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Permissões negociáveis com
prazo determinado como
instrumento econômico
de política ambiental
Charles Edwards Allen e Flavio Condé de Carvalho*
Resumo: O trabalho descreve mecanismos de mercado como
instrumentos de política econômica voltada para o controle
ambiental. As permissões negociáveis são um importante
instrumento, dadas suas características de flexibilidade e adequação
às mudanças do mundo moderno. Já foram realizadas experiências
com permissões negociáveis, com resultados positivos. As
permissões com prazo determinado apresentam um grau ainda
maior de flexibilidade. No Brasil, já há algum tempo, são
concedidas licenças para o uso de recursos naturais, ensejando a
utilização de permissões negociáveis com prazo determinado.
Recente mudança na legislação ambiental do estado de São Paulo
pode abrir caminho para a implantação efetiva desse mecanismo.
Palavras-chave: economia ambiental, política ambiental,
permissões negociáveis, poluição.

1. Antecedentes1
A utilização de direitos de propriedade negociáveis para controlar o volume de
poluentes emitidos e administrar a qualidade do meio ambiente, confiando nas
forças de mercado, foi proposta por DALES (1968). Ele sugeria a criação de um
n ú m e ro determinado de direitos, subseqüentemente postos em leilão, que
p e rmitiriam, cada um, descarregar uma unidade de poluente por unidade de tempo.
Preços altos induziriam as empresas a evitar a poluição, tratando os efluentes, o que
ficaria mais barato do que obter permissões ou direitos. Com o tratamento dos
efluentes e conseqüente redução da poluição, diminuiria a demanda pelos direitos,
que teriam os preços reduzidos, chegando-se ao equilíbrio de mercado. Com esse
sistema, o agente de controle ambiental não precisaria dispor da informação sobre
custos privados de controle da poluição (KLAASSEN, 1996).
Nos Estados Unidos, já em 1975 os elevados custos dos métodos
tradicionais de controle do meio ambiente incentivaram o uso de permissões
* Charles Edwards Allen é economista e Mestre em Economia. Flavio Condé de Carvalho é engenheiro
agrônomo, D. Sc., Professor Titular Doutor da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). E-mail:
flavio@hydra.com.br. Estudo baseado na dissertação de mestrado do primeiro autor (ALLEN, 1998), que
agradece os comentários do Dr. José Maria Rodriguez Ramos, Professor da Fundação Armando Álvares
Penteado (FAAP), e da Dra. Yara Maria Chagas de Carvalho, Pesquisadora Científica do Instituto de
Economia Agrícola (IEA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
1 TIETENBERG (2004) disponibiliza ampla bibliografia sobre história, teoria e aplicações das permissões.
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negociáveis em caráter limitado, propiciando evolução acentuada na aplicação
desse instrumento2. A aceitação dessa proposta cresceu e, em 1988, foi assinado
o Acordo de Montreal, com o objetivo de reduzir a produção e o uso de gases
prejudiciais à camada de ozônio da atmosfera. Em 1990 foi promovida, em
Londres, nova conferência sobre o assunto. Em ambas, admite-se o uso de
permissões negociáveis3 (TIETENBERG, 1997).
Em 2004, o governo do estado de São Paulo modificou a legislação
ambiental, permitindo a instalação de empresas ou a ampliação de negócios de
e m p resas em funcionamento em regiões consideradas já poluídas (SÃO PAULO,
2004). A iniciativa privada terá papel fundamental nesse processo, por meio do
desenvolvimento de mecanismos de compensação das emissões dos poluentes
gerados no processo produtivo, segundo VIALLI (2004). A lei entrou em vigor
em setembro de 2004 e se inspirou na experiência acumulada pela Environment
P rotection Agency (EPA). O debate sobre o tema torna oportuna a divulgação
deste estudo, que apresenta uma visão teórica do problema.
2. Conceitos básicos referentes às permissões
Permissão é uma autorização, licença ou ato equivalente, formalmente
concedida pelo governo, com a função de controlar a emissão de poluente. As
p e rmissões transferíveis têm características de papel negociável e, como tal,
re p resentam um ativo passível de ser guardado ou transferido. São quatro as
formas de guarda e transferência das permissões: compensação, bolha, encontro
de contas e depósito (BAUMOL; BLINDER, 1994).
Pelo sistema de compensação (offset), uma nova fábrica só poderia ser
construída em região onde as condições do meio ambiente sejam piores do que
o padrão mínimo aceitável se provocar a melhora das condições gerais da área.
A nova empresa, por exemplo, teria de comprar permissões no montante
equivalente a 120% do volume correspondente à sua emissão de poluentes
p revista, sendo forçada a utilizar a tecnologia mais avançada possível, e
e x e rcendo pressão sobre o mercado de permissões4. Esse artifício permite
crescimento econômico, respeitando o meio ambiente (TIETENBERG, 1997).
O sistema de bolha (bubble) é aplicável às empresas já sediadas em uma
região determinada. As fontes poluidoras existentes são encapsuladas em uma
bolha imaginária, considerada uma única fonte de poluição. Enquanto a
poluição que emana da bolha precisa ser 20% menor do que a detectada em seu
interior, cada unidade produtiva situada dentro dela pode decidir como
controlar, mais eficientemente, sua parte do volume de poluentes pro d u z i d o .
Há, portanto, um incentivo para a transferência das permissões entre os agentes
na bolha (TIETENBERG, 1997).
O sistema de encontro de contas (netting) permite a uma fábrica expandir
a emissão de poluentes em determinado segmento, desde que em algum outro
ponto haja redução comparável. Não se aplica à criação de novas fontes, apenas
à expansão das existentes. Esse sistema concede flexibilidade ao contro l e
2

O Clean Air Act (CAA) e o Clean Air Act Ammendments (CAAA), de 1990, são instrumentos legais
básicos da Environment Protection Agency (EPA) dos EUA para implementar as permissões negociáveis
(U.S. ENVIRONMENT, 1990).
3 A Comunidade Econômica Européia implementou um sistema de permissões negociáveis para os gases em
questão, decisão 594/91, publicada em 14/03/1991 no Official Journal of the European Communities.
4 Em algumas circunstâncias, o aumento do preço das permissões encoraja a adoção de técnicas mais
avançadas e acelera a introdução de inovações (KLAASSEN, 1996).
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ambiental (TIETENBERG, 1997), permitindo à firma escapar de determinadas
exigências, sem agravar a agressão ao meio ambiente.
Com o sistema de depósito (banking)5, a empresa pode depositar suas
permissões negociáveis para uso futuro, caso venha a obter, no presente,
redução na emissão de poluentes6 para nível abaixo dos requisitos mínimos da
legislação. Se ela estiver inserida em uma bolha, poderá vender a outras
empresas as permissões negociáveis excedentes (BAUMOL; BLINDER, 1994).
Esses sistemas, ao serem implantados nos Estados Unidos, adicionaram
maior flexibilidade às permissões negociáveis e provaram seu valor quando um
mercado ativo de permissões se firmou, após 1990, com a aprovação das
emendas ao Clean Air Act.
2.1. Dispersão, localização geográfica e acumulação dos poluentes
Alguns poluentes, como o CFC e o dióxido de carbono, pela sua natureza,
tendem à dispersão uniforme. Exercem seus efeitos sobre praticamente todos os
locais do planeta, independentemente dos locais de origem. Nesses casos, a posição
da fonte poluidora é irrelevante, tornando necessário controlar os volumes totais
de poluentes produzidos. Outros poluentes, como o dióxido de enxofre, amônia,
líquidos e sólidos ou poeira, tendem a uma dispersão irregular formando regiões
de maior concentração ou deposição. Nesses casos, a localização geográfica e a
quantidade de poluente emitido têm igual importância na elaboração de estratégias
para a melhora das condições do meio ambiente com a utilização de instrumentos
de política econômica (KLAASSEN, 1996).
É comum a ocorrência de uma certa concentração de fábricas em uma
determinada região, cada uma delas atuando como um ponto fixo, gerador de
poluição. Tendo como objetivo atingir determinado nível aceitável de poluição
nesta região, as autoridades não precisam estabelecer um nível geral, constante
e indiscriminado para todos os seus pontos. Nesses casos, é mais sensato exigir
melhores índices de qualidade do meio ambiente em locais mais densamente
povoados e, para isso, existem três métodos básicos para arquitetar um sistema
de permissões negociáveis: o primeiro centrado nos pontos de medição, o
segundo centrado nas emissões de poluentes e um terceiro, híbrido.
O Sistema de Permissão Ambiental (SPA) é centrado nos pontos de
emissão. As permissões para emissão de poluentes não são referentes a uma
determinada fonte específica, mas à poluição da região em geral, medida em
determinados pontos de controle. Esse sistema é simples para o governo, mas
difícil de ser administrado pelas empresas, dada a dificuldade de se estabelecer
relação entre suas atividades, níveis de poluição nos pontos de controle e
contribuição individual de seus poluentes em cada um dos pontos de medição.
O Sistema de Permissão de Emissões (SPE), centrado nos poluentes, é mais
vantajoso para as empresas, dada a relação direta entre suas atividades e a poluição
produzida. O valor das permissões negociáveis difere entre empresas, em
d e c o rrência das características de cada uma. Assim, nem sempre o melhor
resultado em termos de redução da poluição é alcançado (BAUMOL; OATES, 1994).
Para solucionar esses problemas, foi estabelecido um sistema híbrido de
5

As fábricas podem agir em relação às permissões como agem em relação a outros papéis emitidos pelo
governo, tratando-os segundo a mesma filosofia que guia a administração de uma conta bancária.
6 Esta melhora no comportamento ambiental pode ser obtida por dois meios básicos: refinamento técnico
dos equipamentos (troca, reforma ou modernização) e escolha de materiais mais adequados (combustível
com menor teor de impurezas). Estes dois caminhos, na maioria das vezes, representam custos adicionais.
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permissões negociáveis, centradas nos poluentes e no ambiente, o Sistema de
Emissão Constante (SEC). Elas serão transferíveis de uma fábrica para outra
somente se as medidas realizadas nos pontos de controle antes e depois não
sofrerem alterações e permanecerem dentro dos padrões estabelecidos. As
empresas poderão negociar entre si. A informação necessária às autoridades,
para guiar a política, é fácil de ser obtida (BAUMOL; OATES, 1994).
Quando os poluentes emitidos excedem um determinado volume crítico,
superando a capacidade de assimilação7 do meio ambiente, inicia-se um pro c e s s o
de acumulação. O meio ambiente, nesses casos, é prejudicado pela presença de
um estoque de poluentes e não pelo fluxo das emissões. O instrumento deve ter
condições de restringir a acumulação de poluentes quando for necessário. As
p e rmissões negociáveis são indicadas, pois podem ser concedidas tanto para um
certo volume de poluentes emitidos por unidade de tempo quanto para uma
d e t e rminada quantidade fixa de poluente, independendo do tempo.
A poluição múltipla agrava as condições de acumulação e absorção,
potencializando prejuízos. Por exemplo, a presença simultânea de moléculas de
carbono volátil e óxido de nitrogênio resulta em ozônio de superfície.
Interações complexas dificultam a determinação do custo de controle da
poluição. A incerteza quanto ao valor do custo é, normalmente, irrelevante para
o sistema de permissões negociáveis (KLAASSEN, 1996).
2.2. Adaptabilidade às alterações
A inovação e o pro g resso técnico8 têm ritmo cada vez mais rápido. Novas
tecnologias acarretam redução de custos, diminuindo a declividade da curva do
custo marginal. Porém, se o governo perceber o aumento de eficiência, poderá se
a p ropriar dele, cobrando mais impostos ou taxas. Se a inovação não afetar o preço
de negociação das permissões, resulta uma economia no custo total de controlar a
poluição. Se o mercado de permissões perceber as vantagens da nova tecnologia,
o preço da permissão cai, havendo um incentivo à adoção de novas tecnologias que
sejam favoráveis à proteção do meio ambiente.
Dependendo do interesse do governo, o volume de emissões poderia ser
reduzido mediante interferência no mercado de permissões, mantendo o preço
ao nível inicial, mas anulando o incentivo econômico à adoção da nova
tecnologia (KLAASSEN, 1996).
São mecanismos de adaptação semelhantes a esse que conferem flexibilidade às
permissões negociáveis. Elas permanecem eficientes mesmo sob condições
inflacionárias ou em períodos de crescimento econômico (BAUMOL; OATES, 1994).
2.3. Distribuição e negociação de permissões
Uma permissão negociável é definida em termos do volume de poluente
que pode ser lançado no meio ambiente. A agência responsável determina o
volume admissível de poluentes e emite as permissões negociáveis em número
condizente com esses limites. A distribuição das permissões negociáveis pode
7

Assimilação é a capacidade da atmosfera, lago, rio, mar, oceano ou terreno de purificar-se naturalmente
depois de receber agentes poluidores. Capacidade de assimilação refere-se ao limite que um sistema
ecológico tem de receber poluentes sem se tornar deletério à vida (U.S. ENVIRONMENT, 1994).
8 Por inovação e progresso técnico podem ser entendidos um novo processo produtivo, uma tecnologia de
queima de combustível mais pura ou a utilização de materiais mais adequados ou recicláveis. A substituição
de óleo diesel pelo gás natural, o uso de pára-choques de plástico reciclável e injeção eletrônica no lugar do
carburador são exemplos de inovações tecnológicas.
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ser feita por meio de um leilão inicial ou doação mediante critério apropriado.
Cada um desses métodos tem conseqüências diferentes para as empresas que
precisam das permissões.
Pelo sistema de leilão inicial, o governo recebe, pela venda das
permissões, um valor que pode financiar atividades de proteção ambiental.
Para as empresas, o valor pago pela permissão é um custo que se soma ao
valor gasto em medidas necessárias para a diminuição do volume de poluente
emitido. Por essa razão, as empresas estabelecidas se opõem ao sistema de
distribuição por leilão inicial, a menos que os recursos arrecadados sejam
utilizados de forma que lhes seja benéfica e que as empresas concorrentes
sejam confrontadas com os mesmos custos. Além disso, dependendo dos
custos relativos, as empresas podem optar por gastar mais na compra de
permissões negociáveis do que na redução do volume de poluentes em si
(TIETENBERG, 1997). Assim, é mais indicada a distribuição gratuita de
permissões como forma de iniciar o processo de controle ambiental. O
critério de distribuição mais aceito baseia-se nas quantidades históricas de
poluentes emitidos (grandfathering).
Esse sistema privilegia empresas já operantes na região e, de certa maneira,
premia a má performance ambiental no passado. O problema das empresas que
poderão vir a se instalar pode ser contornado pela reserva de um certo número
de permissões para entrega a elas. Se empresas entrantes tiverem de comprar
permissões existentes no mercado, haverá desestímulo à instalação de novas
unidades produtivas9 (TIETENBERG, 1997).
A negociação e a transferência das permissões negociáveis representam
mais um custo para os poluidores, que deve ser acrescido ao preço pago pela
própria permissão, decorrente da procura por um comprador, da negociação e
da transferência propriamente dita. Interessam a todos, inclusive ao governo, os
mais baixos custos de transação possíveis.
A transparência das operações no mercado de permissões deve ser
suficiente para evitar a manipulação de preços, incertezas e comportamento
predatório10. A falta de transparência nega o propósito que norteia a adoção
desse instrumento, que é melhorar a qualidade do meio ambiente com o
mínimo de interferência nas outras variáveis.
2.4. Poluentes com dispersão irregular
Quando os poluentes, em virtude de suas características, tendem à
concentração em alguns pontos, os instrumentos de política econômica
precisam contemplar o controle do volume de poluentes e a localização tanto
da sua origem como do local em que o acúmulo tende a se formar. Um
exemplo de poluição com dispersão irregular é a chuva ácida.
Se informações precisas sobre custos de controle da poluição fossem de
fácil obtenção, o governo poderia formular regras para cada tipo de poluente e
para cada local, sem onerar desnecessariamente os agentes econômicos. Na
presença de incerteza, ele pode optar por uma solução capaz de controlar a
9

Em alguns casos, é plausível pensar que as empresas existentes, detentoras das permissões disponíveis,
atuem de maneira a impedir a instalação de outras indústrias, protegendo-se assim de novos concorrentes.
10 Nos Estados Unidos, a Emissions Marketing Association publica um periódico, o The Emissions Trader,
e promove encontros e conferências, além de facilitar as negociações entre os interessados. Fazem parte dela
33 empresas, a maioria geradoras de energia elétrica. O endereço da EMA na Internet é
http://www.emissions.org (acesso em 7/5/2005).
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poluição a um custo social aceitável11, embora não garanta o menor custo social:
as permissões negociáveis (KLAASSEN, 1996).
O sistema mais indicado para esses casos é o já citado Sistema de Emissão
Constante (SEC), cujas regras de negociação determinam que o volume total de
poluentes produzidos não pode aumentar e, ao mesmo tempo, os padrões de
concentração nos locais de deposição devem ser respeitados. Esse sistema não
p e rmite o aumento do volume de poluentes produzidos sem que haja a compra de
p e rmissões disponíveis de outras fontes, não havendo margem para manipulação
do mercado de permissões. Este sistema permite, ainda, que sejam feitos ajustes
e n t reos volumes de poluentes diferentes, conferindo maior liberdade aos agentes
poluidores quanto ao caminho a ser escolhido (KLAASSEN, 1996). Na ausência
das condições necessárias para a implantação do sistema descrito acima, há três
p rocedimentos alternativos, mais simples: permissões negociáveis para uma região
limitada, para várias regiões especificadas e o sistema de negociações livres do
zoneamento com o uso restrito das permissões.
O primeiro tipo, com permissões negociáveis para uma única região
delimitada, é simples, mas muito sensível à quantidade inicial de permissões. Se
muito elevada, os limites volumétricos de poluentes poderão não ser atingidos.
Para contornar esse problema, determinam-se um nível inicial de poluentes
liberados e o grau de redução em cada uma das fontes de poluentes, e examina-se
o impacto no meio ambiente. O desconhecimento dos custos de redução da
poluição dificulta saber se a quantidade proposta de permissões negociáveis é
adequada e permitirá redução da poluição ao nível pretendido12. A solução é ir
ajustando, por etapas, a quantidade das emissões, processo que pode causar
desconfiança e incerteza junto aos agentes poluidores (KLAASSEN, 1996).
O segundo tipo, contemplando várias regiões, é mais flexível e permite
uma escolha quanto ao tamanho e localização das regiões cobertas. Mas oferece
o mesmo problema com relação ao ajuste da quantidade adequada de
permissões negociáveis.
No sistema no qual as negociações são livres do zoneamento, mas o uso das
p e rmissões é restrito, as permissões são livremente negociadas, independentemente
da região em que os agentes poluidores estejam. Entretanto, o uso delas é restrito,
pois os padrões regionais de qualidade devem ser respeitados. Assim, a negociação
pode ocorrer até em nível nacional, mas a utilização das permissões depende das
regras estabelecidas pelos padrões em cada localidade específica, impedindo que
algumas regiões se transformem em locais com alta concentração de poluentes,
emitidos conforme as permissões existentes que foram mal utilizadas
(TIETENBERG, 1997). A livre negociação amplia o mercado das permissões,
reduz o custo das transações e dá maior liquidez aos papéis.
2.5. Apropriação indébita de benefício
Há a possibilidade de que um agente econômico se aproprie dos benefícios
p rovenientes dos esforços para proteger o meio ambiente sem participar das
atividades necessárias para tanto e sem arcar com os custos inerentes. Essa atitude
11

Lipsey e Lancaster elaboraram um teorema, denominado “Second Best Theorem”. O Teorema da
Segunda Melhor Opção afirma que, se faltar uma das condições necessárias para se atingir o Ótimo de
Pareto, então para que a segunda melhor opção seja exeqüível é necessário que todas as outras condições
necessárias para atingir o Ótimo de Pareto, embora presentes, sejam abandonadas (PEARCE, 1986).
12 Se o preço das permissões for muito baixo, devido à oferta excessiva, será mais vantagem acumulá-las do
que investir na redução dos poluentes.
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nem sempre resulta de má intenção, decorre da simples racionalidade que orienta
as decisões e os instrumentos de política econômica precisam contemplar essa
possibilidade em seu planejamento. Não é lógico esperar que alguém faça um
investimento (mesmo de valor baixo) sem a garantia de que os demais também
o façam. Aquele que não participa aufere os benefícios de algo para o qual não
contribuiu, portanto, está se apropriando indebitamente de um benefício13
(KNEESE, 1977).
O raciocínio se aplica a situações que podem ocorrer com fontes
estacionárias de poluição. As permissões negociáveis tornam mais difícil a
ocorrência de tal fenômeno.
2.6. Condições gerais, administrativas e políticas
A eficiência da utilização de permissões negociáveis é favorecida por diversas
condições, como baixo grau de incerteza com relação aos custos; perfeição com
que os direitos de propriedade são tratados; tipo de mercado mais próximo da
concorrência perfeita; existência de uma regulamentação adequada à inevitável
presença de empresas com poder econômico muito grande; e a pouca presença de
empresas estatais na economia (KLAASSEN, 1996).
No âmbito internacional, o modelo adotado, quando de sua implantação,
deve ser precedido pela negociação de acordos de cooperação e troca de
i n f o rmações, criando condições que aumentem a facilidade de negociação entre os
Estados e as empresas. Um dos requisitos para o sucesso é a existência de legislação
adequada ao meio ambiente e competente para promover o respeito aos limites e
regras impostas. O respeito aos limites provém fundamentalmente da certeza de
que o não-cumprimento da lei acarreta custos elevados. Para ser equânime e justo,
o Estado deve ter condições para delimitar regiões nas quais condições especiais de
meio ambiente sejam convenientemente tratadas.
É necessária uma base de informações confiável, embora as permissões
negociáveis sejam menos exigentes nesse sentido. A proteção do meio ambiente é
“ i n f o rmação intensiva”, desde o planejamento até o acompanhamento dos
resultados. As informações sobre os poluentes, suas características e
comportamento, quando combinadas, devem ser somadas ao conhecimento das
condições de dispersão e acumulação.
A coleta e tratamento de informações, a aplicação dos instrumentos de
política econômica, o acompanhamento da evolução e a análise em geral,
requerem o concurso de profissionais qualificados, re p resentando oportunidade
para ampliação do conhecimento e favorecimento à pesquisa.
3. Permissões negociáveis com prazo determinado
Sendo a qualidade do meio ambiente em função do volume de poluentes,
quanto menor for a quantidade de poluentes, melhor. Quando apenas a
estabilização do volume de poluentes é suficiente, determina-se o volume de
poluente a ser considerado como padrão; em outros casos, é aconselhável a
redução e, dependendo do grau de toxidez, até a total eliminação, com o
estabelecimento de metas, em termos de quantidade e tempo.
Teoricamente, a aplicação de um instrumento de política econômica é
bastante simples. Com o aumento dos custos para obtenção das permissões obtémse redução do volume de poluentes e o inverso ocorre com a diminuição dos
13

Em inglês, este fenômeno é denominado “free riding”, que pode ser traduzido ao pé da letra por “carona”.
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custos. Em teoria, é possível ajustar valores por tentativa e erro; na prática, nem
s e m p re, pois o ativo imobilizado das empresas está envolvido.
O controle da poluição depende da instalação de equipamentos, reforma
de ativos e mudança de processos produtivos, inclusive adaptações para o uso
de materiais mais apropriados à defesa do meio ambiente. O assunto não é
trivial, por alterar curvas de custo, relações de custo-benefício e ponto de
nivelamento (break-even point)14 das empresas. Ao aspecto ecológico soma-se
o aspecto econômico da empresa, aos quais deve ser acrescentada a
consideração de caráter dinâmico, decorrente das variáveis exógenas, muitas
vezes imprevisíveis, como as mudanças tecnológicas envolvendo a descoberta
de novos processos produtivos, a produção de novos materiais e ganhos de
produtividade. O grau de incerteza no meio produtivo já é grande, não
havendo espaço para a introdução de mais uma fonte de indefinições, embora,
no processo administrativo das empresas, seja sempre possível acomodar um
risco novo desde que o custo decorrente acabe sendo repassado.
Nos casos em que as exigências em termos de adaptabilidade forem mais
sérias, as permissões negociáveis podem ter o seu prazo de validade
determinado antecipadamente.
3.1. Características específicas
Às características das permissões negociáveis, já citadas, são somadas maior
previsibilidade, confiabilidade, flexibilidade e maior facilidade de negociação. A
previsibilidade emana do período de validade, assegurando que não serão
declaradas sem valor pelo governo de um dia para o outro. Há como calcular
os custos e compará-los com os benefícios, determinando assim quando e como
devem ser realizados os gastos de capital na compra de equipamentos. O fato
de ser previsível proporciona maior confiabilidade. Há um compromisso entre
as partes envolvidas e as negociações no mercado são realizadas de forma mais
transparente e segura, já que no preço pago no mercado secundário está
embutida a avaliação da vida útil restante da permissão. Conforme o tratamento
contábil, o prazo determinado pode acelerar a decisão de renovar equipamentos
e auferir alguma vantagem com a venda antecipada das permissões.
Para o governo, o prazo determinado permite ajustar o volume, o tipo e o
padrão de poluente de tempos em tempos, sem qualquer medida especial. Esta
característica é especialmente positiva quando é necessária a eliminação total de
algum produto e, ao mesmo tempo, as empresas têm um prazo adequado para
adaptação às novas condições.
Se uma empresa comprar as permissões com prazo determinado objetivando
p rejudicar outras empresas ou controlar o mercado, terá de arcar com o custo
re p resentado pela contínua erosão do valor delas em função da passagem do
tempo15. Além disto, esta manobra tem a duração da validade das permissões.
Quando todas as permissões negociáveis estiverem na posse das empresas
privadas, um recurso que anteriormente era gratuito passa a ter um preço, pois o
acesso deixou de ser livre. Empresas sem permissões estarão excluídas do processo
caso não tenham descoberto um meio de operar sem poluir. Ao mesmo tempo,
com as permissões válidas por um determinado tempo, há um incentivo para que
14

O investimento tem muita influência na determinação dos custos, e o resultado é que qualquer alteração
dos custos acarreta alteração nas margens de lucro e até no volume de produção para que ocorra a economia
de escala na produção (WESTON; BRIGHAM, 1981).
15 Os aspectos contábeis inerentes ao fato das permissões terem prazo de validade são tratados no próximo item.
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as permissões não-utilizadas sejam vendidas, aumentando a vitalidade do mercado
de permissões (KLAASSEN, 1996).
O tempo de validade das permissões negociáveis poderia ser calculado com
base em um critério semelhante ao utilizado pela EPA nos Estados Unidos.
Desde 1989, as áreas controladas são classificadas de acordo com a
concentração de ozônio de superfície, sendo estabelecidos horizontes para que
os limites legais sejam atingidos.
3.2. Aspectos econômico-financeiros e legais relevantes
No Brasil, vem ocorrendo a consolidação do processo democrático, junto a
profundas modificações na economia do país. A maior participação no comércio
mundial tornou clara a necessidade de modernização da produção e a estabilidade da
moeda decorrente do Plano Real, em julho de 1994, tornou premente a evolução
da contabilidade. A globalização dos negócios vem forçando uma adaptação das
regras contábeis e de divulgação dos resultados, principalmente para facilitar a
integração com o capital estrangeiro (IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2003).
O direito ao meio ambiente é pressuposto de exercício dos demais direitos do
homem. Somente os que possuem vida com qualidade e saúde poderão exercitar
os demais direitos (sociais, individuais e políticos). Sendo o direito ao meio
ambiente bem de todos, há um dever comum de preservar o meio ambiente como
f o rma de se buscar a maior igualdade nas condições de vida de todos os cidadãos
(FIORILLO; RODRIGUES, 1997).
A teoria econômica pressupõe a racionalidade dos agentes econômicos, sejam
eles pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou governamentais. Cada opção é fruto de
uma comparação entre os custos e os benefícios decorrentes, sendo impossível
fugir dos juízos de valor sempre que uma decisão é tomada. As decisões, portanto,
são tomadas em um contexto institucional dentro do qual os parâmetro s
econômico-financeiros e legais são de elevada importância (BRENT, 1996).
Alguns setores da economia (energia elétrica, telefonia e transportes, por
exemplo) são mais regulamentados que outros por razões sociais ou pela existência
de monopólios tidos como naturais. Isso interfere nas tarifas, na maneira como são
feitas as compras, no montante de dispêndio de capital e até mesmo em alguns
p rocedimentos contábeis. Nos Estados Unidos, as tarifas de energia elétrica
cobradas pelas empresas privadas são estabelecidas para concederem uma
d e t e rminada taxa de lucro aos acionistas, tida como aceitável. As empresas, para não
ultrapassar o limite imposto, tendem a realizar mais investimento que o necessário,
pois o aumento dos ativos faz decrescer o valor da margem de lucro. Por exigência
do Conselho Federal de Regulamentação da Energia16 os itens do imobilizado são
contabilizados pelo método do valor de aquisição. Assim, as permissões recebidas
em doação serão contabilizadas com valor zero no imobilizado e as que fore m
compradas no mercado secundário são anexadas às rubricas pelo valor
desembolsado para sua aquisição, com importantes e diferentes implicações.
No Brasil, para aquisição e contabilização de itens do ativo em empresas
estatais, há leis detalhadas, como a Lei 8.666, de 1993, sobre as licitações para o
setor público, e as normas da Comissão de Va l o res Mobiliários (CVM) sobre
publicação de balanços, demonstrativos de resultados e demais peças contábeis das
e m p resas de capital aberto. Uma permissão negociável com prazo determinado
16

A Federal Energy Regulatory Commission (FERC) promove a regulamentação do setor de energia
norte-americano. Existem comissões executivas para setores como telefonia, bancos e bolsas de valores.
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será contabilizada sob a rubrica Ativo Diferido17 e sua amortização é parte das
Despesas Operacionais. A compra de equipamentos para reduzir emissões é
considerada Gastos de Capital e é adicionada ao valor do Ativo Imobilizado; sua
depreciação entra nas Despesas Operacionais. Bens recebidos em doação serão
contabilizados pelo justo valor de mercado a crédito de uma conta específica de
Reserva de Capital18. Quando uma permissão for vendida, na qualidade de parte
do Ativo Imobilizado, o ágio ou deságio obtido será contabilizado na rubrica
Resultados Operacionais. As chances de ágio com a venda de permissões são
maiores do que com a venda de equipamentos contra a poluição, pois estes tendem
a ser específicos e, portanto, com baixo valor no mercado.
O desrespeito ao volume limite de poluentes precisa ser punido com multas
que desestimulem o não-cumprimento das regras, pois, caso contrário, fica mais
barato e prático arcar com o seu pagamento. As multas dessa natureza têm um tipo
de tratamento específico, pois reduzem o resultado, aumentando o prejuízo ou
diminuindo o lucro, sem serem abatidas para efeito do imposto de renda.
O planejamento para a implantação de um programa de proteção ao meio
ambiente também deve incentivar a renovação dos equipamentos e a adoção de
medidas corretivas, tais como instalação de filtros e separadores. Sendo bem feito
o planejamento, as empresas podem, num primeiro momento, aceitar as
p e rmissões negociáveis, ficar com elas o tempo necessário para proceder às
modificações técnicas e, depois, negociá-las no mercado.
A primeira vantagem econômico-financeira advém da imobilização das
p e rmissões negociáveis pelo “justo valor de mercado”. Assim, elas passam a ser
amortizadas (amortização é uma despesa não financeira) e dedutíveis do Imposto
de Renda. Ao mesmo tempo, os novos equipamentos estarão sendo instalados,
logo passam a ser depreciados (depreciação também é uma despesa não financeira)
e dedutíveis do Imposto de Renda. Assim que não forem mais necessárias, as
p e rmissões negociáveis, ao serem negociadas, gerarão Caixa e, como foram
recebidas em doação, é uma geração líquida de caixa e a diferença entre o valor de
venda e o escritural é considerada parte do Resultado Não-Operacional,
melhorando o resultado da empresa para o acionista.
Uma outra variável que pode ser considerada no planejamento da
implantação de um programa dessa natureza é a possível utilização das permissões
negociáveis pela empresa em outras filiais ou novas fábricas em outras regiões do
país. Dependendo da relação custo-benefício, é possível promover a
descentralização do desenvolvimento.
4. Considerações finais
Desde o início dos anos 90, o Brasil está passando por intenso processo de
transformação. A estabilidade do poder de compra da moeda é a conquista mais
visível. O Brasil vem se adaptando à globalização, com tendência à mudança do
padrão de produção e de consumo. A participação do Brasil na produção mundial
tende a aumentar. Com isso, a emissão de poluentes crescerá também, caso não
sejam tomadas providências.
17

Pelo item V do artigo 179 da lei das S.A. o Ativo Diferido faz parte do Ativo Permanente, junto com os
Investimentos e o Ativo Imobilizado. Os ativos diferidos caracterizam-se por serem ativos intangíveis, que
serão amortizados por apropriação às despesas operacionais, no período de tempo em que estivere m
contribuindo para a formação do resultado da empresa (IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2003).
18 Lei 6.404/76 Art. 182, Parágrafo 1, letra d. Reserva de Capital é constituída de valores recebidos pela
companhia e que não transitam pelo Resultado como Receitas (IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2003).
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É incerto o preço da poluição para uma economia: pode-se determinar com
razoável precisão o número de horas perdidas no trabalho em virtude de uma
contaminação, é possível calcular o custo de tratamentos médicos para a
recuperação da saúde de pessoas expostas a elementos químicos agressivos e
verificar o custo dos danos à propriedade. Não há como avaliar corretamente o
impacto do nascimento de crianças defeituosas, vítimas do mau trato ao meio
ambiente, ou o custo para recompor uma região afetada por gases ou se o
re f l o restamento é efetivamente uma solução para áreas devastadas.
Conferências e acordos internacionais orientam, mas o vetor soberano da
ação no Brasil é o governo. Os principais poluentes estão determinados e a
iniciativa para controlar sua produção precisa ser tomada, para evitar que o Brasil
venha a ser acusado de omissão na recuperação da camada de ozônio e na
contenção do efeito estufa19.
Os instrumentos do tipo comando e controle têm a vantagem da tradição
e são relativamente bem aceitos. Sua eficácia é limitada a alguns casos específicos,
mas não devem ser descartados por isso. Os instrumentos via preços, taxas e
tarifas já estão sendo utilizados com sucesso em diversos estados. O problema é
que a economia já está com um nível tributário muito elevado, diminuindo o
espaço para aplicação desse tipo de política.
As permissões negociáveis podem ser uma alternativa. Oferecendo uma
série de vantagens, em algumas situações específicas, podem ser implantadas nas
regiões mais desenvolvidas. Em São Paulo, a Cetesb atua há vários anos e possui
um banco de dados. Um número relativamente reduzido de fábricas é
responsável por um grande percentual dos gases poluentes produzidos em São
Paulo. Agora, com o programa de privatização, algumas das principais fontes de
poluição atmosférica estarão também em condições de participar de um
p rograma de permissões negociáveis. O Rio de Janeiro, segundo estado mais
industrializado do país, possui, como São Paulo, um sofisticado mercado
f i n a n c e i ro. As bolsas de valores desses estados poderão desempenhar o papel de
intermediário nas negociações, facilitando a implantação do sistema, a exemplo
do que ocorre com as bolsas de valores de outros países.
Em condições de mercado competitivo, sob o ponto de vista econômicof i n a n c e i ro, as permissões negociáveis com prazo de validade determinado podem
ser uma opção mais vantajosa do que outros instrumentos de controle do meio
ambiente. O prazo determinado para as permissões é uma vantagem, permitindo
que sejam adaptadas aos períodos de tempo para correção dos processos
p rodutivos. A estrutura legal, bastante complexa, já existe, precisando de poucas
adaptações para permitir o uso das permissões negociáveis com prazo
determinado. O mesmo ocorre com os procedimentos fiscais e contábeis.
É necessária a montagem de uma estrutura para o controle e
acompanhamento, voltada para a verificação dos limites propostos para a
contenção da poluição. Essa estrutura deverá ter poder suficiente para agir
independentemente, no sentido de aplicar multas e outras sanções, no caso de
d e s respeito às normas estabelecidas. Os recursos para a montagem dessa estrutura
podem vir das multas.
O ambiente, como um todo, requer ação imediata por parte do governo.
Como todo instrumento de política econômica, essa não pode prescindir do
19

O Brasil é um dos 20 maiores poluidores mundiais e a inversão da matriz energética em 2001, com a
predominância de combustíveis fósseis, pode levar ao estabelecimento de percentual de redução de gases do
efeito estufa, não prevista no protocolo de Kyoto, conforme assinalado por FREITAS; FREDO (2005).
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planejamento, das medidas de curto prazo, do respeito às forças de mercado e
da participação do povo. Só assim poderão ser alcançados resultados duradouros
e positivos. Uma parte do setor privado, responsável ou simplesmente sensível à
opinião pública nacional ou internacional, está buscando caminhos para reduzir
o impacto de suas operações sobre o meio ambiente. Algumas empresas estão
adotando a ISO 14.000, antecipando uma ação que deverá ser requisito mínimo
para as que almejam mercados mundiais. No Brasil já há um número respeitável
de empresas empenhadas neste esforço.
É perfeitamente possível garantir as condições para que os brasileiros do
f u t u ro tenham um país melhor, num mundo melhor.
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Soluções para a crise na
Previdência Social
José Cechin*
Resumo: Mostra-se que há soluções para a crise na Previdência,
entendida como o crescente desequilíbrio financeiro manifestado
na última década. Outros conceitos povoam o imaginário popular,
mesclados com explicações simples e soluções fáceis, centradas
essencialmente em deficiências de gestão. Mas seu poder
explicativo é limitado, porque não alcançam a razão básica do
desequilíbrio, que decorre de erros de desenho do sistema
previdenciário, pois permite que se saque da Previdência durante a
aposentadoria mais do que a soma capitalizada das contribuições.
Para que se saia da crise é possível adotar idades mínimas, rever e
aplicar o fator previdenciário a todas as aposentadorias, ou mudar
radicalmente para o regime capitalizado. Comparam-se as opções
quanto a seus impactos fiscais, flexibilidade versus rigidez, e
exigência de capital político para sua aprovação. Observa-se que o
principal desafio para superar a crise é construir viabilidade política.
Palavras-chave: Desequilíbrio financeiro, benefícios de risco e
programáveis, déficit, gestão, informalidade, demografia, fator
previdenciário, reforma.

