível atingia 57%, enquanto na crise caiu para
54%, indicando a problemática questão da empregabilidade, especialmente entre os mais jovens.
Um problema especialmente sério é a baixa participação de pessoas contribuintes para algum tipo

de previdência, algo em torno de 63% da População
Ocupada, enquanto a população continua envelhecendo e a possibilidade de se conseguir algum benefício previdenciário é alta. Não é à toa que as contas
da Previdência Social estão no vermelho e muito
provavelmente continuarão nesse estado enquanto
o número de contribuintes à Previdência for baixo.
Este problema decorre da dificuldade, de um lado,
de a economia brasileira gerar um substancial volume de empregos formais e, de outro lado, também
das formas criativas com que as empresas e indivíduos possam reduzir seus encargos previdenciários,
sem, é claro, abrir mão de seus potenciais benefícios.

Gráfico 3 - Nível da Ocupação das Pessoas de 14 Anos ou Mais de Idade, Jan/Mar/2012 a Set/Nov/2018 (%)

Fonte: PNADC/FIBGE.
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A PNADC de set/out/nov de 2018 indica uma estabilidade de Empregados do Setor Privado com Carteira Assinada (exclusive empregados domésticos)
em cerca de 33 milhões em relação ao trimestre
anterior e uma queda de 1% em relação ao mesmo
trimestre do ano anterior. Já o grupo de Empregados
do Setor Privado sem Carteira (cerca de 11,7 milhões) aumentou 5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Segundo a PNADC, o emprego
formal sofre de estagnação enquanto o emprego
informal avança, mesmo depois de a reforma trabalhista ter flexibilizado alguns itens da legislação
e prometido um avanço significativo no volume de
emprego formal.

O grupo dos Trabalhadores por Conta Própria (23,8
milhões) cresceu 3,3% em relação ao mesmo período de 2017 − cerca de 772 mil pessoas a mais.
Enquanto isso, os servidores públicos, com carteira
assinada, estatutários ou militares (11,8 milhões)
ficaram estáveis, assim como os Empregados Domésticos (6,3 milhões) também ficaram estáveis.

Lembrando que a PNADC é uma pesquisa que dá uma
boa visão de como está o mercado de trabalho na
economia brasileira em geral, é importante também
destacar os dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego
(CAGED), que utiliza dados administrativos enviados
pelas empresas. Nessa perspectiva, em todos os meses
de 2018 tem havido um saldo positivo na geração de
postos de trabalho formais, indicando a recuperação
desse mercado. Provavelmente, a discrepância em
relação à PNADC se deve ao fato de que a pesquisa
da FIBGE se refere a todos os segmentos, diluindo o
peso das empresas formais na pesquisa, que captura
informações do enorme mercado informal do país. O
Gráfico 4 apresenta a evolução dos postos de trabalho
formais, segundo o CAGED. Destaca-se a variação positiva de geração de vínculos formais − média móvel
de 12 meses observada no último período da série,
novembro de 2018, com aumento de 36 mil novos
empregos. Esta quantidade ainda está bem abaixo da
verificada em novembro de 2014, com 42 mil novos
postos de trabalho formal gerados mensalmente.

Gráfico 4 - Postos de Trabalho Formais Gerados, Média Mensal de 12 Meses, Jan/2012 a Nov/2018

Fonte: CAGED/MTE.
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Em que pese a melhora da ocupação, principalmente
de trabalhadores por conta própria e informais, o
mercado de trabalho continua muito duro para um
contingente enorme de pessoas, evidenciados pela
pesquisa PNADC, seja em Subocupados por Insufici1
ência de Horas trabalhadas como por Desalento. O
número de Subocupados por Insuficiência de Horas
Trabalhadas (7 milhões) aumentou 9% em relação ao
mesmo período de 2017. O número de Desalentados
(4,7 milhões) aumentou 10% em relação ao mesmo
trimestre de 2017. A Taxa Composta de Subutilização
da Força de Trabalho, que é o percentual de Pessoas
Desocupadas, Subocupadas por Insuficiência de Horas
Trabalhadas e na Força de Trabalho Potencial sobre a
Força de Trabalho Ampliada foi estimada em 23,9% no
trimestre set/out/nov de 2018, mostrando estabilidade contra o mesmo período do ano anterior. Isto indica
que há efetivamente muito a acontecer para incluir um
enorme contingente a um mercado de trabalho decente, especialmente os jovens.

1 Os Desalentados podem ser aqueles que por vários motivos não
haviam procurado posto de trabalho nos últimos 30 dias ou que por
algum motivo não estavam disponíveis para começar a trabalhar na
semana de referência, mas possuíam potencial de trabalho.

(*) Economista e doutora pela FEA-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Bancos e Bancários: Impactos da Reforma Trabalhista de 2017
Sobre a Negociação Coletiva – Parte 2
Regina Coeli Moreira Camargos (*)
Wilson Aparecido Costa de Amorim (**)

Apresentação
Este artigo foca os principais aspectos da nova legislação trabalhista relacionados à negociação
coletiva e analisará seus primeiros
impactos na negociação nacional
dos bancários em 2018. Ele está
organizado em duas partes. Na edição anterior deste boletim, a primeira parte tratou da observação
dos aspectos mais gerais da Reforma Trabalhista de 2017 no Brasil,
da verificação das características e
consequências de outras reformas
trabalhistas realizadas no mundo
no período recente e, de modo mais
específico, os efeitos potenciais da
reforma brasileira sobre as negociações coletivas.

Nesta segunda parte do artigo,
apresenta-se a negociação coletiva do setor bancário nacional de
2018, que ocorreu sob as condições
estabelecidas pela nova legislação
trabalhista.
A pesquisa empírica do artigo foi
realizada a partir de levantamento
e análise dos documentos e registros públicos das partes envolvidas
nas rodadas de negociação realizadas ao longo do segundo semestre
de 2018. Antecipa-se, aqui, que
entre os principais achados está o
caráter defensivo assumido pelos
sindicatos bancários bem como as
iniciativas patronais com vistas
às possibilidades de alterações de
cláusulas da convenção coletiva de
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2018 considerando as bases legais
de contratação do trabalho trazidas pela reforma de 2017.

1 Reforma Trabalhista e Negociação Coletiva em 2018: o Caso
dos Bancários
Nesse momento, trataremos de
analisar os impactos da Reforma
Trabalhista na negociação coletiva
dos bancários, um dos segmentos
mais organizados do sindicalismo brasileiro. Neste ponto, será
avaliado se a reforma afetou − e
como afetou − essa negociação nos
seguintes aspectos: a) cenário; b)
atores; c) conteúdo; d) processo; e
d) resultados.
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Antes, cabe um breve retrospecto
histórico da negociação desse setor
no Brasil.

Até o final da década de 1970, a
negociação coletiva dos bancários
era descentralizada. Sindicatos
de bancos e de bancários negociavam acordos coletivos nas suas
bases territoriais. Ao longo dos
anos 1980, a redemocratização e a
retomada do ativismo sindical no
país propiciaram a construção de
um novo modelo de organização
sindical e negociação coletiva no
setor centralizado nacionalmente.
No final da década, esse modelo
combinava entidades da estrutura
sindical oficial recém-conquistadas pelo Novo Sindicalismo e uma
organização não oficial, o Departamento Nacional dos Bancários
(DNB) ligado à Central Única dos
Trabalhadores (CUT). Do lado dos
bancos, a representação era exercida por uma comissão organizada pela Federação Brasileira dos
Bancos (FEBRABAN). Em 1992, foi
criada a Confederação Nacional dos
Bancários da CUT (CNB-CUT). Naquele ano, foi assinada a primeira
Convenção Coletiva Nacional com
a Federação Nacional dos Bancos
(FENABAN)1, restrita aos bancários de bancos privados.
Do ponto de vista dos bancários, o
novo modelo de organização sindical e negociação coletiva se baseava
em duas premissas: a) se os bancos
eram os mesmos em todo o país, os
bancários deveriam ter os mesmos
direitos; b) a centralização da nego-

ciação coletiva ampliaria o poder de
pressão dos trabalhadores.

A negociação coletiva centralizada
dos bancários resultou em conquistas importantes em praticamente
todos os anos a partir de 1992, a
despeito de um cenário bastante
adverso para o conjunto da classe
trabalhadora, marcado pela volatilidade do desempenho da economia
e elevado desemprego em muitos
momentos. Entre essas conquistas,
destacam-se, Vale-Alimentação
(1994); Participação nos Lucros
e Resultados (1995) − sendo os
bancários a primeira categoria a
conquistá-la em âmbito nacional
−; complementação do auxílio-doença e por acidente de trabalho
do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS); verba de requalificação profissional para os demitidos;
criação da Comissão Permanente
de Raça, Gênero e Orientação Sexual (1997); criação do Programa de
Prevenção, Tratamento e Readaptação de LER/DORT (1998) e inclusão da cláusula sobre Igualdade de
Oportunidades (2002).
Em 2003, ocorreu a primeira campanha nacional unificada de bancários de bancos públicos e privados
e, em 2004, a primeira greve nacional conjunta, na qual conquistaram
ganho real de salários, após muitos
anos em que asseguraram somente
a reposição da inflação.

Cabe notar que todas essas cláusulas foram alcançadas num contexto
econômico desfavorável para o

conjunto dos trabalhadores, marcado por elevadas taxas de desemprego e de informalidade. Especialmente entre os bancos, houve
intensa reestruturação dos grupos
do setor bancário – que ocasionou
demissões massivas nos bancos
privados, programas de desligamento incentivado nos bancos federais e privatizações de bancos
estaduais – e volatilidade do comportamento do PIB.
Em 2005, foi assinada a primeira Convenção Coletiva Nacional
incluindo os bancários do Banco
do Brasil e da Caixa Econômica
Federal, que até então negociavam
separadamente.

Em 2006, a antiga CNB-CUT deu
origem à Confederação Nacional
dos Trabalhadores no Ramo Financeiro (CONTR AF-CUT), visando
consolidar a negociação nacional
dos bancários e unificar a negociação dos demais trabalhadores
no ramo financeiro. Desde então, a
negociação coletiva dos bancários
é realizada entre a CONTRAF e a
FENABAN. Fora da data-base (1º
de setembro), ocorrem negociações
específicas com bancos públicos e
privados sobre diversos aspectos
das relações de trabalho.

Entre 2006 e 2015, os bancários
conquistaram ganhos reais de salário e importantes cláusulas em
sua Convenção Coletiva Nacional,
entre elas, ampliação da Licença-Maternidade para seis meses, nos
termos da Lei nº 11.770/2008 (Pro-
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grama Empresa Cidadã), criação de
grupo de trabalho e monitoramento sobre assédio moral e realização
do Censo da Diversidade (2008 e
2014), para identificar o perfil dos
bancários em termos de gênero,
cor, orientação sexual e escolaridade, entre outras características,
com o objetivo de subsidiar políticas de promoção da igualdade de
oportunidades nos bancos.
De 2004 a 2016, os bancários realizaram greves em suas campanhas
pela renovação da Convenção Coletiva. Ano após ano, as greves se tornaram cada vez mais longas, pois
a incessante inovação tecnológica
no setor reduziu expressivamente
o movimento de clientes nas agências e, com isso, os impactos da paralisação do trabalho sobre a atividade bancária foram amortecidos
no que se refere ao atendimento ao
público externo.

Em 2016, num cenário marcado
por forte recessão e aumento das
dispensas nos bancos, pela primeira vez desde a unificação da
negociação coletiva os bancários
celebraram uma convenção com
prazo de vigência de dois anos.
Além disso, tiveram reposição apenas parcial da inflação acumulada.
O reajuste acordado na negociação foi de 8% e acarretou perda
salarial de 1,48% diante do INPC-IBGE acumulado de 9,62%. Para
compensar, a CONTRAF negociou
melhorias em outras cláusulas da
Convenção Coletiva; entre elas,
reajuste de 15,0% no vale-alimen-

tação, 10,0% no vale-refeição e
auxílio-creche/babá e garantia de
reposição integral do INPC-IBGE
em 01/09/2017, acrescida de 1% de
ganho real.