1. Introdução
A crise na Previdência Social parece acompanhar sua história. Mas o que se
entende por crise, as causas e as soluções nem sempre formam um conjunto
coerente de asserções. Ao contrário, difundiram-se visões parciais ou simplistas,
ainda que fundadas em fatos incontestáveis, hoje arraigadas como mitos no
imaginário popular.
O baixo valor dos benefícios, por exemplo, motiva forte insatisfação, mas
a pontualidade do pagamento é elogiada. Prevalecem benefícios de salário
mínimo, mas essa “pequena” renda retira da miséria milhões de brasileiros e
movimenta a economia das regiões pobres nos dias de pagamento. A todos é
facultado contribuir para a Previdência, mas muitos não o fazem e ainda assim
esperam receber sua aposentadoria, reclamando se ela é negada. A despeito de
apenas uma fração da população ocupada ser segurada, a maioria dos idosos tem
um benefício. Nas questões administrativas, há, por um lado, excesso de
burocracia, atendimento de má qualidade, demoras e, de outro, a capacidade
de reconhecimento imediato on-line de direitos, baseado no registro
informatizado dos vínculos empregatícios. A modernidade coexiste com o
atraso, particularmente dos sistemas de informática, vulneráveis a fraudes.
Admite-se a existência de sonegação e há registro de créditos volumosos em
cobrança ineficaz. Ainda compõem a imagem depreciativa da Previdência as
* José Cechin é consultor de Previdência da Aggrego Consultores, Professor da Fipecafi, membro da
Associação Nacional de Seguros e Previdência e ex-ministro da Previdência e Assistência Social.
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reiteradas notícias oficiais dos crescentes déficits financeiros, contestados pelas
associações de seus próprios servidores ou refutados sob o argumento de que
se devem a renúncias contributivas e a benefícios de caráter assistencial. Mas
mesmo entre aqueles que acreditam que a Previdência está crescentemente
desequilibrada, nota-se forte oposição a propostas de reforma.
Enfim, de que crise se está falando? Neste artigo, por escolha, “crise” se
referirá ao desequilíbrio financeiro e às suas causas. Como conseqüência, as
soluções indicadas terão por objetivo equacionar esse desequilíbrio.
A Constituição Federal de 1988 imergiu a Previdência no conceito amplo
de Seguridade Social, entendida como o conjunto integrado de ações
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência,
financiadas por contribuições sobre a folha, o faturamento e o lucro. Nesse
conceito de Seguridade Social, o balanço financeiro corrente é feito entre todas
as receitas e todas as despesas da Seguridade e apresenta superávits.
A reforma de 1998 vinculou as contribuições previdenciárias
exclusivamente ao pagamento de benefícios previdenciários. O balanço
financeiro corrente da Previdência – no conceito de diferença entre as
contribuições próprias e as despesas com benefícios previdenciários – tem sido
crescentemente deficitário.
Previdência é distinta de Assistência. Previdência pressupõe contribuições
e tem como objetivo repor renda quando faltarem forças de trabalho, como na
doença, na maternidade, no acidente, na invalidez, na morte e na idade
avançada, entre outras circunstâncias. Assistência, ao contrário, independe de
contribuições e atende os necessitados, identificados por teste de renda e idade
avançada ou condição de deficiência física severa e profunda que os incapacite
para o trabalho. Previdência e Assistência são complementares, pois ambas
pretendem a manutenção de um patamar mínimo de condições de vida.
Tradicionalmente, espera-se que a Previdência também redistribua renda dos
mais ricos para os mais pobres. Ainda que este seja um objetivo louvável, sou
de opinião de que é mais adequado redistribuir renda a partir de contribuições
e tributos outros que não os incidentes sobre a folha salarial.
Inicia-se o artigo explicitando a visão de Previdência que norteará a avaliação
da crise e as propostas para o seu equacionamento. Segue-se mostrando a
insuficiência explicativa das razões da crise popularmente aceitas e identificando as
que têm efetivo poder de explicação. Discorre-se sobre conceitos e critérios a ser
observados pelas propostas de solução e apresenta-se uma lista de mudanças
possíveis, por grau de complexidade técnica, exigência legal e dificuldades políticas.
2. Princípios e fundamentos de uma reforma
Necessita-se de mais uma reforma que permita restabelecer, no longo prazo,
o equilíbrio financeiro na Previdência. Para começar, distingue-se o desequilíbrio
financeiro do atuarial. O financeiro se manifesta no fluxo de caixa como
insuficiência de receitas correntes frente ao pagamento corrente dos benefícios
p revidenciários. O atuarial, de mais difícil entendimento, é o balanço em valore s
p resentes dos fluxos das receitas e despesas previdenciários para um longo período
de tempo, considerando as incertezas do sistema, como a freqüência de doenças,
acidentes e mortes e os tempos de vida.
Uma reforma deve, minimamente, buscar o equilíbrio atuarial para as
novas gerações de seus segurados ou, em outras palavras, compatibilizar os
benefícios com as contribuições. Esse critério encontra respaldo no princípio
Soluções para a crise na Previdência Social, José Cechin, p. 18-34
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constitucional da Emenda n.° 20, que determina que a Previdência seja
contributiva, atuarial e equilibrada.
Previdência é um conjunto de direitos e de deveres¸ definidos no plano de
benefícios, que fixa critérios de elegibilidade e valores, e no plano de deveres,
que compõe o custeio. Esses planos respondem a questões essenciais tais como
quem contribui, sobre o que contribui, quanto contribui, quais instâncias e
condições ensejam o direito a um benefício, de que valor e por quanto tempo,
de forma a não inibir os incentivos à poupança e ao trabalho. Essas questões
devem ser enfrentadas seja qual for o modelo. Esse trabalho trata dos critérios
de elegibilidade e formação do valor dos benefícios.
Essas citadas questões são tão ou mais relevantes do que as relativas à
forma de financiamento (se em repartição simples ou se em modelo de
capitalização) ou à forma de administração (se pelo setor público ou privado).
Não obstante as importantes diferenças entre essas opções, a essência do
problema está em compatibilizar os planos de benefícios com o custeio, levando
em conta o tempo de vida atual e sua evolução esperada.
A vida só é conhecida depois de vivida. Antes, só se tem esperança. Em
cada idade, conhece-se o que passou, mas não o que virá. Ninguém sabe se e
quando vai ficar doente, sofrer um acidente, ficar incapaz para o trabalho, nem
se vai chegar à idade avançada e qual será seu tempo de vida. Todavia, conhecese a incidência desses eventos em uma população, assim como o tempo médio
de sobrevida de cada faixa etária. A Previdência deve considerar essas incertezas.
Para efeito de análise, separam-se os eventos de risco (aqueles que podem ou
não incidir sobre um indivíduo, como doença, maternidade, invalidez, morte em
idade de trabalho, reclusão), dos eventos programáveis, como o cumprimento de
tempo de contribuição ou o alcance da idade convencionada como de
aposentadoria. No risco, conhece-se a probabilidade de ocorrência dos eventos,
mas não se pode especificar a priori quais indivíduos serão afetados. Em
contraposição, o tempo individual que falta para cumprir o tempo de contribuição
e a idade de aposentadoria são conhecidos e certos. Incerto continua sendo o
tempo de vida remanescente depois de alcançada a idade avançada.
Convém tratar diferentemente os dois tipos de eventos. Os benefícios
relativos a eventos programáveis devem guardar estrita correspondência com as
contribuições, mas convém estruturar os de risco na forma solidária e mutualista.
Isso fundamenta uma das propostas de solução a ser discutidas mais adiante.
O significado de estrita correspondência entre o benefício programável e
as contribuições precisa ser esclarecido, pois as contribuições são vertidas
durante o período de trabalho enquanto os benefícios são percebidos durante a
aposentadoria. O tempo de trabalho e as contribuições são conhecidos na data
da aposentadoria; o tempo de sobrevida do aposentado individual não é. Um
sistema estará no equilíbrio atuarial quando os indivíduos receberem, em
média, durante seus tempos de aposentadoria, um valor equivalente à soma das
contribuições vertidas durante a vida de trabalho, acrescidas de remuneração.
Para se estabelecer essa correspondência é necessário enfrentar a incerteza
do tempo de vida. Assume-se que cada aposentado tem um tempo de fruição
da aposentadoria igual à esperança de sobrevida da geração de sua faixa etária.
Se todas as aposentadorias forem calculadas segundo esse critério estará
assegurado o equilíbrio atuarial, porque cada indivíduo receberá, em média,
durante os anos de aposentado, o montante contribuído durante os anos de
trabalho, remunerado com juros. O critério pode ser aceito porque ninguém
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conhece o seu tempo de vida. O cálculo da aposentadoria considerando o
tempo médio de sobrevida corresponde à “decisão por trás de um véu de
ignorância”, de que fala John Rawls em A Theory of Justice. A posteriori, aqueles
que tiverem longevidade maior do que a média terão recebido mais do que
contribuíram e vice-versa. Essa é a expressão da solidariedade do sistema.
Reformas devem objetivar a construção de planos de benefícios e custeio
que sigam esse princípio do equilíbrio atuarial. Além desse, as reformas devem,
também, na medida do possível, respeitar outros princípios igualmente
importantes, como: 1) idealmente, a aplicação das novas regras somente aos
novos entrantes no mercado de trabalho; 2 ) a preservação dos direitos
adquiridos, mas não de vantagens e privilégios moralmente injustificáveis; 3) a
preservação, também, das expectativas de direito ou do “direito acumulado até
a data da reforma”, alterando a “taxa de acúmulo de novos direitos” dessa data
em diante, ou seja, a aplicação das novas regras para tempos a decorrer e não
para tempos decorridos; 4) a não-colocação de indivíduos contra situações de
impossibilidade material, que exigiriam adaptações de quem não tem mais
tempo para tanto. Para que esses critérios possam ser respeitados, faz-se
necessário identificar o desequilíbrio com décadas de antecedência, por
avaliações atuariais e com antevisão dos aumentos dos tempos de vida.
O desenho da Previdência, adotado na unificação dos Institutos de
Aposentadoria e Pensões no INSS na década de 1960, não respeitou o cálculo
atuarial. Naquela década, a Previdência, ainda relativamente jovem, tinha
muitos contribuintes e poucos beneficiários e apresentava elevados superávits
financeiros. Por isso, generosa e não-fundamentada em cálculo atuarial,
prometia benefícios que não poderiam ser sustentados, dado o plano de
custeio adotado. Por vezes o dinheiro encontrava outras aplicações. E a
Constituição de 1988, ao imergir a Previdência no conceito de Seguridade,
reafirmou promessas de ainda melhores benefícios a ser financiados por
contribuições sociais, como referidas na introdução. Mas a confusão de fontes
e de ações mascarou o aprofundamento do desequilíbrio atuarial do sistema
de Previdência. À medida que a Previdência amadurecia, surgiam
desequilíbrios financeiros, que eram enfrentados pela elevação das
contribuições ou redução do valor dos benefícios. Essa forma tradicional de
ajuste esbarrou em todos os seus limites.
O desequilíbrio atuarial não é diretamente visível, e por isso sua invocação
não é capaz de granjear apoio a propostas de reforma, que somente foram
consideradas depois que o desequilíbrio atuarial se evidenciara em déficits
financeiros de proporções insuportáveis, que não poderiam mais ser
equacionados pelos expedientes tradicionais. Ainda assim a tramitação foi difícil
e o resultado das reformas de 1998 e 2003 foi modesto.
Tendo de enfrentar déficits explosivos, as reformas não puderam ser limitadas
a futuros entrantes e tiveram de afetar a todos, inclusive aos aposentados, como na
re f o rma de 2003 que instituiu a cobrança de contribuições sobre aposentadorias e
pensões dos serv i d o res. Como as reformas não estancaram o crescimento do
déficit, a próxima, como as anteriores, já vem tard e .
3. Razões da crise: mitos, erros de desenho, demografia
Como já observado, designa-se por crise o crescente déficit financeiro dos
regimes de Previdência, conceituado como a diferença entre a arrecadação
própria e as despesas com benefícios previdenciários, excluídos os assistenciais
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pagos pela rede do INSS. Esse balanço é diferente do balanço da Seguridade.
O déficit no serviço público é histórico: o servidor não contribuía para sua
aposentadoria, secularmente entendida como extensão do contrato de trabalho.
Mesmo quando instituída, a contribuição não arrecadava o suficiente para as
despesas, pois, dadas as regras de elegibilidade, o número de aposentados e
pensionistas foi se aproximando do de servidores ativos. Na União, por
exemplo, o número de aposentados e pensionistas ultrapassou o de ativos em
1998. As despesas com benefícios previdenciários no setor público alcançaram
4,7% do PIB, em 2002, entre as maiores proporções verificadas no mundo.
No INSS, a tendência ao déficit vinha de longe, mas ele foi sucessivamente
postergado pelos expedientes tradicionais, enquanto a sociedade os aceitava.
Com sua exaustão, o déficit cresceu continuamente a partir de 1995. O
problema se origina pelo lado das despesas que triplicaram como proporção do
PIB entre 1988 acarretam má qualidade do atendimento, informatização
insuficiente, sistemas e 2004, de 2,6% para 7,2%. A despesa de todos os regimes
alcançou R$ 206 bilhões em 2004, ou 11,7% do PIB (Gráficos 1 e 2).

Discorre-se a seguir sobre as razões dessas tendências, começando com
breves comentários sobre explicações correntes, mas insuficientes.
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3.1. Mitos
Explicações popularmente aceitas para o desequilíbrio na Previdência podem
ser classificadas em quatro grupos: 1) deficiências de gestão, que acarretam má
qualidade do atendimento, informatização insuficiente, sistemas permeáveis a
fraudes, sonegação de contribuições, cobrança ineficaz dos créditos
constituídos; 2) inclusão nas contas da Previdência de benefícios com
componente assistencial e renúncias de contribuições, os quais não deveriam
ser financiados por contribuições sobre a folha ou seus substitutos; 3) alta
informalidade do mercado de trabalho; 4) baixo dinamismo econômico.
Todas essas explicações, baseadas em fatos existentes e observáveis,
a p a rentemente lógicas e arraigadas no imaginário popular há muito tempo,
ganharam considerável reforço com as recentes declarações de autoridades do
Ministério da Previdência acerca da freqüência de fraudes e do volume de créditos
em cobrança frente à baixíssima taxa de recuperação. Não há como negar a
existência de fraudes, sonegação e volumosos créditos em cobrança pouco eficaz;
de benefícios de caráter assistencial e de renúncias de contribuições; a alta
informalidade (mais de 40 milhões de pessoas economicamente ocupadas não são
filiadas a nenhum regime previdenciário); o baixo dinamismo econômico; e a
transição demográfica que afeta a estrutura etária da população e vem
aumentando os tempos de vida. Declarações oficiais denunciam a existência de
mais de uma centena de bilhões de créditos “mal-cobrados”; de dezenas de
bilhões em renúncias e benefícios de caráter assistencial; de outras dezenas de
bilhões não-arrecadados devido à informalidade; e de uma dezena e meia de
bilhões, anunciada enfaticamente pelo Ministério, em fraudes nos benefícios.
A conseqüência política dessa visão é clara: para eliminar o desequilíbrio
basta tão somente melhorar a gestão, erradicar as irregularidades, combater a
sonegação, cobrar a dívida e eliminar ou compensar as renúncias e os benefícios
de caráter assistencial. Ninguém ousaria contestar programa desse tipo – promete
o paraíso sem suor e sem lágrimas.
Para que propostas de novas reformas possam ter alguma aceitação pública
será indispensável esclarecer essa questão, isto é, expurgar das contas da
Previdência todos os efeitos da “má gestão”, das fraudes, das renúncias, da
cobrança morosa, da sonegação, e assim por diante. Apesar de não ser propósito
deste texto esclarecer essa questão, adiantam-se algumas observações sobre
esses mitos que povoam o imaginário popular.
Deficiências de gestão
A melhoria da gestão, que deve ser objeto de ação permanente, pode ter
efeitos muito importantes, como a melhoria do atendimento, o aumento na
segurança dos sistemas informatizados, a redução de fraudes e de sonegação e
o aperfeiçoamento da cobrança. No entanto, tenho dúvidas quanto ao
tamanho de seu impacto financeiro, por diversas razões: 1) não se conhece a
extensão das fraudes e sua importância quantitativa somente pode ser estimada
mediante a apuração metódica e a verificação dos casos suspeitos – anos de
trabalho nessa linha resultaram em um número relativamente insignificante de
cancelamentos de benefícios por fraudes; 2) da mesma forma, não se conhece
a extensão da sonegação antes de identificá-la – estimativas conseguem apenas
apontar casos suspeitos que precisam ser verificados; 3) a inexpressiva
recuperação de créditos do elevado estoque em cobrança demanda a melhoria
de métodos, mas note-se que se trata de um estoque finito, parte do qual está
Soluções para a crise na Previdência Social, José Cechin, p. 18-34
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sendo amortizado nos parcelamentos e outra parte é objeto de legítima
contestação cujo desfecho depende de decisão judicial e uma parte expressiva
pertence a empresas falidas.
Renúncias e benefícios de caráter assistencial
Ambos são volumosos e cumprem importantes objetivos sociais. Por isso, não
há razões para serem descontinuados, mas o seu financiamento deveria se dar com
recursos outros que não os da Previdência. Deve-se, portanto, retirá-los das contas
da Previdência ou compensar essas despesas. Tenha-se presente, no entanto, que
mudanças de rubricas orçamentárias melhoram as finanças da Previdência, mas
deixam inalteradas as do setor público consolidado. Ademais, isolar as 7,5 milhões
de aposentadorias rurais, citadas como os benefícios com componente assistencial,
já não deixa equilibrada a Previdência do setor urbano, que, superavitária até 1998,
acumulou, em 2004, um déficit de R$ 12 bilhões.
Informalidade
Essa questão exige maior elaboração porque a formalização tem um alto
potencial de geração de receitas correntes. Por exemplo, se metade dos informais
recolhesse sobre remunerações médias de dois salários mínimos como
contribuintes individuais, seriam geradas receitas anuais de R$ 30 bilhões, ou R$
45 bilhões se fossem empregados. Essa medida praticamente eliminaria o déficit
c o rrente atual.
Formalizar é socialmente importante, porque inclui na proteção social
pessoas ocupadas e suas famílias, e também porque reduz a tolerância à ilegalidade
nas relações trabalhistas. A questão é como conseguir a formalização,
especialmente diante da tese de que a informalidade é devida às altas alíquotas de
contribuição (entre as maiores do mundo). Se conseguida, haveria inegável
impacto positivo nas receitas correntes, mas a pergunta fundamental é se a
f o rmalização também contribuiria para o ajuste atuarial, isto é, para as finanças no
longo prazo. Mostra-se, mais adiante, que não.
Baixo dinamismo econômico
De fato, a economia cresceu pouco depois de 1980. A taxa de crescimento
do PIB de 1980 a 1990 foi de 1,57% e, de 1990 a 2004, de 2,51%; em todo o
período foi de 2,43%. Vários fatores explicam o baixo dinamismo, como o
endividamento externo na década de 1980 e o explosivo crescimento das despesas
e do desequilíbrio previdenciário de todos os regimes a partir de 1988 (despesas
menos contribuições próprias do INSS e dos serv i d o res, sem a cota patronal do
Estado). Em 1995, esse déficit, em valores correntes, somou R$ 19,6 bilhões e,
em 2004, ultrapassou R$ 102 bilhões (Tabela 1).
Os déficits foram cobertos com recursos orçamentários, que
poderiam ter sido destinados a investimentos e ao custeio da prestação de
s e rviços públicos. O valor acumulado do déficit no período 1995-2004,
atualizado pela Selic para julho de 2005, alcança R$ 1,376 trilhão. Caso
se compute uma contribuição dos entes federados como cota patronal na
p roporção de dois para um, o déficit acumulado ainda assim alcançaria R$
914 bilhões. Em outras palavras, o desequilíbrio da Previdência pode
explicar todo o endividamento público (a utilização da Selic, não obstante
infle o valor do déficit, é justificada por re p resentar o custo de
o p o rtunidade do Te s o u ro Nacional).
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É difícil imaginar retomada sustentada do crescimento enquanto não for
equacionado esse desequilíbrio. Sem novas re f o rmas, os déficits continuarão a
crescer, impondo restrições também crescentes aos orçamentos públicos, o que
limita as ações dos governos, pressiona o seu endividamento, impede a queda
dos juros e alimenta a inflação. A percepção desses fatos inibe decisões de
investimento e, por conseqüência, o crescimento sustentado do PIB.
Como esperar, então, que o crescimento do PIB resgate as finanças da
Previdência?
3.2. Erros de desenho
Argumento, a seguir, que a razão essencial para o desequilíbrio financeiro
são os longos anos de atuação da Previdência em desequilíbrio atuarial, o que,
em resumo, significa que os segurados retiram da Previdência, em média,
durante os anos de fruição de benefícios, mais do que suas contribuições durante
a vida de trabalho, acrescidas de remuneração, ainda que meramente contábil.
Um sistema atuarialmente desequilibrado pode apresentar superávits
f i n a n c e i ros durante muitos anos porque, na sua juventude, existem muitos
contribuintes e poucos beneficiários. À medida que o sistema amadurece, a
relação entre o número de contribuintes e o de benefícios cai e a despesa vai
assumindo frações crescentes das receitas até superá-las. No INSS isso aconteceu
em 1995; no setor público, muito antes, embora isso praticamente não fosse
notado, pois as despesas confundiam-se com a folha dos serv i d o res ativos.
O desequilíbrio de longo prazo entre aportes e retiradas por parte de cada
indivíduo decorre de erro de desenho do sistema, que não respeita o cálculo
atuarial. Os casos clássicos são as Aposentadorias por Tempo de Contribuição
(ATC) – ou Serviço (ATS), até a Emenda 20 –, que tinham, para mulheres e
homens respectivamente, períodos contributivos a partir de 25 e 30 anos,
idades de aquisição do direito a partir de 39 e 44 anos (mais baixas no serviço
público pela contagem em dobro de licenças-prêmio não gozadas) e tempos de
fruição da aposentadoria de até 40 e 31 anos. O desequilíbrio atuarial era óbvio,
pois o tempo de fruição era mais longo que o tempo de contribuição; o
benefício era a média dos últimos 36 salários mensais de contribuição; e a
contribuição, menos de um terço do salário.
Soluções para a crise na Previdência Social, José Cechin, p. 18-34
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As aposentadorias por idade, aos 60 e 65 anos, com carência de apenas
cinco anos até 1991, aumentando em 6 meses a cada ano até alcançarem 15
anos em 2011, também têm elevado desequilíbrio atuarial. A mulher
aposentada aos 60 anos desfruta a aposentadoria durante 22,1 anos em média
e o homem aposentado aos 65, durante 15,9 anos – tempos superiores ao de
contribuição. O desequilíbrio é evidente e crescente, pois os tempos de
sobrevida continuam aumentando.
O desequilíbrio atuarial não está apenas nesses casos extremos, mas também
nos casos típicos das ATC, que em média ocorrem aos 50 e 55 anos de idade
respectivamente para mulheres e homens, com 30 e 35 anos de contribuição, e
tempos de fruição de 30,1 e 22,5 anos. Essas situações prevaleciam tanto no
Regime Geral quanto nos Regimes dos Servidores, com a agravante, neste
último caso, de os proventos serem iguais à remuneração integral do carg o .
As reformas corrigiram parcialmente esses desequilíbrios. No serviço
público, passou-se a exigir idades mínimas (55 e 60 anos para mulheres e
homens) e o valor da aposentadoria passou a ser a média dos 80% maiores
salários de contribuição do período iniciado em julho de 1994 ou na data da
primeira contribuição, se posterior. Trata-se de um importante avanço sem que
se tenha atingido o equilíbrio atuarial, pois as idades de aposentadoria são
baixas frente aos padrões internacionais e aos tempos médios de vida e sua
evolução esperada. Ademais, os admitidos até dezembro de 2003 ainda podem
alcançar a aposentadoria integral.
No Regime Geral, foi adotada a fórmula do fator previdenciário para o
cálculo do valor da ATC, para segurados urbanos. Pela fórmula, o valor é
obtido multiplicando-se a média dos salários de contribuição, como explicitado
acima, por um fator que pondera o tempo de contribuição, a idade na data da
aposentadoria, a esperança de sobrevida nessa idade e a alíquota de
contribuição, fixada em 31% (inclui a parte patronal, de 20% da folha total).
Essa fórmula é incomensuravelmente melhor do que a substituída, mas ainda
contém erros atuariais no seu desenho, quais sejam: 1) o acúmulo contábil de
todas as contribuições para o cálculo do valor da aposentadoria, deixando sem
financiamento os benefícios de risco como doença, invalidez, maternidade,
pensão etc.; 2) a utilização da alíquota de 31%, superior à média efetiva, pois a
maioria dos empregados contribui com 8%, e não com 9% ou 11%; os
autônomos com 20%, sem cota patronal; e a cota patronal dos empregadores
domésticos é de 12%; 3) o cômputo de um adicional de cinco anos no tempo
de contribuição das mulheres e professores.
Essas deficiências são parcialmente compensadas pelas contribuições patronais
s o b re remunerações acima do teto que não são contabilizadas para o cálculo dos
p roventos. Mas tenha-se em mente que menos de 5% da população
economicamente ocupada tem rendimentos do trabalho superiores ao teto.
Mencione-se ainda que a nova fórmula se aplica compulsoriamente apenas às ATC,
que são uma diminuta fração do total de benefícios concedidos pelo INSS – 4,6%
das 1.698 mil concessões no primeiro semestre de 2005. A fórmula da média
aritmética simples sem fator para os outros benefícios é ainda mais desequilibrada.
Além desses importantes aspectos, há desequilíbrios nas aposentadorias: 1)
rurais, por insuficiência contributiva e idades de concessão cinco anos inferiores
às urbanas; 2) dos professores, que alcançam o direito com cinco anos a menos
no tempo de contribuição; 3) especiais dos trabalhadores sujeitos a agentes
nocivos à saúde ou à integridade física, por insuficiência de contribuição na
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maioria dos casos, mesmo com os adicionais. Soma-se a todos esses desajustes
atuariais o expressivo alongamento dos tempos de vida, todo ele absorvido pelo
tempo de aposentadoria.
Explicitado o desequilíbrio de desenho do sistema, na forma de retiradas
individuais superiores aos aportes, em média, fica fácil entender porque a
f o rmalização, embora contribuindo positivamente para as finanças correntes,
agrava o desequilíbrio atuarial.
3.3. Demografia
As reformas recentes objetivaram frear o ritmo frenético de crescimento do
número de aposentadorias em idades declinantes. Entre janeiro de 1993 e
janeiro de 1998, o número de ATS mantidas pelo INSS aumentou 90%, isto é,
a uma taxa média anual de 11%, sem precedentes no mundo. Nesse período, a
idade média dessas aposentadorias caiu cinco anos, de 54 para menos de 49.
Ritmo semelhante vinha sendo observado no serviço público.
Estava em curso uma tendência à redução do número de aposentadorias por
idade e ao crescimento do número das ATS. A modernização do Brasil facilitava a
documentação de tempos de serviço e permitia a aquisição do direito à
aposentadoria aos 4 milhões de novos admitidos entre 1968 e 1972. Nada disso
tinha a ver com o aumento dos tempos de vida. Tinha tudo a ver com regras
desequilibradas de elegibilidade aos benefícios, que permitiam aposentadorias a
contingentes crescentes de segurados em idades declinantes. De fato, a queda na
idade média na data da concessão entre 1993 e 1998 foi maior do que o aumento
na esperança de vida da geração de 60 anos, que foi de 4,1 anos entre 1980 e
2002. Esses dois dados mostram que o tempo médio de duração da ATS
aumentou em mais de nove anos, nos vinte anos a partir de 1980.
As re f o rmas, como visto, corrigiram parcialmente os problemas. O que deles
ainda resta deverá ser equacionado junto com o desafio trazido pelo aumento da
longevidade. O IBGE estima que a esperança de vida aos 60 anos aumente outro s
q u a t ro anos nas próximas duas décadas. Não se menospreze o tamanho da
mudança: oito anos no período de uma vida de trabalho, o que equivale a 40% do
tempo atual médio de fruição de uma aposentadoria.
Em razão desses esperados aumentos da longevidade, somados à queda da
fecundidade, o IBGE estima que o número de pessoas com mais de 60 anos
aumentará dos atuais 16,3 milhões (8,8% da população) para 34,5 milhões
(15,1%), em 2025, e 64,1 milhões (24,7%) em 2050.
Atualmente, o número de benefícios previdenciários de todos os regimes é de
23,7 milhões ou 12,9% da população, uma proporção muito alta se comparada
com o percentual de idosos. Sem mudanças nas regras, o percentual de benefícios
acompanhará o percentual de idosos, alcançando cerca de 24% da população em
45 anos. Como esses benefícios serão pagos, se cada pessoa em idade ativa terá de
custear o dobro do número de benefícios que custeia hoje? Pode-se alegar que o
aumento da produtividade nesse horizonte permitirá a cobertura das despesas. Mas
mesmo nessa hipótese, todo o ganho de produtividade deveria ser tributado e
destinado ao pagamento do contingente de beneficiários. Não parece uma
hipótese factível.
4. Soluções
Espera-se que as reformas resolvam o problema que as motivaram: estancar
o vertiginoso crescimento do desequilíbrio financeiro. Aqueles que esperavam,
Soluções para a crise na Previdência Social, José Cechin, p. 18-34
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talvez inadvertidamente, a redução imediata do déficit ficaram desapontados
com os resultados. No entanto, a redução imediata do desequilíbrio financeiro
exigiria: 1) reduzir o número de benefícios; 2) diminuir seus valores; 3 )
aumentar as contribuições.
Nenhuma dessas opções está disponível, pois: 1) conquanto se possam
suspender as novas concessões e cancelar os benefícios fraudados, não se
administra a taxa de decremento dos benefícios já concedidos, o que ocorre por
falecimentos – uma tarefa da natureza; 2) a redução do valor dos benefícios é
politicamente inviável, tendo sido obtida no passado pelo efeito corrosivo da
inflação no seu poder de compra; 3) o aumento da arrecadação por elevação das
alíquotas deve ser descartado, pois elas já são as mais altas do mundo e causam a
elevada informalidade; e 4 ) da mesma forma, por formalização, pois, como visto,
ela gera receitas correntes, mas às custas do agravamento do desequilíbrio atuarial.
Em resumo, por serem inviáveis ou impraticáveis as medidas necessárias para a
redução imediata do déficit corrente, resta como solução aprovar mais uma re f o rm a
que mude o sistema de direitos, que introduza o equilíbrio atuarial pelo menos para
os novos entrantes no mercado de trabalho e, assim, permita acenar com a redução
da carga contributiva. Os efeitos sobre as finanças demorarão a chegar, mas a
melhoria atuarial que pode ser obtida fornece sinais de maior solvência futura do
sistema, aumentando a confiança na capacidade de financiamento público, fator
necessário para a sustentação do crescimento econômico.
Sem novas reformas, corre-se o risco da volta da depreciação das
aposentadorias pela inflação, que é o mecanismo nefasto e natural para o
encontro de contas. Viria com o crescente estrangulamento financeiro do setor
público, o aumento do seu endividamento, a manutenção de altas taxas de juros
que reduzem o dinamismo econômico, e uma tolerância à inflação mais alta.
Descartada a meta da redução imediata do déficit corrente, a reforma deve
objetivar o equilíbrio atuarial, de modo que, com o tempo, o sistema possa
também convergir para o equilíbrio financeiro. Não é porque seus efeitos
financeiros tardam trinta anos que a reforma deve ser rejeitada, afinal trinta anos
estão mais perto do que nunca. Se adotada, um dia os efeitos chegam; se não,
nunca chegam. Se a idade mínima de 65 anos tivesse sido adotada em 1995, já
teríamos dez anos de regras mais bem adaptadas à atual esperança de vida e a
despesa já seria menor.
Sugere-se que as propostas, destinadas ao Regime Geral e ao Regime Próprio
dos Servidores, girem, em essência, em torno do alongamento dos tempos de
contribuição relativamente aos tempos de fruição dos benefícios, de forma que o
seu financiamento seja suportável, mesmo com o encolhimento da fração
economicamente ocupada da população.
Existem muitas formas de se implementar essa idéia. Segue uma lista de
algumas.
4.1. Adoção de idade mínima para todos os benefícios programáveis
Proposta: Extinguir a ATC e admitir somente Aposentadorias por Idade, não
antes dos 65 anos, para todos os benefícios programáveis, independentemente de
g ê n e ro (mulher ou homem), ocupação (urbana ou rural, professor ou não) e
forma de contratação (celetista ou servidor estatutário); calcular o benefício
pela média dos salários de contribuição de 35 anos. Trata-se de uma solução
simples, óbvia, de fácil intelecção, predominante no mundo e alinhada com os
tempos de vida. Seus efeitos podem ser avaliados pelo número de pessoas que
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seriam afetadas se a medida se aplicasse imediatamente a todos os segurados que
ainda não adquiriram o direito, conforme segue:
Trabalhadores rurais: aposentam-se por idade aos 55 (mulheres) e 60 anos
(homens). Ocorreram 1.430 mil aposentadorias no qüinqüênio 2000-2004. Se
as idades tivessem sido as mesmas para os segurados urbanos, 60 e 65 anos,
essas aposentadorias teriam sido postergadas para o qüinqüênio seguinte. Com
idade limite única de 65 anos, as mulheres teriam de postergar por dez anos.
No fim do décimo ano, teriam sido evitadas cerca de 2,1 milhões de
aposentadorias e a despesa corrente nesse décimo ano seria cerca de R$ 10
bilhões menor. Menor seria também o desequilíbrio atuarial e o subsídio
embutido nessas aposentadorias, pois o tempo de duração também seria menor.
Aposentadoria por idade das mulheres: elas se aposentam por idade a partir
dos 60 anos. No INSS, no primeiro semestre de 2005, aposentaram-se por idade
87 mil segurados; se 45% foram do sexo feminino, cerca de 7 mil mulheres em
cada mês teriam de adiar a aposentadoria por 60 meses, resultando em 420 mil
adiamentos e uma despesa evitada no quinto ano de no mínimo R$ 2,2 bilhões.
ATC no INSS: aos 30/35 anos de contribuição, independentemente de
idade. No primeiro semestre de 2005, ocorreram 77,7 mil ATC, com idade
média em torno de 54 anos. A exigência de idade mínima de 65 anos adiaria
cerca de 13 mil concessões mensais por 11 anos em média. Nesse ritmo, ao fim
de 11 anos, teria sido adiado 1,7 milhão de aposentadorias, reduzindo a despesa
corrente desse ano em mais de R$ 20 bilhões. Em termos atuariais, entretanto,
a economia de valor presente não seria muito significativa, pois a fórmula do
fator ajusta o valor corrente do benefício de acordo com a idade, o tempo de
contribuição e o tempo de fruição.
Professores do ensino infantil, fundamental e médio: em 2002, havia 2,4
milhões de professores em atividade, a maioria pertencente ao serviço público.
Normalmente, eles se aposentam por tempo de contribuição, com cinco anos a
menos no tempo normal requerido. O impacto do adiamento está embutido na
estimativa anterior.
Servidores públicos: a preponderante maioria se aposentava por tempo de
contribuição em idades muito baixas. As reformas passaram a exigir para novos
admitidos idades mínimas de 55/60 anos, preservando-se o direito da
aposentadoria antecipada para admitidos até dezembro de 1998, aplicando-se
um redutor para determinar seu valor. Estima-se que os admitidos até
dezembro de 2003 escolham o adiamento da data de retiro para obter a
aposentadoria integral. A exigência de idade mínima de 65 anos faria com que
a grande maioria adiasse suas aposentadorias por 10 ou 5 anos.
Ressalte-se mais uma vez que o impacto atuarial da idade mínima seria
expressivamente maior do que o financeiro porque, aposentando-se com mais
idade, a duração do benefício seria encurtada e, dessa forma, no longo prazo, a
proporção de benefícios na população tenderia a cair (exceto se o aumento dos
tempos de vida for muito grande).
4.2. Flexibilidade versus rigidez – capitalização, contas escriturais,
fórmula do fator
Proposta: Capitalização plena, capitalização escritural, ou fórmula revisada do fator.
Embora simples, de fácil entendimento e de efeitos certos, a solução anterior
introduz rigidez no mercado de trabalho, o que não é desejável nem para os
empregadores nem para os segurados. Um segurado pode desejar ou ter de
Soluções para a crise na Previdência Social, José Cechin, p. 18-34
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i n t e rromper sua vida de trabalho antes da idade mínima, mesmo que isso importe
um benefício de valor mensal menor. Por que impedi-lo de exercer essa opção?
A l t e rnativamente, um empregador pode ter de descontinuar ou diminuir o
tamanho de seu negócio, exigindo uma diminuição do quantitativo de
e m p regados. O ajuste poderia se iniciar pelos empregados que já tivessem longo
tempo de contribuição, permitindo-lhes acesso a uma aposentadoria, ainda não a
plena da idade mínima.
Regras flexíveis, que permitam escolhas, não pioram a situação dos indivíduos
e dos empregadores. Mas pressupõem que o valor corrente do beneficio seja
d e t e rminado por cálculo atuarial, para que cada segurado financie, em média, sua
própria aposentadoria. Aplicado a todas as concessões, ficaria eliminado o
desequilíbrio atuarial e, com a cessação progressiva dos benefícios antigos, o
sistema caminharia para o equilíbrio financeiro, exceto em situações de grande
redução da fração ocupada da população.
Há várias possibilidades, entre elas: 1) a migração para sistema capitalizado,
com o pré-financiamento integral das aposentadorias; 2) a adoção de sistema de
capitalização escritural, mantendo o regime de repartição, mas calculando o valor
da aposentadoria como se fosse de capitalização; 3) a adoção de fórmula
simplificada do fator previdenciário que emule regime de capitalização escritural.
Capitalização plena: pré-financiamento integral das aposentadorias.
Defendida pelo mercado financeiro e por instituições internacionais multilaterais,
especialmente a partir dos anos 1990, por influência do modelo chileno adotado
em 1981, é apontada como a única forma capaz de fazer frente aos aumentos, nem
sempre corretamente antevistos, dos tempos de vida, ao declínio da fecundidade
e, portanto, à redução da proporção economicamente ativa da população. A
solução, na prática, transfere do Estado para os participantes os riscos da
longevidade, de erros de desenho, de administrações incompetentes, de
ingerências políticas indevidas. Desequilíbrios de qualquer origem, como erros de
desenho, de gestão, de estimativa de tempos de vida, terão de ser suportados pelos
segurados e não mais pelo Estado. Tem o inconveniente de requerer a explicitação
do custo de transição, que é o custo das aposentadorias do regime de re p a rtição e
a reversão ou reconhecimento das contribuições a ele feitas por aqueles que,
estando no mercado, migrarem para o novo regime, já que as contribuições serão
dirigidas para o fundo de capitalização. Esse custo, no Brasil, é da ordem de duas
a três vezes o PIB, em razão de se admitirem aposentadorias de pessoas de baixas
idades. Para diluir esse custo, a capitalização poderia ser compulsória somente para
os novos ingressantes no merc a d o .
Capitalização escritural: adotada na Suécia e na Itália, entre outros países, e
fonte de inspiração para a fórmula do fator no Brasil. O sistema continua de
repartição simples, mas o valor da aposentadoria é calculado como se fosse de
capitalização plena. É desenhado para igualar os valores presentes das contribuições
e benefícios, eliminando todos os subsídios cruzados. Tem a vantagem de evitar a
explicitação do custo de transição. A aplicação imediata para todos fica dificultada
pela inexistência ou não-confiabilidade de informações de remuneração do período
pré-plano Real.
Fator Previdenciário: versão simplificada da capitalização escritural, que pode
ser aplicada imediatamente a todas as novas concessões. Aproxima os valore s
p resentes sem necessariamente igualá-los.
Essas escolhas fornecem solução adequada para as Aposentadorias por Tempo
de Contribuição e por Idade, mas produzem valores insuficientes para os
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benefícios de risco, especialmente nos casos de morte e invalidez de segurados de
baixas idades ou com curto tempo de contribuição. Por isso, as modalidades
referidas seriam re s e rvadas para os benefícios programáveis. Os benefícios de risco
teriam outra regra para determinar seus valores. Para implementar esse modelo de
financiamento separado é necessário decompor a atual alíquota de contribuição em
duas parcelas – uma destinada a financiar os benefícios programáveis e outra para
financiar os de risco. Para os primeiros, seria aplicada a estrita equivalência entre os
valores presentes das contribuições e benefícios. Para os outros, manter-se-ia o
regime de repartição simples ou de re p a rtição de capitais de cobertura e o risco
seria financiado solidariamente.
4.3. Fator previdenciário revisto
A mudança menos traumática para o caso brasileiro seria a adoção de uma
fórmula revisada do fator, com a separação do financiamento e a especialização
de alíquotas, pois assim se evitaria a explicitação do custo de transição e as
complexidades técnicas e políticas das outras duas opções.
Os benefícios de risco teriam financiamento separado próprio, em regime de
re p a rtição simples ou de re p a rtição de capitais de cobertura. Os programáveis seriam
calculados por fórmula revisada do fator, substituindo-se a alíquota de 0,31 da atual
f ó rmula pela parcela destinada a financiar esses benefícios. Como essa parcela será
menor, os segurados serão induzidos a adiar a data da aposentadoria para obter um
valor considerado satisfatório. Os subsídios cruzados seriam eliminados, exceto os
decorrentes de tempos de vida desiguais. Com isso, ficaria possível reduzir a alíquota
total de contribuição e acenar inclusive com a pro g ressiva redução, até sua completa
eliminação, da cota patronal sobre valores em excesso ao teto.
5. Possíveis mudanças
Avaliam-se, nesta seção, duas das propostas anteriores, segundo o grau de
dificuldade legal e política. A primeira é a da fixação de idade mínima única e a
segunda é a aplicação de uma fórmula revista do fator para todos os benefícios
p rogramáveis, com separação de alíquotas. Discorre-se sobre diferentes opões de
implementação de forma a superar mais facilmente eventuais resistências.
5.1. Idade mínima
Consideram-se, primeiramente, os aspectos legais. A fixação de idade mínima
como requisito essencial para a aposentadoria dos trabalhadores do setor privado e
dos servidores públicos requer emenda constitucional. Isso porque a Constituição
assegura o direito: 1) à ATC independente de idade; 2) à aposentadoria das
mulheres e professores com cinco anos a menos no tempo de contribuição; 3) à
aposentadoria dos rurais com cinco anos a menos na idade. Como é notório,
emendar a Constituição sempre tem alto custo político.
O segundo aspecto importante é como enfrentar as resistências esperadas.
Para isso, seriam necessárias campanhas de esclarecimento ao público, que
explicitem as razões das dificuldades, que se baseiem em argumentos facilmente
compreensíveis, e que mostrem o caráter de justiça social das propostas.
Felizmente, o critério de idade mínima é de fácil entendimento e alinhado com a
doutrina internacional e com as atuais esperanças de vida. As diferenças hoje
existentes nos tempos de contribuição ou nas idades de aposentadoria foram
i n t roduzidas, por algum motivo, em algum momento do passado. Atualmente não
poderiam ser fundamentadas em diferenças de penosidade do trabalho ou de
Soluções para a crise na Previdência Social, José Cechin, p. 18-34
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esperanças de vida entre as ocupações (urbanos e rurais, professores e nãop ro f e s s o res). Quanto a gênero, as mulheres têm esperança de vida maior.
O terceiro aspecto é a forma de determinação do valor do benefício. Propõese tomar por referência os salários de contribuição de toda a vida de trabalho, mas
nunca inferior, por exemplo, a 35 anos. Para completar esse período, adotar-se-ia
remuneração zero nos anos sem contribuição. A fórmula do fator previdenciário
poderia ser aplicada como forma de se manter um mecanismo de ajuste automático
ao aumento da longevidade.
O quarto aspecto importante é a quem aplicar a mudança. Para evitar maiore s
resistências por parte da atual população de segurados, sugere-se aplicá-la a todos os
novos ingressantes no mercado de trabalho ou, alternativamente, aos que, estando
no mercado, tenham, por exemplo, menos de 30 anos de idade no ano da
promulgação da emenda. Para os outros ainda sem direito adquirido, pode-se
adotar uma regra de transição que exija, de imediato ou em algum tempo posterior
( d e c o rridos, por exemplo, cinco anos de prazo), idades mínimas de 55 e 60 anos,
já prevalecentes no serviço público, e seu aumento progressivo de alguns meses a
cada ano até alcançarem a idade mínima única.
As alíquotas necessárias para financiar exclusivamente a aposentadoria aos 65
anos de idade seriam inferiores às atuais1. Para ingressantes no mercado aos 30 anos
de idade e taxa de juros de 6% ao ano, a alíquota de 11,2% seria suficiente para
financiar a aposentadoria para a esperança de sobrevida atual de 17 anos; para a
esperança projetada para 2025, de 21 anos, a alíquota seria de 12,6%. Para entrada
aos 25 anos de idade, as alíquotas seriam ainda menores, de 8,51% e 9,55% (Tabela
2). Essa Tabela também mostra que o resultado é muito sensível à taxa de juros. A
taxa de 6% é baixa para as prevalecentes no Brasil de hoje, mas muito alta para
horizontes previdenciários.
A essas alíquotas seria preciso adicionar a parcela destinada a financiar os
benefícios de risco (entre 7% e 8%). A alíquota total não precisaria chegar a 20%,
bastante inferior à atual. Uma re f o rma nesses termos poderia fixar um cronograma
de redução das alíquotas. Os parâmetros do modelo (idades de aplicação da nova
regra e das regras de transição) poderiam ser negociados com o cronograma de
redução das alíquotas de contribuição.