Em 2017, uma vez garantida a reposição da inflação e ganho real,
a negociação dos bancários se restringiu a tratar de três cláusulas
da Convenção Coletiva referentes
ao monitoramento de resultados,
à criação de centros de realocação e requalificação profissional e
ao adiantamento emergencial de
salários nos períodos transitórios
de afastamento por doença. Entretanto, a categoria manteve seus
encontros regionais e a Conferência Nacional anual para debater os
possíveis impactos na Convenção
Coletiva da reforma trabalhista
aprovada pelo Senado em julho.
Desses debates resultou uma proposta de “Termo de Compromisso”,
entregue pela CONTRAF à FENABAN, cujo objetivo era impedir
alterações no conteúdo da Convenção Coletiva decorrentes da reforma que, entretanto, não obteve
resposta patronal (CONTRAF-CUT,
2017).
Outro fato relevante da negociação
em 2017 foi a mudança na coordenação da comissão de negociação
patronal com a substituição do
economista Magnus Ribas Apostólico, que estava à frente do processo desde meados dos anos 1990,
pelo advogado trabalhista Adauto
Duarte, negociador em grandes
empresas da área industrial, como

janeiro de 2019

a Fiat Automóveis e importantes
entidades empresariais, como Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores (ANFAVEA) e Confederação Nacional da
Indústria (CNI).

2 O Cenário da Negociação Coletiva
Em 2018, a renovação da convenção coletiva dos bancários ocorreu
num cenário bastante complexo,
caracterizado pelo desemprego
elevado, pela lenta recuperação da
atividade econômica e pelas incertezas do processo eleitoral.

A taxa de desemprego aberto da
PNADC-IBGE foi de 12,4% ou 13
milhões de desempregados no 2º
trimestre do ano. No setor bancário, de janeiro a julho de 2018,
houve redução de 2,5 mil postos
de trabalho (DIEESE, 2018b) e, em
2017, o saldo foi negativo em quase
18 mil postos de trabalho, de acordo com dados do CAGED (DIEESE,
2018a), em virtude, principalmente, dos planos de desligamento
incentivado implementados pela
Caixa e pelo Banco do Brasil.

Entretanto, os cinco maiores bancos brasileiros apresentaram resultados bastante favoráveis no
pr imeiro semest re de 2018. O
Lucro Líquido cresceu 17,8% em
relação ao 1º semestre de 2017, totalizando R$ 41,9 bilhões. A Receita
com Prestação de Serviços e Tarifas cresceu 7,6% e chegou a R$ 66
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bilhões, sendo mais que suficiente
para fazer frente às despesas com
pessoal nos cinco maiores bancos
do país (DIEESE, 2018c).

A Reforma Trabalhista adicionou
adversidades a esse cenário, pois
criou constrangimentos à ação
sindical, entre eles, fragilização do
financiamento das entidades com o
fim da obrigatoriedade do desconto
da contribuição sindical, proibição
de ampliação do prazo dos acordos
finda a vigência e possibilidade de
rebaixamento de direitos em relação à lei. Diante desse cenário, os
sindicatos se viram numa posição
extremamente defensiva em seus
processos de negociação.

Além disso, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho
(ANPT), desde a votação da Reforma Trabalhista no Senado (PLC
38/2017), questionou enfaticamente diversas alterações promovidas
pela “Nova CLT”, gerando incertezas e insegurança no meio empresarial e sindical (ANTP et al., 2017).
Vejamos como esse cenário afetou
a negociação dos bancários.

3 O Processo de Negociação

As rodadas de negociação, que
tradicionalmente se iniciavam
em agosto, foram antecipadas
para o final de junho. Como a Lei
13.467/2017 proibiu a ultratividade e dada a extensa agenda que
normalmente caracteriza a nego-

ciação no setor bancário, era necessário antecipar o calendário de
reuniões para evitar que se chegasse ao final de agosto sem a renovação da convenção. Essa mudança
no processo de negociação em si já
fora uma significativa alteração no
tradicional calendário das campanhas salariais da categoria.

A CONTRAF tentou formalizar um
pré-acordo com a FENABAN para
garantir a validade da convenção
até o encerramento das negociações, mas a entidade patronal não
concordou (FOLHA BANCÁRIA,
2018). Outro aspecto relevante do
processo de negociação foi que,
após 12 anos consecutivos (2004
a 2016), os bancários não fizeram
greve em 2018. As lideranças sindicais optaram por realizar paralisações localizadas e outras formas de
mobilização. Desta forma, torna-se
claro que o cenário das negociações em 2018 não favoreceu ações
coletivas mais ousadas por parte
do movimento sindical.
Por fim, em 2018, houve uma excepcional demora na divulgação do
texto final da Convenção Coletiva
dos bancários nos sites das entidades sindicais signatárias. Ano a
ano, no campo das práticas de negociação do setor, a assinatura e divulgação do texto final da Convenção ocorre pouco dias, no máximo
semanas, após o encerramento das
negociações. Neste ano, ainda que
as negociações tenham encerrado
no final de agosto, a Convenção

Coletiva somente foi publicada no
início de dezembro.

4 O Conteúdo da Negociação Coletiva
Em anos nos quais o cenário das
negociações coletivas se mostrou
mais adverso para os sindicatos
de bancários – como após os planos de estabilização na década de
1990 ou nos anos de crises econômicas mais severas pós-Plano
Real – foi usual que a comissão de
negociação patronal apresentasse
pré-condições para a renovação da
convenção coletiva do ano (AMORIM; HUERTAS NETO, 2015). Em
2018, esse expediente patronal foi
novamente observado.

Desta vez, dado o cenário econômico, a comissão patronal argumentou que a renovação da convenção
relacionava-se à possibilidade de
redução dos passivos trabalhistas
dos bancos. Nesta linha de argumentação, quando muito elevados,
os passivos trabalhistas geram
custos financeiros em um aspecto
crítico para a auditoria externa dos
balanços das empresas, segundo
os critérios estabelecidos pela Lei
Sarbanes-Oxley (BERNHOEFT JUNIOR, 2007).

Atualmente, a principal causa de
passivos trabalhistas nos bancos
é o descumprimento, na prática,
pelas instituições financeiras, da
jornada de trabalho padrão dos
bancários, que é de 6 horas (ROLLI;
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PRADO, 2003). De acordo com o
próprio presidente da FEBRABAN,
Murilo Portugal, 250 mil dos 496
mil bancários do país recebem gratificações, constituindo potencialmente uma parcela expressiva de
funcionários que cumpre jornadas
de 7 e 8 horas. (VALOR ECONÔMICO, 2018).
Os bancos argumentam que a extensão da jornada se justifica pelo
fato de que o bancário que a realiza
possui cargo de confiança ou funções de supervisão ou chefia e que,
portanto, as horas que excedem à
jornada padrão (6 horas) não são
horas extras.
Muitos bancários que cumprem ou
cumpriam jornadas superiores a 6
horas, acionam a Justiça do Trabalho para reivindicar o pagamento
das horas extras. Em trâmite frequente, os bancários ganham essas
ações, pois o Judiciário não considera apenas a nomenclatura do
cargo, mas o que o bancário efetivamente fazia no seu posto de trabalho. Caso o bancário comprove
que não exercia cargo de confiança
e isso seja referendado pela Justiça
Trabalhista, o banco é obrigado
a pagar horas extras, ainda que o
funcionário tenha recebido comissões (PINTO, 2018).
Segundo a FEBRABAN, essa interpretação do Judiciário Trabalhista
resulta em superestimação dos
valores pagos nas ações e, consequentemente, na necessidade de
provisionamento de expressivos

montantes a título de passivo trabalhista com efeitos pouco favoráveis aos olhos dos analistas de
mercado, especialmente das agências regulatórias internacionais do
sistema financeiro.
Segundo o presidente da FEBRABAN, as ações judiciais sobre 7ª e
8ª horas representam, atualmente,
40% do passivo trabalhista dos
bancos e totalizam R$ 3,1 bilhões
por a no ( VA LOR ECONÔMICO,
2018).

A Reforma Trabalhista abriu caminho para a revisão da interpretação do Judiciário Trabalhista acerca da 7ª e 8ª horas ao estabelecer
a prevalência do negociado sobre
o legislado e permitir a negociação
direta, sem intermediação dos sindicatos, para trabalhadores com
ensino superior e salário maior ou
igual a duas vezes o valor do teto
do Regime Geral da Previdência
Social (R$ 11.062,00). Este perfil
de funcionário enquadra-se justamente na parcela da categoria bancária que geralmente tem jornadas
maiores que seis horas.

5 Os Resultados da Negociação
Coletiva
Entre outros resultados, os bancários obtiveram reposição integral
da inf lação, acrescida de ganho
real de 1,18%, manutenção e renovação da Convenção Coletiva até
31/08/2020 e asseguraram o financiamento de suas entidades por

janeiro de 2019

meio da cobrança da contribuição
de negociação coletiva de filiados
e não filiados, aprovada em assembleia geral, para compensar as perdas financeiras decorrentes do fim
da obrigatoriedade do desconto do
“imposto sindical” (FOLHA BANCÁRIA, 2018).

Dado o cenário extremamente adverso, os bancários evitaram que
a Reforma Trabalhista tivesse impactos imediatos mais expressivos
em sua convenção coletiva no que
se refere aos direitos resguardados
nas suas cláusulas e a preservaram
por mais dois anos.

Entretanto, a não realização de
greve e a pressão patronal pela
revisão da cláusula sobre a 7ª e 8ª
horas revelam o grau de dificuldade que os sindicatos bancários enfrentaram na negociação coletiva
desse ano. Do outro lado da mesa,
os bancos tentaram ganhar tempo
para alcançar alguns objetivos
tidos como importantes, mas de
difícil negociação em anos anteriores, como a revisão da cláusula em
questão.
Dado este quadro, infere-se que a
excepcional demora na publicação
da Convenção Coletiva pode ter decorrido, em parte, das dificuldades
que os negociadores tiveram para
chegar a um acordo sobre redação
final da Cláusula 11 que trata da
questão da 7ª e 8ª horas. Após diversas reuniões de negociação realizadas especificamente com esse

13

temas de economia aplicada
objetivo, a cláusula teve o seguinte
conteúdo:

CLAÚSULA 11 – GRATIFICAÇÃO
DE FUNÇÃO

O valor da gratificação de função, de

que trata o parágrafo 2º do artigo

224, da Consolidação das Leis do

Trabalho, não será inferior a 55%

(cinquenta e cinco por cento), à
exceção do Estado do Rio Grande

do Sul, cujo percentual é de 50%
(cinquenta por cento), sempre

incidente sobre o salário do cargo
efetivo acrescido do adicional por
tempo de serviço, já reajustados

nos termos da cláusula primeira,

respeitados os critérios mais vantajosos e as demais disposições específicas previstas nas Convenções

aplicável às ações ajuizadas a partir

de 1º.12.2018 (grifos dos autores).
Parágrafo segundo – a dedução/
compensação prevista no parágrafo

acima deverá observar os seguintes
requisitos, cumulativamente:

a) será limitada aos meses de com-

petência em que foram deferidas

as horas extras e nos quais tenha

havido o pagamento da gratificação prevista nesta cláusula; e

b) o valor a ser deduzido/compensado não poderá ser superior
ao auferido pelo empregado,
limitado aos percentuais de 55%
(cinquenta e cinco por cento) e
50% (cinquenta por cento), men-

Coletivas de Trabalho Aditivas.

cionados no caput, de modo que

são judicial que afaste o enquadra-

2018).

não pode haver saldo negativo

Parágrafo primeiro – Havendo deci-

(FEBRABAN, CONTRAF-CUT,

prevista no parágrafo 2º do artigo

Na Convenção Coletiva anterior
(2016-2018), essa cláusula se limitava ao caput. As alterações, portanto, foram significativas ao estabelecer novas regras a respeito do
entendimento sobre a 7ª e 8ª horas
em caso de ação trabalhista. De
acordo com essas regras, caso haja
decisão judicial que não considere
o comissionamento do bancário
como contrapartida pela jornada
além da 6ª hora, os valores pagos a
esse título serão compensados do
montante devido pelos bancos em
razão de ação ganha pelo bancário.

mento de empregado na exceção

224 da CLT, estando este recebendo

ou tendo já recebido a gratificação
de função, que é a contrapartida

ao trabalho prestado além da 6ª
(sexta) hora diária, de modo que
a jornada somente é considerada

extraordinária após a 8ª (oitava)
hora trabalhada, o valor devido

relativo às horas extras e reflexos
será integralmente deduzido/

compensado, com o valor da gratificação de função e reflexos pagos ao

empregado. A dedução/ compensação prevista neste parágrafo será

Com essa nova redação, a cláusula
sobre a 7ª e 8ª horas atendeu a
demanda feita pelos bancos no início do processo de negociação que
visava reduzir ou estancar o crescimento do seu passivo trabalhista.
Além disso, estabeleceu a primazia
do negociado sobre o legislado,
pois, ao determinar a compensação
de valores, a nova redação da cláusula relativizou a interpretação
corrente do judiciário trabalhista
sobre a questão.