1 As

alíquotas atuais são de 8%, 9% ou 11% para o trabalhador com teto; 20% do empregador sem teto, acrescida
do seguro acidente de trabalho entre 0,5% e 6% e do adicional por exposição a agentes nocivos de 6% 9% ou 12%.
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5.2. Fator previdenciário revisto
O aspecto legal é claro: a Emenda 20 re t i rou da Constituição a regra de cálculo
da aposentadoria do Regime Geral que era baseada na média dos 36 últimos salários
de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês. E a Emenda 41 eliminou a
secular regra da integralidade da aposentadoria para servidores admitidos após sua
publicação. Essas re f o rmas abriram caminho para se adotar, por lei ordinária, novas
f ó rmulas de fixação do valor das aposentadorias, o que foi feito pelas leis 9.876/99
(INSS) e 10.887/04 (servidores). Ambas alongaram o período de referência para o
cálculo do valor da aposentadoria para os 80% maiores salários de contribuição do
período que inicia em julho de 1994 ou na data da primeira contribuição, se
posterior. Mas o fator foi adotado somente para os segurados do INSS.
Lei ordinária pode revisar a fórmula do fator e torná-la obrigatória para
todos os benefícios programáveis do Regime Geral e dos Regimes Próprios. A
mesma lei poderia criar duas alíquotas e dois fundos de financiamento, um para
os benefícios programáveis e outro para os de risco. A fórmula não seria
aplicada às aposentadorias rurais, por serem de salário mínimo e terem idades
fixadas na Constituição. Haveria necessidade de uma Emenda Constitucional
que aplicasse a elas a idade mínima universal de 65 anos. Resistências devem ser
esperadas, ainda que a solução não constitua novidade. A fórmula objetivaria
fazer justiça contributiva, isto é, devolver a cada segurado as suas contribuições.
Como resultado, ter-se-ia uma previdência sustentável.
Quanto aos rurais, propõe-se elevar a idade mínima para 65 anos para
ambos os sexos, como forma alternativa para reduzir o subsídio implícito nesses
benefícios, em vez de se aumentar suas contribuições, dada sua baixa capacidade
contributiva. A fórmula definiria o valor da aposentadoria de forma a respeitar
o equilíbrio atuarial. A alíquota adotada na fórmula, já devidamente separada da
alíquota para financiar os benefícios de risco, seria a necessária para financiar os
benefícios programáveis.
A aplicação universal do fator a todas as aposentadorias, quer do serviço
público quer do setor privado, dispensa o estabelecimento de idades mínimas
uma vez que estaria alterando apenas a fórmula de cálculo do valor das
aposentadorias. O tempo de contribuição adotado na fórmula deve ser o tempo
efetivo, sem contagens de tempos fictícios (os cinco anos adicionais das
mulheres e professores). Os segurados poderiam se aposentar, desde que
tivessem pelo menos 30/35 anos de contribuição, independente de idade, ou a
partir dos 65 anos de idade, independente de tempo de contribuição,
calculando-se, em todos os casos, o valor do benefício pela fórmula atuarial.
O adiamento da aposentadoria seria sempre premiado com o aumento do
valor mensal corrente do benefício. Cada segurado receberia, a título de
aposentadoria programável, o que lhe coubesse pelo cálculo atuarial. Se o valor
ficasse menor do que o convencionado como benefício mínimo assistencial, o
segurado adiaria a data ou, se obedecesse ao requisito de renda ou idade, o valor
seria complementado pela Assistência Social. Essa regra pode ser aplicada
imediatamente a todos os que ainda não têm direito adquirido ou, com vistas a
reduzir resistências, ser introduzida paulatinamente.
5.3. Teto e Previdência complementar para os servidores
As emendas constitucionais antes referidas facultam aos entes federados,
mediante lei, limitar as aposentadorias de seus futuros servidores ao teto do Regime
Soluções para a crise na Previdência Social, José Cechin, p. 18-34
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Geral, desde que a eles seja oferecido plano de previdência complementar de
contribuição definida. Implementada essa faculdade, as aposentadorias passariam a ter
duas componentes: uma básica, limitada ao teto do Regime Geral, de valor definido
por fórmula do fator como no item anterior; e uma complementar, de capitalização
plena e na modalidade de contribuição definida. Isso aproximaria os Regimes de
Previdência e limitaria o risco atuarial do Estado apenas aos valores até o teto.
O custo de transição é pequeno no início, cresce durante pouco mais de duas
décadas, cai abruptamente na terceira década, e cria significativas economias para o
Estado a partir do trigésimo ano. Essa solução se aplicaria somente para os
admitidos após a publicação da lei, continuando necessária a re f o rma nos moldes do
caso anterior para serv i d o res existentes na data da lei e para a parcela básica do
benefício dos novos admitidos.
6. Construindo viabilidade política
A tarefa mais importante para obter sucesso é a construção da viabilidade
política para uma proposta que resolva o problema que a motivou. Isso requer um
conjunto amplo de ações, dentre as quais uma primeira grande ação é avaliar
quantitativamente as explicações fáceis, aparentemente lógicas e fundadas em
situações concretas, referidas neste texto como mitos arraigados no imaginário
popular. Sem uma resposta clara para essas visões, não haverá apoio da opinião
pública, sem o qual os congressistas não votam. As razões da crise devem ser
comunicadas de forma direta e objetiva.
Necessita-se persuadir a sociedade de que, eliminados os efeitos da gestão
deficiente, ainda resta uma tendência ao desequilíbrio explosivo e que, portanto, as
reformas são necessárias. Comunicar de forma persuasiva exige a ação de um líder
convencido a capitanear o processo. Persuasão do público pressupõe propostas
baseadas em critérios justos, universais, aplicados sem exceções; e tecnicamente
c o e rentes, objetivas, defensáveis e simples para serem assimiladas. Os form a d o res de
opinião, as lideranças sindicais, as associações da sociedade civil devem ser
e s c l a recidos sobre as razões do desequilíbrio existente, as conseqüências de não
reformar o sistema, as soluções possíveis, as escolhas feitas em outros países.
Faz-se necessário evidenciar que o modelo pode ser financiado por
contribuições suportáveis por todos os cidadãos, que é sustentável no tempo, que
resiste a turbulências e conjunturas adversas. Auxilia esse processo de construção de
viabilidade o estabelecimento de um cronograma prefixado e factível de redução de
carga contributiva para os segurados e para os empregadores. Atua no mesmo
sentido evidenciar que a solução respeita direitos adquiridos, mas não privilégios
moralmente inaceitáveis; que não coloca pessoas contra impossibilidades materiais;
que respeita expectativas (isto é, muda critérios de elegibilidade para tempos a
d e c o rrer e não para tempos decorridos).
Requer-se, finalmente, mostrar que a re f o rma aplica regras atuarialmente
equilibradas para todos os novos ingressantes no mercado, independentemente de
g ê n e ro, ocupação, situação urbana ou rural, servidor público ou trabalhador do
setor privado, e também exige esforço adicional daqueles que já estão no mercado,
esforço esse pro p o rcional ao tempo que faltava, pelas regras antigas, para a
aquisição do direito.
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The social clause in the World
Trade Organization:a backlash
against freer and fairer
international trade
Roberto Di Sena Júnior*
Abstract: This article analyses one of the most controversial issues in
the international trade arena: the attempt of introducing a social clause
in the WTO agreements. There are many arguments that should be
considered in order to develop a broader and consistent view about
this issue, especially because of the possible effects that can impair the
gains of developing countries in the multilateral trading system. This
paper establishes the main routes of discussion and highlights the
conflicting arguments of developed and developing countries.
Emphasis is given to the Brazilian as well as other Latin-American
countries’ reasons with the purpose to stress the contradictions and
deficiencies of the so-called social clause, which is commonly resorted
by those who support a formal linkage between international trade
(and therefore trade sanctions) and labour standards.
Keywords: Labour standards, social clause, international trade, World
Trade Organization (WTO), International Labour Organization (ILO).

1. Introduction
The issue of whether a formal link between trade and labour standards should
be established is not a new one. The Havana Charter, which resulted from the
United Nations Conference on Trade and Employment (1947), had already
w o rried about the impact of different labour standards on international trade. In
that occasion, officials of the countries gathered in Havana reckoned that unfair
working conditions, particularly those held in the production for export, were
disquieting to the international trade, and for this reason should be eliminated.
Despite the efforts, the Havana Charter was not ratified by the U.S.
Congress, circumstance which mostly determined the failure of the establishment
of the International Trade Organization (ITO). Notwithstanding, on January 1st
1948, the emptiness left by the ITO was fulfilled thanks to the signature and
enforcement of the General Agreement on Tariffs and Trade (Gatt) through the
P rovisional Application Protocol1. Although, the idea conceived in article 7 of the
Havana Charter (“Fair Labour Standards”) was not absorbed by the Gatt2.
* R o b e rto Di Sena Junior has a Master degree in Law and International Relations (Federal University of Santa
Catarina) and is Professor of International Law at the Univali University (Brazil). E-mail: disena@univali.br
1 The Gatt Provisional Application Protocol was originally ratified by 23 countries: Australia, Belgium, Brazil,
Brunei, Canada, Ceylon (currently Sri-Lanka), Chile, China, Cuba, Czechoslovakia (divided nowadays between
Slovakia and Czech Republic), France, India, Lebanon, Luxembourg, The Netherlands, New Zealand, Norway,
Pakistan, Rhodesia (currently Zimbabwe), Syria, South Africa, United Kingdom and the United States.
The social clause in the World Trade Organization..., Roberto Di Sena Júnior, p. 35-46
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For a long time on, the controversy regarding labour standards and social
matters was postponed due to the Gatt’s eff o rts to reduce tariffs. The issue was
only brought to attention during the Uruguay Round, when developed countries,
especially the United States, France and Norway, pushed forward the introduction
of a social clause within the Marrakech Agreement.
Despite the failure of this attempt, the issue was once more subject to debate
during the first World Trade Organization (WTO) Ministerial Conference held in
Singapore (1996). In this opportunity, developing countries fiercely opposed to
consider the issue in the recently created WTO and succeeded in accomplishing
their interests through the Ministerial Declaration’s paragraph 4.
The international community has debated the possible introduction of a
social clause in the multilateral trading system since the 1940s, but time has not
contributed to smooth the long-lasting disagreements. Developing countries are
firmly contrary to the insertion of social clauses in trade agreements. They predict
that their exports would be harmfully affected by these clauses and declare that
arguments managed in favour of a social clause conceal protectionist intere s t s .
On the other hand, developed countries state that other countries’ low labour
standards make the maintenance of their own workers’ rights, at best, costly and
unattractive. According to this perception, developing countries attain an unfair
advantage by not enforcing international recognised labour standards. This policy
would thus assist them to produce cheap goods, threatening the world with
industries transfers from developed to low-labour-cost developing countries.
The issue is very complex and certainly demands a much deeper analysis than
that one could possibly do in a few-pages article. Given this background, the main
purpose of this paper is, firstly, to establish a functional concept of social clause;
secondly, to explain whether a formal link between international trade and labour
standards is helpful or not for both developed and developing countries; and
thirdly, to justify why developing countries are so resolutely against such linkage.
In order to achieve the above mentioned goals, this article was divided in
t h ree sections: Section 2 analyses the status of the issue in the WTO; Section 3
highlights the main arguments managed by developed countries; Section 4
underscores the viewpoints of Latin American countries (particularly Brazil,
Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia and Peru) re g a rding the social clause; and
Section 5 offers some concluding remarks.
2. The discussion over a social clause in the WTO
There has been discussion concerning a formal linkage between labour
standards and international trade for a long time, but no consensus has been
reached ever since. This dissent clearly is due to the strong opposition of
developing countries, which re p resent the majority of the 145 WTO members3.
2

A rticle 7(1) of the Havana Charter states: “The Members recognize that measures relating to employment
must take fully into account the rights of workers under interg o v e rnmental declarations, conventions and
agreements. They recognize that all countries have a common interest in the achievement and maintenance of
fair labour standards related to productivity, and thus in the improvement of wages and working conditions as
p roductivity may permit. The Members recognize that unfair labour conditions, particularly in production for
e x p o rt, create difficulties in international trade, and, accordingly, each Member shall take whatever action may
be appropriate and feasible to eliminate such conditions within its territory”.
3 The discussion over labour standards and international trade is not new. In fact, according to Dunoff,
“since the mid-19th century reformers seeking laws to shorten work hours or prohibit child labour have
confronted the argument that such measures would result in a competitive disadvantage vis-à-vis nations
with lower standards” (Dunoff, 1999, p. 740).
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The attempt to establish international and enforceable labour standards is
mainly upheld by developed countries. They continuously demonstrate that the
development of a multilateral trading order claims the harmonisation of labour
costs, given that this element is an imperative condition to sustain competitiveness
at an appropriate level (Lafer, 1994, p. 162). However, the aversion of developing
countries in accepting the addition to the multilateral trading system of issues that
break with its original scope, such as social and environmental subjects, has
contributed to increase the gap among WTO members.
Developing countries dread that labour standards can be used as protectionist
b a rriers to restrain the exporting of labour-intensive goods. Developed countries
take part in the dispute with a diff e rent thought: they assess labour standards as
human rights that must be there f o re enforced alike.
The loathing of developing countries is not senseless, since trade remedies
(e.g. antidumping remedies, countervailing measures, safeguards and technical
requirements) were once conceived to avoid unnecessary restraints to free trade
and, nowadays, are widely used as non-tariff barriers, posing a great challenge to
international trade (Bhagwati, 2002).
Developing countries’ suspicions rely on the view that a social clause can be used
as a tool to curb free trade and its own exports. In this regard, Langille underscore s
that “in developing nations there is a widespread view that the motivations behind the
pursuit of the labour standards agenda are nothing more than disguised protectionism
on the part of the developed nations” (Langille, 1997, p. 31).
F ree trade critics claim that the existing competition between goods
p roduced in developed countries and those imported from nations that do not
enforce internationally recognised labour rights is unfair. On the other hand, fre e
traders usually refer to labour standards diversity as a genuine and legitimate
comparative advantage (or disadvantage) and for this reason should not be plagued
(Trebilcock and Howse, 1999, p. 441).
The gap between these two blocs has grown steadily and nowadays the debate
over a social clause and the so-called labour standards is in the front row of the
multilateral trading agenda. Moreover, this happens while the resistance of WTO
members in agreeing on a formal trade-labour link has raised and remains extremely
controversial, as could be undoubtedly seen during the Singapore Meeting.
The WTO Ministerial Conference held in Singapore in 1996 had a
troublesome beginning (Panagariya, 2001, p. 1). This was due to the joint U.S.Norway proposal to establish a working party to address labour standards, which was
immediately and widely refused by developing countries (Singh and Zammit, 2001,
p. 82). At the end of the meeting, the will of the latter prevailed and the members
recognised that the WTO was not the suitable place to address social issues.
Through article 4 of the Declaration approved by the Ministerial Conference,
WTO members gathered in Singapore reaffirmed that labour standards should be dealt
by the International Labour Organisation (ILO). The article 4 states the following:
We renew our commitment to the observance of internationally recognized core
labour standards. The International Labour Organization (ILO) is the
competent body to set and deal with these standards, and we affirm our support
for its work in promoting them. We believe that economic growth and
development fostered by increased trade and further trade liberalization
contribute to the promotion of these standards. We reject the use of labour
standards for protectionist purposes, and agree that the comparative advantage
The social clause in the World Trade Organization..., Roberto Di Sena Júnior, p. 35-46
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of countries, particularly low-wage developing countries, must in no way be put
into question. In this re g a rd, we note that the WTO and ILO Secretariats will
continue their existing collaboration (WTO, §4, WT/MIN(96)/DEC ).

Alongside social clause and labour standards common concerns, lies the
attempt to enforce them through trade sanctions. The eff o rt to make labour
standards compulsory becomes stronger as a means to compensate for tariff cuts
and to avoid capital transfers, which allow companies with international mobility
to profit from diff e rent labour standards around the world.
A c c o rding to many scholars, the United States is one of the main supporters
of the linkage between labour standards and international trade (Singh and
Zammit, 2001, p. 4; Brown, 2001, p. 41; Maskus, 2001, p. 63). American foreign
trade policy is very complex and it basically responds to the powerful lobby of
unions and domestic industries allegedly injured by the competition of countries
with low labour standards. However, in the United States there are also groups
who advocate globalisation regardless the inhumane working conditions that can
be eventually found in companies placed abroad. In the other side of the Atlantic,
European countries remain divided. Only a few countries, for instance, France and
Norway, clearly support a formal trade-labour link.
What must be explained is that, although developing countries resist to the
introduction of a social clause in the WTO framework, they do not oppose to the
adoption of a “social level” for globalisation. In fact, developing countries are
forcefully against the use of trade sanctions as a means to promote higher labour
standards, but they are not against the standards themselves. However, the main
question still remains: how to achieve a higher social level without spoiling the
situation of developing countries and their workers with trade sanctions?
Even after the explicit wording of article 4 of the Singapore Ministerial
Declaration, the United States pursued the establishment of a connection between
labour issues and the trade agenda. For instance, during the Seattle Ministerial
Conference (1999), U.S. officials once more tried to address the theme, but the
proposal b rought so much controversy and embarrassment that it can be definitely
pointed out as one of the causes of the Seattle failure (Abreu, 2001, 109).
During the two years that followed the First Ministerial Conference, the
United States alone put in doubt the obvious interpretation of the Declaration’s
paragraph 4. In January 1999, putting aside the most evident meaning of the
above-cited paragraph, U.S. officials proposed the establishment of a “working
party” to deal with trade-labour issues and other social related subjects in the WTO.
As the Seattle Meeting was approaching, it became evident that the United
States was seeking to retrieve its old understanding that was once foiled by
developing countries’ resistance at Singapore (Panagariya, 2001, p. 1). Later
on, while the meeting was in progress, the United States attempted to soften
the impact of its proposal, announcing that the purpose of the WTO working
parties was solely to assess the impact of labour standards over the international
trade, without any intent of linking them to sanctions in the future. The U.S.
proposal, basically, attempted the creation of six working parties whose
functions would be merely exploratory4.
4

The proposed working parties were the following: 1. Trade and Employment; 2. Trade and Social
Protections; 3. Trade and core labour standards; 4. Positive Trade Policy Incentives and Core Labour
Standards; 5. Trade and Forced or Exploitive Child Labour; 6. Trade and Derogation from National
Labour Standards (Panagariya, 2001, p. 15).
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However, President Clinton, during the Conference, leaked that he would
like the working parties to set up core labour standards, which should be
hereinafter incorporated into all trade agreements and subject to trade
sanctions (Trebilcock, 2002, p. 1). This information instantly faced fierce
opposition of developing countries and most certainly played a great role in the
failure of the Seattle Meeting.
Developing countries, almost unanimously, reject the correlation between
trade and labour standards. They question why countries such as the United
States, which still did not ratified many of the ILO core conventions, are so
keen to use trade sanctions as a tool to promote labour standards (Brown,
2001, p. 3). In fact, the United Stated ratified only two of the eight ILO core
conventions (respectively Convention n. 105 and n. 182)5.
The doubts of developing countries regarding the legitimacy of the
introduction of a social clause in the WTO remain. Their reasons have also
convinced many developed countries about the ineffectiveness of trade
sanctions. What remains uncertain, however, is for how long the United States
is going to bear the burden of being the sole WTO Member to explicitly
advocate a formal trade-labour link.
3. Developed countries’ arguments
Developed countries struggle to justify the need of a social clause within
the WTO framework. However, they are not only willing to set universal labour
standards, but they also want these standards to be enforced through trade
sanctions. The main reason for a social clause is human rights and the so-called
contamination effect. The current section considers both arguments and
shortly points out each one’s main mistakes.
Human rights are commonly seen as attributions granted to individuals by
the sole fact of being human. One argues that some labour standards (core
labour standards) are widely acknowledged as human rights, such as freedom
of negotiation and collective bargaining; forbiddance of forced labour and
slavery; abolition of child labour, and equal job opportunities for both men and
women (non-discrimination at work).
Human beings spend the largest part of their lifetime playing a specific
social role, which is being a worker. For this reason, all governments should
assume the commitment to improve their nationals’ working conditions and to
grant them dignifying conditions at work. The ILO Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work and the United Nations
Convention on Economic, Social and Cultural Rights are documents
commonly referred by those who figure out labour standards as human rights.
The problem of this sort of reasoning in the international arena is that many
countries do not think this is a price worth paying. Indeed, it is naïve to think that
developing countries would not bear any economic burden with the eventual
adoption of higher labour standards. The embracement of core labour standard s
behaviour has many consequences, which must be closely measured to avoid that
f u t u re benefits surmount the inevitable short and medium term disadvantages.
5 There

are eight ILO core Conventions: Convention n. 29 (Forced labour); Convention n. 105 (Abolition
of forced labour); Convention n. 100 (Equal remuneration); Convention n. 111 (Discrimination –
employment and occupation); Convention n. 138 (Minimum age); Convention n. 182 (Worst forms of
child labour); Convention n. 87 (Freedom of association and protection of the right to organise);
Convention n. 98 (Right to organise and collective bargaining).
The social clause in the World Trade Organization..., Roberto Di Sena Júnior, p. 35-46
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The altruistic argument fails to consider important factors, because the
acceptance of higher labour standards will not increase the welfare of all workers6 .
Furthermore, since many human rights have different interpretations and
applications depending on the situation they are thought, core labour standards
could also contemplate conflicting perspectives re g a rding their scope and meaning.
A c c o rding to the contamination effect (also known as “race to the bottom
argument”), the enforcement of labour standards is necessary to prevent that
negative effects of low labour standards adopted around the world strike the
i n t e rnational community. The supporters of this idea reckon that the developed
world, given the fact that they have higher labour standards, would be threatened
by the possible transfer of investments and industries to places where they would
find less demanding labour laws and regulations (Addo, 2002, 290-291).
The expression “race to the bottom” is used to describe the situation of
those countries whose higher labour standards (e.g., developed countries)
could be pushed downwards due to the negative impact caused by imported
goods produced in countries that do not guarantee minimum labour rights.
According to this reasoning, enterprises would rather opt to install factories in
these lower labour standards countries given that their products would be more
competitive (cheaper). That is why developing countries’ lower labour standard s
could launch an harmful “race to the bottom”, because it could launch a
generalised reduction of social rights so long assured by developed ones.
However, notwithstanding the theoretical possibility, the occurrence of the so
called “race to the bottom” demands two conditions that still lack empirical
support: firstly, the response of capital to labour standards, and secondly the
competition for capital through labour standards reduction.
About the first element, there is no empirical support for the idea that capital
can be sensitive to the raise or the diminishment of labour standards (Panagariya,
2001, 8). Regarding the above-mentioned second condition, it is unlikely to
believe that countries can really compete in the globalised economy for the
reduction of labour rights. Indeed, what is commonly observed is that competition
takes place through tariff barriers, lower interest rates loans, subsidisation, lower
cost infrastructure (water, land, electricity, transport, harbours) and so on.
The advocates of trade sanctions and other punitive measures ground their
thesis on the misconceived idea that developing countries deliberately keep their
labour standards below average as a way to obtain a comparative advantage in the
foreign market. In fact, low labour standards are much more an utterance of a
country’s insufficient social and economic development rather than its willingness
to maintain them lower. Helping developing countries to overcome their
economic and structural deficiencies would certainly be much more efficient than
to simply punish them with trade sanctions.
Given this background, instead of finding new ways to penalise those
countries, which may not have the necessary conditions (both financial and
technical) to enforce higher labour standards, the international community should
be seeking to identify the circumstances favourable to the raising of labour
s t a n d a rds. In other words, one should tackle the problem on its origin – the reason
6

Langille (1997, p. 36) affirms: “It is, of course, important to know whether certain efforts to enhance the
rights of others are perverse, and hurt rather than help them (perversity point). If imposing some form of
sanctions upon firms or nations which export the products of exploited child labour merely makes the lot
of those child workers worse (they shift from making carpets, or jeans, for ten cents a day to breaking bricks
for two cents a day), then this is a result we need to know”.
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why below-optimum labour standards exist – instead of adopting disguised policies
whose only predictable consequences are to worsen the economic situation of
developing countries and to threat the promotion of reforms deemed necessary to
stimulate economic growth and labour standards.
4. Latin America’s reasons
The position of developing countries on the introduction of a social clause in the
WTO is widely known and has been upheld in several occasions. They have opposed
to the discussion of the issue not only during the Gatt, but also during the Marrakech
Conference – which consolidated the Uruguay Round agreements and created the
WTO – as well as in the next four Ministerial Conferences held in eight years7.
Brazil has always opposed to the introduction of any kind of social clause in
the WTO agreements (Lafer, 1998, p. 57). This understanding has been carried
out since the Marrakech Conference. In this opportunity, the Brazilian Ministry of
Foreign Affairs, Celso Amorim, stated that the spill over of strictly social issues to
the trade agenda, such as labour standards, would not help to ameliorate social and
economic conditions in developing countries. Instead of that, it would only
amount to the exportation of unemployment from the rich to the poor,
t r a n s f e rring from the former a social burden that the latter can not bear (WTO,
MTN.TNC/MIN(94)/ST/101).
Singapore was the climax of trade-labour discussion. During the WTO’s
first Ministerial Conference, developing countries faced once more the United
States and France, and this time, Norway, which were claiming the regulation
of the issue. The United States argued that the WTO should do much more
than only recognise the existence of a trade-labour link. The WTO should
directly handle the problem, otherwise, the lack of domestic support to deepen
globalisation would disrupt the institutional basis and even the legitimacy of the
Organisation (WTO, WT/MIN(96)/ST/5).
In Singapore, Brazil avowed that the WTO was not the international
organisation equipped to deal with social problems and that the protectionist
use of labour standards was stalwartly feasible. Thus, Brazil has not only
rejected the discussion of labour issues in the WTO, but also warned that it was
being used as a scapegoat to address the problem of structural unemployment
in developed countries (WTO, WT/MIN(96)/ST/8).
Other Latin American countries behaved the same way, but not as
explicitly as Brazil did. For instance, Chile displayed its endorsement to the
language used in paragraph 4 of the Singapore Ministerial Declaration and
affirmed that the existing WTO-ILO co-operation should be strengthened to
avoid job discrimination and the spread use of child and forced labour as a
means to gain comparative advantages (WTO, WT/MIN(96)/ST/36).
That was also the position upheld by Bolivia. Indeed, Bolivia showed its
concern regarding labour rights and stated that its legislation was one of the
most advanced in the region. It also acknowledged, however, that the WTO
was not the commendable place to address labour or even environmental
concerns (WTO, WT/MIN(96)/ST/38).
Only Argentina adopted a different path from all other Latin American
countries. In its speech, Argentina stressed that the Organisation’s efforts
7

Until February 2003 four Ministerial Meetings occurred: 1. Singapore (from December 9 to 13, 1996);
2. Geneva/Switzerland (from May 18 to 20, 1998); 3. Seattle/USA (from November 30 to December 3,
1999); and 4. Doha/Qatar (from November 9 to 13, 2001).
The social clause in the World Trade Organization..., Roberto Di Sena Júnior, p. 35-46
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should be devoted to studying the links between trade and other issues such as
the environment, investment, competition policies and government
procurement, as well as to the debate on labour standards. It was also said that
“we shall more and more be talking about disciplines and less about customs
tariffs” (WTO, WT/MIN(96)/ST/4).
Despite the controversy, developing countries succeeded in consolidating their
position, as can be seen in paragraph 4 of the Singapore Declaration that recognised
the ILO as the proper organisation to set and deal with labour standards.
However, although the clearness of the Declaration, the discussion over
a social clause has not reached an end yet. It is true that the problem was
intensively debated in Singapore8 and was put aside during the Geneva
Meeting in 1998. However, notwithstanding the Geneva Ministerial
Declaration has not mentioned the word “labour”, once more the issue was
raised by present authorities9.
During the Seattle Meeting, the United States tried to recall the issue and
proposed the creation of several working parties to address it. Developing
countries immediately showed their disagreement. In the occasion, Chile put
on the ground its position and fiercely criticised the possible use of trade
sanctions to enforce an eventual social clause. Even though, Chile chose a more
diplomatic path rather than an impeaching one, well conscious of the trade and
economic bonds it was trying to consolidate with the United States (WTO,
WT/MIN(99)/ST/51).
Venezuela and Peru also criticised the attempt of bringing social issues to
the world trading agenda. Peru asserted that the WTO was not the suitable
place to set labour standards and that this subject should be dealt within the
international organisation historically created to do so, that is the ILO (WTO,
WT/MIN(99)/ST/91). Using a more moderate tune, Venezuela reckoned the
importance of discussing, in a multilateral level, problems such as environment,
human rights, and labour standards, but highlighted that the WTO was not the
appropriate forum for this mission (WTO, WT/MIN(99)/ST/56).
In 2001, during the Doha Ministerial Conference (Nov. 2001), the labour
standards issue was shadowed not only by the anti-terror efforts, stimulated by
the recent attack suffered by the United States on 11 September, but also by
the discussion on intellectual property rights and the attempt of breaking
patents to allow the production of low-cost anti-HIV/Aids medicines for
developing countries.
During the Doha Conference, Brazil focused its efforts on the anti-HIV
medicines debate, what definitely justifies the fact that the statement of the
Minister of Foreign Affairs, Celso Lafer, did not refer to the trade-labour
controversy (WTO, WT/MIN(01)/ST/12). Venezuela, however, reiterated
that environmental and social clauses should be kept out of the WTO
agreements (WTO, WT/MIN(01)/ST/128).
8

Lafer (1998, p. 57) states: “Social clause. Certainly the most controversial topic proposed at Singapore,
the issue finds clear opposition of the largest part of developing countries and even of some developed ones
who support the issue but do not recognise the appropriateness of the WTO to deal with them”.
9 In the opportunity, president Fernando H. Cardoso displayed Brazil’s position stating the following:
“With regard to the issue of a relationship between trade and labour standards, it would seem to us unjust
and senseless, given the very philosophy that inspires Gatt, to seek guarantees for the improvement of
working conditions through punitive trade measures whose only consequence would be to aggravate the
social question. The multilateral treatment of the issue was, in any case, settled in 1996 by a decision
adopted at Ministerial level in Singapore” (WTO, Statement by H.E. Mr. Fernando Henrique Cardoso).
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The Doha Ministerial Declaration mentioned the issue only to stress what
had been settled in Singapore. The paragraph 8 of the cited document recognised
that the Declaration resulted from the Singapore Ministerial Conference regarding
labour standards was still reflecting the understanding of the Ministerial
Conference and, therefore, should not be subject to any repair (WTO,
WT/MIN(01)/DEC/1).
It is widely known that developing countries have small influence in the
i n t e rnational trade arena and they are normally put aside in the WTO
(Michalopoulos, 2001). The majority of the WTO Members are developing
countries, but their weight in the multilateral trading system is definitely much
reduced. This occurs because they re p resent the vast majority of the 145 WTO
members, but respond for only a tiny portion of the world’s trade flow10.
Indeed, international trade is centred in only three of the 145 WTO members
– what Lafer calls “trilateral” (Lafer, 2001, p. 111): the United States, the
European Union, and Japan. Regardless the small number, these three countries
concentrate 56.7% of the world’s export amount (approximately US$ 3.5 trillion
per year) and 61.6% of the world’s import volume (around US$ 4 trillion per
year)11. This is a very expressing data and illustrates the little room left for other
WTO members to bargain.
For this single reason, the discussion of issues such as social clause and labour
standards remains unsolved and there is no sign that the controversy between
developed and developing countries will be overcome in the short term. The most
likely to happen is that the developing world continues to avoid a formal tradelabour link and carries on rejecting the enforceability of ILO conventions through
trade sanctions. However, this will not deter countries such as the United States to
impose the negotiation of labour and social clauses during the Doha Round or in
the next multilateral trade rounds as a prerequisite to liberalise other sensitive
sectors (e.g., textiles and agriculture )12. Until now, developing countries have
succeeded in resisting the pre s s u re for the introduction of labour standards in the
WTO. However, no one can assure for how long they will stand this position.
5. Final remarks
In the international arena, it is no more arguable whether international labour
standards are important or not. The current controversy persists neither over the
gravity of labour standards nor about the need to establish a social level to be
enforced by the multilateral trading system. Actually, what still remains under
discussion are the feasible ways to achieve this goal.
It is known that trade sanctions or any other punishing mechanism only
worsens the welfare of developing countries’ workers and deteriorates their already
depleted standards of living. The objective of a social clause, which is to promote
dignifying working conditions for those who have had their human rights violated,
is meritorious, however, the means used to reach this targ e t (trade sanctions) are
rather ineffective.
10

According to WTO data, North America concentrates 17.1% of the world’s exports; Latin America,
5.8%; Western Europe, 39.5%; Africa, 2.3%; and Asia, 26.7% (World trade statistics 2001, p. 39).
11 WTO, World trade statistics 2001, p. 39.
12 In this regard, Thorstensen stresses: “Given such divergent positions, the trade-labour standards debate
will become one of the most controversial issues of the new round of negotiations. Most certainly, it will
be used as a trade-off by developed countries to advance in sensitive areas of interest for developing
countries, such as agriculture, textiles and tariffs” (1999, p. 334).
The social clause in the World Trade Organization..., Roberto Di Sena Júnior, p. 35-46
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Labour standards only display each country’s development level. If a certain
territory is characterised by its high offer of labour vis-à-vis scarcity of capital,
market rules will dictate the salary and will push it downward. Other problems,
such as job discrimination and child labour, testify the deficiency of the educational
system and the insufficiency of salaries earned by adult workers as many other
questions that are impossible to be addressed through trade sanctions.
It is true that both developed and developing countries use their plausible
arguments to defend their own interests and to legitimate undue conditions.
On the other hand, developing countries quite rightly fear developed countries’
protectionist behaviour. In other words, both sides have hidden interests
behind those explicitly admitted in their public statements.
The declared purpose of the developed world (the adoption of higher
labour standards) is not only fair, but also necessary. The distrust of developing
countries is also defendable and is justified by developed countries’ present and
past behaviour. However, the main rationale that must head economic and
social policies of developed as well as of developing countries should be the
protection of workers’ interests only. To achieve this noble objective, both sides
should relinquish misguided interests and work together in a multilateral way,
but this is still something that remains to be seen.
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The United States and Latin
America in a new era
Abraham F. Lowenthal*
Abstract: This essay contrasts the issues and institutions involved in
US-Latin American relations today with those during the Cold War,
when policies were oriented toward countering the Soviet threat in
the region as a whole. It argues that today there are at least seven
sub-regions of Latin America and the Caribbean, and that US
foreign policy should distinguish among them. Further, today, US
foreign policy toward the countries of the region emerges from the
actions of many agencies and groups, making it difficult to contro l
or influence. “Intermestic” issues, that is those that involve both
international and domestic dimensions, are increasingly important
in the relations between the United States and its nearest neighbors,
but the dynamics of domestic politics on both sides often makes
these very difficult to address and resolve. As the United States tries
to develop policies and practices to address regional differentiation,
similarly South American countries need to think about new
approaches to reflect changing realities.
Keywords: US foreign policy, Latin America, We s t e rnHemisphere
Idea, sub-regional differences, “intermestic” issues.

I am most pleased to be with you at the end of a wonderful period of
“reencontro” with São Paulo and Brazil. My wife and I have undertaken this visit
(which will extend to Chile, Peru and Argentina) because my work in Los Angeles
building the Pacific Council caused me to reduce drastically my exposure to Latin
America in the past eleven years. Now I hope to turn the disadvantage of years of
absence into a potential advantage by coming to the region with fresh eyes and
fresh perspectives.
Although I hope to have much more to say after this extended period in the
region, I am glad to share some impressions, contrasting the patterns of inter-American
relations that existed when I began my career in this field with what we see today.
When I first began working on inter-American relations in the mid 1960s,
long before most of you were born and when the rest of us were much younger,
the relationship between my country and Latin America was subject to the
“hegemonic presumption” of the United States (US). That is, the idea that the
United States was, and had the right to be, the overwhelming power of the
We s t e rn Hemisphere, insisting on political, ideological, diplomatic and economic
solidarity – not to say subservience – throughout the region.
* Abraham F. Lowenthal is President emeritus, Pacific Council on International Policy and professor of
International Relations, University of Southern California (USA). This text summarizes remarks delivered
at the Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) on April 5, 2006. The author and his wife, professor
Jane Jaquette, are deeply grateful to FAAP and to the Instituto Fernando Henrique Cardoso (IFHC) for
hospitality and assistance. We are particularly grateful to ambassador Rubens Ricupero, ambassador Sergio
Amaral, professor Luiz Alberto Machado (and Christiane, Danielli, Milton and Flavio, of the FAAP staff),
and to President Cardoso, Sergio Fausto and Patricia Scarlatt of the IFHC, but our appreciation extends to
all those who have welcomed us so warmly and been patient with our many questions.
The United States and Latin America in a new era, Abraham F. Lowenthal, p. 47-55
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During these years, the US used the military might of the Marines and the
82nd Airborne Division; clandestine intervention by the Central Intelligence
Agency (CIA); advice and tutelage from its military attachés; development
assistance and sometimes imposition from Agency for International
Development (AID); sugar quotas and other forms of economic leverage;
activist diplomacy by the State Department; funding and advice for political
parties; public advocacy and information by the United States Information
Agency (USIA) – whatever it took – to assure that pro-US parties and leaders
would be dominant throughout Latin America and the Caribbean.
The 1950s saw the CIA-orchestrated overthrow of Jacobo Arbenz in
Guatemala. The 1960s brought the Bay of Pigs invasion and other attempts to
depose Fidel Castro; US encouragement of the plotters against Trujillo in the
Dominican Republic and then highly interventionist efforts to install a
provisional Council of State in order to ensure the first democratic elections in
that country; massive clandestine financing to assure the election of Eduardo
Frei in Chile and to defeat Salvador Allende; and activist and intrusive
engagement in many other countries, including Brazil, of course.
During this period, the overriding Cold War rivalry between the United
States and the Soviet Union motivated Washington to focus extraordinary effort
to keep Latin America in line. This highly interventionist US stance toward Latin
America and the Caribbean was at its height forty years ago, but it did not end
quickly or easily. It shaped the US role in Chile during the 1970s, and later
framed the approach of the Reagan administration towards Central America and
the Caribbean in the 1980s – in Nicaragua, El Salvador, Grenada and elsewhere.
American policy during these years was based on three objectives: a security
aim to block extra-hemispheric powers from establishing footholds of influence in
the Americas; an ideological role of countering the international appeal of the
Soviet Union and of communism; and, in routine circumstances in many times and
places, the aim of advancing the specific interests of US corporations, a factor that
was overwhelmed whenever security concerns were paramount.
As the Cold War began to draw to an end, in the 1980s, and as geopolitics
and military technologies changed and the importance of the Panama Canal
and the Sea Lines of Communication declined, this American attitude persisted.
In the 1980s, after all, it was no longer easy to articulate why US leaders
thought it important still to exercise tight control of Grenada, El Salvador, and
Nicaragua, but Washington continued nevertheless with highly interventionist
policies. These were motivated, in my view, not so much by “national security”
considerations, as then claimed, as by “national insecurity,” i.e. a psychopolitical impulse: fear of loss of control over what the United States had long
controlled and thought it natural to control – the internal arrangements and
external ties of the countries in the circum-Caribbean region. This reflected the
inertial carryover of attitudes and policies formed in an earlier era, but which
were no longer appropriate, if they ever had been.
A neuralgic point for one US administration after another, of course, was
Fidel Castro’s Cuba, just 90 miles from Florida, but successfully defying the
United States and escaping the US orbit: economically, politically, culturally
and in terms of security and international relationships. Cuba was a concern of
the United States for geopolitical reasons, for economic and for ideological
reasons, but especially because it challenged US dominance of the Americas.
Cuba as symbol, much more than as genuine threat, made it a continuing issue,
48
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reinforced, of course, by the influence of the Cuban American exile community.
During this whole period – really from the end of World War II until the
mid-1970s and in some respects until the end of the Cold War – the United
States treated Latin American countries primarily as allies and supporters on a
range of international issues, mainly framed by the bipolar Cold War
competition. Brazil’s supporting role in the occupation of the Dominican
Republic in 1965 epitomized this pattern of relations. The US approach to
Latin America and the Caribbean was broad-brush and broadly regional, not
highly differentiated; indeed, for many years, US policy projected onto South
America concerns and attitudes that were mainly derived from the Caribbean
basin competition with Fidel Castro.
Against this quick background of US-Latin American relations as they
were at the time I experienced the US invasion of Santo Domingo in 1965, at
the beginning of my career, let us flash forward to summarize US-Latin
American relations as they are today.
I would offer 10 observations:
The central fact of Inter-American relations continues to be the vast
asymmetry of power between the United States and every other country of the
Americas. The United States is far more important to every Latin American
country than any Latin American country is to the United States.
Many issues of vital importance for Latin America – regarding commercial
and financial rules and management, for example – are mainly framed by
external actors and considerations, from the United States but also, in many
cases, from Europe and Asia. Policies crucial for Latin America’s future are
routinely set elsewhere, and their impact on Latin America is usually more
residual than intentional. On many issues, Latin Americans continue to be
highly vulnerable to exogenous events, trends and decisions. The sharp impact
on Brazil in the mid 1990s of financial crises elsewhere in the world illustrates
this vulnerability, even for the largest of Latin American nations. But it is also
true that some Latin American nations, especially Brazil, have increasing weight
and influence on some issues, as was illustrated this past week by the meeting
of the European Union, US and World Trade Organization (WTO) negotiators
with their Brazilian counterparts in Rio.
It is hard to exaggerate, in this context, how many other issues and
relationships compete today with Latin America for the attention of senior US
policy-makers. It is not only the special circumstances of the war in Iraq and
the nuclear issue in Iran that overwhelm Latin America in policy circles, for
there are always other issues and relationships of higher priority. Latin America
as a region is hardly ever high on the radar screen of US policy-makers, and I
do not expect that this will change. Frequent appeals to senior US officials to
“pay more attention” to Latin America are bound to fail, in my judgment; the
only hope is to improve the quality of the attention they can and do devote.
In its dealings with Latin America, the United States was never as
coherent, unitary and rational an actor as was often portrayed from the South,
but the pluralism of the United States has become much more pronounced in
recent years. The interests of the various elements of US society are highly
diffuse and often contradictory.
US policies affecting Latin America and the Caribbean are shaped by the
interplay of influences from different regions, sectors and groups: the Rust Belt
and the Sun Belt; business (including pharmaceutical companies, computer
The United States and Latin America in a new era, Abraham F. Lowenthal, p. 47-55
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manufacturers, entertainment conglomerates and many others) and labor;
growers of sugar, citrus, rice, soybeans, flowers, tomatoes, grapes and other
crops; agricultural workers and consumers; immigrant organizations and antiimmigrant lobbies; ethnic organizations and diaspora communities; church
people of varying persuasions, foundations, think tanks and the media; criminal
organizations, including the drug cartels, and the police; as well as groups
formed to promote human rights, champion women’s causes, protect the
environment and preserve public health.
Multiple relevant actors enjoy access to policy-makers in the extraordinarily
diffuse and permeable US policy process. This makes US policy on issues short
of core security concerns relatively easy to influence but very hard to coordinate
or control, even when concerted attempts are made to do so – which is not very
often, and will not be, given the number of issues the United States faces.
The relative importance for inter-American relations of private actors –
corporations, trade unions, think tanks, the media and non-governmental
actors of many types, including ethnic, community and faith-based
organizations – has mostly increased, while the scope and influence of national
governments, including that of the United States, has declined.
In Latin America today, Microsoft and Wal-Mart are probably much more
important in practice than the US Marines. American Airlines and United
Airlines matter more than the 82nd Airborne Division or the US Air Force.
Cable News Network (CNN) and the Bloomberg Wire are far more influential
than the Voice of America. The insurance company AIG may be more
significant than AID. Human Rights Watch is in many circumstances more
powerful than the Pentagon, though the Pentagon has certainly regained much
of its influence in recent times. Moody’s is often more influential than the CIA.
And the World Economic Forum at Davos, which is meeting this week in Sao
Paulo, is in many ways more influential than the OAS.
These are the facts of life, although rarely stated this way. They make the
impact of the United States as a society on the countries of Latin America and
the Caribbean all the more important, but much harder to control or direct
through government policies or actions.
When it comes to the undoubted continuing influence of governments, in
turn, the relative influence of different parts of the US governmental apparatus
for inter-American relations has changed dramatically in recent decades. No
longer are the Department of State, the Pentagon and the CIA the only or even
the main US government agencies relevant to Latin America and the Caribbean
as they were in the 1960s.
For Latin America today, or at least for many specific countries, the
Secretary of the Treasury and the Chairman of the Federal Reserve Bank are far
more important than the Secretary of State or the head of the CIA, and the
President’s Trade Representative is not far behind. The governors of California,
Texas and Florida are much more significant (for many issues and countries)
than many officials in Washington. The heads of Homeland Security and the
Drug Enforcement Agency, officials of the Department of Agriculture, and
members of the federal judiciary are often much more relevant than the
Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs.
For most Latin American countries, on most issues, the US Congress is at
least as important as the executive branch – often more so in fact – and the
Congress is even more permeable to diverse societal impulses than the
50
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Executive. For a Latin American country, even one as large as Brazil, to secure
favorable outcomes from the very open and complex US policy process is
therefore a major challenge.
Equally or perhaps more important, the concept of Latin America, too,
requires considerable disaggregation. All along, of course, Latin America and
Caribbean countries have differed enormously among themselves. Such
differences have made Brazil as distinct from Haiti, Peru as distinct from
Panama, or the Dominican Republic as distinct from Chile, as Sweden is from
Turkey, or Australia from Indonesia.
But Latin America’s long-standing internal differences have actually been
g rowing in recent years, particularly along five separate but related dimensions:
a) the nature and degree of economic and demographic interdependence with
the United States; b) the extent to which countries have committed their
economies to international competition and the ways they relate to the world
economy; c) the relative capacities of their institutions, governmental and nongovernmental; d) the strength of democratic norms and practices; and e) the
extent to which they face challenges in integrating large indigenous populations.
Increasing differentiation along these five dimensions makes the term
“Latin America” of dubious utility at this point. It probably obscures as much
as it illuminates. In truth, the United States today no longer adopts and
implements “Latin American policy,” applicable to the whole region. The
“Western Hemisphere Idea” – that the countries of Latin America and the
United States stand together and apart from the rest of the world with shared
interests, values, perceptions and policies – is no longer very relevant.
To understand inter-American relations today, one must, at the very least,
distinguish clearly among seven regions: Mexico, Central America, the Caribbean
islands, Brazil, Chile, the other Mercosur nations, and the Andean countries.
Mexico, Central America and the Caribbean – and for many purposes
these constitute three separate regions – together account for only a third of the
total population of Latin America and the Caribbean (LAC), but for nearly half
of US investment in the entire Latin American region, more than 70% of interAmerican trade, nearly 60% of US bank exposure in the region, and some 85%
of Latin American immigration to the United States. All three regions are ever
more integrated with the United States, in functional terms.
The Mercosur nations, Brazil by far the largest, together account for 45%
of LAC’s population, nearly 60% of LAC’s Gross Domestic Product (GDP),
more than 40% (and a growing share) of US investment, and considerably less
than 10% of LAC migration to the United States. Brazil is in a unique situation
with interests, resources and perspectives that affect many international,
economic and commercial issues. Chile, although much smaller, has the “soft
power” of strong institutions, broad consensus, and strategic vision.
The troubled nations of the Andean region account for nearly 22% of the
population of Latin America, just 13% of its GDP, about 10% of US investment,
less than 15% of total US-Latin American trade, but nearly all the cocaine and
heroin imported to the United States, often through Mexico or the Caribbean
islands, to be sure. All these countries are plagued by severe challenges of
governance, extremely weak political institutions, and the unresolved
integration of large indigenous populations.
The differences among all these separate sub-regions, in their relationships
with the United States, are growing larger over time. For example, those Latin
The United States and Latin America in a new era, Abraham F. Lowenthal, p. 47-55
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American and Caribbean countries in the Caribbean Basin region and on the
north coast of South America, which sent more than 40% of their exports to
the United States in 1980, today export to the United States an even higher
percentage. Most of the Latin American countries that sent less than 30% of
their exports to the United States in 1980 send an even smaller percentage of
their exports to the United States today.
A major explanation, of course, is geography – that is, proximity – but
geography is a constant, and proximity should have become less significant as
technology improved. Policies themselves – the Caribbean Basin Initiative, the
North American Free Trade Agreement and recently the Dominican
Republic/Central American Free Trade Area (DR/Cafta) – have been reinforcing
a sharply diverse pattern of relations with the United States. The Caribbean Basin
and the Southern Cone are moving in opposite directions vis-à-vis the United
States, and the Andean arc of crisis is on yet another path. Brazil and to some
extent the other Mercosur countries relate to the United States as just one of four
major interlocutors – the others being Asia, Europe, and the rest of Latin America,
not as the unique or even the main focal point for policy.
The nature and dynamics of US relations with Mexico, Central America
and the Caribbean countries is becoming ever more unique. The United States
has become an even more overwhelming economic, cultural and political
influence on its whole border region as a result of migration on the one hand,
and vastly improved communications and transport on the other. By the same
token, the large and growing Mexican, Central American and Caribbean
diasporas in the United States are irreversibly changing the contours of
relations between the United States and its closest neighbors.
Politicians, business strategists, advertisers, bankers, employers, unions,
educators, law enforcement officials and medical personnel all know that the
frontier between the United States and its closest neighbors is porous,
sometimes even illusory. It is hard to define the functional border between
Latin America and Anglo-America today, but it is surely north of San Diego in
the West, and Miami in the East.
Remittances from the diaspora are vital to the economies of Mexico and
many Central American and Caribbean nations. In Mexico, remittances
amounted to more than US$ 20 billion in 2005, almost as much as direct
foreign investment; in Central America and the Dominican Republic,
remittances actually exceed foreign investment and foreign economic assistance
combined as sources of capital. Campaign contributions and the votes of the
diaspora are crucially important in home country politics, while the votes and
participation of naturalized immigrants are ever-increasing factors in US
domestic politics. Juvenile gangs and criminal leaders socialized in the United
States are wreaking havoc in their countries of origin, in all too many cases after
being deported back to those countries by the United States. Latino gangs are
a key factor in the life of Los Angeles and several other US cities.
During the next 25 years the Caribbean and Central American nations are
likely to become even more fully absorbed into the US orbit; both because of
underlying trends and because of policies such as the DR/Cafta agreement.
They will be using the dollar as their informal and in many cases their official
currencies; sending almost all their exports to the United States; relying
overwhelmingly on US tourists, investment, imports and technology;
absorbing US popular culture and fashions, but also influencing popular
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culture on the mainland; developing baseball players for the North American
major leagues, and perhaps eventually fielding major league teams of their own.
They will continue to send many migrants northward, and many will accept
increasing numbers of retired North Americans as long-term residents.
Transnational citizens and networks will grow in importance throughout the
region. All of these trends will almost certainly include Cuba in time, perhaps
sooner rather than later.
The issues that flow directly from the unique and growing mutual
interpenetration between the United States and its closest neighbors –
immigration, narcotics, arms trafficking, money-laundering, responding to
h u rricanes and other natural disasters, protecting the environment and public
health, law enforcement and border management – pose particularly complex
challenges for policy. These “intermestic” issues – combining international and
domestic facets – are very difficult to handle. The democratic political process,
both in the United States and in its neighboring countries, pushes policies on both
sides in directions that are often diametrically opposed to what would be needed
to secure the international cooperation required to resolve, or at least to manage,
difficult problems that transcend borders. The “certification” process regarding
n a rcotics is one prime example of this point, as is immigration policy, which is
c u rrently the focus of attention in the US Congress.
This dilemma – that the policy approaches most attractive to domestic
publics often tend to interf e re with necessary international cooperation – is not
easily overcome, and it is not limited to the United States. The impulses to place
responsibility for tough problems on the other side of the border and to assert
" s o v e reignty" even when it is palpably lacking in practical terms are reciprocal and
interactive. This troubling, counter-productive dynamic is likely to intensify in the
years to come, precisely in the most intimate of inter-American relationships,
those between the United States and its closest neighbors.
It is ironic, there f o re, that the summitry device in inter-American relations –
like the meeting held late last year in Mar del Plata – has blossomed precisely in
an era when region-wide policies actually make less sense every year. Because of
the growing differences among the Latin American and Caribbean countries –
and especially because of the accelerating functional economic and demographic
integration of Mexico, Central America and the Caribbean with the United States
– summits for all of the countries of the Americas together are bound to be
conducted at a virtually meaningless level of exhortation and to be largely
confined to secondary and tertiary issues. These periodic summits do force the
top levels of the US government to focus, however briefly, on inter-American
relations; they may have some utility in efficiently building relationships and
modes of communication that could be relevant in future circumstances, and they
p rovide politically useful photo-opportunities for participants – but they are not
likely to produce other immediate and significant results. They should not be
confused with serious efforts to resolve important problems.
As compared with forty years ago, or indeed with most of the past century,
the focal points of US-Latin American relations today are much less related to
security and geopolitics, and also much less about ideology, at least in the overt
political sense. Security, geopolitical and ideological issues in a worldwide
competition tended to engage the United States on a broadly regional basis,
but today’s agendas are much more specific and local. US concerns in Latin
America today are much more about practical issues of trade, finance, and energy
The United States and Latin America in a new era, Abraham F. Lowenthal, p. 47-55
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and other resources, on the one hand, and on the other about managing shared
p roblems that cannot be resolved by individual countries alone: e.g. counterterrorism m e a s u res, countering narcotics and arms traffic, protecting public health
and the environment and managing migration. These questions are not for the
most part broadly regional, but are posed and faced in specific bilateral contexts.
These ten telegraphic points, necessarily simplified in order to express
them concisely, add up to a pattern of inter-American relations very different
from that experienced in the 1960s, 70s or 80s.
Sometimes, to be sure, the pattern seems superficially similar or
reminiscent, as when US authorities seem to substitute “terrorism” for
“communism,” as a distorting prism through which to perceive and deal with
other issues, such as narcotics or immigration: when a high level American
official attempts blatantly to intimidate the political leaders in a country like
Nicaragua; or when members of the US Congress talk darkly of a “CastroChavez-Lula” axis or of a supposed Chinese threat to the Americas. But these
superficial similarities are mainly just that; we live in a new and different period.
No longer is the United States mainly concerned with keeping the Latin
American left from power and willing to intervene, even militarily, to prevent
their taking or maintaining power. In the 1960s, it would have been hard to
imagine Washington accommodating to Latin American political leaders such
as Lula in Brazil, Ricardo Lagos and Michelle Bachelet in Chile, Tabaré
Vazquez in Uruguay, or Leonel Fernandez in the Dominican Republic – all of
them lineal descendents, after all, of the parties, movements and leaders against
which the United States was aligned in the 1960s. And if the United States does
not accommodate to Hugo Chavez in Venezuela, what is perhaps even more
striking is the apparent limits on US intervention against him. No one expects
the marines to land in Caracas.
Second, in contrast to the 1960s, no longer can the United States count
on Pan-American solidarity under US leadership in dealing with most
international issues. The role of Chile and Mexico in the UN debates before the
US invasion of Iraq and the election of Jose Miguel Insulza as Organization of
American States (OAS) Secretary General illustrate this point, but these
instances are by no means unique. On a number of important issues –
agricultural subsidies, intellectual property, and other trade questions from
cotton, cut flowers and orange juice to commuter aircraft and specialty steels –
the United States deals with major Latin American countries, especially Brazil,
as worthy interlocutors, sometimes as rivals, sometimes as potential partners,
but not as automatic allies or faithful clients.
Third, no longer can the United States approach the countries of the
Caribbean Basin with its historic stance of intermittent engagement, ignoring
them most of the time but intervening forcefully when it thinks its security
interests a re threatened. Years ago I called that historic US policy the “Hallmark
doctrine” – meaning that the United States occasionally cared about the
Caribbean and Central American countries enough to send “the very best” (the
United States Marines) while ignoring them most of the time, as one often
ignores the people to whom one sends an occasional Hallmark greeting card.
Today, however, the United States is necessarily engaged with its
Caribbean Basin neighbors year in and year out on a variety of issues that flow
from the growing interdependence that migration has reinforced. There is an
urgent need to invest creative thinking in analyzing what the growing
54
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functional integration of Mexico, Central America and the Caribbean with the
United States will mean, and what changes will be required in attitudes, policies
and institutions in order to deal with the resulting “intermestic” agenda.
F o u rth, although the United States must concentrate attention on building
adequate policies and institutions to deal with its unique interdependence with
Mexico, Central America and the Caribbean, comparable eff o rts are re q u i red in
South America to rethink regional approaches, international conceptions and
relations with the United States, this is preeminently a time when constructive
p roposals and concrete projects in inter-American relations need to come from
South America, for Washington today is very unlikely to project vision or exerc i s e
leadership in a world of multiple distant specters and ever more intertwined close
neighbors. Brazil, Chile, and hopefully Argentina can and should work together
as leaders in such an effort, building upon the real advances in functional
integration among these countries that have been occurring at the levels of
business, labor markets, and infrastructure, if not of formal institutions.
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“Estado oco” e Parcerias
Público-Privadas
Jorge Vianna Monteiro*
Resumo: A complexidade das economias contemporâneas induz o
Estado a assumir uma nova configuração em que funções
tradicionalmente consideradas públicas passam a ser desempenhadas por
uma variedade de arranjos privados, ainda que nominalmente essas
funções possam manter-se ligadas à provisão de bens e serviços
governamentais. É o Estado oco, metáfora surgida ao começo dos anos
90 para caracterizar o descolamento do governo relativamente à
p rovisão de seus bens e serviços. Este ensaio vincula o conceito de
“Estado oco” à definição e implementação da política de parcerias
público-privadas (PPP), arranjo institucional definido legalmente ao fim
de 2004 e que se pretende ser a forma típica do financiamento da infrae s t rutura econômica no futuro próximo da economia brasileira. Nessa
ambientação, há características muito peculiares que podem ser
identificadas na política de PPP.
Palavras-chave: Parcerias público-privadas, Estado oco, políticas
públicas, governo.

Introdução
Todo risco que se identifique no recurso ao contrato de parcerias públicoprivadas (PPP)1 deve levar em conta o quão indispensável é essa opção para a política
de retomada de crescimento da economia brasileira2. A princípio, esse tipo de lógica
pareceria suficiente para justificar as PPP. Todavia, sob tal arranjo, os recursos
regulatórios do Estado passam a operar de modo fragmentado e disperso por
unidades decisórias governamentais e não-governamentais (Vincent-Jones, 1999).
Essa é uma fonte de potenciais dificuldades à coordenação de políticas públicas e à
responsabilização pelos impactos dessas políticas.
* Jorge Vianna Monteiro é Professor Associado do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). E-mail: jvinmont@econ.puc-rio.br
1 Poucas iniciativas de política pública provocaram tão intensa celeuma quanto a política de PPP, proposta com
o Projeto de Lei 2.546, 10/11/2003, sancionado como a Lei 11.079, 30/12/2004. Uma evidência preliminar
quanto a isso é a elevada freqüência com que o tema aparece na imprensa ao longo de 2004, bem como o teor
desse tipo de noticiário, do qual as referências – por essa razão, propositalmente mencionadas neste ensaio – são
uma amostra. Embora de conteúdo aparentemente simples, as PPP são, de fato, um arranjo de grande
complexidade, por seus desdobramentos econômicos, políticos, constitucionais, organizacionais, administrativos
e contábeis. Desde os anos finais do século XX, os processos de governo vão sendo substituídos por pro c e s s o s
de governança, termo que tem o sentido do desempenho de propósitos públicos, por uma interação de Estado,
m e rcado e agentes da sociedade civil. Ou ainda, na conceituação da U.S. National Academy of Public
Administration, governança é “a rede de instituições públicas, organizações sem fins lucrativos e empresas
privadas que compartilham a implementação de políticas públicas”. Este texto re f e re-se fundamentalmente ao
PL 2.546 com as alterações estabelecidas na deliberação do Senado Federal e, logo a seguir, integralmente
aprovadas na Câmara dos Deputados, quando tomou o formato da Lei 11.079. Para uma análise do
c ronograma dessa passagem legislativa, ver Rezende e Cunha (2005), Anexo, p.149-151.
A comparação entre o conteúdo original desse PL e sua versão final (Lei 11.079) oferece uma percepção mais
t r a n s p a rente dessas numerosas dimensões presentes na política de PPP. Esse fato é reforçado pela intensidade da
negociação em torno do PL 2.546, especialmente no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do
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Uma nova configuração do Estado
De fato, uma das variáveis usadas no dimensionamento dessa nova
configuração do Estado é o grau em que o governo está distanciado de sua
p rovisão de bens e serviços, ou seja, o número de estágios que se interpõem entre
a origem e o uso de fundos públicos (Milward e Provan, 2000, p. 362). É o Estado
oco (Milward, 1994; Milward e Provan, 2003, 2000; Howlett, 2000; Hill e Lynn
Jr., 2005; Te rry, 2005), metáfora que designa o resultado do descolamento do
governo relativamente à provisão de seus bens e serviços. Ou, alternativamente, o
Estado oco contrapõe-se à suposição de que os programas governamentais se
apóiam em uma estrutura decisória típica, com os burocratas do Executivo se
encarregando dessa provisão. No Estado oco o uso de instrumentos de política
pública vai além do simples recurso a empresas públicas, agências reguladoras e
subsídios (instrumentos “substantivos”); há que lançar mão de um conjunto
d i f e rente de ferramentas (instrumentos de “procedimento”) que tem o propósito
de afetar indiretamente os resultados de política, por meio da manipulação dos
processos de política, como as parcerias público-privadas (Howlett, 2000).
O grau em que esse distanciamento ocorre pode ser aferido segundo uma
variedade de dimensões, entre outras (Fredericksen e London, 2000): o contro l e
mantido por uma ou mais unidades governamentais, a extensão da delegação aos
agentes privados e a efetividade da coordenação e dos mecanismos que medem a
entrega do serviço delegado. Isso leva a que o governo possa se distanciar em
t e rmos de responsabilização pela quantidade e qualidade do serviço provido pelo
agente privado na parceria (Freeman, 2000a, p. 175-176).
Na argumentação apresentada neste ensaio, o Estado oco tem o significado
mais restritivo de que é a parte privada (com ou sem fins lucrativos) que recebe a
incumbência da provisão de bens e serviços públicos (Milward e Provan, 2000).
Um outro uso da mesma metáfora inclui o alongamento da rede de provisão
dentro da própria economia pública, como ocorre numa descentralização dessa
provisão por jurisdições de governo, por exemplo (Milward e Provan, 2003).
Nesse ambiente institucional, assegurar a obtenção de um elevado desempenho na
provisão de bens e serviços públicos parece estar criticamente relacionado a
estratégias de cooperação e contratação. As primeiras, por seus impactos em
unificar critérios de decisão e agilizar o processo decisório de unidades
g o v e rnamentais intervenientes na parceria; as segundas, por induzir competição
nas duas pontas da parceria: dentro e fora da economia pública. Tanto menos
competentes sejam essas estratégias, maiores e mais freqüentes se revelarão os
Senado Federal, entre Outubro e Novembro de 2004 (“Governo Modifica Até o Conceito de PPP em Busca
de Apoio Parlamentar”. Folha de S.Paulo, 13 dez 2004, p. B12; “Pedido de Vista Atrasa PPP”. Jornal do Brasil,
17 nov 04, p. A3; “Governistas Convencem Tucanos a Votar PPPs”. Valor Econômico, 17 nov 04, p. A9). Mesmo
após sua aprovação na CAE o projeto de PPP continuou a render volumosa discussão na mídia, já agora com vistas
à regulamentação de dispositivos operacionais do formato aprovado na CAE (“PPP Passa na CAE e Oposição Quer
Mudar Fundo Garantidor”, Valor Econômico, 19 a 21 nov 04, p. A6) – o que certamente se intensificará em torno
dos atos executivos que venham a operacionalizar dispositivos da Lei 11.079. Outra evidência indireta da
complexidade da iniciativa das PPP é que, em sua tramitação na Câmara dos Deputados, sua apreciação preliminar
o c o rreu em uma Comissão Especial integrada pelas Comissões de Economia, Indústria e Comércio, Trabalho, de
Administração e Serviço Público, Finanças e Tributação, e Constituição e Justiça e de Redação.
2 Em certo sentido, essa relação é similar à que esteve subjacente à venda de concessões de petróleo, telefonia,
p o rtos e energia, em meados da década de 1990. Esses riscos eram sempre lembrados, mas a eles se
contrapunham as imperiosas necessidades da gerência da dívida pública e mesmo o eventual uso das receitas
dessas privatizações em um programa de investimentos públicos – uma argumentação essencialmente
“pragmática”.
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conflitos de interesses entre as partes contratantes na PPP, tanto quanto mais
exigidas serão as capacidades gerenciais dessas instâncias decisórias.
Afinal, nas PPP agentes privados passam a deter algum grau de autoridade
administrativa e regulatória sobre a formulação e operação de políticas. Nesse
sentido, a doutrina contratual clássica torna-se anacrônica, devendo ser substituída
por outra que melhor reflita “normas e valores cooperativos que caracterizam as
m o d e rnas relações sociais” (Vincent-Jones, 2000, p. 317-8). Agentes privados
assumem papéis essencialmente governamentais ou compartilham funções que se
poderia pensar que são, ou devessem ser, exclusivas de agentes públicos.
A contratação na PPP envolve, assim, complexas questões sobre
racionalidade, participação da coletividade, legitimidade, transparência e
responsabilização sobre serviços públicos providos privadamente (Freeman,
2000a, p. 175).
Soberania difusa
Uma PPP opera em uma forma organizacional “híbrida” que combina
características institucionais de quase-mercados (Vincent-Jones, 2000; 1999)
em que a responsabilidade pela provisão de serviços é dispersa entre provedores
privados que competem entre si, provedores voluntários e provedores públicos,
enquanto a responsabilidade pela formulação de políticas que regulam essas
diversas provisões cabe ao Setor Público. Ademais, a relação compradorprovedor assume características contratuais que cobrem toda a gama de
possibilidades entre formas de propriedade mistas às parcerias3 . Com as PPP,
potenciais problemas de coordenação podem resultar do fato de que os
consórcios privados na parceria servem simultaneamente a diferentes
organizações governamentais, sob um projeto de investimento comum ou, sob
diferentes contratos, a uma mesma agência governamental, tanto quanto a
diferentes beneficiários dos projetos de investimento, em termos de segmentos
da população e jurisdições de governo. Assim, esse arranjo transfere boa parte
da incumbência em operar eficientemente essas conexões à capacidade
3