Essa avaliação é compartilhada
pelo presidente da Febraban em
recente entrevista ao jornal Valor
Econômico quando ele diz que
“Graças ao negociado valer mais
que o legislado, supostamente,
como está previsto na reforma
(trabalhista), conseguimos este
ano pela primeira vez, no acordo
de convenção coletiva, incluir uma
cláusula que resolve esse problema (7ª e 8ª horas) ao menos parcialmente” (VALOR ECONÔMICO,
2018).
Caso o cenário econômico nacional não melhore, é de se esperar
que volte a afetar negativamente
o ambiente da negociação coletiva
dos bancários até 2020, tornando
provável que a categoria enfrente
novas dificuldades no momento de
renovação de sua convenção coletiva. Além disso, cabe considerar que
o movimento sindical bancário,
apesar de sua forte tradição de organização, não se encontra à parte
do ambiente trabalhista e sindical
geral do país. Portanto, suas pos-
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sibilidades de avanço ou recuo nas
negociações dos próximos anos dependem da capacidade do conjunto
dos sindicatos brasileiros de enfrentar as novidades e incertezas
colocadas pela reforma trabalhista.

6 Considerações Finais

A reforma trabalhista alterou, e
− ao que tudo indica − alterará
substancialmente o cenário da negociação coletiva, ao promover mudanças institucionais nas relações
de trabalho no país. Tais mudanças
representam um esvaziamento da
regulação pública dessas relações,
em favor de uma regulação descentralizada e de natureza privada, ao
nível individual e das empresas.
Representam, dessa maneira, uma
ruptura com o padrão de regulação
das relações de trabalho que vigorou no país por mais de 70 anos.
Do ponto de vista dos sindicatos de
trabalhadores, essa ruptura causará fortes constrangimentos a sua
ação coletiva, que poderão acarretar perda de direitos e consequente
precarização das condições de trabalho daqueles que representam.
A fragilização do financiamento
sindical reforça esse cenário.
No caso dos bancários, embora
sejam uma categoria que há décadas não recorre à Justiça do Trabalho para solucionar conflitos, isso
não significa que não dependam,
de alguma maneira, da regulação
pública das relações de trabalho.

Na negociação de 2018, por exemplo, a ação coletiva da categoria foi
constrangida pelo fim da ultratividade, pressionando-a a acelerar
o ritmo da negociação e a aceitar
flexibilizar o conteúdo de cláusulas
da convenção e pela virtual possibilidade de terem direitos rebaixados em relação à lei, após décadas
de imensos esforços visando ao
seu adensamento. As alterações na
regulação pública da negociação
coletiva promovidas pela reforma
trabalhista, portanto, reduziram a
capacidade de ação de um dos segmentos mais organizados do sindicalismo brasileiro. Cabe refletir
sobre o que acontecerá com os segmentos menos organizados e com
muito menor poder de barganha.

mulação, pelo sindicalismo brasileiro, de estratégias de organização
menos pulverizadas e mais articuladas em diversos níveis – setorial,
nacional e transnacional. Essas
experiências revelam que, diante
da descentralização dos processos
de negociação coletiva impulsionados pelas reformas laborais nos
diversos países e da incorporação
de novas tecnologias à organização
do trabalho – a chamada “economia
dos aplicativos” –, os sindicatos
estão passando por processos que
visam a integração de ações e otimização de suas estruturas organizacionais.

Em adição a todas essas mudanças,
colocam-se as transformações produtivas no mundo do trabalho que,
por meio da tecnologia, tornam
mais opacas as fronteiras entre
setores econômicos e questionam
os formatos tradicionais de organização e ação dos trabalhadores.

Por sua vez, o sindicalismo bancário, em meio às intensas mudanças
que ocorriam no setor e na economia desde o final dos anos 1980, foi
capaz de estruturar um modelo de
negociação coletiva único no país
que propiciou ganhos expressivos
aos seus representados, materializados numa Convenção Coletiva de
âmbito nacional.

Ademais, as mudanças a serem implantadas no cenário político e na
orientação da política econômica
adicionarão desafios ainda mais
complexos à ação sindical, que exigirão a concepção e implementação
de novas estratégias de resistência
e organização.

O sindicalismo brasileiro soube
criar alternativas e estratégias
de enfrentamento e resistência a
conjunturas políticas e econômicas
bastante adversas, como na ditadura civil-militar e na década de
1990. As novidades dessa vez não
vêm apenas da conjuntura política
e econômica, mas, principalmente,
das alterações na legislação trabalhista.

As experiências internacionais
de enfrentamento das reformas
trabalhistas e de seus impactos na
ação sindical podem inspirar a for-

O novo mundo do trabalho configurado pela Reforma Trabalhista,
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pela drástica mudança de rota
política e econômica do país e pela
revolução tecnológica em curso
impõe ao sindicalismo brasileiro
respostas e desafios ainda mais
ousados e urgentes.
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Mudança Estrutural e Desenvolvimento Econômico1
Paulo César Morceiro (*)

Esta nota aborda a teoria da mudança estrutural no
decorrer do desenvolvimento econômico a partir da
perspectiva dos macrossetores (agricultura, indústria e serviços). O desenvolvimento econômico é um
processo complexo por meio do qual se eleva a renda
per capita e a qualidade de vida das pessoas. Embora

ocorra com intensidade distinta, em geral os países se-

guem a trajetória de mudança estrutural ao longo do
tempo conforme ilustrado na Figura 1. Essa trajetória

pode ser dividida em três etapas: a agrícola, seguida
da fase industrial e depois dos serviços.

2

Figura 1 − Padrão de Mudança Estrutural Através dos Três Setores

Nota: Setor primário: agricultura, pecuária e pesca. Setor secundário: indústria de transformação, indústria extrativa, construção civil e serviços
de utilidade pública. Setor terciário: comércio e serviços em geral.

Fonte: Krüger (2008, p. 333).

No estágio inicial do desenvolvimento, a força de
trabalho e a atividade econômica concentram-se no
setor agropecuário. Os países são basicamente rurais,
possuem baixo nível de renda per capita e padrão de
consumo baseado em itens essenciais como alimentos,
roupas e calçados.

O processo de industrialização resulta no aumento da
participação do setor secundário na economia, uma
vez que o PIB do setor manufatureiro3 expande-se a
taxas mais elevadas que o restante da economia. Como

janeiro de 2019

as cadeias produtivas são mais longas, quando a manufatura cresce, ela puxa consigo vários setores fornecedores de insumos diretos e indiretos. Por esse motivo,
a manufatura é vista como o motor do crescimento
econômico (KALDOR, 1966), principalmente na etapa
intermediária do desenvolvimento. Conforme Rodrik
(2007), é durante o período de industrialização que
ocorrem as maiores taxas de crescimento econômico
registradas pelos institutos estatísticos. A maioria
dos países desenvolvidos tornaram-se economias altamente industrializadas e com renda per capita elevada
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durante seus respectivos períodos
de industrialização. A manufatura
possui várias características especiais que a tornam um setor-escada
para estimular as economias (RODRIK, 2013, 2014) a obter um elevado grau de desenvolvimento.4

Foi durante a fase intermediária
que os países deixaram de ser rurais e tornaram-se urbanos, pois
a industrialização intensificou o
processo de urbanização e juntos
alteraram os hábitos de vida da população que antes vivia no campo.
Com isso, vários serviços passaram
a ser demandados.

No estágio intermediário do desenvolvimento, o setor de serviços se
expande por duas vias principais.
Primeiro, a industrialização demanda insumos de vários setores
de serviços. Segundo, a urbanização gera demanda adicional por diversos serviços essenciais ao estilo
de vida nas cidades. Assim, ainda
na fase intermediária do desenvolvimento, junto com a industrialização cresce a participação (em
termos de produto e de emprego)
do setor terciário na economia, embora ainda seja o setor secundário
quem exerce o papel de liderança
em relação ao ritmo e à orientação
do crescimento econômico.

O setor de serviços somente passa
a concentrar a maior parcela da
força de trabalho e da geração de
produto da economia numa etapa
avançada do desenvolvimento. Nos
países desenvolvidos, isso ocorreu

após alcançarem uma renda per
capita mínima de cerca de 20 mil
dólares mesurados em paridade
poder de compra (PPC) de 20165
em alg um momento da década
de 1970 (SINGH, 1987; PALMA,
2005; FIESP, 2013; UNIDO, 2015).
Estudo recente tem apontado que
esse nível de renda per capita tem
diminuído nas últimas décadas
(RODRIK, 2016).
Muitos economistas têm explicado
as mudanças observadas nas parcelas setoriais da agropecuária,
da manufatura e dos serviços (em
termos de emprego e PIB) no curso
do desenvolvimento econômico
(Figura 1) por dois fatores principais: (i) as taxas relativas de crescimento da produtividade do trabalho, , e (ii) as elasticidades renda
da demanda, , para os produtos
desses três setores (SINGH, 1987).
tende a ser maior na manufatura
e agricultura que nos serviços e
tende a ser maior na manufatura
e nos serviços que na agricultura
(SINGH, 1987). Estudos recentes
têm mostrado que a parti,r do nível
intermediário de renda per capita
tende a ser mais elevado nos serviços que na própria manufatura.6
Assim, os fatos observados sobre
os valores relativos de e para
os três setores da economia permitem-nos entender que, quando a
renda per capita aumenta, a participação do setor de serviços no PIB
e no emprego total da economia aumenta inicialmente à custa da agricultura e, posteriormente, à custa
da indústria de transformação

(SINGH, 1987). Veja-se em maior
detalhe a mudança estrutural pelo
emprego e pelo PIB a seguir.

tende a ser maior na manufatura
e na agricultura do que nos serviços porque a mecanização incide
com maior intensidade nos dois
primeiros do que no último. No estágio intermediário do desenvolvimento, o setor secundário absorve
mão de obra ociosa e redundante
do setor agropecuário, mas a partir
do esgotamento desse tipo de mão
de obra, a mecanização do setor
agrícola (tratores, colheitadeira,
plantadeiras, semeadeiras, pulverizadores e demais implementos
agrícolas) contribui para liberar
trabalhadores principalmente para
o setor secundário e em seguida
para o setor terciário. Nesta fase
intermediária, o setor secundário
se expande na economia porque a
demanda por produtos industriais
tende a ser elevada (
; assim,
aumenta a proporção de produtos
industriais no orçamento das famílias. Por isso, na fase intermediária,
o grau de industrialização mensurado pela participação da manufatura no PIB alcança seu pico.

Após os países obterem elevada
renda per capita, o setor de serviços continua absorvendo trabalhadores do setor agrícola e também
passa a absorver os trabalhadores
liberados pelo setor industrial, pois
este setor consegue expandir o seu
produto com menor requisito do
fator trabalho ( é elevada).7 Entre
os três setores, o de serviços é o
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mais intensivo em trabalho, então
é natural que concentre a maior
parcela do emprego na fase final do
desenvolvimento. Nessa fase, uma
proporção maior da renda passa a
ser gasta em serviços ( é elevado),
especialmente em serviços modernos e de alta renda como serviços
bancários e seguros, internet e serviços da tecnologia de informação,
televisão a cabo, planos de saúde,
educação e entretenimento (hotéis,
restaurantes, viagens e lazer em
geral).

Estudos recentes encontraram
evidências de que e continuam
como os principais fatores explicativos da mudança estrutural
(L AWRENCE; EDWARDS, 2013;
PENEDER; STREICHER, 2017), ao
menos para os países desenvolvidos. Além de e , recentemente
outros fatores têm sido abordados
pela literatura para explicar a mudança estrutural ocorrida nas últimas três décadas. Há evidências
de que nesse período a mudança
estrutural em direção ao setor de
serviços tem se acelerado e está
ocorrendo em níveis inferiores de
renda per capita relativos ao padrão normal observado nos países
desenvolvidos devido ao aprofundamento da globalização (RODRIK,
2016).
Em síntese, conforme exibido na
Figura 1, o setor agropecuário
domina a fase inicial do desenvolvimento econômico. Na fase intermediária, ocorre a industrialização
e, com ela, aumenta o peso do setor

manufatureiro e dos serviços associados à urbanização. E por fim,
na última etapa, ocorre a mudança
estrutural da manufatura para os
serviços, etapa também conhecida
como de desindustrialização.
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elasticidades renda para o setor de serviços (excluídos serviços
de saúde) entre 1,38 (Estados Unidos) e 1,70 (Espanha),
enquanto para os bens não duráveis as elasticidades renda
variaram entre 0,75 (Alemanha) e 0,97 (França). Consequentemente, a partir de determinado nível de renda per capita os
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O Papel das Empresas Multinacionais no Desenvolvimento Tecnológico
Milene Simone Tessarin (*)

As empresas multinacionais têm
uma atuação destacada na criação
de tecnologias e geração de inovações para a economia mundial.
Elas são líderes nos seus mercados
devido aos ativos estratégicos e
tecnológicos que dominam. São as
responsáveis pela maior parte de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
realizada no planeta. No Japão e na
Coreia do Sul, o volume de gastos
em P&D por empresas alcança 80%
do total; nos EUA, atinge cerca de
70% e nos países da OECD chega,
em média, a 60% (OECD, 2017).
No geral, ao observar as maiores
empresas inovadoras do mundo,
nota-se a presença de grandes multinacionais com estoque de conhecimento acumulado ao longo de
várias décadas.

Essa nota aborda a performance
distinta nos investimentos tecnológicos conforme o setor produtivo
e o local de atuação (país de origem ou hospedeiros) das empresas
multinacionais. A seguir, a seção 1
apresenta uma síntese da internacionalização das atividades tecnológicas dessas empresas, a seção
2 avalia a intensidade nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) por setor de atividade

e local de atuação, e a seção 3 realça as considerações finais.

1 Internacionalização das Atividades Tecnológicas das Empresas Multinacionais e Resultados
para o País Hospedeiro
Nas últimas décadas, as etapas produtivas foram estrategicamente
realocadas em diversos países com
a consolidação das estruturas de
cadeias globais de valor. Em menor
intensidade, a atividade inovativa
está seguindo o mesmo trajeto. Há
duas razões que levam as firmas a
internacionalizarem suas atividades de pesquisa (DUNNING, 1994;
OECD, 2016): a primeira é atender
as condições locais do país hospedeiro por meio de customização de
tecnologias e a segunda é buscar
acesso a conhecimentos e tecnologias desenvolvidas no estrangeiro.
Adaptar produtos e processos às
preferências locais exige proximidade do mercado. Algumas tendências ou novas ideias podem ser
absorvidas e implementadas em
outros países ao redor do mundo.
Porém, a dinâmica inovativa depende da infraestrutura local de
ciência e tecnologia (como acesso a
parceiros, recursos humanos qualificados e conhecimento prévio) e
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dos demais atores econômicos que
formam as bases para disseminação de conhecimento (SUZIGAN;
ALBUQUERQUE, 2011; OECD, 2016;
CASSIOLATO; LASTRES, 2017).

As empresas multinacionais têm
papel importante em propagar a
atividade inovativa ao internacionalizar P&D e inovação para além
de seus países-sede. Como consequência dessa internacionalização,
o perfil da atividade inovativa nos
países hospedeiros se altera. Alguns autores encontraram uma relação positiva entre a propriedade
estrangeira e a atividade inovativa
em países receptores. Por exemplo,
Crescenzi, Gagliardi e Iammarino
(2015) apontaram que essas empresas são a maior fonte de geração, transferência e difusão de
tecnologias. Guadalupe, Kuzmina
e Thomas (2012) mostraram que
elas podem aumentar a taxa de
inovação do país hospedeiro por
meio da implantação de plantas
industriais modernas e adoção
de melhores práticas organizacionais. Segundo a OECD (1998)
e Falk (2008), a transferência de
tecnologias desenvolvidas no país-sede para o país hospedeiro gera
um efeito positivo nas atividades
tecnológicas deste último porque
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exige o domínio de conhecimentos
específicos, conduz a adaptação na
linha de produção e atualização
tecnológica, demanda recursos
humanos qualificados e, por vezes,
o desenvolvimento de parceiros de
pesquisa. As empresas multinacionais também possuem vantagens
em termos de tamanho e know-how tecnológico acumulado que
lhes permitem diversificar melhor
os riscos inerentes à atividade
inovativa (DUNNING, 1994). Em
suma, novos conhecimentos exigem esforços de adaptação das unidades receptoras e isso auxilia no
incremento das capacitações para
desenvolver atividades inovativas
e aumentar a intensidade em P&D
local.

No ent anto, Sánchez, Molero e
Rama (2016) defendem que o país
receptor pode desenvolver um perfil passivo e tornar-se dependente
do progresso tecnológico externo. Quando a atividade inovativa
desenvolvida no país hospedeiro
é fraca, limita o seu potencial de
desenvolvimento tecnológico e
criativo (RAMA, 2008). A disponibilidade de tecnologia externa desenvolvida na matriz ou em
outra filial pode desencorajar ou
até substituir o investimento em
pesquisa no país receptor e, consequentemente, não há internalização de novos conhecimentos
(VEUGELERS, 1997).
Segundo Lall (2000), as empresas
multinacionais têm vantagens para
criar novas tecnologias − que na

verdade são novas para o mercado local, mas não para a empresa − porque podem usar um mix
de seus ativos (conhecimentos e
tecnologias) e reproduzi-los em
qualquer lugar. Elas têm acesso a
mercados para exportar, canais
de comercialização estabelecidos
e marcas conhecidas, além de reservas internas de capacitações,
suporte técnico e experiência em
processos de aprendizagem. Mas
o uso desses ativos estratégicos
depende dos planos traçados pela
matriz. Consoni (2004, p.97) ao
analisar o setor automotivo no
Brasil, classificou as atividades de
pesquisa feitas por filiais de multinacionais como “tropicalização”, ou
seja, voltadas para adaptação dos
produtos finais às condições locais
e totalmente dependentes de suas
matrizes. Para Cassiolato e Lastres (2017), é a multinacional que
detém as principais capacitações e
está organizada ao redor do mundo
em posições únicas de barganha;
ela tem condições de absorver as
diferentes matrizes de conhecimentos disponíveis nos diferentes
sistemas nacionais de inovação, e
não os países hospedeiros.

2 Distribuição Setorial das Atividades Tecnológicas
Se as multinacionais estrangeiras
farão mais ou menos esforço tecnológico nos países em que se instalam, dependerá da infraestrutura
científica local, do nível de qualificação da mão de obra, do marco

regulatório e de políticas locais
que exijam contrapartidas críveis
(LALL, 1992, 2000). Ademais, a
base de conhecimento doméstico
acumulado também definirá o nível
de sofisticação do conhecimento
a ser convertido para as filiais, ao
passo que a velocidade no processo de aprendizagem pode acelerar
essa conversão (CONSONI, 2004).
Portanto, as empresas multinacionais serão mais ativas ou passivas
em desenvolver tecnologias conforme exigências locais.

Outro fator que impacta o desenvolvimento tecnológico do país
receptor é o setor de atuação da
empresa multinacional (SÁNCHEZ;
MOLERO; RAMA, 2016), em razão
de as oportunidades e intensidades
tecnológicas serem distintas setorialmente (BRESCHI; MALERBA,
1997; OECD, 2017). Nos casos em
que o avanço tecnológico é relativamente lento (como nos setores tradicionais), é provável que a
fronteira tecnológica esteja menos
distante do país receptor e a presença de empresas multinacionais
não faça diferença significativa em
termos da tecnologia desenvolvida
localmente. No entanto, nos setores
em que a tecnologia é atualizada
rapidamente, é comum que os países em desenvolvimento estejam
distantes da fronteira tecnológica.
Nesse caso, a atuação das multinacionais estrangeiras em setores
da vanguarda tecnológica pode
influenciar diretamente o desenvolvimento tecnológico dos países
hospedeiros. No Brasil, as empre-
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sas estrangeiras inovadoras se
concentram no setor de média-alta
tecnologia e representam 21% da
receita líquida total dentre as empresas inovadoras da indústria de
transformação (TESSARIN, 2018).
Além disso, os investimentos em
P&D realizados no país-sede e nos
países hospedeiros pelas empresas
multinacionais podem ter magnitudes diferentes, sobretudo nos
setores de maior intensidade tecnológica. Em geral, inicialmente,
as empresas multinacionais estabelecem centros de P&D no país-sede e estrategicamente distri-

buem outros centros secundários
de pesquisa motivadas pelo acesso
a ativos de interesse localizados
no exterior (tanto ativos físicos
como conhecimento e tecnologia)
ou quando encontram algum tipo
de vantagem tecnológica, gerencial
ou organizacional sobre seus concorrentes em outros países (DUNNING, 1994; OECD, 1998).
Os dados dos EUA a respeito disso
são bastante elucidativos. Esse
país é o que mais investe em P&D
no planeta e suas multinacionais
participam de várias cadeias globais de valor ao redor do mundo. A

Tabela 1 exibe o percentual médio,
entre 2009 e 2015, dos dispêndios
em P&D em relação às vendas efetuadas pelas empresas multinacionais dos EUA, distinguindo-as
a partir do local de atuação.1 Fica
evidente que os investimentos em
P&D feitos por empresas estadunidenses da indústria de transformação que atuam dentro do seu país
são bem maiores do que daquelas
que atuam fora dele, especialmente
nos setores de alta tecnologia. Esse
comportamento se replica para
todos os setores manufatureiros e
por categorias de intensidade tecnológica (ver Tabela 1).

Tabela 1 – Investimentos em P&D em Porcentagem das Vendas das Empresas Multinacionais dos Estados Unidos,
por Local de Atuação, Média de 2009 a 2015
Local de atuação

Setor de atividade e
categorias tecnológicas
Alimentos
Bebidas e fumo
Têxteis, vestuário e produtos de couro
Produtos de madeira
Papel e celulose
Impressão e atividades de apoio
Coque e derivados
Químicos exc. Farmacêuticos
Produtos farmacêuticos
Plástico e borracha
Produtos minerais não metálicos
Metais básicos
Produtos fabricados de metal
Máquinas e equipamentos
Informática e eletrônicos
Máquinas e materiais elétricos
Veículos a motor, partes e peças
Outros equipamentos de transporte
Móveis
Baixa tecnologia
Média-baixa tecnologia
Média-alta tecnologia
Alta tecnologia
Indústria de transformação

Dentro dos EUA
0,52
0,36
0,74
0,76
1,63
0,31
0,32
2,78
15,06
1,30
1,22
0,43
1,34
3,55
9,19
3,60
3,04
6,42
1,50
0,67
0,47
4,05
11,51
3,83

Fonte: U.S. Bureau of Economic Analysis. Cálculos e elaboração da autora.
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Fora dos EUA
0,26
0,09
0,54
0,20
0,25
0,16
0,00
0,61
3,60
0,81
0,40
0,25
0,54
1,32
1,66
1,24
1,93
2,42
0,52
0,23
0,27
1,37
2,28
1,24

Apenas no Brasil
0,11
1,01
0,22
0,70
1,06
0,03
2,16
0,11
0,22
1,12
1,06
0,90
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As diferenças setoriais exibidas na
Tabela 1 são explicadas principalmente pelas oportunidades tecnológicas de cada setor, que tendem
a ser maiores nos setores da vanguarda tecnológica devido a maiores possibilidades de aplicação
da tecnologia em novos produtos
(BRESCHI; MALERBA, 1997). Nos
EUA, em todos os setores manufatureiros, inclusive nos de baixa e
média-baixa intensidade tecnológica, as empresas estadunidenses
que atuam dentro do país despendem percentual de recursos para
P&D muito maior do que o registrado fora do país. Para a indústria
de transformação essa diferença
é de três vezes a favor do país de
origem e chega a cinco vezes na
categoria de alta tecnologia.