Um rol dessas possibilidades é apresentado no Anexo deste ensaio. Por certo que um problema central à
operação eficiente de uma PPP é a coordenação entre os diferentes níveis de participação no Setor Privado
e no Setor Público. Uma parceria na área de rodovias, por exemplo, envolve agentes que atuam em
diferentes políticas substantivas: o Ministério dos Transportes, por exemplo, desempenha um papel central,
embora a unidade central da gestão dessa parceria possa estar no Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão (Artigo 14 da Lei 11.079). Essa, no entanto, parece ser uma solução pouco expressiva para o grau
de complexidade das conexões que se observam na prática de PPP, em outras economias. Mais
acentuadamente pelo fato de que as experiências de planejamento governamental no Brasil têm se revelado
frágeis justamente nos aspectos de coordenação: muito pode dar errado e de fato dá errado quando se tenta
estabelecer essas conexões (Klijn e Teisman, 2003, p. 142). A interligação da área substantiva na parceria
com a unidade central de gestão se dá por meio do recurso a um colegiado integrado pelo Ministério do
Planejamento, Ministério da Fazenda e Casa Civil da Presidência da República, adicionado de representante
da área de governo substantiva na parceria (Artigo 14, § 1 e 2, da Lei 11.079).
4 Sob outra dimensão, a tarefa de coordenação é ademais relevante quando se leva em conta o ambiente
federativo. Subjacente a uma PPP, na jurisdição estadual e municipal pode operar um esquema de
transferências de receitas federais que, em si mesmas, se assemelham a contratos. Em verdade, essas
transferências são mecanismos de assistência orçamentária pelos quais a União incentiva – e provê os meios
– que as demais jurisdições levem a cabo objetivos de políticas e programas federais. Essas transferências
podem ocorrer com elevado grau de separação entre a fonte (jurisdição federal) e o uso de fundos nas
demais jurisdições de governo. Por si só essa propriedade da PPP desloca o foco do gerenciamento da
provisão do bem ou serviço público do puro gerenciamento de organizações, para o gerenciamento de uma
rede de decisões (Milward e Provan, 2003, p. 3). Adicionalmente, essas transferências servem ao Governo
Federal para regular indireta e sutilmente governos estaduais e municipais, bem como, por essa via, regular
os pro v e d o res privados de serviços públicos. Mesmo porque as parcerias originalmente programadas pelo
G o v e rno Federal têm substancial significado na economia das jurisdições estaduais e municipais. Nos 24
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organizacional e gerencial do agente privado (Guttman, 2004, p. 34)4. Como
condicionantes dessas transferências, o Congresso ou o Executivo podem
demandar conformidade com valores e políticas sócio-econômicas (padrões
ambientais e de trabalho, por exemplo) bem como determinados desempenhos
fiscais e administrativos (nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, por
exemplo5). As transferências de receita a que tais condicionantes estão
associadas operam como conduto de prioridades e diretrizes de políticas
públicas, que acabam por disciplinar a ação dos agentes privados – o que
possivelmente não poderia vir a ser empreendido por regulação direta6. Desse
modo, a presença do governo se amplia e fortalece seja na dimensão pura e
Governo Federal têm substancial significado na economia das jurisdições estaduais e municipais. Nos 24 projetos
da I Carteira de Projetos do PPP (Ministério do Planejamento, 2003), totalizando R$ 13 bilhões, a distribuição
regional é de 51,6% (Sudeste), 36,2% (Nordeste), 4,8% (Norte), 4,6% (Centro-Oeste), 2,8% (Sul). Essa realidade
pode reduzir o impacto federativo do limite que se originou na CAE, como condicionante adicional ao mecanismo
definido no Lei 11.079: o valor mínimo de R$ 20 milhões para um projeto de parceria (“PPP Será Utilizada por
Poucos”. Estado de S. Paulo, 25 out 04, p. B2).
5 Trivialmente, argumenta-se (Instituto Liberal, 2004) que a política de parcerias colide inevitavelmente com a Lei
de Responsabilidade Fiscal, na medida em que a opção por projetos de investimento economicamente inviáveis
acabará por demandar a criação de subsídios e outras formas de operação de salvamento desses investimentos,
onerando, portanto, as Administrações Públicas subseqüentes àquela que tiver contratado a parceria. Um ponto de
vista complementar a essa questão da mudança das regras contratuais nos contratos de parceria, mas que envolve
a questão de privilégios soberanos do governo-contratante, é apresentado em Gilliam Jr. (1997).
As PPP articulam-se com a Lei de Responsabilidade Fiscal em três perspectivas: (a) precedência da liberação de
recursos orçamentários e de pagamentos contratuais ao parceiro privado; (b) concessão de garantias frente às
obrigações contratuais do parceiro privado; (c) adequação das regras da parceria às metas fiscais. O argumento da
precedência confronta-se com a resistência de políticos e mesmo de segmentos privados temerosos que os contratos
de PPP acabem por encarecer outros tipos de contratos com o Setor Privado (“PPP: Planalto Negocia Novas
Mudanças”. Gazeta Mercantil, 21 out 2004, p. A-6); o Decreto 5.411, 6/4/2005, define a integralização de cotas
do Fundo Garantidor de PPP mediante a transferência de participações acionárias da União; quanto à adequação
às metas fiscais, vale singularizar uma questão muito atual: estariam os investimentos feitos nas PPP excluídos do
cálculo dos principais agregados fiscais, como o superávit primário das contas públicas? Ao começo de dezembro
de 2004, o governo lançou o balão de ensaio de que essa exclusão do investimento em infra-estrutura do cálculo
do superávit primário poderá observar o critério de “recursos de investimentos com alto retorno” (“Governo Quer
R$ 3 bilhões Fora do Superávit”. Folha de S.Paulo, 2 dez 2004, p. B5). Na União Européia, esse tratamento
privilegiado de investimentos sob o regime de PPP acabou sendo estabelecido em bases de projeto-a-projeto.
Ademais, somente quando o risco do investimento é substancialmente assumido pela parte privada é que há a
possibilidade de o gasto com o investimento ser excluído da meta de superávit primário (Reeves, 2003).
Observe o leitor que, sob o acordo com o FMI, a eventualidade de o governo brasileiro não conseguir convencer
o FMI das virtudes de se excluir os investimentos das PPP do cômputo das contas públicas poderia resultar no
antagonismo do Ministro da Fazenda à mobilização em torno dessas parcerias. A visão do FMI quanto a arranjos
de PPP é apresentada em Hemming e Ter-Minassian (2004). De todo modo, na formalização do Comitê Gestor
de Parceria Público-Privada Federal (CGP, Decreto 5.385, 4/3/2005) é assegurado o poder de veto do Ministro
da Fazenda a qualquer aspecto operacional das PPP, com a adoção da regra de unanimidade nas deliberações do
CGP (Artigo 8). Em março de 2005, tendo recebido o aval do FMI para levar adiante um experimento controlado
ou projeto piloto com investimentos públicos que atendam aos esforços de consolidação das finanças públicas, o
governo divulgou o Relatório de Progresso N.° 1 desse projeto piloto (Casa Civil, 2005). O horizonte de
realização desse projeto é de 2005 a 2007. Ver também, “A Abertura dos Cofres”. Jornal do Brasil, 14 mar 2005,
p. A17. No entanto, o empenho do Governo Federal na operacionalização desse projeto piloto é bastante restrito,
o que transparece tanto na retórica oficial quanto na liberação de recursos federais aos estados. Quanto a isso,
o b s e rve-se a liberação de créditos extraordinários justificada na EM 327/20005/MP, 26/12/2005, e viabilizada
pela MP 273, 27/122005. Ver, igualmente, “Governo Libera R$ 516,1 Milhões Para as Obras Acertadas com
FMI”. O Globo, 29 dez 2005, p. 25, e “Obras do FMI que o Rio Não Vê”. O Globo, 28 dez 2005, p. 21.
Outra fonte de potencial resistência do Ministro da Fazenda às PPP está relacionada à participação dos fundos de
pensão no financiamento das parcerias. Ao fim de 2004 havia fundos que detinham 50% de suas aplicações em
títulos da dívida federal. Com esse volume, qualquer recomposição mais significativa dessas aplicações poderá causar
f o rte impacto no mercado de juros e cambial, além de alterar o perfil da dívida pública (“Queda-de-braço nas
PPPs”. J o rnal do Brasil, 4 nov 2004, p. A17).
6 De igual modo, essas transferências tornam-se virtualmente compulsórias e são veículos de forte e abrangente
regulação federal que restringe a flexibilidade das políticas públicas no âmbito estadual e municipal.
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simples de seu peso nas atividades dos mercados de bens e serviços, seja na
dimensão regulatória – o que, por seu turno, se confronta com um menor custo
político, uma vez que isso se dá por meio de um mecanismo institucional de
menor visibilidade7. A Figura 18 ilustra esse fenômeno.

Na realidade de governos municipais, a PPP pode atender mais
diretamente a outros objetivos (Johnson e Osborne, 2003, p. 147), tais
como se constituir em um fórum de todas as agências governamentais dos
serviços envolvidos na parceria, em conjunto com os setores privados,
voluntários ou comerciais, e a comunidade em geral, e viabilizar a
formulação de estratégias comunitárias, permitindo melhor operação de
políticas de inclusão social9.
Na Figura 2 percebe-se que as PPP são um mecanismo efetivo tanto para
mapear necessidades sociais [1] quanto para desenvolver políticas que
enquadram essas necessidades [2]. Ou seja, as PPP vão além da implementação
dessas políticas; seu impacto na formulação de políticas é um pré-requisito
essencial para que se tenha uma efetiva e sensível tomada de decisões públicas.
Diante de críticas apresentadas ao PL 2.546, a Lei 11.079 acabou por impor limites às contrapartidas que os
governos estaduais e municipais poderão oferecer em seus contratos de PPP. Em agosto de 2004, como
forma de reduzir a oposição ao texto original do PL 2.546, o governo lançou o balão-de-ensaio de limitar
as receitas que União, estados e municípios poderiam comprometer com as PPP. As parcerias atenderiam a
um teto de 1% da receita líquida na jurisdição – o que se traduz por um máximo de R$ 3 bilhões de
contrapartida da União no total de parcerias que viesse a fechar (“PPPs: Mantega Proporá Teto para Gastos
de Estados e Municípios”. O Globo, 24 ago 2004, p. 22, e “Governo Admite Impor Limites a PPP”. O Globo,
2 set 2004, p. 26). Na Lei 11.079, as parcerias estaduais e municipais acabam enquadradas vagamente no
Artigo 25 (futuras normas gerais a serem emitidas pela Secretaria do Te s o u ro Nacional) e com maior
especificidade no Artigo 28. Para as parcerias contratadas pela União esse limite é expresso pelo Artigo 22.
7 Na Figura 1 há implícitas duas relações do tipo agente-patrocinador: uma entre a União (provedora ou
garantidora de fundos da PPP) e a jurisdição de governo compradora do serviço e outra, entre a jurisdição
compradora e o provedor (privado) desse serviço. Essa interação capta o grau em que a PPP torna oca a
estrutura governamental (Milward e Provan, 2003, p. 8).
8 Pode-se acrescentar a essa figura a presença de um parceiro tácito: a comunidade à qual é provido o serviço
público.
9 Sob essa perspectiva, as PPP tanto influenciam o processo de formulação de políticas públicas quanto são
seu resultado – o que se pode rotular o argumento da porta giratória. Algumas decorrências dessa classe de
argumento são exploradas na seção seguinte deste ensaio.
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Abre-se, pois, a perspectiva para que interesses preferenciais operando as PPP
possam incorporar-se ao processo decisório governamental10 (McLaughlin e
Osborne, 2000, p. 325) com o reconhecimento de uma variedade de papéis
que organizações privadas possam desempenhar nas escolhas públicas e a
percepção de que a moldura das instituições políticas também acabe sendo
alcançada nesse envolvimento do processo decisório.

Nessa “governança pública” há a interdependência de agentes de decisão em
termos de formulação de políticas11, diferentemente da percepção habitual do
governo utilizando outros agentes para implementar as políticas públicas.
O fenômeno de soberania difusa criado pela propagação de arranjos de
parcerias e o correspondente alongamento entre as fontes e os usos dos fundos
públicos apresentam três classes de desafios às instituições representativas:
1. em que extensão as liberdades econômicas do cidadão-contribuinte ficam
condicionadas por esse alongamento promovido pelas PPP? Ao fim e ao cabo,
caberá aos contratantes privados decidir as condições em que se dará o acesso aos
serviços públicos providos pela parceria?
2. que impacto a ação de lobbying das empresas e consórcios privados que
operem as parcerias terá sobre legisladores e burocratas que se encarregam da
supervisão de seu desempenho? Que regras estarão disponíveis para reduzir ou
10

Em grande parte, evidências empíricas quanto a essa incorporação dizem respeito a parcerias operadas
em torno da provisão de serviços municipais (Jenei e Vári, 2000).
11 O esquema de PPP por certo já incorpora implicitamente algum conteúdo de regulação pública de
origem privada, como, por vezes, já se percebe na operação de setores que, na década de 1990 foram
privatizados, por meio da venda de concessões. A eventual adequação de regimes regulatórios, por parte
das agências nacionais, às especificidades das empresas privadas que operam serviços sob concessão
(telefonia, eletricidade, entre outros) ilustra, em certa extensão, essa soberania difusa da política pública.
Isso pode ser ilustrado pela ocorrência em 2003 quando entrou em disputa a regra de atualização de tarifas
de telefonia; na verdade, o “caso Anatel” é também relevante para o arranjo das PPP, por força de uma
c i rcunstância mais ampla: a peculiaridade de se fazer um contrato com uma parte que detém poder soberano; isto
é, como contraparte soberana, o governo pode aprovar a lei que melhor atenda às suas preferências, restringido
pelo dever de honrar a garantia de desempenho prometida nos contratos (Gilliam Jr., 1997, p. 248). Todavia, em
uma economia que tradicionalmente opera sob um quadro institucional de tanta instabilidade, e em razão dos
contratos de parceria se alongarem por períodos de diferentes administrações públicas, essa garantia não é trivial.
Por essa perspectiva, é importante indagar como se definem as estratégias dos agentes privados. Uma variante de
modelos analíticos de política econômica que pressupõe um ambiente em que determinadas regras do jogo são
“Estado oco” e Parcerias Público-Privadas, Jorge Vianna Monteiro, p. 56-73

61

Revista Economia 09

01.02.07

14:42

Page 62

neutralizar a forte e perigosa ação política dos provedores privados que pode
resultar do ambiente institucional criado pelos contratos de parceria?
3. ao mesmo tempo, o que se espera do Estado oco é que ele venha a operar
capacidades ainda mais sofisticadas, de modo a que a rede de parcerias não se
consolide como um monopólio não-governamental12.
Desafios à governança pública
Tal arranjo institucional envolve variados desafios (McLaughlin e Osborne, 2000, 333)13:
1. uma PPP é muito mais que um contrato ou uma estrutura decisória. Como
tal, é importante para o sucesso das parcerias desenvolver credibilidade, que é,
s o b retudo, algo que se constrói ao longo do tempo, em torno da implementação
de políticas14.
2. a passagem de uma ação hierárquica em que o governo é o controlador
para o arranjo de parceria demanda o desenvolvimento de cultura gerencial
adequada, bem como estrutura e processos de decisão muito peculiare s15.
3. também os legisladores devem estar cientes de que nas parcerias eles não
são apenas a fonte de iniciativas de políticas, mas também facilitadores e
sustentadores das parcerias. Sob as duas circunstâncias apresentadas acima, há a
possibilidade da formação de um cartel de parc e i ros privados que poderá vir a
pouco efetivas ou até inexistentes pode ser um ponto de partida para a exploração do formato de governança que
as PPP instituem (Dixit, 2004). De resto, a adoção de PPP envolve dimensões de uma “re f o rma”, na medida em
que na parceria funde-se o poder econômico com o poder político – que invariavelmente deságua em uma
soberania difusa quanto à definição e operação de políticas públicas (Guttman, 2003, p. 282).
12 A não-disponibilidade dessas habilidades políticas e administrativas pode configurar o comprometimento com a
política de PPP como uma autêntica “barganha de Fausto” (Flinders, 2005, p. 234-236): os desejados ganhos em
eficiência e a transferência de risco contabilizados no curto prazo podem não compensar as decorrências de complexa,
opaca e fragmentada teia de responsabilidades pela operação da parceria. Sob essa perspectiva, é substancial o risco de
se subestimar a fragmentação do Estado em que uma ampla política de PPP possa incorrer. Ou, alternativamente, é
relevante que o governo se revele um hábil contratante de parcerias. Todavia, isso não se resume estritamente à questão
de o governo dispor ou não dispor de um quadro técnico suficiente e adequado, mas de políticas, procedimentos e
moldura legislativa que possam balizar as ações desses gerentes públicos (Kettl, 2002, p. 162-163). A adição da
dimensão federativa na contratação e execução de projetos de parcerias na infra-estrutura econômica (Figura 1) realça
ainda mais essa qualificação. De todo modo, as parcerias criam um ambiente institucional em que é crucial a atividade
de regulação governamental voltada para a consolidação de um sistema legal estável e confiável onde se identificam
direitos de propriedade, contratos, disputas e responsabilizações (Pongsiri, 2002).
Ampliando e aprofundando o papel da regulação econômica. Por uma outra perspectiva, em termos do uso de
i n s t rumentos de “procedimento” na moderna governança, ver Howlett (2000). Uma decorrência positiva dessa
mudança de perfil é que se produz um ganho líquido em termos de responsabilização pelas políticas públicas, uma
vez que os próprios contratos das parcerias operam como mecanismos preferenciais dessa responsabilização. Esse
é o caso, por exemplo, de se obter mais flexibilidade na execução de políticas públicas, comparativamente à que se
teria seguindo-se os procedimentos convencionais de implementação dessas políticas. Sob um contrato de PPP, o
agente privado pode concordar em seguir regras substantivas da regulação econômica que, de outro modo, sequer
se aplicariam ao seu segmento de atividade.
13 Para uma outra tipologia de barreiras que se apresentam na experiência internacional de PPP sob o regime COT
(construção-operação-transferência) e estabelecida a partir de levantamento empírico, ver Zhang (2005).
14 Assim sendo, o sucesso das PPP não deve ser medido pela aprovação das primeiras parcerias, o potencial interesse
manifestado por agentes privados ou mesmo a partir de uns poucos contratos efetivados, de vez que isso não
sinalizaria com o comprometimento firme dos formuladores de política atuais e especialmente dos futuro s
governantes. Do ponto de vista do parceiro privado, é preciso contrabalançar confiabilidade e presteza em
estabelecer a parceria. Tendo por pano de fundo a provisão de serviços de saúde mental nos EUA, Milward e
Provan associam o sucesso de um regime de parceria à obtenção de padrões de colaboração apoiados na confiança
recíproca das partes envolvidas na parceria, tanto quanto a contratação dessas parcerias se desenvolva sob condições
competitivas (Milward e Provan, 2003, p. 9).
15 Por envolverem ação simultânea de várias instâncias governamentais, as PPP podem resultar: (a) em folga
estratégica, quando nenhuma unidade de decisão governamental tem efetivamente o poder de programar produtos
e resultados da parceria; (b) em conflito entre a política das PPP e o esforço de estabilização de preços; e (c) na
dominância do objetivo de “criar e manter as redes [de atividades que dão forma à parceria]” (McLaughlin e

62

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.5(9), jul.2006

Revista Economia 09

01.02.07

14:42

Page 63

d i recionar a operação dos contratos e a admissão de novas parcerias16.
4. políticos e burocratas delegam poderes, funções e recursos a agentes
privados na parceria; delegação essa que deve ir além do discurso político e tornarse parte da operação da parceria, para alcançar tarefas de planejamento e
formulação de políticas17.
5. com as PPP e a retomada dos investimentos, muito provavelmente os
custos unitários desses projetos subirão, resultando em um “hiato de
financiamento” (Reeves, 2003, p. 165) – o que, por seu turno, poderá levar a uma
redução das realizações físicas e a pressões pela redefinição do cronograma da
p a rceria ou, de todo, das regras contratuais18.
Osborne, 2000, p. 335) e, assim, tornando-se um fim em si mesmo, consumindo tempo e recursos de maior valor alternativo.
Essa ocorrência é tanto mais significativa levando-se em conta que a motivação de trazer o interesse privado
para a realização do investimento público não é apenas o aporte de recursos, mas, igualmente, a inovação
gerencial e tecnológica, a competição de mercado e a transferência de risco para o mercado. A virtude do contrato
de PPP é que ele assegure o menor risco para o Setor Público, em termos de responsabilidade por perdas e danos.
Nesse sentido, é muito relevante filtrar as efetivas razões, implícitas na mobilização dos interesses de grupos
privados, em torno do PL 2.546. Ao mesmo tempo, por terem um significado muito relevante para o Setor
Privado, há que disciplinar o intenso lobbying que habitualmente se identifica em torno das parcerias. Já na fase
de elaboração da política de parcerias pôde-se observar intensa mobilização de grupos de interesses especiais – o
que viabiliza a conjectura do atrativo que o desdobramento do Estado oco apresenta aos agentes privados.
Especialmente ao longo do segundo semestre de 2004, diante do impasse do PL 2.546 na CAE do Senado
Federal, observa-se intensa mobilização de grupos de interesses pre f e renciais em torno da criação de PPP: entre
o u t ros, mostram-se muito ativos a Associação Brasileira da Infra-Estrutura e Indústrias de Base (Abdib), a
Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), o Sindicato Nacional da Indústria
de Construção Pesada (Sinicon), a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) e a Associação Brasileira
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp). Como evidência preliminar quanto a essa
mobilização, ver “Empresários Têm Pressa na Aprovação das PPPs”. O Globo, 18 ago 2004; “Força-Ta refa Fará
Lobby por PPPs”. Folha de S.Paulo, 18 ago 2004; “Para ABDIB, Prioridades nas PPPs São as Mesmas Definidas
pelo Governo”. Valor Econômico, 18 ago 2004, “Atraso no PPP Adia Investimentos de R$13 bilhões”. Estado
de S. Paulo, 21 set 2004, p. A11; “PPP: Cresce Lobby pela Votação da Proposta no Senado”. Gazeta Mercantil,
24 ago 2004, p. A-7; “Empreiteiros Criticam Tasso por Atacar PPPs”. Folha de S.Paulo, 25 set 2004, p. A6;
PIMENTEL, F. “Investimento de Longo Prazo”. J o rnal do Brasil, 27 out 2004, p. A18; GODOY, P. “Um País
com a Camiseta Apertada”. Valor Econômico, 27 out 2004, p. A12; “Sondotécnica Espera Desenrolar das PPPs”,
Jornal do Brasil, 24 nov 2004, p. A20. Mais adiante, o lobbying da Abdib voltou-se para a tentativa de assegurar
vantagens fiscais para o setor da infra-estrutura, sob o regime especial de isenções fiscais criado pela MP 252,
15/6/2005 (“Setor de Infra-Estrutura Quer Inclusão na MP do Bem”. Folha de S.Paulo, 29 jun 2005, p. B4).
Com a aprovação da MP 255, em 27/10/2005, a desoneração tributária concedida a empréstimos de longo
prazo pode ser vista como resultante do pleito da Abdib em torno da MP 252.
Um outro movimento muito peculiar de ação de grupos privados ocorre com o uso da mídia. Dois exemplos
quase simultâneos podem ser observados em novembro de 2005: (a) noticia-se que o Governo Federal tem
recorrido – mais intensamente do que seria habitual – ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército
na execução de obras de infra-estrutura que totalizariam em 2005 (até 31/10/2005) gastos de R$ 200 milhões.
Em decorrência, há manifestações contrárias da Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor)
e do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo (Sinicesp). Ver, a propósito,
“ E m p reiteiras Combatem o Uso do Exército em Obras”. Folha de S.Paulo, 6 nov 2005, p. B4; (b) a precariedade
dos portos brasileiros, sobretudo frente a um aumento vertiginoso das cargas marítimas (89% das exportações
brasileiras utilizam onze terminais portuários como porta de saída, uma das evidências providas em apoio a essa
demanda), emoldura a exposição do pouco investimento público na modernização portuária (“Governo Retard a
Investimentos em Portos”. Valor Econômico, 16 nov 2005, p. A6). Nessa iniciativa, a Abdib aparece associada aos
e x p o rt a d o res da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB).
Para evidências externas, veja-se o caso da Irlanda, em que a mobilização de confederações e federações deu a
p a rtida ao intenso programa de PPP na economia daquele país (Reeves, 2003). Já nos EUA, destaca-se a atuação
do National Council for Public-Private Partnerships (NCPPP), grupo de formidável capacidade de mobilização.
Entre outros esforços, o NCPPP volta-se para “educar os membros e equipes técnicas do Congresso [norteamericano] quanto ao valor das PPP” (NCPPP, 2003, p. 2). A área dominante de PPP na economia norteamericana, tanto em termos de número de projetos quanto de valor total de investimentos, é a infra-estrutura de
abastecimento de água e saneamento básico.
17 O que suscita a questão da convicção do governo quanto ao arranjo de PPP ser suficientemente firme quando
esse tema vier a se tornar elemento da retórica dos partidos de oposição.
18 Essa é uma possibilidade muito significativa, em face da lição da experiência com a regulação dos mercados
recentemente privatizados de serviços de telefonia e de energia elétrica. O caso Anatel, ocorrido em 2003
(Monteiro, 2004, p. 188-191), sugere cautela quanto à suposição da estabilidade das regras do jogo em uma
16

“Estado oco” e Parcerias Público-Privadas, Jorge Vianna Monteiro, p. 56-73

63

Revista Economia 09

01.02.07

14:42

Page 64

6. as PPP põem em relevo a transparência de responsabilidades pelas ações
empreendidas na parceria, o foco da política pública e a eficiência e a efetividade do
investimento público19.
Lições da experiência
Na ordem de considerações factuais, conceituais e analíticas apresentadas até
aqui, é importante colecionar os diversos pontos de vista e desenvolver algumas de
suas implicações, especialmente porque é em função dessas antecipações que se
f o rmam correntes favoráveis e adversárias à iniciativa das PPP:
Cópia institucional
Em certa extensão, as PPP são “transposições” de políticas públicas de
economias em estágios de desenvolvimento distintos da brasileira20.
Independentemente da arquitetura institucional desse arranjo, deve-se ter muita
cautela ao se comparar o significado de PPP em uma economia do estágio de
desenvolvimento e do porte, por exemplo, da economia irlandesa (Reeves, 2003)
relativamente ao caso brasileiro21. As diferenças não estão apenas nos volumes de
recursos privados que se demanda, mas nos próprios projetos de investimento e no
p ropósito central de se recorrer ao arranjo da PPP22.
Na experiência internacional, parcerias tidas como bem-sucedidas são em
grande parte articuladas a organizações voluntárias e políticas de significado local.
No caso brasileiro, é provável que jurisdições estaduais e municipais venham a
emular o que o Governo Federal pratique em termos de parcerias; só então se
observarão PPP focalizadas na provisão de políticas sociais, no estilo da experiência
de países europeus e nos EUA (Osborne, 2000)23.
Reconciliação do poder administrativo com instituições de governo representativo
Muito da resistência política que se antecipa à adoção de PPP está relacionada
à reação que segmentos da sociedade podem ter diante da circunstância de algumas
importantes e tradicionais funções governamentais – “aquelas que [esses
segmentos] possam considerar como simbolicamente importantes ou
i n e rentemente governamentais” (Freeman, 2000a, p. 172) – virem a ser
contratadas com agentes privados, não obstante o fato de que, sob esse formato,
circunstância de agravamento de crises econômicas.
McQuaid (2000) apresenta esse desafio como um potencial “dilema de forma e função”, na medida em que
diversas funções governamentais acabam sendo fragmentadas por meio da provisão de serviços que têm um
reduzido espectro de objetivos – o que aumenta o foco, a responsabilização e a efetividade. Todavia, como
resultante da natureza multivariada de temas e problemas de políticas públicas, essa mesma provisão acaba
ocorrendo sob várias formas de parcerias – o que promove impactos perversos sobre essas três propriedades.
20 Para um exemplo de receituário para a infra-estrutura brasileira, ver World Bank (2003), Capítulo 5. Sobre a
questão geral de “transposição de políticas públicas”, ver Minogue (2002), p. 661-62.
21 Mesmo porque as PPP não são um conjunto autônomo de regras no jogo de políticas públicas. Para uma
variedade de exemplos da prática de parcerias em diferentes períodos de tempo e em diversas economias nacionais,
ver Wettenhall (2003).
22 É interessante contrastar o foco central das PPP no Brasil (cobertura do “déficit de infra-estrutura”) com
evidências obtidas em 1998 por um levantamento quanto à motivação com que os governos estaduais nos EUA
re c o rrem às PPP (Seader, 2002). Os resultados são: redução de custos (40,9%), deficiências de especialização do
funcionalismo público (32,5%), dificuldades de apoio da liderança política (30,8%), flexibilidade de ação e
menores entraves burocráticos (23,8%), rapidez na implementação (21,4%), acesso a tecnologias e inovações
(20,4%), alta qualidade do serviço (18,5%) e outros fatores (10,6%).
23 Igualmente, não dispomos no Brasil de instituições que – ao enquadrarem a ação política de grupos que se
mobilizam para atender a seus interesses preferenciais – contribuam para delimitar a amplitude das estratégias
disponíveis a esses agentes privados, seja na fase de licitação, seja na implementação de contratos de parceria. Os
ganhos potenciais agenciados por meio dessa política de investimentos são substancialmente altos para que se
desconsidere essa classe de ocorrências.
19
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se alcance um desempenho de mais baixo custo. Haveria funções do “núcleo” da
atividade estatal que se imagina incorporarem o poder regulador do governo. Com
a parceria, a expectativa é de que esse poder acabe atenuado, sendo que mesmo a
f o rmulação de políticas será compartilhada com o Setor Privado.
Mais do que o poder discricionário da alta gerência econômica do Executivo
que se viu tão dominante no período de 1990 a 2001, com o intenso uso da forma
legislativa de Medidas Provisórias24, as PPP poderiam alterar os condicionamentos
ao processo decisório dos burocratas (Te rry, 2005). Assim sendo, as parcerias
assumiriam um papel de um “quarto poder sem face” no sistema constitucional da
separação de poderes (Freeman, 2000b, p. 813)25. Por outro lado, as PPP
estabelecem uma “nova forma de federalismo”, ou seja, uma federação por meio
da qual o Governo Federal opera políticas públicas em associação com empresas e
c o n s ó rcios privados (Corson, 1971, p. 74). O que as transferências
interg o v e rnamentais tradicionalmente promovem no atendimento aos intere s s e s
de estados e municípios, o novo regime contratual das parcerias o faz em prol de
interesses de agentes privados (Price, 1965, p. 74)26.
Responsabilização e legitimidade
O eventual comportamento discricionário observado na operação de uma
parceria seja pela parte privada, seja pela parte pública, seria difícil de ser detectado
e neutralizado em razão da fragilidade das regras desse arranjo (Guttman, 2000, p.
863): o fato de o recurso às parcerias ocorrer sob o argumento de que assim estão
sendo contornadas deficiências da solução burocrática não impede que os
operadores privados se tornem um novo grupo de interesses que tem suas próprias
preferências quanto aos processos da parceria e às formas de resolução de
disputas27; as alegadas vantagens qualitativas da solução privada, comparativamente
às da solução pública, arroladas na justificativa do contrato da parceria, podem vir
a ser neutralizadas, caso se adotem regras que atribuam à parte privada a
responsabilidade pela promoção do interesse coletivo. Isso pode acabar anulando
essa qualificação que torna o agente privado a melhor opção28.
Delegação legislativa
Uma conseqüência perversa da margem de delegação implícita na contratação
de uma parceria é que ela torna opacas as linhas convencionais de responsabilização
24

No período 2003-2005, 37,4% da feitura das leis tem o formato de Medida Provisória.
A princípio, as regras da parceria não precisam vedar ao agente privado que ele desempenhe funções
g o v e rnamentais. Todavia, elas devem impor aos que assim venham a atuar restrições análogas às que seriam
impostas a burocratas governamentais, operando em contexto similar (Guttman, 2000, p. 862-863).
26 Contudo, pode-se argumentar que, mesmo com um extenso rol de PPP em operação, o Setor Público (ou o
Estado) não terá necessariamente um menor tamanho. A interação público-privada transforma a presença
g o v e rnamental na economia, uma vez que se acentua a dimensão reguladora do Estado, com o aumento da
autoridade legal a ser exercida por agências governamentais e, eventualmente, pela unidade gestora de PPP. Por
meio de PPP, o governo também estende sua influência a áreas de atuação e a processos decisórios privados a que,
de outro modo, ele não chegaria tão facilmente (Freeman, 2000b, p. 667), ou seja, ao aumentar a influência de
empresas e grupos privados intervenientes em uma parceria, a PPP também abre a possibilidade de o govern o
demandar concessões que não são presentemente objeto da política regulatória – e isso se acentua quando se leva
em consideração que as PPP poderão ser estendidas às jurisdições estaduais e municipais (Lei 11.079, Artigo 1).
27 Conquanto nas PPP a conexão “pública” talvez não seja senão um modo de legitimar estratégias de intere s s e
muito restrito, a conexão “privada” pode ser uma forma de garantir um melhor atendimento ao intere s s e
coletivo (Wettenhall, 2003, p. 93).
28 Assim sendo, o contrato de PPP deve incorporar uma variedade de soluções de potenciais problemas, tais
como: ampla participação de segmentos sociais alcançados pelo serviço provido na parceria, o compartilhamento
25