Quanto ao Brasil, as filiais estadunidenses investem menos ainda
em P&D (em percentual das vendas) que nos demais países hospedeiros, em todas as categorias
de intensidade tecnológica da manufatura (Tabela 1). Mesmo nos
setores automobilístico e de outros
equipamentos de transportes, nos
quais há grande presença de filiais
estadunidenses atuando no Brasil
há várias décadas, o percentual
das vendas investido em P&D no
Brasil no agregado do setor é similar ao investido em outros países
hospedeiros e muito inferior ao investido nos EUA.2 A única exceção
está no setor de químicos em que
o Brasil recebe 1,01% dos dispêndios em P&D em relação às vendas
das empresas estadunidenses aqui

instaladas, frente a 0,61% do que
é feito fora dos EUA – mas ainda
assim abaixo dos 2,78% feitos nos
EUA (ver Tabela 1). Quanto ao total
das atividades inovativas – que
incluem, além da P&D, outras atividades como aquisição de máquinas
e equipamentos –, Tessarin (2018)
apresentou evidências empíricas
de que as filiais de multinacionais
instaladas no país investiram 2,6%
da receita líquida, e as empesas de
capital nacional investiram 2,7%.

3 Considerações Finais

Em síntese, os gastos em P&D se
concentram no país de origem das
empresas multinacionais comparativamente aos países hospedeiros. Nestes países, o investimento
em P&D depende da estratégia da
matriz, das políticas públicas para
atração desses investimentos, das
oportunidades tecnológicas setoriais e das vantagens comparativas
que cada país apresenta. Apesar de
o Brasil ter empresas multinacionais estadunidenses de longa data,
as atividades tecnológicas realizadas por filiais estadunidenses são
menores que nos demais países
hospedeiros, sobretudo na categoria de alta tecnologia.
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ic Analysis, são consideradas empresas
estadunidenses quando o capital majoritário pertence a residentes dos EUA.

O local de atuação consiste na unidade
territorial em que a filial da empresa
está realizando suas operações, que
pode ser doméstico ou estrangeiro.

2 No agregado do setor de equipamentos
de transportes (inclui veículos e outros
equipamentos de transportes), as filiais
estadunidenses investiram no Brasil 2,16%
das vendas em P&D; nos demais países
hospedeiros, 1,96%, e nos Estados Unidos,
4,68%.
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Análise da Estrutura Tributária do Brasil por Meio de um Modelo DSGE de Dois Países
Bruno Ferreira Cordeiro (*)
Raí da Silva Chicoli (**)

1 Introdução
O Brasil é conhecido por possuir
um sistema tributário extremamente complexo e de certa forma
confuso, com diversas alíquotas
para um mesmo imposto e diversas exceções que foram sendo implementadas ao longo dos anos
nos mais diversos impostos. Como
apresentado por Afonso (2017),
nenhuma outra Constituição em
todo o mundo apresenta de forma
tão detalhada e extensa a tributação, o que faz com que existam incontáveis disputas judiciais sobre
a cobrança de impostos no país.
Não só o sistema brasileiro é extremamente complexo, como na
comparação com os padrões internacionais, a tributação aqui é
elevadíssima em % do PIB, alcançando padrões de países desenvolvidos, como apresentado por Batista Jr. (2000). Entretanto, apesar da
elevada arrecadação do Brasil, os
serviços públicos no país tendem a
decepcionar bastante, sendo fácil
observar a péssima posição do país
nos rankings internacionais de
educação e os problemas básicos
de saúde. Além da complexidade
e valor elevado, os impostos no
Brasil ainda apresentam uma ca-

racterística perversa com os mais
pobres. Como parte relevante da
tributação no Brasil é sobre consumo, correspondendo quase à metade da arrecadação do país, sendo
proporcionalmente superior à tributação sobre renda e patrimônio,
os impostos no Brasil são considerados altamente regressivos, como
apresentado por Payeras (2008).
Isso significa que quem é pobre no
país paga uma porcentagem maior
da sua renda em impostos em comparação com quem é mais rico.
Esta característica auxilia a exacerbar, ainda mais, a desigualdade
presente no país. Quando fazemos
a comparação com países da OCDE,
percebemos a discrepância entre
a nossa estrutura de impostos e
esse grupo de países, em que quase
2/3 da receita com tributos vem
de impostos sobre o patrimônio e
a renda. Este resultado persiste,
mesmo com a redução recente dos
impostos sobre renda e patrimônio
e aumento de tributação sobre consumo (OCDE, 2011). Todas essas
características possuem efeito
distorcivo sobre alocação de trabalho e capital causando prejuízos
no mercado de trabalho e taxa de
investimento do país e, por consequência, sobre o nível de produto 2

da economia. Com isso em mente,
iremos replicar, neste artigo, o
trabalho de Coenen, McAdam e
Straub (2007) que constroem um
modelo Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) de dois
países, no caso países da zona do
euro e EUA, para examinar os benefícios potenciais da redução na
distorção causada pela estrutura
de tributação sobre o mercado de
trabalho da zona do Euro. Além
disso, como os autores utilizam
agentes heterogêneos, é possível
analisar os efeitos redistributivos da reforma dos impostos. No
caso deste artigo, analisaremos um
caso de dois países, Brasil e EUA, e
verificaremos como na estrutura
atual do Brasil, calibrado pelos parâmetros do Stochastic Analytical
Model with a Bayesian Approach
(SAMBA) de Castro et al. (2011)
se comportam os resultados da
economia no estado estacionário.
Feito isso, daremos choques de
política fiscal e monetária sobre
o Brasil e verificaremos os efeitos
sobre produto, hiato do produto,
taxa de juros e inflação. Depois,
faremos alterações na estrutura
tributária do país e verificaremos
como isso altera os valores de estado estacionário das variáveis e
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como se comportam as funções
impulso resposta após um choque
de mesma magnitude nas políticas
fiscal e monetária. Este artigo está
dividido em seis seções. Esta primeira é introdutória. Na segunda,
será apresentada uma revisão de
literatura sobre política fiscal em
modelos DSGE. Na terceira e na
quarta seções, o modelo que será
utilizado e as alterações na calibração em relação ao modelo original
a este modelo adaptado. Na quinta,
serão apresentados os resultados
das simulações e, por fim, a conclusão.

2 Revisão de Literatura

O principal objetivo deste artigo
é estudar através de um modelo
DSGE como mudanças na estrutura
tributária do Brasil afetariam as
principais variáveis macroeconômicas, como produto e inf lação.
Posto isso, o estudo que tomaremos como referência é Coenen et al
(2007). Neste trabalho, os autores
calibram um modelo de dois países
para examinar os potenciais benefícios e spillovers de reduções nas
distorções no mercado de trabalho
causadas por impostos. Eles igualam os impostos na zona do euro às
alíquotas americanas, e encontram
um efeito de aumento em produto e
horas trabalhadas. Para o caso brasileiro, Cavalcanti e Vereda (2015)
comparam os efeitos macroeconômicos de choques a diferentes tipos
de gastos públicos (investimento,
transferência e pagamentos de fun-

cionários públicos) sob diferentes
regras fiscais. Eles calibram um
modelo DSGE de média escala para
a economia brasileira e, dentre
os resultados mais importantes,
encontram que os multiplicadores
do investimento público são sempre positivos no médio prazo. Já
impostos distorcivos, usados para
equilibrar o orçamento, levam a
menor produto e maior inflação.
Stähler e Tomas (2012) fizeram um
estudo muito parecido ao de Coenen, McAdam e Straub (2007), mas
como o foco era a zona do euro,
eles usaram um modelo de média
escala de dois países em uma união
monetária, calibrado para a Espanha e restante da região. Os gastos
públicos foram desagregados em
investimento, compras públicas e
pagamento do funcionalismo. Eles
encontram resultados bastante
intuitivos, quais sejam, o de que
uma consolidação fiscal em termos
de perdas de produto e emprego é
menos pior com redução de pagamentos do funcionalismo, enquanto o corte de investimento público
é o mais danoso. Em um trabalho
similar ao do nosso artigo, Júnior
e Sampaio (2014) analisam os impactos de uma redução de impostos sobre o setor produtivo usando
um modelo DSGE. Eles estudam
dois choques estocásticos sobre as
alíquotas que incidem na renda do
trabalho e do capital, concluindo
que a redução no primeiro imposto
leva a aumento em consumo, produto, investimento e diminuição da
dívida pública e gasto governamental, enquanto no segundo verifica-
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-se um fraco crescimento do estoque de capital. A calibração feita
para o Brasil utilizada neste artigo
foi obtida do SAMBA (Stochastic
Analytical Model with a Bayesian
Approach), o modelo utilizado pelo
Banco Central Brasileiro e desenvolvido por Castro et al (2011).
Esse modelo possui as características básicas de modelos DSGE
padrão, como rigidez de preço e salário, mas acrescenta outras específicas do nosso país, como meta de
superávit primário, preços administrados, financiamento externo
de importações e bens importados
usados na produção de bens intermediários. Dada a completude do
modelo para a nossa realidade, este
parece ser o trabalho mais adequado para obtermos os parâmetros
calibrados para Brasil. A literatura
internacional que estuda política
fiscal e tributação em modelos
DSGE é ampla. Kumhof e Laxton
(2013) mostram a importância de
política fiscal contracíclica em países pequenos em que há indivíduos
com restrição de liquidez. Eles
encontram que regras de superávit
estrutural melhoram bastante o
bem-estar comparado a regras de
orçamento equilibrado. A política
fiscal é muitas vezes descrita por
regras simples nas quais os impostos respondem ao nível do produto.
Entretanto, Kliem e Kriwoluzky
(2014) argumentam que há fraca
evidência empírica disso nos dados
americanos. Eles mostram que os
movimentos cíclicos dos impostos sobre trabalho e capital são
mais bem representados por uma
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resposta contemporânea a horas
trabalhadas e investimento. Um
resultado interessante encontrado
por Mertens e Ravn (2011) é que
há diferença se o corte de impostos
foi uma surpresa para os agentes
ou se foi antecipado. No primeiro
caso, há um efeito expansivo e persistente sobre produto, consumo,
investimento e horas trabalhadas,
enquanto no segundo caso há contração em produto, investimento e
horas trabalhadas até a implementação do corte, e uma posterior
expansão econômica. Para tanto,
eles estimam um modelo DSGE
com dados americanos. Tomando
como base reformas estruturais
no mercado de trabalho e de produtos, Cacciatore, Duval e Fiori
(2012) analisam os efeitos de curto
prazo dessas reformas através de
um modelo DSGE com entrada de
produtores endógena, desemprego
de equilíbrio e criação e destruição
de empregos custosas. Eles encontram três resultados principais: o
primeiro é que as reformas levam
tempo para dar “fruto” (algo em
torno de dois anos). O segundo
diz que as reformas estimulam
PIB já no curto prazo, apesar de

reformas na proteção do emprego
aumentarem o desemprego temporariamente. Por fim, elas não
resultam em efeitos deflacionários
significativos.

3 Metodologia

O modelo escolhido para estudarmos os efeitos de mudanças nas
alíquotas de impostos sobre as variáveis macro é o mesmo desenvolvido por Coenen, McAdam e Straub
(2007). Este modelo possui dois
países simétricos de populações
normalizadas para 𝑠 e 1 − 𝑠, Brasil
e Estados Unidos, respectivamente.
No modelo original foi utilizada a
zona do euro no lugar do Brasil;
portanto, uma hipótese forte adotada aqui é a de que o Brasil é um
país grande (no sentido de afetar
variáveis internacionais como taxa
de juros). Cada país possui quatro tipos de agentes: indivíduos,
firmas, autoridade fiscal e monetária. Os indivíduos são divididos
em dois tipos: um tem acesso a
títulos públicos e acumulação de
capital, enquanto o outro apenas
tem acesso a moeda como forma
de suavizar consumo. Já as firmas

são divididas entre produtores de
bens intermediários diferenciados
comercializáveis e de três tipos de
bens finais não comercializáveis:
bens de consumo privado, bens
de investimento privado e bens de
consumo público. Devido à complexidade do modelo, não faremos a
derivação das condições de primeira ordem, as quais podem ser vistas no working paper dos autores
citados anteriormente.

4 Calibração

Neste ar t igo, mant ivemos a
mesma calibração utilizada para
o artigo original de Coenen, McAdam e Straub (2007). Com exceção
das alterações apresentadas a seguir, baseadas nos dados de Brasil
obtidos de Castro et al (2011), na
estrutura de impostos obtida do
Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) no ano
de 2015, os dados de participação
de investimento e importação em
% do PIB foram obtidos das contas
nacionais do IBGE e a meta de inflação foi obtida do Banco Central
do Brasil.
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Tabela 1 - Calibração dos Dados para o Brasil

5 Resultados
Nesta seção, apresentaremos os
resultados das funções impulso
resposta para choques de política
monetária e fiscal. Primeiramente,
serão apresentados os resultados
da simulação com os parâmetros
calibrados para a economia bra-

sileira. Posteriormente, realizaremos alterações na estrutura de
impostos do Brasil, tornando-a
semelhante à adotada nos Estados
Unidos, para, com isso, utilizarmos
uma estrutura de impostos menos
regressiva do que aquela observada no país e repetiremos o exercício anterior, verificando como os
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choques afetam a economia nesta

nova estrutura. Para encontrarmos

o steady state utilizamos a solução

não linear de Chris Sims. Com os

parâmetros calibrados para os
dados do Brasil, apresentamos a

seguir um choque de política monetária.
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Figura 1 – Choque de Política Monetária

Como é possível observar, todos os resultados estão de
acordo com os observados na teoria econômica. O aumento na taxa de juros faz com que haja uma redução
na atividade econômica colocando o produto abaixo
do seu nível potencial, assim como o produto em nível
também se reduz, mas retorna para seu nível após 6

períodos. Em consequência deste aumento na taxa

de juros a inflação se reduz, tendo um pico por volta

de 4 períodos, mas continua em processo de redução
mesmo após 20 períodos. A seguir, apresentamos os
resultados para um choque de política fiscal.
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Figura 2 – Choque de Política Fiscal

Os resultados de política fiscal também estão de acor-

paração ao choque de política monetária. Há, também,

produto e no seu hiato, mas com o retorno ao estado

de juros. Por fim, analisamos a seguir a função de au-

do com aqueles esperados pela teoria econômica. Um

aumento dos gastos do governo leva a um aumento no

estacionário retornando de forma mais lenta em com-
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um aumento na taxa de inflação, associado ao hiato
positivo do produto, e consequente aumento na taxa
tocorrelação.
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Figura 3 – Função de Autocorrelação

Como é possível perceber, a única variável que possui

que o Brasil tenha a mesma estrutura calibrada para

observada. Depois de analisarmos o modelo calibrado

a renda em relação ao consumo comparada ao caso

uma elevada correlação é a inflação, que era um resultado já esperado dada a elevada persistência empírica

para os dados brasileiros, fazemos a seguir a alteração
da estrutura de impostos da economia, fazendo com

a economia dos EUA por Coenen, McAdam e Straub

(2007), ou seja, com peso maior da tributação sobre
brasileiro. A seguir, apresentamos a função impulso
resposta para um choque de política monetária.
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Figura 4 – Choque de Política Monetária

Em relação ao choque observado na estrutura ante-

de equilíbrio. Como consequência, o impacto sobre a

da à magnitude da resposta das variáveis a um choque

ração nos resultados. Com relação ao resultado sobre

rior, percebemos que os resultados qualitativamente

são os mesmos. A alteração no resultado está associada mesma magnitude na política monetária. Para um

choque positivo de política monetária, há uma redução
maior no produto e no seu hiato em relação ao produto
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inflação também aumenta. Entretanto, em relação aos

efeitos de um choque de política fiscal não houve alte-

a autocorrelação, é possível observar uma redução
na persistência inflacionária em relação à estrutura
anterior de impostos.
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Figura 5 – Funções de Autocorrelação

Por fim, é importante notar que há
um aumento de 2,5% no produto
do estado estacionário nesta atual
estrutura de impostos em relação
à estrutura anterior. Portanto,
para este modelo em questão, observamos que a adoção por parte
do Brasil de uma estrutura de impostos menos regressiva, similar à
estrutura dos Estados Unidos, tem
como efeito aumentar a potência
da política monetária do país e reduzir a inércia inflacionária.

Conclusão

Há um consenso entre os diversos
setores da sociedade brasileira de
que a estrutura tributária do país
precisa ser alterada, pois é muito

complexa, regressiva e elevada
para um país em desenvolvimento. Pelo lado da teoria econômica,
sabe-se que alíquotas de impostos tendem a distorcer as decisões de consumo e investimento
dos agentes econômicos. Portanto,
neste trabalho fizemos algumas
simulações nas quais diminuímos
algumas alíquotas de impostos e
deixamos a estrutura tributária
menos regressiva, observando o
impacto sobre as principais variáveis macroeconômicas e suas
funções de impulso resposta. De
modo geral, os resultados indicam
que a diminuição das alíquotas
levaria a um maior produto de
estado estacionário, a uma maior
potência da política monetária e

menor persistência inflacionária.
Pelo lado dos choques de política
fiscal, não houve diferenças significativas. Uma possível agenda de
pesquisa seria fazer uma simulação
pelo lado dos gastos, analisando os
efeitos de se trazer o gasto do governo sobre PIB ao nível anterior à
crise de 2008, ou mesmo igualando
esse gasto ao nível médio de outros
países em desenvolvimento.
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Mudança Tecnológica na Indústria Automobilística: Combustíveis Alternativos
Michael Tulio Ramos de França (*)

1 Introdução
Nos textos das edições anteriores
do boletim Informações Fipe, discutimos questões relacionadas à organização e à internacionalização
das atividades de pesquisa e desenvolvimento da indústria automobi1
lística. Com o aumento do preço
do petróleo e a necessidade de reduzir a poluição ambiental, houve
uma intensificação das pesquisas
em torno do desenvolvimento de
novos combustíveis. Neste texto,

discutimos brevemente os combustíveis alternativos que surgiram no
processo de mudança tecnológica
da indústria.

2 Gás Natural Veicular (GNV)

O Gás Natural Veicular é um combustível fóssil relativamente seguro, isto porque só inflama a 620°C,
um ponto de ignição bem mais
elevado do que o do álcool (200°C)
e da gasolina (300°C). Sua queima é
mais limpa que a gasolina, uma vez

que a sua combustão com excesso
de ar tende a ser completa, liberando apenas dióxido de carbono
e água. Outra característica do gás
natural é a economia (ver Tabela
1). O uso do gás natural propicia
menores gastos com manutenção
do motor e seus componentes auxiliares. Entretanto, o uso de tal
combustível apresenta algumas
desvantagens como baixa autonomia, dificuldade de abastecimento
e perda de potência e de espaço no
2
porta-malas.

Tabela 1 - Comparativo das Vantagens Econômicas no Uso de GNV

Consumo

Custo

Gasto/ dia

Custo/ km

Gasto em 25 dias

Consumo/ km

18 m³

R$ 1,09/m³

R$ 19,62

R$ 0,08

R$ 490,50

13,8 km/m³

Álcool

31 l

R$ 1,15/l

R$ 35,65

R$ 0,14

R$ 891,25

8 km/l

Gasolina

28 l

R$ 2,10/l

R$ 58,80

R$ 0,23

R$ 1.471,25

9 km/l

GNV

Nota: Para uma pessoa que rode em média 250 km/dia.
Fonte: www.gasnet.com.br.

No Brasil, com o foco na diversificação da matriz energética, o
governo incentivou a utilização do
gás natural, subsidiando seu preço
e concedendo razoáveis descontos
no IPVA dos veículos adaptados
para utilizar este tipo de combustível. Com o desenvolvimento dos
modelos tricombustível e tetra-

combustível, o consumo do GNV foi
impulsionado (BNDES, 2006).

3 Álcool (Etanol)

No início da história da indústria
automobilística, os desenvolvedores de veículos consideraram seriamente a hipótese de usar o etanol

como combustível. De fato, o etanol
possui várias vantagens sobre a
gasolina. Por ser produzido a partir
de diversas matérias-primas, como
a cana-de-açúcar, a beterraba, o
milho e o trigo, o etanol é um combustível renovável que pode ser
feito em diferentes regiões geográficas − diferentemente do caso dos
derivados do petróleo, do qual a
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produção depende da descoberta de novas reservas e
está sujeita a graves tensões geopolíticas. Além disso,
o etanol é considerado um combustível limpo, pois
apesar da emissão de gases poluentes e de CO2 ser
semelhante à da gasolina, o balanço final de dióxido
de carbono do etanol é zero (ou próximo de zero). Em
outras palavras, uma quantidade equivalente ao CO2
emitido pelos motores é capturada quando a cana-de-açúcar está em fase de crescimento (BNDES, 2006).

Este combustível renovável foi o primeiro a provar
viabilidade comercial, e há alguns anos é produzido
em larga escala. Os Estados Unidos e o Brasil estão
entre os maiores produtores de etanol do mundo. Em
2006, o Brasil cultivou uma área de 2,9 milhões de
hectares para produzir a cana-de-açúcar que converteria em etanol, e a produção brasileira deste combustível foi de 17,8 bilhões de litros (ver Figura 1). No
caso americano, onde o etanol é produzido a partir do
milho, a área cultivada foi de 5,1 milhões de hectares,

que gerou um volume de 18,4 bilhões de litros. Em
relação à produção, outro dado importante diz respeito à alta variabilidade do seu custo entre os países.
Por exemplo, para produzir 1.000 litros de etanol por
meio da beterraba na Alemanha, o custo fica acima de
50 libras. No caso brasileiro, que desenvolveu um dos
métodos produtivos mais eficientes do mundo, para
produzir a mesma quantidade com a cana-de-açúcar
o custo fica abaixo de 15 libras. Não obstante, para
produzir um dado volume de etanol, a quantidade
de energia necessária varia consideravelmente para
diferentes culturas. A geração do etanol a partir da
cana-de-açúcar gera como subproduto o bagaço, uma
biomassa que pode ser usada na geração da energia
necessária para a produção do etanol. Já as espigas de
milho não fornecem tal vantagem. Como consequência, há necessidade de queimar combustíveis fósseis
para produzir etanol de milho nos Estados Unidos
(NRC, 2008).

Figura 1 - Produção Brasileira de Etanol, 1990-2008 (em Milhares de Litros)

Nota: O dado de 2008 se refere à posição em 16/05/09.
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da ÚNICA.
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Basicamente, o etanol pode ser
usado como combustível em motores de combustão interna em misturas com gasolina (etanol anidro,
isto é, sem água) ou puro (etanol
hidratado). No Brasil, já faz alguns anos que os dois principais
combustíveis utilizados são: (i)
gasolina regular e Premium: com
teor de etanol anidro estabelecido,
por decisão governamental, entre
20% e 25%; e (ii) etanol hidratado:
utilizado em veículos que foram desenvolvidos para o seu uso, ou seja,
usado por veículos com motores a
álcool ou flex. É importante destacar que quando o etanol é misturado à gasolina, um novo combustível
é criado, “enquanto o etanol é uma
substância química simples, a gasolina é sempre uma mistura com
mais de 200 diferentes espécies de
hidrocarbonetos derivadas do petróleo” (BNDES; CGEE, 2008, p.44).