“Estado oco” e Parcerias Público-Privadas, Jorge Vianna Monteiro, p. 56-73
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pelas políticas públicas, levando a que os políticos possam receber crédito por
fazer tão pouco, ao mesmo tempo em que atribuem aos contratados privados o
ônus por falhas e insucessos dos projetos de investimento (Freeman, 2000a, p.
156). A resistência dos políticos quanto a essa delegação apresenta-se em duas
frentes. A primeira decorre do fato de que a legislação básica de PPP aprovada
no Congresso Nacional incorpora delegação de poderes, funções e recursos à
alta gerência econômica do Executivo. Assim sendo, não apenas as parcerias
poderão desenvolver-se em uma trajetória de grande autonomia em face das
preferências representadas na legislatura29, mas, igualmente, há um amplo
espaço para que o intento original agregado à criação do modelo de PPP,
segundo as preferências de uma maioria então obtida na legislatura, fique
distanciado no tempo da operação dessas parcerias – o que poderia se dar
segundo comportamentos que não mais reflitam o intento original30.
Microeconomia das parcerias
Um arranjo da complexidade das PPP apresenta uma variedade de
problemas de natureza “contábil” ou, mais genericamente, “microeconômica”.
Tomando-se em consideração a experiência internacional, a prática das PPP, sob
diversos formatos, já é bastante desenvolvida, especialmente na dimensão em
que o parceiro privado é uma organização voluntária ou sem fins lucrativos
(Moulton e Anheier, 2000) e no âmbito de políticas locais ou municipais (Klijn
e Teisman, 2003, 2000). Todavia, mesmo nesses exemplos há importantes
constatações para emoldurar a intenção do Governo Federal de estender as PPP
a projetos de investimento na infra-estrutura econômica. Eis algumas delas:
1. especificação do resultado desejado: o governo deve ter uma visão clara
quanto a esse resultado e saber informá-lo aos principais envolvidos na parceria31.
de responsabilidade pelas partes pública e privada, e uma unidade gerencial flexível, mas ainda assim engajada
nos propósitos essenciais da parceria (Freeman, 1997). Para tanto, pressupõe-se que o governo venha a re c o rrer
(Guttman, 2004, p. 21): à aplicação de modernas técnicas gerenciais e das Ciências Sociais em geral, de modo
que os contratos incorporem os incentivos adequados ao desempenho que se espera dos agentes privados; ao
uso da pressão por parte dos potenciais beneficiários dos serviços providos pelas parcerias e dos competidore s
dos executores dos projetos contratados, visando suplementar as deficiências de monitoramento por parte das
agências governamentais; e à transparência de toda a operação da parceria.
29 Uma simulação dessa circunstância foi observada com o balão de ensaio de que, diante do demorado
processamento do PL 2.546 no Senado Federal, o Governo re c o rreria à emissão de uma Medida Provisória, de
modo a viabilizar prontamente a política das PPP. Ver, a propósito, “PPP: Governo Admite Editar Medida
Provisória”. J o rnal do Brasil, 2 set 2004, p. A2; e, recorrentemente, “Mantega Não Descarta Edição de MP
para as Parcerias Público-Privadas”. Folha de S.Paulo, 14 set 2004, p. B6. Aqui, as Medidas Provisórias são usadas
como estratégia de dissuasão que busca trazer a decisão legislativa mais para perto das preferências do Executivo.
30 Esse é um problema de decisão legislativa sui generis, na medida em que a legislação habitualmente votada
por deputados e senadores não tem o perfil de comprometimento temporal das PPP. Em uma outra frente, essa
reação adversa da classe política decorre do longo período que está envolvido em um contrato de parceria.
Segundo se argumenta, a prática das PPP implica em condicionar futuras administrações federais com escolhas
feitas pela atual coalizão majoritária, que poderão ser muito numerosas, em termos de políticas substantivas e
restritivas, pelo teor do comprometimento contratual que o governo atual estará assumindo. Esse tipo de
argumentação também é apresentado relacionando o longo prazo da contratação da parceria às condicionantes
da Lei de Responsabilidades Fiscais (Instituto Liberal, 2004).
31 Na ausência de uma atenção abrangente do Congresso Nacional e do Executivo, as regras que venham a
enquadrar a parte privada acabarão sendo estabelecidas ad hoc, com o operador privado direcionando a definição
e a implementação dessas regras (Guttman, 2000, p. 863). A questão da remuneração subjacente à parceria ilustra
essa observação. Trivialmente, esse é um mecanismo que aloca parte do risco que se pretende que a parte privada
assuma. Porém, esse é igualmente um mecanismo que incentiva o desempenho apropriado do agente privado.
“Caso [esse mecanismo] esteja dissociado dos objetivos do governo para [o] projeto, a parte privada poderá
buscar um curso de ação orientado pelo fluxo de caixa, o que não necessariamente atende aos resultados
[intencionados pelo governo].” (Grimsey e Lewis, 2002, p. 252). Essa é uma perspectiva relevante na leitura da
evidência sumariada em Rezende e Cunha (2005), Capítulo 3, Tabela 23, p. 64.
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2. gerência de projeto efetiva: as estruturas gerenciais da parceria devem ser
apropriadas às necessidades do governo e devem se articular com as estruturas
decisórias públicas já existentes32.
3. ter o contratado como responsável: ter clareza quanto aos resultados desejados
pelo contratante ajuda a abreviar o tempo necessário para operacionalizar a parceria33.
4. gerência de desempenho: deve-se assegurar que os contratos de PPP
p e rmaneçam competitivos, ao longo do teste de mercado de seus serviços.
5. p rojetos conjuntos: é relevante incorporar na parceria o fato de que
ramificações federativas podem ser complexas, de vez que organizações federais e
municipais, por exemplo, estão sujeitas a diferentes mecanismos de aprovação de
projetos, bem como a distintas estruturas legais, operando sob difere n t e s
horizontes de planejamento.
6. gerência de riscos: ao alocar riscos e negociar contratos o governo deve
estar ciente de que a relação entre preço e risco é afetada pela natureza do
m e rcado e a abordagem de cada firma individual quanto a isso. Há que ter
c l a reza quanto aos riscos que estão sendo efetivamente transferidos à parte
privada (Palaneeswaran et al., 2001)34.
7. desenvolvimento e compartilhamento de expertise: uma vez desenvolvidas
habilidades gerenciais de projetos – e mesmo da PPP como um todo – elas devem
ser compartilhadas com outros segmentos da mesma parceria e de outras parcerias35.
8. cuidar para que as PPP não fiquem centradas na provisão de serviços de
importância “secundária” mais do que serviços do “núcleo” da infra-estrutura36.
32

São notórias as deficiências da administração pública brasileira quanto à gerência de projetos, ainda mais na
escala que se antecipa nas PPP. Isso pode ser criticamente limitativo ao sucesso dessa política. O trem da PPP está
saindo da estação, para usar uma apta imagem de Schooner, e “Até que ele retorne, o futuro do governo depende
de um quadro substancial de funcionários que contratem, gerentes de contratos, auditores e pessoal de
certificação de qualidade” (Schooner, 2004, p. 44). Será que legisladores e a alta gerência do Executivo estarão
inteiramente cientes dessas implicações? Ou, dito de um modo mais indireto, essas parcerias resultarão em
“investimentos públicos de reconhecida excelência em termos da relação custo-benefício”? (IBRE, 2004, p. 8).
33 É indispensável dispor de um protocolo de comunicação com a parte privada, como uma condição para se
obter uma licitação bem-sucedida.
34 E observar que o contratado não busque minimizar o risco operacional, alterando, na fase de execução da
parceria, as especificações do serviço provido. Uma estratégia sui generis de que o parc e i ro privado pode lançar
mão para transferir ao governo parte dos riscos de um projeto de PPP vai sendo revelada, antes mesmo que
qualquer contrato de PPP tenha sido efetivado. Em face do regime especial de tributação instituído pela MP
252, 15/6/2005, observa-se o lobbying da Abdib junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial
argüindo que o setor de infra-estrutura deva ser habilitado como beneficiário do novo regime de isenção fiscal
(“Setor de Infra-estrutura Quer Inclusão na MP do Bem”. Folha de S.Paulo, 29 jun 2005, p. B4). De todo
modo, no confuso ambiente institucional em que opera a economia brasileira a propalada transferência de riscos
ao consórcio privado sob o arranjo de PPP é questionável. É mesmo provável que, pensando transferir riscos ao
agente privado, uma PPP possa efetivamente acabar penalizando os usuários do serviço provido sob a parceria
e aos contribuintes em geral, pois que, em última instância, o governo não permitirá que um serviço público
essencial entre em colapso (Flinders, 2005, p. 226).
35 Uma política de PPP requer ademais a coordenação de ações de lobbying em uma complexa seqüência de
escolhas públicas que se inicia com a mudança no status quo constitucional e se estende à emissão de leis, Medidas
Provisórias, decretos e toda sorte de atos de gerência pública (Brook, 2005).
36 Uma importante e promissora conjectura quanto a compartilhamento de expertise é que, conquanto burocratas
governamentais e agentes privados com ou sem a motivação de lucro tenham inerentemente diferentes qualidades,
por força do moderno conhecimento administrativo e gerencial, esses participantes podem atuar de uma forma tal
que se dê crescente atenção ao interesse coletivo, sem que isso implique no aumento do Estado e da burocracia
governamental. Mesmo porque, ao longo dos anos, a interpenetração de trajetórias profissionais dos que comutam
entre mercado e governo consolidou um entendimento comum quanto a esse interesse geral ou coletivo, fazendo
com que essas presumidas qualidades se efetivem nas parcerias (Guttman, 2000, p. 923-924).
36 Num caso limite, projetos de parceria podem ser usados para “metamorfosear” (Schooner, 2004, p. 26-35)
a força de trabalho governamental, ou seja, deliberadamente expande-se o contingente da mão-de-obra
“pública” envolvido em atividades do parceiro privado.
“Estado oco” e Parcerias Público-Privadas, Jorge Vianna Monteiro, p. 56-73
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9. parcerias são atrativas, em razão do valor adicionado que elas criam, porém,
na prática, elas acabam sendo apenas um acordo bilateral. Em decorrência, o
conceito de um programa de investimentos integrados e combinados se converte
em um conjunto de projetos fracamente integrados37.
10. a taxa de desconto de receitas e custos nos projetos na PPP: o pressuposto
é que essa taxa seja no máximo igual à utilizada em projetos privados38.
Conclusão
Por todo o mundo, a última década tem evidenciado o desdobramento de
privatizações de empresas estatais e a venda de concessões de serviços públicos em
uma segunda geração de políticas, quando funções e poderes típicos de govern o
são transferidos a agentes privados. É como se o governo deixasse de ser
exatamente governo (Stanton, 2004).
Por um lado, o governo vê-se diante de novas responsabilidades sem que,
todavia, disponha de meios efetivos para enfrentá-las; ao mesmo tempo, do lado
de seus parc e i ros privados, o desafio é implementar políticas públicas em um
ambiente organizacional e gerencial pouco receptivo a esse tipo de tare f a39. A
Figura 3 resume essas duas necessidades.

Por fim, cabe ressaltar que a operacionalização de um contrato de PPP
depende substancialmente de decisões de agentes privados que não são restringidos
diretamente no uso de seus poderes, por regras constitucionais ou de Direito
Administrativo; destaca o problema de como se conciliam disputas em torno de
princípios de Direito contratual privado – que não necessariamente acomodam a
deferência para com os agentes governamentais – com princípios do Direito
Administrativo, em que tal deferência é reconhecida; revela que a prática de
p a rcerias não sinaliza propriamente um “enxugamento” do Estado, mas a sua
recomposição, em seu papel na governança40; torna viável para o governo alcançar
37

Isso é tanto mais verdadeiro quando se leva em conta o âmbito fragmentado dos processos decisórios
subjacentes às parcerias (Klijn e Teisman, 2003, p. 141).
38 Ou mesmo a adoção de uma taxa de desconto mais elevada, comparativamente àquela que prevaleceria em
projetos d i retamente empreendidos pelo Setor Público, uma vez que, caso contrário, a provisão privada será
menos eficiente, com o valor presente da provisão privada sendo superestimado (Grout, 2003).
39 Para um interessante caso do mundo real, ocorrido nos EUA e que põe em relevo implicações dessa dupla
deficiência, ver Kettl (2002), p. 120-123.
40 Ampliando e aprofundando o papel da regulação econômica. Por uma outra perspectiva, em termos do uso de
i n s t rumentos de “procedimento” na moderna governança, ver Howlett (2000). Uma decorrência positiva dessa
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indiretamente o que, por limitações legais ou políticas, não seria possível obter
diretamente41; e evidencia um mecanismo de disclosure, no sentido de que o
contrato identifica e especifica objetivos de políticas públicas que podem, por
seu turno, permitir ao governo supervisionar e monitorar a obtenção desses
objetivos (Freeman, 2000a, p. 1997).
Anexo
Uma nomenclatura de PPP42
A experiência internacional e especialmente a economia dos EUA consagram
diversas variedades de arranjos institucionais nas parcerias (Zhang, 2005; Seader,
2002; Grimsey e Lewis, 2002):
1. o Setor Público encomenda um projeto e o Setor Privado atende a essa
provisão, de modo que a parte privada planeja, constrói e financia a construção, e
a parte pública opera e financia em bases permanentes o serviço. Essa é a opção CT
( c o n s t rução-transferência) ou “turnkey”.
2. similar à opção anterior, exceto que as instalações, uma vez operacionais,
são transferidas por aluguel ao Setor Público. O financiamento do aluguel
(arrendamento) é provido pela parte privada. Após o término do período de
a rrendamento o investimento é totalmente absorvido pelo Setor Público. É o CTA
(construção-transferência-arrendamento).
3. o Setor Privado planeja e constrói as instalações ou a infra-estrutura,
concedendo financiamento para isso. Após o término da obra, sua propriedade é
transferida para o Setor Público, com a parte privada mantendo a obrigação
contratual de operar o serviço e recuperar o investimento no projeto por um dado
período de tempo (20 a 30 anos). A opção PCO (planejamento-construçãooperação) é o exemplo mais praticado desse tipo de parceria. Nesse caso, o
financiamento pode ser provido diretamente pelo Setor Privado ou pelo recurso à
isenção de impostos. Na variante PCFO, o concessionário privado ademais financia
o projeto, recuperando o investimento e obtendo lucro por meio da cobrança
d i reta do usuário final43.
4. na opção COT (construção-operação-transferência), o Setor Público
repassa a construção e operação da obra pública ao Setor Privado. A parte privada
financia o projeto, realiza a construção e opera o serviço por um período de tempo
pré-acordado ao fim do qual o investimento é transferido sem ônus para o Setor
Público. Duas variantes dessa modalidade aplicada a serviços públicos que já são
c o rrentemente disponíveis são a ROT (recuperação-operação-transferência) e TOT
(transferência-operação-transferência)44.
mudança de perfil é que se produz um ganho líquido em termos de responsabilização pelas políticas públicas, uma
vez que os próprios contratos das parcerias operam como mecanismos preferenciais dessa responsabilização.
41 Esse é o caso, por exemplo, de se obter mais flexibilidade na execução de políticas públicas, comparativamente
à que se teria seguindo-se os procedimentos convencionais de implementação dessas políticas. Sob um contrato
de PPP, o agente privado pode concordar em seguir regras substantivas da regulação econômica que, de outro
modo, sequer se aplicariam ao seu segmento de atividade.
42 Em geral, a terminologia de PPP não se aplica aos casos em que os custos do investimento não possam ser
recuperados integralmente por meio de tarifas cobradas dos usuários finais dos serviços de infra-estrutura. Nesses
casos, haveria espaço para uma política de subsídios. Todavia, subsídios não são típicos no regime de PPP.
43 Com o contratante público provendo assistência necessária em termos de procedimentos legais, sem assumir
outros riscos. Zhang (2005), p. 76, ilustra o regime PCFO com algumas parcerias no Reino Unido.
44 O caso de rodovias operadas sob regime de cobrança de pedágio, nos EUA, ilustra o regime COT, enquanto
o TOT está presente nas parcerias chinesas com o capital estrangeiro. Ainda outras possíveis variantes são a CCO
(compra-construção-operação) e ADO (arrendamento-desenvolvimento-operação).
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5. sob formas de maior risco privado, as parcerias podem apresentar-se
como CPOT (construção própria-operação-transferência) e CPO (construção
própria-operação). A parte privada assume todas as características de “dono do
negócio”, especialmente na opção CPO. Essas opções são especialmente
atrativas ao Setor Privado “quando se antecipa que o mercado [do serviço
provido] será sempre contínuo e forte” (Seader, 2002, p. 6). Igualmente, a
princípio, o Setor Privado preferirá a opção CPO à CPOT, na suposição de que
assim o retorno do investimento será maximizado.
A partir de um padrão típico de riscos e responsabilidades incidentes na
indústria de construção, pode-se inferir que os arranjos PCO (planejamentoc o n s t rução-operação) e COT (construção-operação-transferência) são os que
menos oneram o contratante (governo). Assim, de uma relação de treze classes de
riscos e responsabilidades, Palaneeswaran e outros concluem que um arranjo PCO
alocaria com exclusividade ao operador privado oito dessas classes, ficando
compartilhados nas cinco demais classes; já sob um arranjo COT, essa alocação seria
c o rrespondentemente de nove e quatro (Palaneeswaran et al., 2001)45.
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A nova dinâmica das
exportações brasileiras: preços,
quantidades e destinos
Sidney N. Nakahodo e Marcos S. Jank*
Resumo: A análise da pauta exportadora por meio da divisão em
commodities (agronegócio, combustíveis e minerais e metais) e
p rodutos diferenciados (de alta, média-alta, média-baixa e baixa
tecnologia), bem como a desagregação em suas respectivas categorias
de produtos, permite identificar com clareza os setores responsáveis
pelo dinamismo do comércio exterior nos últimos anos. O estudo
a p resenta as contribuições de preços e quantidades para o crescimento
do valor das exportações, concluindo que o aumento dos pre ç o s
mundiais explica a maior parte do crescimento das exportações dos
p rodutos diferenciados, enquanto a expansão das commodities
decorre principalmente do aumento nos volumes exportados. Por
fim, a caracterização dos destinos mostra o país como global trader de
commodities e regional trader de produtos diferenciados, cujo saldo
da balança comercial cresce apenas no Hemisfério Ocidental.
Palavras-chave: c o m é rcio internacional, exportações, commodities,
“doença holandesa”, política comercial.

1. Introdução
Acompanhadas de superávits crescentes da balança comercial, as
exportações brasileiras têm crescido em ritmo acelerado nos últimos anos.
Entretanto, apesar da qualidade da base de dados oferecida pela Secretaria de
Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
(Secex-MDIC), e dos excelentes trabalhos de acompanhamento das
exportações e importações produzidos por instituições como a Fundação
Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), as transformações que vêm
ocorrendo na pauta ainda são um fenômeno pouco compreendido.
Nesse contexto, o presente estudo tem por objetivo avaliar as mudanças
recentes relativas à dinâmica da pauta exportadora brasileira por meio da análise
dos principais segmentos e destinos das exportações brasileiras na última
década, considerando as contribuições do preço e do quantum para o
crescimento das exportações.
* Sidney N. Nakahodo é pesquisador colaborador do Icone (snakahodo@iconebrasil.org.br). M a rcos S. Jank
é Professor Associado da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, e presidente do
Icone (msjank@usp.br). Este documento de trabalho integra a série de estudos que o Icone
(www.iconebrasil.org.br) tem desenvolvido sobre a dinâmica recente do comércio exterior no Brasil e no
mundo. Os autores agradecem a Roberto Macedo, Fernão Bracher e Edmar Bacha pela leitura cuidadosa e
sugestões; a Cinthia Costa, Maria Helena Tachinardi e Fernando Chague pelos esclarecimentos e comentários;
a Ricardo Markwald, Fernando Ribeiro, Henry Pourchet e Luana Brito, da Funcex, pelas referências e auxílio
com os cálculos dos índices de preço e quantum; e à assistência de pesquisa de Ivan Fernandes e Luiz Fernando
Amaral. Os erros que existirem naturalmente são de responsabilidade dos autores.
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Nossa hipótese inicial é a de que a desagregação permite uma melhor
c o m p reensão dos recentes eventos, principalmente numa economia que abrange
exportações de natureza tão diversa, que variam de grãos a aviões de porte médio.
Buscamos, assim, dividir a pauta em commodities e produtos diferenciados e suas
respectivas categorias de produtos, por meio de duas metodologias consagradas.
Tal enfoque encontra justificativa nos resultados obtidos, seja pelo comportamento
competitivo distinto de produtos commoditizados e produtos diferenciados, seja
pela análise da importância dos fatores preço e quantidade em cada grupo
estratégico, seja pelas diferenças em termos de destino geográfico das exportações.
Na próxima seção descrevemos brevemente a metodologia utilizada na
classificação das exportações. Em seguida, discutimos os resultados obtidos
com base nas análises de preço e quantum, caracterizando brevemente os
destinos dos produtos por intensidade tecnológica e tipos de commodities,
particularmente no contexto da política comercial hemisférica do país. As
conclusões são apresentadas ao final.
2. Metodologia
A desagregação da pauta exportadora ocorreu em duas categorias: commodities
e produtos diferenciados. A classificação das primeiras consistiu na divisão em três
classes de produtos: 1) agronegócio, 2) combustíveis e 3) minerais e metais. Os
produtos diferenciados foram identificados como aqueles “não commoditizados”,
essencialmente as manufaturas industriais distribuídas entre quatro níveis de
intensidade tecnológica: 1) alta, 2) média-alta, 3) média-baixa e 4) baixa.
Vale destacar que as commodities são definidas como produtos padronizados
ou não-diferenciáveis cujos preços são normalmente formados em bolsas de
mercadorias de mercados abertos. Por isso, o produtor individual tem pouco ou
nenhum controle sobre a variável preço, sendo a “liderança em custos” a sua
principal estratégia de competição. Já no caso dos produtos diferenciados, há maior
possibilidade de diferenciação via produtos distintos, marcas e outras variáveis que
aumentam a fidelidade dos consumidores, o que permite que a empresa tenha
maior poder de arbítrio sobre os seus preços e, assim, margens mais atrativas e
controláveis para o seu negócio.
Enquanto a desagregação das commodities utilizou metodologia universal
recomendada pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento (Unctad) (2004), a separação dos produtos diferenciados
exigiu preparação adicional, já que não foram encontrados procedimentos
satisfatórios para fins do presente estudo1. Assim, a relação dos produtos
diferenciados (não commoditizados) foi composta por produtos industriais, de
acordo com classificação da Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE) (Hatzichronoglou, 1997), à exceção
daqueles definidos como commodities pela Unctad, em sua maioria
pertencente aos grupos de média-baixa e baixa tecnologia2.
1

Uma alternativa para a classificação de manufaturas, utilizada pela Comissão Econômica para a América
Latina (Cepal) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), é proposta por Sanjaya Lall (2000),
mas não contempla a separação entre commodities e produtos diferenciados.
2 Outro esforço adicional diz respeito à desagregação no nível que arbitrariamente definimos como
produto, uma vez que a classificação das manufaturas industriais pela Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE), com exceção dos produtos de alta tecnologia, descreve apenas os
setores correspondentes a cada nível de intensidade tecnológica. Por exemplo, em média-baixa tecnologia,
tivemos de desagregar os produtos de plástico e borracha, inicialmente englobados em um único setor. No
total foram analisadas e classificadas 5.422 linhas tarifárias do Sistema Harmonizado (HS) a seis dígitos.
A nova dinâmica das exportações..., Sidney N. Nakahodo e Marcos S. Jank, p. 74-85
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Com o intuito de avaliar o crescimento das exportações, utilizamos o
cálculo dos índices de Fisher3 de preço, quantum e valor, e o crescimento médio
anual4, com adaptações ao roteiro de cálculo sugerido pela Funcex (Guimarães
et al., 1997)5. O índice de Fisher foi escolhido por incluir características
desejáveis, como a reversibilidade sobre o tempo (reciprocidade entre períodos
– 1 e 0) e reversibilidade de fatores, em que o produto dos índices de preço e
quantum é igual ao índice de valor em termos correntes (Chevalier, 2003).
A contribuição do preço e quantum para o crescimento das exportações
ocorreu fixando-se um dos fatores e variando-se o outro, comparando-se o
resultado com a variação simultânea de ambos correspondente ao crescimento
total dos valores exportados. Por exemplo, o cálculo do efeito preço foi
efetuado fixando-se a quantidade e variando o preço, em relação à variação total
do valor exportado6.
3. A pauta exportadora brasileira: pulverização e concentração
A composição da pauta é diversificada. Porém, apesar da pulverização de
p rodutos exportados, há forte concentração das exportações brasileiras em
determinadas categorias de produtos. Por exemplo, alimentos, grãos e farelos,
bebidas, veículos, máquinas e equipamentos mecânicos, e ferro e aço
c o rresponderam a quase metade dos valores embarcados em 2005, ou o equivalente
a US$ 58 bilhões.
Entre os produtos diferenciados, quanto maior o nível de intensidade
tecnológica, maior o nível de concentração (medida por meio da participação
percentual nas exportações da categoria). Por exemplo, aviões e celulares
correspondem a 75% de todas as exportações de alta tecnologia, enquanto
veículos automotores, máquinas e equipamentos mecânicos englobam mais de
70% dos produtos de média-alta tecnologia. Por outro lado, ferro e aço
representam pouco mais da metade das exportações de média-baixa tecnologia
e diversos produtos como calçados, móveis, têxteis etc. compõem a categoria
de baixa tecnologia, sem destaque especial para qualquer produto.
As exportações de commodities também apresentam elevada
concentração, com destaque para os produtos do agronegócio, cujos
embarques totalizaram US$ 35,7 bilhões, o equivalente a dois terços do total
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da categoria. Somente os produtos alimentícios corresponderam a um terço de
todas as commodities, assim como o minério de ferro re p resentou 60% dos
minerais e metais no ano passado. O aquecimento da economia mundial, a
explosão de preços e a crescente demanda por combustíveis fósseis, aliada ao
aumento da oferta decorrente da busca pela auto-suficiência, levaram o país a
exportar mais de US$ 7 bilhões em petróleo e derivados em 2005.
3.1. Contribuição dos fatores preço e quantidade no crescimento das
e x p o rtações brasileiras
Neste início do século XXI, o comércio exterior brasileiro tem se destacado
tanto pelo ritmo acelerado de crescimento das exportações quanto pelos saldos
positivos cada vez maiores da balança comercial.
De 2001 a 2005, a variação média anual das exportações brasileiras foi de
21%, quase duas vezes e meia superior à média da década passada. Com exceção
das commodities combustíveis, cuja taxa de crescimento foi influenciada pelos
fenômenos já descritos, e dos produtos de alta tecnologia, cuja indústria
a e ronáutica foi part i c u l a rmente afetada pelos ataques terroristas de 11 de
s e t e m b ro, todas as demais classes de produtos experimentaram maior aceleração
nos últimos cinco anos, quando comparadas ao período 1996-2005 (Tabela 1).
A desagregação em índices de preço e quantum permitiu identificar os vetore s
responsáveis pelo crescimento das exportações. Entre 2001 e 2005, apesar da alta
generalizada dos preços, observa-se que o quantum foi o principal responsável pelo
crescimento anual, contribuindo com 70% da evolução média das vendas externas.
No Gráfico 1 vemos que as curvas de preço e quantum para commodities
e produtos diferenciados apresentam comportamento simétrico, com clara
predominância de um dos fatores no aumento dos valores exportados para
commodities e produtos diferenciados. Com isso, concluímos que a variação do
quantum explicaria a maior parte do crescimento das exportações para as
commodities, enquanto para os produtos diferenciados a principal variável seria
o preço externo.

A nova dinâmica das exportações..., Sidney N. Nakahodo e Marcos S. Jank, p. 74-85
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Note-se que a análise desagregada dos índices dos produtos diferenciados da
Tabela 1 permite-nos identificar uma forte influência do crescimento dos preços
das manufaturas de média-baixa tecnologia no índice7. Esses resultados foram
altamente impactados pelo comportamento de ferros e aços que, em 2005,
c o rresponderam a US$ 8,5 bilhões, o equivalente às exportações totais de alta
tecnologia, sendo a terceira categoria de produtos mais importante da pauta8.
Ainda assim, a desagregação dos produtos permite-nos inferir que, salvo poucas
exceções, o aumento do quantum tem sido o principal fator responsável pelo
c rescimento das exportações9.
As Tabelas 2 e 3 mostram a análise da pauta exportadora para níveis maiore s
de desagregação. O crescimento do quantum dos produtos do agronegócio, que
c o rrespondem a 31% de toda a pauta, é o fator que mais tem contribuído para a
evolução das exportações das commodities. Ressalte-se que o produto que mais
c resce na pauta dessa categoria é o etanol, cujos valores exportados aumentaram
70% ao ano, em média, nos últimos cinco anos. A contribuição dos preços vem
aumentando significativamente, principalmente a partir de 2001, quando as
exportações de produtos do petróleo ganharam grande impulso. Da mesma forma,
a reversão da tendência de queda das cotações das commodities do agronegócio
explica boa parte da importância dos preços; mesmo caso dos minerais e metais.

7

Ferro e aço compõem o setor de produtos industriais de média-baixa tecnologia, de acordo com classificação
da OCDE, e não são classificados como commodities pela Unctad, ao contrário de outros produtos metálicos
não-ferrosos (ver Hatzichronoglu, 1997 e Unctad, 2004).
8 Apenas como exercício, extraímos as linhas tarifárias correspondentes a ferro e aço dos produtos diferenciados,
incorporando-as às commodities. Nesse caso, observamos que, de 1996 a 2002, o preço e o quantum dos
p rodutos diferenciados seguem em paralelo; a partir de 2003, os produtos diferenciados passam a se comportar
como as commodities, com maior aceleração do quantum em relação ao preço, reforçando a conclusão de que
o quantum tem sido o principal fator responsável pelo crescimento das exportações.
9 De forma geral, essas conclusões contrastam com os resultados de estudos recentes que apontam a
correlação entre as altas dos preços internacionais das commodities e o aumento dos preços das exportações
brasileiras totais como principal explicação para o boom (Pastore et al., 2005). A análise pela óptica da
desagregação dos produtos permite uma melhor avaliação da dinâmica das exportações, uma vez que são
distintos os drivers responsáveis pelo crescimento das commodities e produtos diferenciados.
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Com exceção da categoria de alta tecnologia, a alta dos preços tem explicado
a maior parte do crescimento das exportações dos produtos diferenciados,
respondendo por mais de 60% da expansão nos últimos cinco anos. Ferro e aço
( p rodutos de média-baixa tecnologia) e veículos automotores e polímero s
(pertencentes à classe de média-alta tecnologia) apresentaram variação anual de
aproximadamente 30%, sendo algumas das manufaturas mais dinâmicas. Nos
últimos cinco anos, tem-se observado uma tendência clara de aumento da
participação do quantum, mudança que coincide principalmente com o
desempenho dos produtos de média-alta tecnologia, cujo crescimento das
exportações triplicou entre 2001 e 2005, quando comparado à taxa média
registrada em toda a última década.
Por outro lado, alguns dos setores que têm enfrentado maiores dificuldades
com o processo de integração ao comércio mundial compõem a categoria dos
Permissões negociáveis com prazo..., Charles Edwards Allen e Flavio Condé de Carvalho, p. 5-17
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produtos diferenciados, particularmente produtos com menor intensidade
tecnológica, tais como os calçados e, em menor escala, as indústrias de papéis
e têxteis. Ainda assim, mesmo esses setores parecem estar se beneficiando da
integração brasileira à economia internacional. Os produtos têxteis, por
exemplo, cujos valores exportados, na média, não se alteraram ao longo da
última década, nos últimos cinco anos experimentaram ganho de
dinamismo, expandindo suas vendas externas a um ritmo médio de 10% ao
ano desde 2001.
Finalmente, o fato de as commodities e os produtos diferenciados tere m
crescido em ritmo semelhante, mantendo-se estável a proporção entre os produtos
das commodities e os produtos diferenciados na balança comercial, e a ausência de
um choque de preços que justifique o aumento das exportações das commodities
brasileiras representam fortes evidências contrárias à idéia de que o país passaria por
um processo de “doença holandesa”10

Nota: crescimento calculado com base em dados deflacionados pelo CPI dos EUA. Produtos com
exportações inferiores à US$ 500 milhões foram agrupados nas respectivas categorias “outro s ” .

10 O

termo “doença holandesa” re f e re-se a um processo de apreciação da moeda local decorrente do boom das
e x p o rtações de produtos primários ocasionado por um choque externo – alta de preços, por exemplo – em
detrimento dos outros setores de bens comercializáveis da economia. Para uma visão mais detalhada sobre
essa questão, ver Nakahodo e Jank (2006). Conclusão semelhante também foi publicada recentemente pela
Funcex (2006).

80

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.5(9), jul.2006

Revista Economia 09

01.02.07

14:42

Page 81

Nota: crescimento calculado com base em dados deflacionados pelo CPI dos EUA. Produtos com
e x p o rtações inferiores à US$ 500 milhões foram agrupados nas respectivas categorias “outros”.

3.2. Análise do destino geográfico das exportações brasileiras
Um dos principais aspectos de destaque na composição das exportações
brasileiras é a distribuição relativamente balanceada dos valores embarcados para os
principais parceiros comerciais. Nesta seção discutimos a composição das
e x p o rtações para esses destinos (Tabelas 2 e 3), por meio da separação em produtos
agrícolas e minerais, metais e combustíveis entre as commodities, e pela
d e s a g regação por intensidade tecnológica dos produtos diferenciados (Gráfico 2).
A análise por destinos mostra que o boom das exportações reforça alguns
padrões observados nos últimos anos. No caso da Ásia, existe uma crescente
demanda por commodities, em geral, e déficit comercial cada vez mais importante
nas manufaturas de alta e média-alta tecnologia. China, Japão, Coréia do Sul e outros
países da região absorvem grande parte das commodities exportadas, com destaque para
os produtos alimentícios e o minério de ferro. Ao mesmo tempo, vendem cada vez mais
A nova dinâmica das exportações..., Sidney N. Nakahodo e Marcos S. Jank, p. 74-85
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produtos industriais para o Brasil, acentuando um déficit que atingiu US$ 8
bilhões no ano passado somente em manufaturas de alta e média-alta tecnologia.
A América Latina, principal destino de nossas exportações, também se
a p resenta como a mais importante fonte de superávit comercial nas manufaturas.
Em 2005, por exemplo, mais da metade dos celulares e veículos automotore s
tiveram os países da região como destino, assim como mais de um terço de todos
os produtos diferenciados exportados, ou cerca de US$ 21 bilhões.
Tendência semelhante é observada no comércio com os EUA. Nos últimos dez
anos, a balança comercial com a maior economia do mundo tem apresentado
redução considerável no déficit dos produtos tecnologicamente mais intensivos.
Basta dizer que as exportações líquidas de manufaturas de média-alta tecnologia, que
tinham um saldo negativo superior a US$ 3 bilhões em 1996, praticamente zeraram
no ano passado, principalmente devido aos embarques de veículos, máquinas e
equipamentos mecânicos que, somados aos outros produtos da categoria, chegaram
a US$ 5,5 bilhões em 2005. Da mesma forma, produtos de média-baixa e baixa
tecnologia, como ferro e aço, continuam tendo importância crescente nas
e x p o rtações para os EUA, assim como vidros e cerâmicas, calçados e móveis.
A União Européia mantém-se como o principal destino das exportações das
commodities brasileiras, em particular os produtos do agronegócio. Em 2005, as
exportações desse setor totalizaram US$ 12 bilhões, ou mais de 10% das
exportações totais do país. Ao mesmo tempo, verifica-se uma estabilidade no
déficit do saldo comercial em manufaturas mais intensivas em tecnologia.
As exportações líquidas para os demais países mostram três características
bastante claras: crescimento contínuo do saldo da balança comercial relativo às
commodities do agronegócio e incremento das importações líquidas de
combustíveis, além de um pequeno superávit comercial nos demais produtos.
A dinâmica das exportações brasileiras nos últimos anos reforça o papel do
Brasil como global trader na área de commodities, porém apenas regional trader
nos produtos diferenciados, sendo que as exportações dos produtos de maior
intensidade tecnológica concentram-se fortemente no Hemisfério Ocidental. A
maior parte das commodities (agronegócio, minerais e energéticas) são
embarcadas para países desenvolvidos e, de forma crescente, para os grandes
m e rcados emergentes, como China e Rússia.
Em suma, o país consolida-se como exportador cada vez mais eficiente de
bens primários e industriais intensivos em recursos naturais, mas corre o risco de
perder participação nos mercados de bens intensivos em mão-de-obra e capital,
principalmente frente aos países emergentes do Leste da Ásia. Dentre as múltiplas
opções de integração comercial existentes, a concentração das exportações
brasileiras de produtos manufaturados nas Américas do Norte, Central e do Sul
indica claramente que esta região deveria liderar o ranking de prioridades da
política comercial brasileira. O Brasil acertou em participar ativamente das
negociações da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) a partir de 1994 e, ao
mesmo tempo, promover esforços de maior integração do Mercosul e dos países
da América do Sul. Porém, diferentes razões fizeram com que os Estados Unidos
e o Brasil deixassem de liderar o processo de integração hemisférica no fim de
2003, quando as negociações foram interrompidas. Igualmente, os processos
integrativos da América do Sul também têm avançado pouco, com resultados
aquém do esperado seja no âmbito do Mercosul, da Comunidade Andina, dos
acordos da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), ou da cada vez
mais distante Comunidade Sul-Americana de Nações (Casa).11
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Sobre a crise das negociações da Alca, ver Jank e Arashiro (2003). Para uma análise do atual momento
da política comercial brasileira na América do Sul sugere-se Fonseca e Marconini (2006) e Moreira (2006).
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4. Conclusões
O crescimento recente das exportações brasileiras ainda é um fenômeno
pouco compreendido, tanto em suas características fundamentais como nos
aspectos causais que determinaram os saldos positivos crescentes da balança
comercial. Neste estudo analisamos o crescimento das exportações por meio da
desagregação da pauta em commodities e produtos diferenciados, e suas
respectivas subdivisões. Dessa forma, avaliamos com maior detalhe tanto as
áreas em que o país vem apresentando maior dinamismo, quanto aqueles
setores que vêm enfrentando maiores dificuldades com o processo de
integração ao comércio mundial.
Os cálculos dos índices de preço, quantum e valor permitiram-nos identificar
os drivers do crescimento das exportações: enquanto a expansão das commodities
brasileiras vem ocorrendo sobretudo pelo aumento do quantum exportado, os
produtos d i f e renciados têm se beneficiado do aumento dos preços internacionais,
principalmente no caso dos produtos de média tecnologia.
O mapeamento e as características dos destinos e os respectivos produtos
exportados confirmaram tendências bastante claras que reforçam o papel do
Brasil como global trader em exportações de commodities primárias e
processadas e regional trader em produtos diferenciados em geral, sobretudo
naqueles de alta e média-alta tecnologia.
Os mercados mais dinâmicos para o universo amplo de produtos exportados
pelo Brasil são os Estados Unidos e a América Latina. Porém, a política comerc i a l
brasileira definitivamente não tem conseguido acompanhar o dinamismo das
exportações do país, principalmente no Hemisfério Ocidental.
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Ética nas Relações Internacionais:
desafios da globalização
José Maria Rodriguez Ramos*
Resumo: Com o fim da Guerra Fria cresceu o interesse pelos estudos
de Ética nas relações internacionais. No novo contexto mundial dois
aspectos são particulamente importantes: de um lado, quais seriam os
elementos que devem ser considerados pelos estadistas e políticos para
tomar decisões éticas no âmbito das Relações Internacionais; e, de
o u t ro lado, que valores deveriam estar presentes nesse processo. As
v i rtudes da justiça e da solidariedade devem orientar as decisões da
política externa dos países.
Palavras-chave: Ética, Relações Internacionais, virtudes,
globalização, política externa.