No Brasil, os usuários dos veículos f lex podem escolher o combustível que pretendem usar. Nos
Estados Unidos, no Canadá e na
Suécia, os veículos com motores
flexíveis também são comercializados, porém, com um princípio
de funcionamento diferente do
brasileiro. Os veículos flex destes
países podem ser abastecidos com
gasolina pura ou com o E85, uma
mistura com 85% de etanol anidro
e 15% de gasolina. Não obstante,
vários países como China, Austrália, Tailândia e Colômbia adotaram
o E10 (BNDES; CGEE, 2008).

Desta forma, o mercado do etanol
vem aumentando gradativamente.
A maneira mais simples de utilizar o etanol é misturá-lo com a
gasolina numa quantidade que
não precise fazer modificações nos
motores. Essa é a situação de maior
interesse, tanto para os países
em desenvolvimento que podem
produzir etanol e dependem de
importações de combustível para
seu abastecimento, a custo cada
vez mais elevado, quanto para os
países industrializados que têm,
atualmente, um potencial limitado
de produção interna de etanol, mas
que podem diversificar sua matriz
de combustíveis líquidos agregando à produção local o etanol importado de regiões com condições
favoráveis para a produção desse
bicombustível.

4 Sistemas de Combustível Flex

Os americanos foram os pioneiros
no desenvolvimento da tecnologia
flex. Eles a desenvolveram a partir
de motores a gasolina; entretanto,
a proporção máxima conseguida
inicialmente de álcool na mistura
foi de 85%. No caso brasileiro, o desenvolvimento desta tecnologia se
deu por meio de motores a álcool,
permitindo com isso uma concepção tecnológica mais avançada do
que a norte-americana. Com esta
tecnologia foi possível viabilizar
uma mistura com qualquer porcentagem de álcool, permitindo que

o proprietário do veículo escolha
qual combustível utilizar e a proporção desejada (BNDES, 2006).

Vale destacar que, no caso americano, sensores físicos reconhecem
o teor de álcool na mistura com
a gasolina para depois realizar
os ajustes necessários. No Brasil, a tecnologia desenvolvida foi
um sistema computadorizado de
reconhecimento do combustível,
mais eficiente e barato do que os
sensores físicos. Este sistema ainda
é capaz de viabilizar novas oportunidades para o Brasil, pois permite
manter o registro histórico de todo
o álcool utilizado. Com isso, pode-se calcular a quantidade de litros
de álcool consumidos em substituição à gasolina e calcular a quantidade de CO2 não enviado para a
atmosfera, demonstrando se o país
está conseguindo cumprir os limites estabelecidos pelo Protocolo de
Quioto (BNDES, 2006).

Esta tecnologia contribuiu para o
aquecimento do mercado interno.
Em 2008, a produção de veículos
leves equipados com a tecnologia
flex foi de 75% da produção total
brasileira (ver Figura 2). Segundo
a projeção da consultoria Carcon
Automotive, aproximadamente
81% dos veículos produzidos entre
janeiro e setembro de 2009 eram
flex, 11% a gasolina e 8% a Diesel
(ANFAVEA, 2009; AUTOMOTIVE
BUSINESS, 2009).
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Figura 2 - Produção de Veículos Leves por Tipo de Combustível, 2003-2008

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da ANFAVEA (2009).

5 Biodiesel

O biodiesel é um combustível biodegradável, que pode ser obtido
por meio de diferentes processos
– tais como o craqueamento, a esterificação ou a transesterificação
3
– a partir de fontes renováveis.
Destes processos, o mais utilizado
é o de transesterificação, do qual
também se extrai a glicerina, um
subproduto que pode ser usado
na fabricação de sabonetes, tintas,
adesivos, produtos farmacêuticos, têxteis e diversos cosméticos.
Há várias plantas oleaginosas no
Brasil que podem ser usadas na
produção deste combustível natural como o girassol, a mamona, o
amendoim, a soja, o dendê (palma),
o babaçu, o pinhão-manso, a colza,
dentre outras. Além disso, as gorduras de animais ou os óleos de

fritura reciclados também podem
4
ser usados como matéria-prima.

Este combustível pode ser utilizado
para substituir, parcial ou integralmente, o óleo diesel derivado do
petróleo que é usado em motores
ciclodiesel (de caminhões, tratores,
camionetas, automóveis etc) ou
estacionários, como os geradores
de eletricidade. Ele pode ser usado
puro (B100) ou misturado ao diesel
em diversas proporções.
No início do século passado, o Dr.
Rudolf Diesel já tinha desenvolvido o motor diesel movido a óleo
de amendoim. Contudo, os baixos
preços do petróleo acabaram postergando o uso dos motores ciclodiesel movidos por óleos vegetais.
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Na Era do Big Data, Ser VIP é Ter Seus Dados Protegidos
Adriana Sforcini Lavrik Esper (*)

Como advogada, sempre desconfiei
daqueles pedidos de preenchimento de cadastro que os lojistas
nos solicitavam, com um sorriso
largo no rosto, na hora de efetivar
o pagamento de uma compra. Mas
advogado é desconfiado mesmo,
sempre tentando achar pelo em
ovo (e o pior é que acaba achando).

O começo foi bem sutil. Lojas de
grife solicitavam dados de seus
clientes com a desculpa de cadastrá-los como clientes especiais
– VIPs. Às vezes, os clientes ganhavam um cartão de identificação, muitos até disputados e exibidos em carteiras como símbolo de
status. Tudo em troca dos nossos
dados pessoais: nome completo,
endereço, nº de RG/CPF, e-mail, telefone, estado civil, profissão, data
de aniversário etc.
Com o tempo, a prática do tal cadastro foi se estendendo – supermercados, postos de gasolina, farmácias, oficinas mecânicas etc. E
lá fomos nós, no automático, dando
nosso consentimento para tal colet a, espalhando nossos dados
pessoais, alguns até de natureza sensível, como religião, etnia.
Sim, até esta advogada se rendeu,
era mais fácil e ainda tínhamos a
promessa de recompensas, como

créditos, descontos, atendimento
preferencial, tudo muito criativo
e vantajoso (pelo menos para os
comerciantes).

Ent ão apareceram as compras
on-line. Quanta praticidade e variedade na tela do computador!
Novamente, era só preencher um
cadastro e o mundo chegava até a
sua casa. Nem precisávamos mais
sair para fazer compras. Alguns
sites, inclusive, armazenavam os
dados das últimas compras para
facilitar sua memória. Que maravilha!

Importante frisar que, até hoje,
a maioria das pessoas não tem
noção do que está fazendo quando
fornece seus dados pessoais. E o
que os comerciantes fazem com
nossos dados? Bom – o céu é quase
o limite.

Os comerciantes utilizam esses
dados como uma ferramenta de
análise de crédito, o que é sadio.
Contudo, a história vai mais além,
principalmente no caso dos grandes comerciantes. As lojas de departamentos costumam rastrear
os hábitos de compra dos clientes
cadastrados e, dessa forma, conseguem prever o que está acontecendo em suas casas. Com o auxílio de
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estatísticos, as lojas criam um perfil demográfico das preferências
de cada consumidor cadastrado e,
para manter controle de preferências e padrões de compras, as lojas
vão coletando quantidades enormes quase inconcebíveis de dados.

Para depurar ainda mais o perfil do consumidor, algumas lojas
compram dados de consumidores
que são coletados e mantidos por
empresas especializadas. As pessoas não têm ideia da variedade de
vendedores de dados que existem.
Há os que “ouvem” as conversas
on-line de consumidores em fóruns
de discussão da internet para saber
que produtos compram. Outros
vendem informações sobre os hábitos de leitura dos consumidores,
inclusive as suas tendências políticas (lembram do caso Cambridge
Analytica?). Outras empresas analisam fotos que os consumidores
postam on-line, catalogando seu
biotipo e que tipos de produto talvez queiram comprar devido a isso.
A quantidade de informação que
corre por aí é assustadora – e toda
empresa compra, pois é o único
jeito de sobreviver. Bem-vindo à
era do big data.
Quem se lembra de um suspense
de cyberspace, estrelado pela atriz
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norte-americana Sandra Bullock,
chamado A Rede (The Net)? No
filme, a atriz vive uma programadora de computadores solitária que
trabalhava em casa e fazia somente
compras on-line. Na trama, a vida
da programadora é apagada e sua
identidade roubada facilmente por
criminosos cibernéticos, visto que
todos os dados da protagonista
encontravam-se à disposição no cyberspace. Voilà − a vida pode estar
imitando a ficção.
E os nossos dados estão protegidos? Corremos o mesmo risco
da heroína do filme? Bom, esta é
uma pergunta que vários clientes
estrangeiros, principalmente empresas europeias, sempre me apresentaram, visto que é um assunto
há tempos discutido no exterior.

Todo este cuidado e preocupação
com os dados pessoais não é à toa:
a internet das coisas, os serviços
variados de e-commerce, o crescimento do marketing digital (com o
uso de big data nessas ações, como
comentamos acima) e o aumento
exponencial do blockchain e dos
contratos inteligentes consolidam-se a cada dia na economia global.
Em todas estas modalidades, os
dados são valiosos, assim como sua
proteção se torna fundamental.
Na Europa, desde 1953, este assunto já vem sendo objeto de tratamento legal pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem
(CEDH), que conferiu às pessoas o
direito ao respeito à privacidade.

Posteriormente, outros dispositivos vieram regular a matéria,
em especial a Diretiva de Proteção de Dados (DPD) 95/46/CE, de
1995, substituída pelo Regulamento Geral sobre Proteção de Dados
(GDPR), em maio de 2018. O GDPR
visa proteger de maneira unificada
os dados pessoais dos cidadãos europeus, conferindo-lhes uma série
de direitos de forma clara e detalhada. A GDPR trouxe impactos
também nas relações comerciais
de países europeus com outras
nações, inclusive com o Brasil, pois
se aplica a qualquer tratamento
de dados de pessoas residindo na
União Europeia, inclusive em outros países.
Os Estados Unidos regulam a matéria, mas através de forma fragmentada, tendo como destaque a Lei de
Privacidade de Comunicação Eletrônica (ECPA), de 1986, e a Lei de
Privacidade (Privacy Act), de 1974.
Como a legislação europeia estabelece restrições quanto à transferência de dados pessoais para
países não membros que não se
adequem ao padrão de proteção da
União Europeia, os Estados Unidos
criaram a estrutura Safe Harbor,
que certifica empresas, garantindo
à União Europeia que estas adotam
medidas adequadas de proteção de
privacidade.

O Brasil também regulava o assunto de proteção de dados de maneira
fragmentada. Contudo, em agosto
de 2018, foi promulgada a Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD). A lei

brasileira foi inspirada no GDPR e,
em linhas gerais, confere aos indivíduos maior controle sobre todo o
processamento dos seus dados pessoais, criando diversas obrigações
para seus controladores e operadores. Com a LGPD os dados deverão ser utilizados apenas para as
finalidades específicas que foram
coletados e excluídos depois destas
serem atingidas. Ademais, os dados
poderão ser acessados, corrigidos
e delatados pelos seus titulares. O
cumprimento da integralidade da
LGPD deverá ser devidamente comprovado por todos os agentes que
tratarem de dados pessoais. Nesse
sentido, nos moldes da GDPR, surge
a figura do DPO – Data Protection
Officer, que ficará responsável, dentre outras coisas, por criar a cultura de proteção de dados dentro das
empresas, bem como ser a ponte
com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), criada em
dezembro de 2018. Dependendo
da situação, as regras da LGPD
também poderão ser aplicáveis
às empresas que não possuam estabelecimento no Brasil. A LGPD
só entrará em plena eficácia em
agosto de 2020; até lá, as empresas
deverão se adequar às obrigações
da nova lei, pois precisarão ser
seguidas com bastante atenção,
especialmente diante das sanções
aplicáveis, incluindo advertências
e multas, que podem atingir o patamar de 50 milhões de reais por
infração.
A operação de coleta e processamento de dados pessoais entra
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agora em nova era. Não será tão simples coletar e
manter dados pessoais em cadastro, e isto se aplica a
qualquer operação de tratamento de dados, quer realizada por pessoa natural, quer por pessoa jurídica.
Os detentores de cadastros terão que lidar com novos
procedimentos e provavelmente novos departamentos, conforme o caso, para se alinhar com as novas
normas. O dia a dia da gestão de dados será acrescido
de due diligences e auditorias sobre tratamento de
dados pessoais, gestão do consentimento e anonimização, gestão de pedidos do titular, governança
do tratamento, relatório de impacto, segurança dos
dados, plano de contingências, validação do término
do tratamento, prevenção de conflitos etc. O trabalho
é grande e multidisciplinar, envolvendo setores como
jurídico, recursos humanos, TI, compliance, financeiro,
marketing.
Só o tempo nos dirá se nossos dados estarão bem protegidos a partir dessas novas normas. Com certeza,
não estavam até então, daí a origem dessas regulamentações que, a meu ver, se bem aplicadas e observadas irão proteger também todos que processam dados,
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inclusive de demandas judiciais que já começaram a
despontar mundo afora.

E, no final das contas, a advogada tinha razão, existia
um pelo no ovo na história dos cadastros e, agora, na
era do big data, ser VIP é ter seus dados protegidos.

(*) Advogada/MBA em Gestão de Riscos Financeiros, Corporativos e
Compliance. (E-mail: adriana@esper.ws).
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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 - 11/01/2019)

Tabela 1
Tamanho

Valor

Momento

Mercado

Semana

-1,29%

0,32%

-2,01%

1,63%

Mês de Dezembro

-0,87%

2,37%

-2,51%

6,12%

2018

-8,80%

24,16%

6,70%

4,70%

2010-2019

-44,51%

-10,09%

363,11%

-21,35%
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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. Ordenam-se os papéis da última
semana de acordo com essa medida e reportam-se
os papéis com as dez maiores e dez menores Razões
Preço-Dividendo.

Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 11/01/2019)

Tabela 2
Dez Maiores
Papel

Dez Menores

Preço-Dividendo

Papel

Preço-Dividendo

1.

CESP6

573,68

TRPL4

5,85

2.

LINX3

338,48

QGEP3

7,13

3.

JBSS3

261,54

BBSE3

8,87

4.

BBDC4

222,53

FIBR3

12,06

5.

USIM5

212,52

VIVT4

12,44

6.

POMO4

201,57

PSSA3

12,60

7.

ALSC3

164,55

DIRR3

13,49

8.

EMBR3

161,33

ECOR3

13,93

9.

BRML3

159,70

CYRE3

14,34

10.

NATU3

143,18

DTEX3

15,19
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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 - 11/01/2019)

Tabela 3
Cinco Maiores da Semana
Short interest
1.

TEND3

Taxa de Aluguel
10,90%

FJTA4

26,53%

2.

USIM5

9,61%

CPRE3

18,75%

3.

ESTC3

6,43%

GOLL4

13,91%

4.

FJTA4

6,07%

LCAM3

13,76%

5.

RAPT4

5,87%

PARD3

13,18%

Variação no short interest

Variação na taxa de aluguel

1.

FJTA4

1,12%

FJTA4

18,90%

2.

PARD3

0,99%

LCAM3

7,58%

3.

TEND3

0,99%

FJTA3

3,41%

4.

OIBR4

0,69%

DMMO3

3,25%

5.

LIQO3

0,63%

SLED4

2,76%
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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, apurando
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 - 31/12/2018)

A

B

1 O NEFIN não se responsabiliza por qualquer dano ou perda ocasionada 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.
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(*) <http://nefin.com.br/>.
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As dificuldades de atravessar Fronteiras: Restrições Financeiras
dos Exportadores Brasileiros Durante o Colapso do Comércio
Global em 2009
Stella Mendes Carneiro

Dissertação de mestrado
Orientador: Márcio Issao Nakane
Banca: Dante Mendes Aldrighi, Camila de Freitas Souza Campos, Rafael Felipe Schiozer.
Link: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-03012019-161149/pt-br.php.
Resumo
Este artigo explora o colapso do comércio global em 2008-2009 no intuito de estimar os efeitos de um choque de oferta de crédito nas decisões de investimento das empresas exportadoras. Utilizando dados em
painel de empresas brasileiras no período 2007-2013, compilados pela Receita Federal do Brasil (RFB), é
feito pareamento entre empresas exportadoras e as focadas no mercado interno e, em seguida, calculadas
as diferenças na sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa entre os dois grupos ao longo dos anos.
Depois de controlar o efeito da queda da demanda internacional, meu estudo revela que as exportadoras
ficaram mais restritas a crédito que suas similares do grupo de controle somente no ano de 2009, quando a
oferta de instrumentos de crédito para o setor encolheu. Dada a alta necessidade de financiamento externo
para apoiar as atividades de exportação e a volatilidade do custo dos instrumentos de crédito destinados a
estas, geralmente precificados em relação à Libor de 3 meses, os resultados obtidos estão em linha com o esperado. Uma série de testes de robustez e placebo são realizados para confirmar a validade das inferências.

janeiro de 2019

48

pesquisa na fea – Economia

Preços Chapados? Os Efeitos de Coffeshops em aluguéis de Air
Bnb em Amsterdam
Igor Gonçalves Koehne de Castro

Dissertação de mestrado
Orientador: André Luis Squarize Chagas
Banca: Ariaster Baumgratz Chimeli (Presidente), Raul da Mota Silveira Neto, Alexandre Nunes de
Almeida, Bernardo Pinheiro Machado Mueller.
Link: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-27112018-094531/pt-br.php.
Resumo
A questão das drogas hoje em dia possui impacto massivo em praticamente todas as sociedades. Ela possui
influências profundas no cotidiano das pessoas e um ubíquo crescimento no consumo. Esse estudo visa
investigar se a venda legal de maconha influencia preços de imóveis. Avaliando como esses preços mudam
nos dá uma noção tanto das externalidades envolvidas no processo de venda, quanto de como as pessoas
se sentem com relação a elas. Organizamos um painel com dados georreferenciados de apartamentos do
Air Bnb ofertados em Amsterdam, de Maio de 2014 a Julho de 2017. Durante esse período, diversos coffeeshops foram fechados devido à nova legislação local. Nós estimamos que este fechamento, quando ocorrido
a menos de 250m de um apartamento, diminui o preço do aluguel, em média, em quase 3%, e não possui
influências significantes para maiores distâncias.
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eh
O Pensamento Econômico Brasileiro no Cinema: O Longo Amanhecer
Rômulo Manzatto (*)

Celso Furtado está no panteão dos
grandes demiurgos do Brasil, afirma o sociólogo Francisco de Oliveira. Na cena seguinte, a inconfundível voz rouca da economista Maria
da Conceição Tavares é categórica
ao dizer que Celso Furtado foi o
único grande pensador econômico
brasileiro no século XX. Para João
Manuel Cardoso de Melo, em termos políticos, Celso Furtado teria
sido sempre um reformista, isto é,
alguém que acreditava na transformação do país pelo encaminhamento de reformas estruturais.

Esses curtos depoimentos compõem as primeiras cenas do documentário O Longo Amanhecer
– Cinebiografia de Celso Furtado,1
lançado no ano de 2007, com direção do cineasta e documentarista

José Mariani. Somam-se a eles os
testemunhos de Antonio Barros de
Castro, José Israel Vargas, Osvaldo
Sunkel e Ricardo Bielschowsky.

Vale mencionar que, mesmo antes
do filme sobre Celso Furtado, José
Mariani já havia enveredado pelos
meandros da história da produção
científica no Brasil, com ótimo
documentário sobre as trajetórias dos físicos César Lattes e José
Leite Lopes. Em todo caso, foi na
transposição da história das ideias
econômicas e sociais no Brasil para
o cinema que o diretor parece ter
encontrado seu eixo temático mais
duradouro, como atesta a bem-sucedida série de filmes sobre o
assunto assinada por Mariani.

Série que, além do já citado documentário sobre Celso Furtado,
conta com outros dois filmes. Um
Sonho Intenso, de 2014, que reúne
depoimentos de economis t a s,
historiadores e sociólogos, para
montar um mosaico da história
econômica brasileira a partir da
década de 1930, assim como o mais
recente Livre Pensar – Cinebiografia
de Maria da Conceição Tavares, de
2018.

A contribuição de Mariani é importante para a divulgação da reflexão econômica e social aqui desenvolvida. Embora a história do
pensamento econômico brasileiro
já esteja razoavelmente consolidada como campo de pesquisa
acadêmica, carece de iniciativas de
maior difusão, no que o didatismo
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dos documentários é também um
aliado para a popularização de um
ramo do conhecimento visto muitas vezes como pouco acessível e
excessivamente especializado.

Ainda nas primeiras cenas, o filme
exibe a fala do próprio Celso Furtado, em depoimento filmado em
julho de 2004. É possível que essa
entrevista tenha sido a última concedida por Furtado, que viria a
falecer alguns meses depois, no dia
20 de novembro do mesmo ano.
Nas cenas, é já visível o contraste
entre o olhar vivo, que encara o
entrevistador, e a voz vacilante do
velho economista.

Chama também a atenção a clareza
de seu raciocínio, capaz de reconstituir em detalhes uma trajetória
intelectual, pessoal e política que
perpassa boa parte do século XX. É
verdade que esse mesmo percurso
já havia sido narrado com profusão
de detalhes nas mais de seiscentas
páginas de sua Obra autobiográfica, 2 mas ver a mesma história
sendo contada pelo próprio economista, ilustrada por imagens
das diferentes épocas ali narradas e combinadas a depoimentos
de outras importantes figuras da
tradição crítica do pensamento
econômico brasileiro, causa outro
efeito, e dá maior alcance às ideias
ali expostas.

O Longo Amanhecer é também o
título de um pequeno livro de divulgação, publicado por Furtado no
ano de 1999 3. No livro, assim como

no documentário, o fio condutor é
o questionamento das atuais condições estruturais para o desenvolvimento do país.

Os sete curtos ensaios que formam
o livro abarcam temas amplos,
apontando desde a necessidade
de busca por novos horizontes
utópicos até uma curta investigação sobre a formação cultural do
Brasil, passando ainda por uma
mensagem voltada aos jovens economistas do país e por um breve
ensaio sobre o contexto histórico
da obra de Machado de Assis. Apreciados em conjunto, o documentário e o livro formam uma excelente
introdução ao pensamento de Celso
Furtado, em formato acessível a
público mais amplo.
Nos depoimentos do documentário,
destaca-se o panorama intelectual
traçado por Chico de Oliveira, que
retoma o célebre prefácio de Antonio Candido a Raízes do Brasil,4
para situar o pensamento de Celso
Furtado como parte da tradição
iniciada com o sopro de radicalismo dos ensaios de interpretação
social da década de 1930.

Também interessante é a contextualização de João Manuel Cardoso
de Melo quanto a Formação Econômica do Brasil, provavelmente
a obra de maior repercussão de
Celso Furtado, visto por Melo como
um dos grandes livros do pensamento econômico mundial, no que
cita o depoimento do historiador
francês Fernand Braudel, quanto à
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criatividade sem paralelos do livro
de Furtado, capaz de combinar de
maneira única a macroeconomia
de corte keynesiano com a análise
histórica da dinâmica das estruturas de constituição do capitalismo
no Brasil.
Particularmente instigante é a
afirmação de Maria da Conceição
Tavares quanto ao papel desempenhado por Furtado no início da
década de 1960. Se como político e
ministro do planejamento Furtado
foi o responsável pela elaboração
do otimista Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social 196319655 , como intelectual já havia
realizado diagnóstico bastante
pessimista quanto aos limites estruturais do processo de desenvolvimento então em curso.6
Para além das repercussões, o documentário é bem-sucedido ao
compor um mosaico da complexa trajetória de Celso Fur t ado
como intelectual e homem público.
Assim, se é verdade que boa parte
do contexto histórico em que o
pensamento de Furtado se constituiu já tenha deixado de existir,
o mesmo não se pode dizer dos
problemas de que tratou. Afinal,
no Brasil, o subdesenvolvimento e
a reprodução de suas estruturas
continuam na ordem do dia.
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