1. Introdução
A ética nas relações internacionais é um campo fértil de estudos. Nos últimos
anos observa-se um interesse crescente por parte de pesquisadores em torno desta
área do conhecimento. O estudo do tema exige uma fundamentação dos valore s
que devem presidir o relacionamento internacional. As raízes da ética, desde a
Grécia clássica, são eminentemente filosóficas.
Em torno à ética na política externa dos países circulam duas questões
fundamentais. Em primeiro lugar é necessário avaliar como o estadista deve tomar
decisões éticas, isto é, quais os valores que devem presidir as suas decisões. O
estadista, pelo fato de representar o país no seu cargo, assumindo uma
responsabilidade política e social, não deixa de ser um cidadão com idéias próprias.
A questão da dualidade estadista x cidadão exige uma resposta por parte da ética.
A ética nas relações internacionais também deve analisar, em segundo
lugar, os conflitos entre as nações e as obrigações para com os cidadãos de
outros Estados. A globalização também demanda respostas concretas para os
problemas do relacionamento entre os países, com base no novo contexto
internacional das últimas décadas. O objetivo do presente trabalho é elaborar
uma resenha sobre estes temas.
2. Ética e Relações Internacionais
Com o fim da Guerra Fria, simbolizado pela queda do muro de Berlim em
1989, cresceu o interesse pela ética nas relações internacionais. De um lado, os
interesses das superpotências deixaram de polarizar-se em torno do poderio militar
e, do outro, os novos sopros de liberdade permitiam especular a respeito do que é
mais conveniente nas relações entre países.
Como apontam Gelb e Rosenthal (2003), o debate sobre as questões éticas,
sobre o que é certo ou errado, está presente na atualidade na pauta internacional e
* José Maria Rodriguez Ramos (josemariarr@hotmail.com) é Coordenador do Curso de Ciências Econômicas da
Fundação Armando Álvares Penteado, Doutor em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo e professor
de Ética nos cursos de Ciências Econômicas e de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da FAAP.
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nas decisões dos países. Questões como proteção dos direitos individuais, genocídio
e meio ambiente exigem uma tomada de posição por parte dos países e dos
organismos internacionais. A intervenção humanitária, como nos casos da Bósnia e
da Somália, é um exemplo claro da importância da ética nas questões internacionais.
De acordo com estes autores, “passamos de uma era em que a defesa de ideais
entrava em choque com o interesse próprio para uma era em que, embora as tensões
entre ideais e interesses permaneçam, a justaposição do passado foi amplamente
substituída. Na atualidade os ideais e o auto-interesse são ambos considerados
ingredientes necessários do interesse nacional” (Gelb e Rosenthal, 2003, p.7).
O fenômeno da globalização marcou o cenário internacional nos anos 80,
impulsionado pela revolução na tecnologia das telecomunicações. O significado
e alcance da globalização são hoje temas discutidos e debatidos em todos os
fóruns mundiais, de Davos a Porto Alegre. Mesmo sendo palco de intensos
debates, ninguém questiona o fato de que houve um crescimento do
relacionamento entre países neste início de milênio.
3. Fundamentos da Ética nas Relações Internacionais
Antes de examinar a questão do relacionamento entre a ética e a globalização
é necessário estudar, mesmo que brevemente, os fundamentos teóricos das relações
internacionais. Economia, Política e Ética estão intimamente relacionadas. As três
disciplinas estudam o comportamento humano, embora sob óticas diferentes e
utilizando métodos próprios. A economia estuda o comportamento humano
condicionado pela escassez, a política estuda a vida da cidade (polis) em ordem ao
bem comum para todos os cidadãos. Nesse sentido a economia é um instrumento
para conduzir ao bem comum da sociedade e, também por essa razão, a ciência
econômica está subordinada à política.
A ética, por sua vez, diz respeito ao âmbito mais importante da pessoa humana,
isto é, à sua realização como ser humano. Estuda o comportamento humano em
relação a um certo e a um errado, ao bem e ao mal. Por essa razão tanto a política
quanto a economia estão subordinadas, na ordem dos fins, à ética. Os fundamentos
filosóficos da ética são uma referência obrigatória tanto no plano pessoal e no campo
econômico quanto no plano político e no âmbito das relações internacionais.
A Grécia clássica, principalmente do século V a.C., é o ponto de partida de
qualquer análise filosófica da ética. A própria origem da palavra ética encontra
sua origem na filosofia grega, particularmente no humanismo grego.
Humanismo é a tradução latina que melhor expressa a paidéia grega, isto é, o
ideal de educação na Grécia Antiga.
A análise da ética na tradição filosófica ocidental exige voltar a Sócrates,
Platão e Aristóteles. Os clássicos gregos foram resgatados por Boécio, no século
VI d.C., e, mais adiante, no século XIII (particularmente Aristóteles), por
Tomás de Aquino. Francisco de Vitória, considerado um dos pais do Direito
Internacional, atualiza o pensamento de Tomás de Aquino e é um importante
pensador para a formulação da teoria da guerra justa.
Da tradição da filosofia clássica grega surge uma das principais correntes de
pensamento em relação à ética, denominada Ética de Vi rtudes. Sua origem está em
Sócrates, entretanto ela foi apresentada por seu discípulo Platão e consolidada por
Aristóteles, na Ética a Nicômacos.
De acordo com a ética de virtudes, a justiça é essencial para o relacionamento
e n t reEstados, entre o cidadão e o Estado e entre os cidadãos entre si. Na tradição
clássica a definição de Platão de justiça continua válida até hoje. No livro
Ética nas relações internacionais..., José Maria Rodriguez Ramos, p. 86-92
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primeiro da República afirma Platão: “... é justo dar a cada um o que lhe é
devido” (1988, p.668).
A justiça que deve presidir o relacionamento entre países é um bem em si,
de acordo com Platão. No diálogo Górgias, o fundador da Academia insiste que
“cometer uma injustiça é tanto pior que sofrer uma injustiça” (1988, p.399).
Ao mesmo tempo a justiça é uma condição para a felicidade: “ou refutamos a
consideração de que os homens são felizes pela posse da justiça e da moderação,
e desgraçados pela maldade, ou, se é verdadeira, devemos pensar quais são as
conseqüências” (1988, p.399).
Platão criticou o argumento sofista que afirmava ser a oratória a arte mais
importante, por convencer os ouvintes pelo dom da palavra. Para Platão era
fundamental conhecer a verdade e segui-la. A sua finalidade era eminentemente
prática, pois a ética era o caminho para a vida feliz.
Um dos dilemas fundamentais da ética moderna encontra-se no
relacionamento entre prazer e bem. As éticas utilitaristas e conseqüencialistas
enfatizam o prazer como critério ético. A ética da virtude salienta o papel do bem
para viver eticamente. Indaga Platão, no diálogo Górg i a s: “deve realizar-se o que
produz prazer olhando para o bem ou o que é bom em vista do prazer? O prazer
em vista do bem” (1988, p.398). Ou seja, para Platão, o prazer deve subordinarse ao bem. Somos bons pela presença de qualidades que, no fundo, são as virtudes.
Entre as v i rtudes que devem presidir os relacionamentos, ele destaca a justiça.
A justiça representa um bem a ser preservado e, nesse sentido, quem
cometeu uma injustiça deve procurar o castigo pelos delitos cometidos: “se a
injustiça é o maior dos males para quem a comete, e se ainda é possível, mais
grave do que isto, que já é grave, é não receber o castigo pelos delitos
cometidos” (Platão, 1988, p.400). As virtudes, na filosofia clássica, resumem o
comportamento ético, condensam o sentido do bem e manifestam a vida que
vale a pena ser vivida, ou seja, a vida feliz.
Com base nos fundamentos da ética nas relações internacionais é importante
estudar os fatores relacionados com o comportamento ético do estadista.
4. Cidadão versus estadista
Um dilema clássico no âmbito das decisões éticas na teoria das relações
internacionais refere-se a como devem agir os responsáveis pelas decisões que
afetam tanto os respectivos países quanto o mundo como um todo. Há dois
pontos importantes sobre essa questão. O primeiro deles é que o estadista, pelo
fato de ocupar um cargo público de responsabilidade, não por isso deixa de ser
cidadão do seu país. Em algum momento foi apenas cidadão e, a não ser que
morra desempenhando sua função pública, algum dia tornará à sua condição de
cidadão. O segundo tema diz respeito a quais os elementos que o estadista deve
considerar para tomar as suas decisões, ou seja, quais são os elementos que deve
avaliar para tomar decisões éticas?
Como sublinha Joseph Nye (2004), a obrigação do governante é preservar
e melhorar o bem-estar das pessoas, ou, utilizando uma terminologia mais
abrangente, o bem comum. O estadista deve agir segundo a prudência, pois caso
contrário perderia o apoio público; descumpriria sua obrigação de zelar pelos
cidadãos e prejudicaria a reputação do país em relação à política externa, uma vez
que esta descansa na consistência e confiabilidade do seu comportamento. A ação
do governante, portanto, deve resultar de uma combinação de prudência é ética.
Max Weber introduziu uma distinção entre a “ética da convicção” e a
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“ética da responsabilidade”. Segundo este dualismo moral, o estadista poderia
atuar contra seus princípios morais caso os interesses do país assim o exigissem.
Ainda de acordo com a perspectiva weberiana os fins podem justificar os meios:
“para alcançar fins ‘bons’, vemo-nos com freqüência, compelidos a recorrer, de
uma parte, a contar com a possibilidade e mesmo eventualidade de
conseqüências desagradáveis” (Weber, 1968, p. 114).
A distinção estabelecida por Weber, na opinião de Ralf Dahrendorf, não se
justifica. De acordo com Dahrendorf, “a insistência na qualidade absoluta de
determinados valores fundamentais foi, creio eu, a razão de ser da tese que
apresentei em Homo Sociologicus. Nunca confie na autoridade, pois é possível
usá-la de forma horrivelmente abusiva. É certo que há condições – e as vimos
prevalecer em tantos países, durante este século [refere-se ao século XX] – nas
quais a ‘ética da convicção’ é a única moralidade válida” (1997, p. 87). A ética
da responsabilidade é uma falsa ética, pois renunciar a princípios pessoais é, no
fundo, renunciar à ética em si.
A dificuldade para encontrar soluções éticas para os problemas não deve ser
uma desculpa nem uma justificativa para deixar de lado os princípios éticos,
mesmo que muitas vezes represente um enorme desafio. O estadista deve agir
seguindo princípios éticos. Como enfatiza Nye, “a tarefa de raciocinar em
termos éticos em questões de política internacional não é simples” (2004,
p.115), mas essa constatação não justifica, entretanto, o ponto de vista cínico
ou cético quanto ao papel da ética na política internacional.
Em relação aos elementos que devem ser considerados para tomar decisões e
também para agir eticamente, de acordo com Rhonheimer (2000), há dois níveis
que qualquer pessoa e, portanto, também o estadista, deve levar em consideração
para avaliar o caráter ético da ação humana intencional: o objeto e o fim da ação.
Ao conteúdo intencional básico da ação damos o nome de objeto da ação,
em sentido próprio e estrito. Esse é o primeiro nível. O segundo nível refere-se
ao propósito em relação ao qual se escolhe essa ação e que pode ser
denominado como intenção. Segundo Rhonheimer, “do ponto de vista da
teoria da ação, todos os objetos das ações são também intenções, isto é,
baseiam-se em um ‘para que’ voluntário” (2000, p. 108). Do ponto de vista
ético é necessário analisar tanto os objetos quanto os fins das ações. Ambos
devem ser corretos, isto é, bons, para que uma ação possa ser considerada ética.
O ponto de referência para a ação do cidadão e do estadista é o bem. Esse
bem não pode ser dissociado na pessoa humana, que é única, em relação ao que
ela é como cidadão e como estadista, caso ocupe um cargo público. A ação da
pessoa, seja cidadão ou não, deve orientar-se pelo bem e, em relação à estrutura
das ações intencionais, deve-se analisar a bondade do objeto e da intenção.
5. Ética e globalização
Examinados os elementos que o político e o estadista precisam levar em
consideração para tomar decisões éticas no campo das relações internacionais, é
importante examinar como relacionar a ética e a globalização. A questão mais
importante da ética nas relações internacionais está ligada aos conflitos entre
países. A nova realidade internacional está marcada por uma maior interação
entre os países. Esse fenômeno, que representa o novo marco do cenário
internacional a partir dos anos 80, recebeu o nome de globalização.
O conceito de globalização é um tema recorrente na literatura econômica
dos últimos anos. A sua enorme abrangência exige que lhe sejam impostas
Ética nas relações internacionais..., José Maria Rodriguez Ramos, p. 86-92
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restrições. Nesse sentido é importante não tentar observar a globalização como
um fenômeno único e exclusivo, mas estudá-lo nas suas múltiplas dimensões.
Entre essas dimensões cabe destacar a globalização promovida pelos avanços
tecnológicos. A tecnologia teve um impacto nas comunicações, que, por sua
vez, impulsionou a globalização econômica. A economia, ao mesmo tempo,
está intimamente relacionada com a globalização política e, em última instância,
com a globalização civilizacional1.
Na evolução do estudo do relacionamento entre países podem ser
destacadas três etapas: no período entreguerras tornou-se clássica a distinção
enfatizada por E.H. Carr entre “utópicos” e “realistas”. Mais adiante, durante
a Guerra Fria, a questão do poder polarizou a atenção dos acadêmicos de
relações internacionais. A terceira etapa, que tem por início a queda do muro
de Berlim, coincide com o aparecimento da globalização2.
Em relação ao momento presente, Nye (2004) destaca, além da atitude
cética, três correntes de pensamento sobre a questão da Ética na Política Extern a
e nas Relações Internacionais quanto às obrigações dos países com cidadãos de
outras nações: Realismo, Moralismo de Estado e Cosmopolitismo. O realismo, em
síntese de Nye (2004), aceita algumas obrigações morais mínimas com os
estrangeiros, em função das conseqüências imorais que a desordem produziria
caso essas obrigações não fossem observadas no cenário internacional. Ou seja, o
realismo está apenas preocupado com a desordem e o caos que resultaria da nãoaceitação, por parte dos Estados-nação, de obrigações morais mínimas.
O realismo – ou, na sua versão moderna, o neo-realismo – tem como ponto
de partida uma visão pessimista da natureza humana e, por essa razão, considera
que a política nada mais é do que um jogo de interesses em função do poder. Sob
esse ponto de vista a moralidade deve estar subordinada aos interesses políticos do
Estado-nação, que é o elemento-chave do jogo do poder. O realismo, portanto,
enfatiza a sobrevivência nacional. A ordem tem um valor apenas instrumental.
No Moralismo de Estado, a ética nas relações internacionais é compreendida
como soberania e autodeterminação dos países. Nesse sentido os países são obrigados
a manter os tratados, porém defende-se a não-intervenção de outros Estados nas
questões internas de cada Estado-nação. A fraqueza do moralismo de estado,
representado por Michael Walzer e John Rawls, é, na opinião de Nye, a dificuldade
de determinar o conceito de autodeterminação: “Quem é que autodetermina?
Como sabemos se há uma radical falta de adequação entre os governantes e o povo?
(...) Em poucas palavras, o moralismo de estado é part i c u l a rmente fraco quando trata
da autodeterminação e da soberania nacional como princípios absolutos que devem
prevalecer (...) Na prática as pessoas querem autodeterminação e autonomia, porém
também querem outros valores” (2004, p. 129).
Os cosmopolitas criticam o Moralismo de Estado, tal como aponta Nye,
na medida em que a justiça entre os diferentes Estados-nação não se traduz
necessariamente em justiça para os indivíduos. A corrente cosmopolita, em um
mundo desigual, nem sempre contribui para a ordem.
A corrente cosmopolita enfatiza a natureza comum da humanidade. Como
sintetiza Nye, “existem Estados e fronteiras, esses fatores, porém, não têm
significado moral” (2004, p.129). Há uma realidade transnacional que
ultrapassa as linhas divisórias entre países e supera o poder dos Estados quando
1

Sobre este tema ver Ramos (2002).
Um resumo dos debates acadêmicos sobre a evolução das teorias das relações internacionais no século XX
pode ser encontrado em Dougherty e Pfaltzgraff (1996).
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se consideram os direitos básicos das pessoas.
Em relação às obrigações para com os estrangeiros, Nye (2004) salienta vários
pontos. Em primeiro lugar sublinha que os estrangeiros formam parte de uma
comum humanidade, constituída por todos os homens. Em tempos de guerra é
necessário respeitar a vida de civis inocentes, assim como aceitar as restrições da
g u e rra justa. Uma segunda obrigação é assumir as conseqüências das próprias
ações, ou seja, responsabilizar-se pelos próprios atos. Em terceiro lugar, Nye
salienta o “samaritanismo”, que consiste na “obrigação de providenciar rápida
assistência a outros que padecem uma necessidade grave” (2004, p.133). Por
último, uma quarta obrigação consiste em praticar a beneficência ou a caridade,
como extensão do samaritanismo. São situações “em que podemos melhorar a
situação dos outros sem nenhum custo adicional para nós, por exemplo, através da
manutenção de um comércio justo ou pro p o rcionando ajuda alimentar por ocasião
de grandes excedentes domésticos na produção de alimentos” (2004,
p.134).Tanto o samaritanismo quanto a caridade ultrapassam os deveres de justiça
para com os outros, e são necessários na medida em que a justiça, por si só, não
consegue solucionar os graves problemas éticos que afetam a humanidade.
A análise das três correntes de pensamento resenhadas por Nye mostra que o
ponto de vista cosmopolita é coerente com a perspectiva de que os direitos
humanos básicos devem ser preservados universalmente, com independência de
fronteiras e países. Nesse contexto, as virtudes como referência ética também são
universais, permanentes e desejáveis em todos os países.
A globalização em si não é nem ética nem antiética. O processo de integração
mundial que tem sido denominado nas últimas décadas da história recente como
globalização apresenta oportunidades e desafios para todos. Como decorrência
desses novos fatores presentes no cenário mundial são necessárias novas escolhas e
decisões. Nessas novas situações que se apresentam devem estar presentes os
valores éticos, mas, em si mesma, a globalização não é nem deixa de ser ética.
6. Conclusão
Com o fim da Guerra Fria terminou o período em que os interesses e os
ideais das nações pareciam estar destinados a não dialogar entre si. Com
freqüência os interesses particulares das nações se sobrepunham aos valores
éticos no relacionamento entre países. A queda do muro de Berlim estimulou a
volta do debate em torno do papel da ética nas relações internacionais.
A ética nas relações internacionais, admitida a sua relevância e assentadas as
bases que fundamentam o seu estudo, apresenta duas vertentes a serem analisadas.
De um lado, quais os elementos que o político, e mais especificamente o estadista,
deve considerar para que as suas decisões não se afastem da ética. De outro, quais
os valores que devem presidir o relacionamento entre as nações no novo cenário
internacional, marcado pela globalização. Como a globalização em si mesma não
é nem deixa de ser ética, a questão fundamental está ligada à presença das virtudes
da convivência e do relacionamento entre países nesse novo cenário que está sendo
desenhado no âmbito mundial.
A paz e a justiça deveriam presidir o relacionamento internacional.
Quando a justiça é ferida ou a ordem é perturbada, surgem os conflitos entre
as nações. O estadista necessita da ajuda da ética para tomar decisões justas. Por
essa razão, a formação filosófica é fundamental na hora das decisões.
Para além da justiça, entretanto, é necessária a solidariedade. Mesmo na
ausência de conflitos entre as nações somente a solidariedade é capaz de ajudar
Ética nas relações internacionais..., José Maria Rodriguez Ramos, p. 86-92
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a corrigir os desequilíbrios econômicos e sociais entre as nações, entre os
cidadãos, e contribuir para remediar o mal da pobreza no mundo, uma vez que
todos partilhamos da mesma humanidade.
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Relações Internacionais: a
importância da reflexão teórica
Eiiti Sato*
Resumo: Este artigo trata da questão do uso da teoria para se
interpretar os fenômenos internacionais. A preocupação com a
utilidade da teoria é comum a todos os campos do conhecimento e,
em grande parte, decorre da atitude bastante comum de se fazer
distinção entre teoria e prática, como se a teoria não fosse o recurso
por excelência que permite interpretar o fenômeno que se está
observando. O artigo discute o fato de que, em temas como guerr a
e paz, proteção dos direitos humanos ou mesmo em assuntos
relativos a negociações comerciais, inevitavelmente, o observador
dificilmente deixa de se envolver com o seu objeto de estudo. Na
mesma direção, o artigo também especula sobre possíveis
explicações para alguns fracassos dos analistas na avaliação do
sentido e do significado de transformações importantes ocorridas na
ordem internacional.
Palavras-chave: Relações Internacionais; teoria das Relações
Internacionais; epistemologia das ciências sociais.

Em todos os campos do conhecimento surgem circunstâncias em que há a
constatação de que fenômenos ocorrem sem que os especialistas os tenham
previsto ou compreendido de forma mais precisa. Particularmente nas ciências
que tratam dos fenômenos relacionados com o homem e sua vida em sociedade,
essas constatações parecem ser mais comuns. Com efeito, processos como a
Revolução Industrial, nos primórdios da modernidade, ou o desenvolvimento
de sistemas de comunicação e processamento de dados, mais recentemente,
alteraram de forma tão significativa os padrões da existência humana que novos
conceitos e categorias econômicas, sociais e políticas foram necessárias para se
interpretar adequadamente fenômenos como o surgimento de estruturas
sociais, o aparecimento de novos padrões na geração e distribuição de riqueza
ou a formação de grandes núcleos urbanos.
No campo dos estudos das Relações Internacionais também não tem sido
diferente. Muitos eventos importantes ocorridos no cenário internacional não
têm sido previstos pelos analistas de Relações Internacionais e,
conseqüentemente, também não têm sido adequadamente compreendidos pela
opinião pública. Nos primórdios do século XX a ascensão dos Estados Unidos
já era uma realidade; no entanto, até mesmo depois da Primeira Guerra
Mundial, esse fato ainda era mal compreendido até mesmo pelos governantes e
estudiosos norte-americanos. Um dos exemplos mais notáveis da percepção
pouco acurada ou mesmo equivocada desse fato foi o fracasso de Woodrow
Wilson em convencer seus próprios compatriotas a respeito da importância de
* Eiiti Sato é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Uma versão
preliminar deste artigo foi apresentada como texto de discussão para o seminário organizado pelo Instituto
de Pesquisa de Relações Internacionais (Ipri) em abril de 2005, em Brasília.
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uma instituição como a Liga das Nações. Entre os eventos recentes nas Relações
I n t e rnacionais, talvez o mais significativo tenha sido o fim da Guerra Fria. Por
décadas, o entendimento de que havia um mundo bipolar, dividido por esferas de
influência dominadas por duas superpotências, constituiu-se em padrão
fundamental aceito e disseminado pelos principais centros de reflexão sobre a
o rdem mundial. Embora houvesse manifestações de um ou outro estudioso que
revelasse inquietação com a inadequação do entendimento de que havia, de fato,
uma ordem bipolar, não se negava a existência desse padrão e também não se
considerava seriamente a hipótese de um mundo sem a existência desse padrão.
Assim, há inúmeros outros casos em que a percepção de uma realidade em
constante transformação é conduzida mais pelo hábito ou, quem sabe, pela
facilidade de explicar fenômenos a partir de pressupostos (alguns diriam
paradigmas) já aceitos. Com certeza, uma observação mais atenta da evolução dos
acontecimentos no plano regional envolvendo os impasses no Mercosul, a situação
na vizinha Colômbia, os desdobramentos da eleição de Evo Morales na Bolívia e
outras iniciativas próximas dos interesses mais imediatos do Brasil também poderia
revelar equívocos semelhantes, embora não tão espetaculares, mas provavelmente
mais decisivos para o futuro do país.
Numa época em que as questões internacionais ganham espaço nos
veículos de comunicação como poucas vezes ocorreu no Brasil, algumas
perguntas são feitas insistentemente. Que mundo desejamos? Como torná-lo
realidade? O que é efetivamente relevante para o Brasil na ordem externa? Que
lugar o país ocupa, de fato, na cena internacional? Há algum tipo de papel que
lhe seria adequado? Que meios o país possui para desempenhar esse papel?
Diante de perguntas como essas, as respostas têm ficado aquém da clareza
necessária. Além disso, a questão de se dispor de uma avaliação mais precisa da
ordem internacional e das forças que se movem no substrato dos fatos afigurase como um imperativo, mas, ao mesmo tempo, chama a atenção para um dado
crucial da realidade corrente: nessa matéria fazer ciência é mais do que um
problema de método; envolve também a atitude e os sentimentos morais da
sociedade e dos próprios estudiosos. À semelhança do que ocorreu em outras
circunstâncias passadas, quando alguma crise social importante estava em curso,
inevitavelmente continuamos a ser levados a retomar a velha discussão acerca
dos fundamentos do pensamento científico, mais precisamente acerca dos
aspectos que distinguem as chamadas ciências sociais das ciências da natureza
física. A ansiedade para encontrar respostas “corretas” e precisas de um lado e,
de outro, o inevitável sentimento de angústia diante de uma realidade que não
nos satisfaz continuam a dificultar a construção de análises mais objetivas acerca
do meio internacional. De qualquer modo, um dos papéis mais relevantes do
estudo em bases científicas das Relações Internacionais é o de proporcionar
bases mais sólidas de análise aos formuladores de política externa por meio da
construção de visões mais condizentes com a realidade acerca do contexto
internacional: quais são os atores e as forças mais relevantes? Como agem essas
forças? Quais seriam os padrões de comportamento mais prováveis dos atores?
Até que ponto alianças e compromissos são efetivamente sustentáveis? Quais
seriam as tendências, oportunidades e, eventualmente, ameaças?
Um texto de Isaiah Berlin, extraído de Russian Thinkers1, retrata bem o
sentimento de que um professor é tomado quando se vê, por dever de ofício,
1
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diante da tarefa de tentar explicar os fenômenos humanos. Diferentemente das
chamadas ciências físicas, que são feitas de leis e propriedades entendidas e aceitas
universalmente, as ciências que tratam do comportamento do homem e dos
grupos humanos são influenciadas pelas percepções daqueles que as estudam.
F reqüentemente, o resultado é o sentimento de angústia derivado da impressão de
que a teoria não nos ajuda a conhecer e interpretar adequadamente os fatos ou de
que, nas palavras de Leon Tolstoi ( G u e rra e Paz) citadas por Berlin, “(...) a nova
história é como um surdo, respondendo perguntas que ninguém lhe formulou
(...)”2. Refletir sobre esse sentimento parece antigo e ultrapassado, que muitos
p e n s a d o res já o fizeram com a devida competência e que, portanto, seria apenas
repetir um debate sobre um tema desgastado. Todavia, o que se percebe é que essa
discussão sempre tem ganhado sentido quando ocorrem fatos suficientemente
significativos para levar ao questionamento das bases epistemológicas de algum
campo do conhecimento, ainda que não assumam a mesma dramaticidade de casos
c e rcados por controvérsias como o de Galileu ou de Charles Darwin. Além do
mais, parece uma ordem de reflexão que deve ser retomada de tempos em tempos
p o rque ajuda a precisar melhor o foco das discussões sobre as questões correntes.
Essa reflexão serve como ponto de partida para discutir três aspectos
cruciais da relação entre a prática da teorização e o mundo dos fenômenos
internacionais. O primeiro refere-se a um aspecto mais geral e diz respeito à
dificuldade natural de se produzir análises objetivas ou genericamente
denominadas de científicas quando se é, ao mesmo tempo, agente e objeto do
exercício de teorização. O segundo aspecto discutido neste ensaio é o da
dificuldade de se construir métodos universalmente aceitos para o estudo das
Relações Internacionais; e o terceiro, que serve de motivação para esta reflexão,
são os fracassos dos analistas na avaliação do sentido e do significado de
importantes transformações ocorridas recentemente na ordem internacional.
O analista e o advogado nas Relações Internacionais
Na essência, o envolvimento do analista com o objeto de estudo, a dificuldade
de se produzir um verdadeiro paradigma científico para a área e a observação de
equívocos de avaliação constituem aspectos que se fazem presentes não apenas no
campo de estudo das Relações Internacionais mas, em maior ou menor escala, em
todas as chamadas ciências sociais. Mesmo na Economia, uma ciência onde muito
mais facilmente podem ser obtidos dados quantitativos em abundância, a prática
da construção de modelos matemáticos tem sido objeto de muitas críticas que,
apesar de reconhecerem sua validade para muitos propósitos, expõem suas
limitações e não evitam a sucessão de avaliações equivocadas3.
A filosofia da ciência tem nessa questão um tema permanente porque o
debate sempre se renova a cada novo passo proporcionado pela descoberta
científica, especialmente naquelas áreas que mais de perto podem afetar a vida
do homem: transgênicos, pesquisa genética, armas de destruição em massa,
energia renovável, mudança climática etc. Na década de 1950, a reflexão acerca
da dicotomia entre as ciências do homem e as ciências da natureza física ocupou
2

Idem, p. 39.
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a comunidade científica, entre outras razões, pela sensação incômoda derivada do
visível contraste entre a incapacidade de se encontrar respostas seguras para os
desejos de paz e de bem-estar diante dos enormes progressos das ciências físicas.
Nessa época, C. P. Snow publicou um ensaio a respeito do tema (intitulado As
Duas Culturas) que, sintomaticamente, foi logo seguido por outro, intitulado
Ciência e Govern o4. Esses ensaios foram um produto de conferências que Snow
havia proferido na Universidade de Cambridge e de Harvard, onde discutia, entre
outras coisas, como era muito mais fácil produzir armas atômicas e aprimorá-las do
que desenvolver meios para controlar os impulsos do homem que as desenvolve e
pode empregá-las. Retomar essa discussão foge ao propósito do presente trabalho;
todavia, é importante considerar que não é por acaso que a literatura científica
internacional chama as ciências físicas de hard sciences e de soft sciences os ramos do
conhecimento que tratam dos fenômenos envolvendo o homem e suas infinitas
f o rmas de viver em sociedade.
Quando consideramos esses fatos torna-se menos inquietante e até mesmo
mais natural admitir que o esforço de compreensão sistematizada das tendências
mais relevantes da política internacional, dos fluxos internacionais de bens, de
fundos, de pessoas e da informação tem de enfrentar pelo menos três ordens de
dificuldades. A primeira dificuldade é que a maioria das pessoas tem opiniões fortes
a respeito dessa realidade e, por mais que seja ignorante sobre ela, tende a sentirse frustrada se suas opiniões não são, de algum modo, confirmadas pela explicação
oferecida pela análise teórica. Todos acreditam estar livres de quaisquer
p reconceitos, muito embora a grande maioria seja completamente refratária a
argumentos que contrariem suas opiniões. Quando se trata de questões como
velocidade inercial, perda de massa ou transmissão de calor, ninguém é a favor ou
contra o comportamento do fenômeno estudado, apenas conhece ou não conhece
esse fenômeno e os elementos que o compõem: não apóia ou desaprova o papel
da velocidade inercial na mudança de trajetória de um corpo em movimento e nem
está a favor ou contra o fato de que uma chapa de metal transmite calor com mais
facilidade do que um bloco de madeira. Nas ciências sociais, ao contrário, diante
de uma afirmação incômoda, a maioria tende a se comportar como o advogado
que, independentemente da força das evidências, entende que deve sempre
duvidar e se contrapor a argumentos que sustentam e reforçam a culpa de seu
cliente. Por mais paradoxal que possa ser, essa atitude geralmente tem sua origem
no sentimento de que se deve agir dessa forma “por dever de consciência”. A
famosa assertiva de Maquiavel sobre a “verdade efetiva das coisas” foi,
p rovavelmente, uma das principais fontes de rejeição de seu pensamento, uma vez
que a realidade, com freqüência geralmente bem maior do que gostaríamos, se
a p resenta em desacordo com aquilo que desejamos que fosse. É o que pode, em
grande parte, explicar porque as ciências sociais são caracterizadas por “debates
teóricos”, muito mais do que por teorias.
A segunda ordem de dificuldades, que opera como uma espécie de imagem
complementar da primeira, deriva do fato de que faz parte da crença corrente
achar que o conhecimento da verdadeira realidade consiste na simples
enumeração de eventos e das ações dos agentes neles envolvidos. Ou seja, tal
como apontado por Isaiah Berlin, é comum entender que procurar no substrato
dos fatos possíveis relações e encadeamentos lógicos é apenas um exercício de
4
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erudição e de argumentação estéril, sendo popular, mesmo entre pessoas
instruídas, o entendimento de que existe uma clara dicotomia entre a teoria e a
prática. Esse entendimento é que sustenta a crença bastante difundida de que o
indivíduo sensato e que realmente “sabe” o que ocorre na realidade seria aquele
que tem conhecimento de fatos e acontecimentos e não “perde tempo” com
construções intelectuais abstratas e fúteis sobre relações de causa e efeito, sobre
influências ou forças subjacentes aos fatos visíveis. Ou seja, o verdadeiro
estudioso deveria simplesmente registrar os fenômenos empiricamente
observados. Tal atitude, retratada na angústia de Isaiah Berlin, logicamente
elimina a possibilidade de ver qualquer utilidade na teoria, limitando o
entendimento das questões sociais – entre elas a guerra e a paz, as variações nos
fluxos de comércio ou a desagregação de uma nação – como simples
enumeração de fatos e de ações conduzidas por indivíduos ou coletividades. O
entendimento é de que os fatos simplesmente vão se sucedendo e as relações
entre eles limitam-se a feitos, omissões ou reações dos atores envolvidos, da
mesma forma que um jurista de visão pouco profunda – geralmente tido como
prático e experiente – entende que o que justifica uma norma é simplesmente
outra norma, atribuindo a uma disciplina como Filosofia do Direito um papel
irrelevante ou, pior, vendo nessa disciplina apenas um adorno cujo único
propósito é o de servir para aumentar o efeito retórico de suas alegações.
A terceira ordem de dificuldades, operando como uma espécie de
contrapartida da academia às duas primeiras, refere-se ao fato de que a teoria
geralmente é ensinada como construções dissociadas ou que independem da
realidade. Por mais absurdo que possa parecer, esse comportamento é mais
f reqüente do que se poderia esperar. É interessante notar que, mesmo nas
chamadas h a rd sciences, essa atitude não é incomum. Richard Feynman, que foi
prêmio Nobel de Física em 1965, e que ficou no Brasil ao longo de alguns meses
acompanhando o ensino e a pesquisa em Física avançada no país ao tempo em
que o CNPq se consolidava, observara essa dificuldade. Numa crônica bem
humorada, Feynman relata que sua interação com a comunidade científica
brasileira revelara muitas coisas interessantes e estimulantes, mas revelara
também problemas, entre os quais o fato de que “os professores não sabem
ensinar”, apesar dos estudantes estudarem tanto quanto nos Estados Unidos, seu
país de origem5. Esse problema, escreve, aparecia de modo particularmente
visível quando os alunos eram desafiados a empregar os recursos oferecidos pela
teoria para explicar algum fenômeno da realidade. Para ilustrar essa perc e p ç ã o ,
Feynman relata o caso de uma aula ministrada por ele a alunos de Física da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. A aula versava sobre luz polarizada e os
alunos revelavam conhecer muito bem a matéria (isto é, a teoria), respondendo
p rontamente a quaisquer perguntas sobre conceitos como o significado do
Ângulo de Brewster e de outras noções complexas e importantes para o
entendimento do fenômeno da polarização da luz; mas, apesar disso,
mostravam-se completamente incapazes de explicar a luz que se refletia sobre a
Baía da Guanabara que se via da janela6. Ou seja, explica Feynman, se lhes
perguntasse o que se entende por "Ângulo de Brewster", a maioria responderia
p rontamente, sem hesitar, mas se lhes fosse perguntado como interpretar um
5
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6 Idem, p. 237-8.
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fenômeno da natureza resultante da polarização da luz, raramente alguém entre
aqueles estudantes de Física pensaria que um conceito como o do Ângulo de
B rewster seria um instrumento útil na busca de uma resposta. Esse é um exemplo
que ilustra, tipicamente, a atitude de quem costuma separar a teoria da prática.
O uso da teoria nas Relações Internacionais e a formação do campo de estudo
Um dos casos mais notáveis de uso do pensamento teórico para interpretar a
conjuntura da política internacional foi, sem dúvida, o de E. H. Carr, tanto pela
consistência da análise quanto pelo pioneirismo do trabalho. Seu Vinte Anos de
Crise foi escrito no calor dos acontecimentos que precederam o início da Segunda
G u e rra Mundial e o objeto central da preocupação de Carr era o de compreender
e interpretar os inquietantes acontecimentos da política internacional. Entretanto,
ao empregar categorias analíticas de uma forma bastante inédita no entendimento
dos fenômenos internacionais, sua análise ultrapassou amplamente aquele
p ropósito inicial e acabou por tornar-se um verdadeiro marco na formação do
próprio campo de estudo das Relações Internacionais.
Com efeito, E. H. Carr fez parte da geração que estabeleceu as relações
i n t e rnacionais como campo de estudo distinto tal qual conhecemos hoje. Sua
motivação inicial tinha por origem os fatos preocupantes de um ambiente
i n t e rnacional ameaçadoramente turbulento, mas sua angústia tornava-se maior
ao observar que a inadequação das políticas praticadas derivava em grande parte
da total incompreensão a respeito do meio internacional e das forças reais que
nele atuavam. Evitar uma conflagração internacional podia fazer parte das
p reocupações da maioria dos estadistas, todavia esse fato não garantia que esse
objetivo seria efetivamente atingido. Carr percebia que na política internacional
havia forças que atuavam sobre os atores e, de muitas formas, limitavam ou
mesmo condicionavam suas ações. Estava entre aqueles que percebiam que os
fenômenos gerados pela convivência internacional tinham peculiaridades que
não poderiam ser interpretadas apenas como simples somatórias das ações dos
Estados tomados individualmente7. Participara da Conferência de Versalhes e,
assim, pôde acompanhar muito de perto as motivações e as ações dos homens e
das instituições que levaram à elaboração e assinatura do Tratado de Paz de
Versalhes. Além disso, até voltar-se para a vida acadêmica em meados da década
de 1930, permaneceu no Foreign Office, de onde pôde acompanhar, como
oficial do governo, o surgimento e a evolução de várias crises, bem como as
ações governamentais que tentavam manejá-las. Muitas dessas crises, como a
invasão do Ruhr pela França e o colapso da República de Weimar, eram
conseqüências diretas dos termos do Tratado de Versalhes, enquanto a
incapacidade de ação da Liga das Nações, observava Carr, revelava a
incompatibilidade da natureza do meio internacional com a crença
p redominante, inclusive entre os analistas, de que a simples sistematização de
uma ordem jurídica das relações internacionais e a sanção da opinião pública
seriam suficientes para banir o uso da força.
Assim, as reflexões de Carr contidas em Vinte Anos de Crise foram também
um produto da observação continuada da realidade da política internacional
7

Mesmo depois da Segunda Guerra Mundial alguns estudiosos continuaram, em certa medida, a interpretar a
política internacional como a somatória das políticas e ações desenvolvidas pelos Estados Nacionais. A abordagem
do “processo decisório” de autores como R. C. Snyder e G. T. Allison não deixa de ter esse caráter. Snyder chegou
a formular um modelo de análise que procurava integrar o processo decisório dos países (SNYDER, R.C. et. al. (eds.)
Foreign Policy Decision-Making: An Approach to the Study of International Politics. Nova York: Free Press, 1962).
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turbulenta, marcada por sucessivas crises que enchiam de perplexidade as mentes
pouco acostumadas a padrões em rápida transformação. Nessas circunstâncias, era
inevitável que uma mente sensível e atenta como a de Carr se perguntasse
angustiadamente o que significava tudo aquilo. O que estava ocorrendo com o
Império Britânico? Por que a tentativa de restaurar o padrão ouro fora um fracasso?
Por que os acordos de Locarno tiveram tão poucos efeitos sobre a estabilidade
i n t e rnacional? Por que os acontecimentos em regiões distantes haviam se tornado
tão importantes para a política internacional? Seriam as elites que teriam se tornado
insanas ou as massas é que haviam se tornado incontroláveis? Enfim, para onde o
mundo estaria se encaminhando?
As notícias dos acontecimentos, que os jornais divulgavam de maneira cada
vez mais febril, serviam mais para confundir do que para esclarecer. Tornava-se
também claro que as respostas que Carr e a maioria das pessoas preocupadas
com as crises procuravam de forma cada vez mais ávida não poderiam ser
encontradas nos termos de um tratado ou nas ações de um governante.
Perguntas suscitadas pelo ambiente internacional cada vez mais turbulento,
como as acima mencionadas, demandavam respostas embasadas em teorias que
ligassem os fatos entre si, dando-lhes sentido e orientação. Mais tarde, E. H.
Carr iria publicar um pequeno livro intitulado What is History (1961),
resultante de suas reflexões sobre essa questão. Nesse livro, Carr argumenta que
o historiador não deve restringir-se apenas a localizar e descrever com exatidão
os fatos ocorridos. Localizar devidamente os fatos no tempo e descrevê-los com
exatidão constituem apenas uma obrigação primária; o verdadeiro historiador,
afirma Carr, deve ir além. Deve interpretar os fatos, a começar pela seleção
daqueles que julga efetivamente relevantes: “(...) o fato de César atravessar
aquele pequeno riacho, o Rubicão, é um fato da história, ao passo que a
travessia do Rubicão, por milhões de outras pessoas, antes ou desde então, não
interessa a ninguém em absoluto”, escreve Carr8.
Com efeito, desde a Grande Guerra de 1914-18, as notícias sobre os
acontecimentos internacionais ganharam espaço nos jornais, mas isto não queria
dizer que crises, conflitos e tratados fossem melhor compreendidos. Dessa forma,
em grande medida, Vinte Anos de Crise derivava de uma preocupação que se
estenderia por toda a sua vida: a de tentar encontrar um sentido para os fatos
observáveis e aí buscar as respostas a perguntas como as acima mencionadas.
Quando deixou o Foreign Office em 1936 e seguiu para a Universidade de
Aberystwyth, no País de Gales, levava consigo, de um lado, 20 anos de observação
da política internacional, mas, de outro lado, levava também a inquietante
p e rcepção de que as tradicionais categorias empregadas na análise e nas práticas
que haviam servido tão bem à geração de Lord Salisbury para compreender e agir
na política internacional de seu tempo tornaram-se referenciais pouco seguras para
Balfour e, claramente, haviam se tornado totalmente inadequadas para as questões
que a geração de Lloyd George estava tendo de enfrentar.
Na verdade, a percepção de que a realidade internacional precisava ser
melhor compreendida era compartilhada por muitos daqueles que haviam
participado ou simplesmente acompanhado os acontecimentos que fizeram das
primeiras décadas do século XX um período marcado por tragédias e
perplexidades. O que não estava claro é como essa demanda poderia ser atendida.
Pode-se dizer que E. H. Carr teria sido, na verdade, aquele que, em seu tempo,
8

CARR, E.H. Que é História. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1982 (p. 15).
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percebeu mais claramente essas circunstâncias e efetivamente fez a síntese mais
completa de um entendimento que se consolidava acerca da utilidade, e mesmo da
necessidade, de se olhar as relações internacionais sob um prisma científico. Em
outras palavras, embora não houvesse clareza e homogeneidade nessa percepção,
generalizava-se o entendimento de que os fenômenos internacionais deveriam ser
observados e interpretados por meio de estruturas teóricas e que constituíam uma
classe de fenômenos suficientemente distinta para justificar a construção de uma
nova ciência. Não foi acidental, portanto, o fato de Carr dedicar a primeira parte
do livro Vinte Anos de Crise à explicação do “nascimento de uma nova ciência”9.
É importante mencionar o fato de que a novidade das iniciativas não estava
na preocupação em destacar a importância da reflexão sobre os fenômenos
i n t e rnacionais, mas sim no entendimento de que essa reflexão poderia tornar-se
muito mais precisa e articulada se passasse a ser feita com o emprego de métodos
desenvolvidos pela ciência. Com efeito, desde a Antigüidade e especialmente a
partir dos fins da Idade Média, no mundo ocidental a reflexão sobre as relações
e n t repovos e unidades políticas vinha sendo feita no âmbito da filosofia política. A
novidade da preocupação era o entendimento de que a compreensão dos
fenômenos internacionais poderia ser aumentada e até mesmo tornar-se universal
com o desenvolvimento de conceitos e categorias de análise seguindo os padrões
da ciência social moderna. A particularidade é que muitos dos conceitos
fundamentais deveriam ser tomados diretamente de pensadores como Aristóteles,
Maquiavel, Bodin ou Rousseau, que haviam vivido séculos antes. A principal razão
era o entendimento de que esses filósofos, por terem refletido sistematicamente
s o b re o homem e a sua natureza, poderiam oferecer pistas mais seguras sobre
possíveis elementos universais e atemporais relativos ao comportamento humano.
Assim, enquanto na Economia, por exemplo, os autores considerados “clássicos”
do pensamento econômico estão situados essencialmente a partir da época tida
como a do nascimento da própria ciência econômica, isto é, a partir dos fisiocratas,
nas Relações Internacionais, contudo, há mais de uma dezena de autore s
considerados consensualmente como “clássicos” e que são muito anteriores ao
século XX10. Nesse particular, a grande diferença entre os fenômenos
característicos de cada um desses domínios do conhecimento é que noções centrais
para a vida econômica como a de mercado, por exemplo, só emergem efetivamente
na modernidade enquanto, por outro lado, noções essenciais para o estudo das
Relações Internacionais, como Estado, equilíbrio de poder, guerra e paz ou
autoridade são fenômenos observados, descritos e analisados desde a Antigüidade.
Um episódio bastante revelador do fato de que, depois da Primeira Guerra
Mundial, havia uma percepção que se generalizava a respeito da necessidade de se
institucionalizar o estudo das Relações Internacionais a partir de uma abordagem
mais científica foi a iniciativa tomada por delegados norte-americanos e britânicos
na Conferência de Versalhes no sentido de se organizar uma sociedade angloamericana para o estudo da política internacional. Arnold Toynbee, em suas
memórias, relata que nos dias em que a Conferência chegava ao fim, houve uma
reunião no Hotel Majestic, onde se hospedava a delegação britânica, que
9

CARR, E.H. Vinte Anos de Crise, 1919-1939. Brasília: Editora Universidade de Brasília e Instituto de
Pesquisa de Relações Internacionais, 2001, Parte I caps. 1 e 2.
10 Ver, por exemplo, Classical Theories of International Relations, editado por I. Clark & I. B. Neumann
(Londres: Macmillan Press, 1996) ou International Relations in Political Thought, editado por C. Brown,
T. Nardin & N. Rengger (Cambridge University Press, 2002) e outros livros que, como esses, trazem textos
de autores que, desde a Antigüidade, servem de referenciais para a construção do pensamento em relações
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v e rdadeiramente teria lançado as sementes para a organização do estudo científico
das Relações Internacionais em bases institucionalizadas11.
A reunião fora convocada por Lionel Curtis e todos os integrantes das
delegações norte-americana e britânica haviam sido convidados. O encontro,
no entanto, deveria interessar especialmente aos delegados que não integravam
o corpo permanente tanto do Foreign Office quanto do Departamento de
Estado uma vez que, com a Conferência, a guerra chegava oficialmente ao fim
e, assim, o propósito da reunião era o de discutir qual seria o destino
profissional desses oficiais temporários. A maioria deles era composta de
especialistas, como o próprio Toynbee, que haviam se juntado às suas
chancelarias como parte do esforço de guerra e que agora deveriam tomar um
outro destino. A alguns foi oferecida a oportunidade de assumir postos como
diplomatas do quadro permanente, mas, para a grande maioria, o término da
Conferência significava retornar às atividades que exerciam antes da guerra ou
buscar um novo rumo profissional. Lionel Curtis havia observado que os anos
de guerra haviam proporcionado uma experiência marcante para aqueles
especialistas, que haviam desenvolvido uma particular percepção a respeito da
guerra, da paz e da realidade internacional. Assim, na agenda da reunião
constava uma proposta bastante prática: a criação de uma sociedade angloamericana para o estudo científico das questões internacionais.
A idéia era a de que essa sociedade deveria promover o estudo e a reflexão
sistemática e, tanto quanto possível, em bases científicas, sobre as relações
internacionais. Com esse propósito, deveriam ser atividades típicas dessa
sociedade a realização de encontros entre especialistas, o desenvolvimento da
pesquisa e a publicação de material informativo e de análise sobre temas e
questões da política internacional. A iniciativa que surgira como um projeto
anglo-americano, no entanto, rapidamente revelou-se bem mais fácil de ser
administrado se fosse separado em duas sociedades, uma norte-americana e
outra britânica, que, no entanto, cooperassem intensamente entre si. Assim,
logo no início da década de 1920, foram criados o Council on Foreign
Relations, com sede em Nova York, e o Royal Institute of International Affairs,
que ficou conhecido como Chatham House, com sede em Londres12.
Para que pudesse ser preservado o caráter científico dos trabalhos, tudo
deveria ser feito de maneira “apartidária” e sem que estivessem vinculados à
política oficial, ainda que recebessem algum auxílio governamental13.
Obviamente, sabia-se o quanto seria difícil fazer com que esse propósito fosse
plenamente atingido, pois, tal como já foi comentado, em assuntos como esse, a
mente humana tem enorme dificuldade para se comportar de forma totalmente
isenta de sentimentos e emoções. Durante muito tempo, o próprio Foreign Office
internacionais. No Brasil, a coleção Clássicos Ipri, publicada pelo Intituto de Pesquisa de Relações
Internacionais em conjunto com a Editora Universidade de Brasília, inclui autores como Tucídides,
Francisco de Vitória, Vattel e Rousseau ao lado de autores como Hans Morgenthau e Hedley Bull.
11 TOYNBEE, A. Experiências. Petrópolis: Editora Vozes, 1970, capítulo 5, Trinta e três anos em Chahtam House.
12 Essa origem dessas duas instituições é mencionada também por Cris Brown em Understanding
International Relations (Londres: Macmillan Press, 1997, p. 24).
13 “A ação internacional é política, e o trabalho científico não será genuinamente científico a menos que a
política seja mantida fora dele. Portanto, o primeiro artigo de constituição de nossa sociedade deveria
estabelecer que a sociedade não teria, enquanto corporação, qualquer política, embora evidentemente isto
não restringisse a liberdade de seus membros de, individualmente, favorecer o promover esta ou aquela
(política) enquanto cidadãos e votantes” (Arnold Toynbee sobre a constituição da sociedade angloamericana para promover o estudo científico das relações internacionais. TOYNBEE, op. cit., p. 71).
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teve grande dificuldade em admitir a existência daquele corpo estranho, com gente
estranha à chancelaria, fazendo perguntas e investigando documentos e arq u i v o s
oficiais. De qualquer modo, olhar as questões internacionais sob esse ângulo de
preocupação não se constituiu apenas numa novidade, mas provou ser
verdadeiramente um passo fundamental para dar início à sistematização do
conhecimento sobre as relações internacionais. Que os governos viessem a se valer
dos estudos realizados por essa sociedade era até mesmo desejado, pois, afinal, a
matéria é política por natureza e, na verdade, a motivação básica que levava a tomar
aquela iniciativa era a de que o estudo da realidade internacional, de modo
consistente e isento de pressões de interesses circunstanciais, seria um elemento
fundamental para que os governos produzissem políticas mais sensatas e capazes
de evitar tragédias como aquela que o mundo acabara de viver.
As duas instituições passaram a servir de várias formas à promoção dos
estudos sobre a política internacional, contudo ganharam especial notoriedade por
duas atividades bastante complementares. A entidade norte-americana passou a
publicar a revista Foreign Aff a i r s, que veio a tornar-se o periódico mais conhecido
e tradicional sobre política internacional, enquanto a Chatham House decidiu
organizar e produzir um relatório periódico intitulado Survey of International
Affairs, que teve Toynbee como responsável pela edição por mais de 30 anos e no
qual apresentava uma visão panorâmica das relações internacionais e das principais
questões em debate. Eram iniciativas que se complementavam e também serviam
de base para, juntamente com encontros e seminários, congregar e difundir o
interesse pelo estudo das questões internacionais.
Simultaneamente, acompanhando esse ambiente de crescente interesse
pelo estudo sistemático da política internacional, algumas universidades
britânicas e norte-americanas criaram cadeiras voltadas para o ensino e a
reflexão sobre relações internacionais, como foi o caso da cadeira Woodrow
Wilson de Política Internacional da Universidade de Aberystwyth, à qual E. H.
Carr estava associado quando escreveu Vinte Anos de Crise. Geralmente essas
cadeiras eram patrocinadas por magnatas como Andrew Carnegie e J. D.
Rockfeller, que, por meio de fundações, destinavam consideráveis recursos para
projetos voltados para ações humanitárias e a promoção da paz. O interesse de
Andrew Carnegie pela promoção da paz, por exemplo, era tão grande que ele
criou uma fundação especificamente voltada para esse propósito14. Por meio
dessa fundação, patrocinou cadeiras e bibliotecas voltadas para o estudo e a
pesquisa sobre arbitragem e outras formas de resolução pacífica de
controvérsias, além de fornecer também recursos para a construção de muitos
edifícios públicos para abrigar iniciativas e instituições voltadas para a paz como
o Palácio da Paz, em Haia; o Templo da Paz, em San José da Costa Rica; e o
Pan-American Union, em Washington. Este último serve hoje de sede para a
Organização dos Estados Americanos. O brasileiro Otto Prazeres, acreditado
como jornalista junto à Conferência de Paz de Versalhes, ao retornar ao Brasil,
escreveu um livro sobre a Liga das Nações e o dedicou a Andrew Carnegie,
“que era o maior apóstolo da paz nos tempos modernos”15.
Esses casos são ilustrativos do interesse pelo estudo das Relações
Internacionais, que se generalizava movido pela premissa de que o estudo
14

Trata-se da Carnegie Endowment for International Peace, e essa fundação existe até hoje (WHITAKER, B.
The Foundations. An Anatomy of Philanthropic Bodies. Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1974, p. 75-6).
15 PRAZERES, O. A Liga das Nações. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1922, p. v.
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sistemático, usando-se os recursos do pensamento científico, poderia ser um
instrumento útil para evitar catástrofes como a Primeira Guerra Mundial. Dessa
forma, a partir da década de 1920, o estudo das Relações Internacionais como
disciplina acadêmica estruturada disseminou-se pelas universidades norteamericanas e européias.
Costuma-se traçar a trajetória do estudo das Relações Internacionais por meio
da sucessão de “debates teóricos”. Entretanto essa questão foge ao escopo deste
ensaio. Todavia, talvez seja interessante mencionar o fato de que esses debates
jamais tiveram um desfecho. Seja porque o “realismo” e o “idealismo” como
atitude diante do mundo jamais deixaram de existir, mudando apenas de ênfase ou
de objeto, o famoso “debate” entre realistas e idealistas do entreguerras continua
bastante vivo e, visivelmente, se manifesta no trato das questões envolvendo, por
exemplo, a ação e a eficácia das Nações Unidas e temas como a proteção
internacional dos direitos humanos ou, ainda, as questões envolvendo proteção
ambiental e políticas de desenvolvimento. Por outro lado, muitos “debates” mais
recentes, por exemplo envolvendo a chamada corrente pós-modernista, pouco
acrescentam ao esforço de compreensão dos fenômenos internacionais, uma vez
que, vistos sob o ângulo da agenda de pesquisa, sua preocupação maior se
concentra na análise da linguagem e na formulação de críticas a outras correntes
teóricas – em especial o realismo – do que propriamente na proposição de
instrumentos analíticos que ajudem a compreender os fenômenos internacionais16.
O estudo das Relações Internacionais no Brasil
No Brasil, a iniciativa mais notável e articulada surgiu apenas depois da
Segunda Guerra Mundial, em meados da década de 1950. Em 1954, foi criado
o Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, que, quatro anos mais tard e ,
passou a publicar o periódico Revista Brasileira de Política Intern a c i o n a l,que é
publicado re g u l a rmente até hoje. A reflexão no Brasil sobre Relações
Internacionais permaneceu, até meados da década de 1980, restrita a alguns
diplomatas e a uns poucos acadêmicos, aqueles muitas vezes por dever de ofício,
e estes por iniciativa individual, em geral como verdadeiros corpos estranhos em
departamentos universitários voltados essencialmente para o estudo do Direito,
da Ciência Política, da História ou algum outro ramo das ciências sociais.
Além disso, embora não caiba aqui discutir esse aspecto, é importante
mencionar que o ambiente universitário brasileiro foi fortemente influenciado
pela noção de que a função básica da universidade seria a de formar
“profissionais” para o mercado de trabalho e para áreas consideradas
“prioritárias para o desenvolvimento nacional”17. Essa observação, no entanto,
é relevante porque explica em grande medida a verdadeira explosão dos cursos
de Relações Internacionais no Brasil a partir de meados da década de 1990,
16

A maioria dos manuais sobre o estudo das Relações Internacionais descreve e comenta essa sucessão de
“debates teóricos”. Particularmente em relação à abordagem pós-moderna, há uma edição feita por um
consórcio de universidades colombianas que reproduz o produto de um seminário internacional que faz um
balanço dessa corrente (NASI, C. (org.) Postmodernismo & Relaciones Internacionales. Bogotá: Pontifícia
Universidad Javeriana, Universidad de los Andes & Universidad Nacional, 1998).
17 Esse aspecto tem sido abordado por autores variados; todavia, principalmente a partir dos governos
militares, esse entendimento de que o ensino universitário deve ser basicamente “profissionalizante” tem
prevalecido no Brasil. Ver, por exemplo, SCHWARTZMAN, S. Um Espaço para a Ciência. A Formação da
Comunidade Científica no Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia, 2001; PAIM, A. A UDF e a Idéia de
Universidade. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1981; PROTA, L. Um Novo Modelo de
Universidade. São Paulo: Editora Convívio, 1987.
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onde a principal expectativa é de que os graduandos na disciplina se tornem
“ p rofissionais de Relações Internacionais” e não especialistas capazes de
compreender o meio internacional e seus fenômenos.
Na Universidade de Brasília criou-se primeiro o Curso de Bacharelado em
Relações Internacionais em 1974, e somente uma década depois foi estruturado
um programa de Mestrado especificamente voltado para o estudo e a pesquisa
em Relações Internacionais. Cabe destacar que a iniciativa de Brasília tornou-se
viável, em larga medida, graças à estreita cooperação com o Ministério das
Relações Exteriores, que, particularmente nos primeiros anos, forneceu a
maioria dos docentes com expertise mais específica em Relações Internacionais18.
Hoje, o corpo de pesquisadores e docentes da UnB é composto essencialmente
por acadêmicos e há na universidade brasileira um crescente interesse pelo
estabelecimento de departamentos e de programas voltados especificamente para
o estudo e a pesquisa em Relações Internacionais.
O objetivo deste ensaio, contudo, não é o de produzir um balanço do
estudo e da pesquisa no Brasil em Relações Internacionais, mas, principalmente,
levantar algumas indagações sobre as circunstâncias atuais em que,
aparentemente, o potencial dos recursos da teoria continua sendo explorado
aquém das suas possibilidades e, por essa razão, há dificuldade em avaliar
devidamente as tendências na ordem internacional19.
A teoria e a interpretação da realidade corrente
Apesar do grande desenvolvimento das Relações Internacionais como campo
de estudo organizado, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, as
dificuldades originais ainda parecem permanecer e o emprego da reflexão teórica
continua sendo limitado. Particularmente no Brasil, os esforços de interpretação
continuam sendo confundidos com as preferências políticas e ideológicas, em larg a
medida contaminando inclusive o próprio debate teórico. Na verdade, o debate
teórico em Relações Internacionais convive com as mesmas dificuldades observáveis
em seus estágios iniciais: as hipóteses são construídas a partir de diferentes premissas
e de diferentes escolhas, e as preferências ideológicas que dão sustentação a
sentimentos de aprovação e rejeição geralmente prevalecem sobre a observação mais
isenta dos fatos evidentes ou subjacentes. Apesar de reconhecer que esse
comportamento é mais generalizado, é possível que esse problema seja mais
acentuado no Brasil, onde o debate sobre os temas internacionais ainda é incipiente.
Amado Cervo – merecidamente um dos mais reconhecidos estudiosos
brasileiros da área –, em artigo recente, traça uma trajetória das relações exteriore s
do país, desde o Império até nossos dias, por meio de paradigmas interpretativos
que demarcariam fases pelas quais a formulação das ações externas e a reflexão
acerca da política exterior brasileira teriam passado20. Trata-se de um trabalho
muito rico e interessante, que deixa transparecer o grande domínio que o autor
tem sobre a evolução histórica do país, especialmente no que tange à política
18

Afonso Arinos de Melo Franco, José Guilherme Merquior, Ronaldo Sardenberg, Rubens Ricupero,
Celso Amorin, Carlos Henrique Cardim, José Oswaldo de Meira Pena, Luiz Augusto de Castro Neves,
Sérgio Silva Amaral e Marcio F. Nunes Cambraia estão entre os diplomatas que atuaram na consolidação da
competência da Universidade de Brasília em Relações Internacionais.
19 Um bom balanço da evolução dos estudos em Relações Internacionais é feito por S. Miyamoto em O
Estudo das Relações Internacionais no Brasil: o Estado da Arte, publicado na Revista de Sociologia e Política
(Curitiba, n.º 12, 83-98, junho 1999).
20 CERVO, A.L. Política Exterior e Relações Internacionais do Brasil: Enfoque Paradigmático. Revista
Brasileira de Política Internacional, ano 46, n.º 2, 2003, p. 5-25.
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e x t e rna, mas, apesar de tudo, repete em certa medida a prática de analisar esse
p rocesso levando-se em muito pouca conta o ambiente internacional, isto é, sem
levar em conta em que medida tanto os responsáveis pela política externa quanto
aqueles que a analisavam deveriam ter como referencial importante o quadro geral
da política internacional. Em outras palavras, o trabalho não dá o devido destaque
e não oferece uma interpretação das possíveis estruturas e forças em ação na
ordem internacional. Por exemplo, o paradigma do “desenvolvimentismo” do
pós-guerra não foi apenas uma fase da política dos governos brasileiros que, no
período, elegeram essa diretriz para orientar suas ações externas, mas foi
também uma fase em que, no plano internacional, sob a liderança dos Estados
Unidos, o desenvolvimento econômico era entendido como parte importante
de uma estratégia mais geral de construção da ordem internacional.
Com efeito, a literatura sobre o tema do desenvolvimento internacional
ocupou uma parte substancial da produção acadêmica em todo o mundo desde
a década de 1950 até a crise do petróleo da década de 1970. No pós-guerra
imediato, o Plano Marshall despejou bilhões de dólares na Europa dentro de
uma concepção que associava o desenvolvimento à segurança internacional.
Institucionalmente, a Conferência de Bretton Woods estabeleceu o Banco
Mundial com o propósito de fomentar o desenvolvimento e, a seguir, outras
entidades internacionais foram criadas com o mesmo objetivo. A Organização
das Nações Unidas declarou a década de 1960 como a Primeira Década do
Desenvolvimento e inúmeros programas de fomento ao desenvolvimento foram
estruturados por governos, instituições multilaterais e mesmo por agências
privadas que patrocinavam projetos de desenvolvimento econômico dos mais
variados tipos. Dessa maneira, a política externa “desenvolvimentista” do Brasil
só pode ser compreendida de forma mais completa se vista no âmbito desse
ambiente internacional feito de instituições influentes e enormes somas de
recursos manejados por atores poderosos.
Recentemente, alguns episódios servem para levantar a suspeita de que a
compreensão do meio internacional tem sido negligenciada. Com efeito, alguns
eventos internacionais importantes revelaram-se visivelmente surpreendentes
para a opinião pública e também para a comunidade acadêmica. Entre esses
eventos poderia ser mencionada, por exemplo, a evolução do conflito no
Iraque. O entendimento corrente tem sido o de que o conflito no Iraque é
produto apenas da ocupação pelas tropas internacionais lideradas pelos Estados
Unidos, uma vez que toda a população iraquiana estaria unida contra as forças
de ocupação. Nessa visão, a eleição de um governo iraquiano deveria ser
interpretada apenas como uma tentativa desesperada das potências estrangeiras
de tentar buscar alguma legitimidade ou mesmo para encontrar alguma saída
mais ou menos honrosa para uma ocupação sem sentido. O processo eleitoral
em princípios de 2005, no entanto, mostrou outra realidade. Houve um
comparecimento verdadeiramente maciço de eleitores, especialmente se forem
consideradas as condições em que as eleições foram realizadas – o voto
facultativo e o ambiente completamente hostil –, revelando que a grande
maioria do povo iraquiano desejava a instauração de um governo nacional por
meio do voto. Além disso, outro fato que geralmente passa despercebido,
distorcendo a compreensão do que se passa naquela região, refere-se ao
cômputo das vítimas dos ataques terroristas. Desde o início da invasão para tirar
Saddam Hussein do poder até agora, as perdas totais das tropas de ocupação
lideradas pelos Estados Unidos não atingiram a cifra de 3 mil mortos, enquanto
Relações Intrnacionais: a importância da reflexão teórica, Eiiti Sato, p. 93-110
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o total de iraquianos mortos em ataques terroristas ultrapassa os 40 mil. A
grande maioria dos ataques foi perpetrada por homens ou carros-bomba
contra mesquitas e outros logradouros públicos onde dificilmente seriam
encontradas tropas estrangeiras. Assim, caracterizar o conflito iraquiano como
um conflito entre árabes e invasores estrangeiros é um grande equívoco. Os
fatos revelam que, tal como ocorre ou ocorreu em qualquer região em
conflito, a tensão, a desconfiança e o ódio entre grupos locais rivais constituem
o fator mais significativo no quadro turbulento da região. Um padrão
recorrente é a tentativa dos grupos locais em conflito no sentido de
instrumentalizar as forças estrangeiras, independentemente dessas forças
estarem ou não sob a égide de instituições como a ONU.
Um episódio ilustrativo de equívoco de avaliação envolvendo a política
externa brasileira recente foi, sem dúvida, o caso dos entendimentos feitos com
o governo chinês por ocasião da visita da grande comitiva presidencial à
República Popular da China. O governo brasileiro, na expectativa de um apoio
da China na sua demanda por um assento permanente no Conselho de
Segurança da ONU, fez concessões e produziu uma declaração oficial de
reconhecimento da China como economia de mercado, facilitando seus
negócios com o Brasil e servindo também de suporte às demandas daquele país
junto à Organização Mundial do Comércio. O fato é que, quando a proposta
de reforma da Carta da ONU (onde se inseria a demanda brasileira por um
assento permanente no Conselho de Segurança) passou à fase de ser submetida
a consideração pelos órgãos da ONU, a China posicionou-se terminantemente
contrária, disposta a utilizar seu poder de veto se necessário, revelando que os
compromissos assumidos com o governo brasileiro tinham importância muito
menor do que outras preocupações e interesses estratégicos globais e regionais.
Vale insistir que equívocos como esses poderiam ser atenuados ou evitados
por meio do uso adequado da teoria e, vale também notar, não têm sido um
privilégio das percepções vigentes no ambiente político brasileiro. Entre os casos
recentes mais notáveis talvez estejam os acontecimentos envolvendo o fim da
Guerra Fria. Desde a abertura das fronteiras da Áustria com os países do Leste
E u ropeu até a queda do Muro de Berlim e, finalmente, o colapso da União
Soviética e a reunificação da Alemanha, os acontecimentos se sucederam de form a
s u r p reendente para a maioria dos analistas. Por outro lado, esses acontecimentos
geraram também um grande sentimento de otimismo, cuja expressão acadêmica
mais sofisticada e notável foi, sem dúvida, O Fim da História, de Francis
Fukuyama. É desnecessário descrever como, em pouco tempo, os fatos vieram a
revelar um mundo muito mais sombrio e incerto, contrariando completamente as
previsões otimistas de analistas como Fukuyama21.
Fatos como esses fazem supor que outras questões que afetam diretamente
os interesses mais imediatos do Brasil também podem estar sendo
equivocadamente avaliados, não tanto por falta de informações adequadas, mas
talvez por uso precário dos recursos da teoria. Provavelmente uma observação
mais acurada irá revelar que tanto a falta de qualidade das informações quanto
o pouco uso dos recursos da teoria são elementos que se alimentam
21

Obras notáveis da época preconizavam uma era em que as questões da low politics teriam passado a ter
mais relevância do que as questões de segurança internacional (ROSECRANCE, R. The Rise of the Trading
State. Nova York: Basic Books, 1986); outras previam até mesmo a perda de importância do Estado em razão
da interdependência e da emergência de outros atores não-estatais voltados essencialmente para a vida civil
(OHMAE, K. The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies. Nova York: Free Press, 1996).
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mutuamente, uma vez que muito dificilmente as notícias são efetivamente
neutras. Do mesmo modo que na escolha das preferências teóricas é inevitável
a influência de sentimentos de simpatia ou antipatia, os noticiários também
fazem escolhas e o simples fato de acentuar um aspecto ou omitir outros, ainda
que aparentemente pouco importantes, ajuda a construir as imagens com as
quais operamos nosso entendimento22. Os governos agem de acordo com
imagens que constroem acerca do meio internacional e, obviamente, se essas
imagens forem equivocadas, as chances de que políticas inadequadas ou mesmo
desastrosas sejam produzidas devem aumentar consideravelmente23.
Como já foi apontado na primeira parte deste ensaio, não há, como nas
chamadas ciências físicas, uma “verdade” científica, uma lei capaz de ser
reconhecida universalmente e de forma indiscutível, já que as condições, as
circunstâncias e a maior parte dos componentes de um sistema social não podem
ser controladas. Enquanto o grau de pureza de um material, a temperatura ou o
nível de umidade são condições perfeitamente mensuráveis e controláveis, nas
ciências sociais, ao contrário, os indivíduos não são iguais e não reagem da mesma
f o rma diante de um mesmo fato. Logicamente essa distinção não pode ser
entendida de forma tão simples. Mesmo as chamadas ciências físicas (hard sciences)
a p resentam uma série de questões que não podem ser qualificadas e quantificadas
de modo tão definido e claro. Ana Maria Bianchi, num interessante trabalho sobre
a ciência da Economia, retoma a reflexão de Karl Popper a respeito do
entendimento de que existem dois tipos de sistema: o sistema relógio (clock) e o
sistema nuvem (cloud)24. Como tipos ideais, relógio e nuvem demarcariam os
extremos para os quais os sistemas na natureza tenderiam ao longo de um
continuum. A transformação da água em vapor seria, tipicamente, o caso de um
sistema relógio em ação enquanto a formação e o desenvolvimento da União
E u ropéia seria, tipicamente, o caso de um fenômeno afeito à classe dos sistemas
n u v e m. E mesmo fenômenos tipicamente da natureza física como os tornados, por
exemplo, estariam mais próximos do sistema nuvem do que do sistema relógio.
Tornados e outros fenômenos meteorológicos seriam bons exemplos de
analogias que poderiam ser aproveitadas pela análise das Relações
Internacionais. Os tornados continuam sendo largamente imprevisíveis,
embora ninguém pretenda que essa classe de fenômenos seja fruto de bruxaria
ou o produto da ira dos deuses. A ciência corrente conhece muito bem sua
natureza, como se formam e quais as forças que influenciam seu
comportamento; apenas no que tange à sua previsão e mensuração exatas é que
as incertezas persistem, uma vez que cada ocorrência apresenta um grau elevado
de individualidade. Assim, não há aqui nenhuma presunção de que os fenômenos
internacionais deveriam ser entendidos e “equacionados” como fatos mensuráveis
22

Trata-se de um entendimento mais abrangente que o de Robert Jervis (The Logic of Images in
International Relations. Princeton University Press, 1970), que discute a formação de imagens como
instrumento de política externa dos países.
23 Um caso interessante é relatado por Henry Kissinger quando compara as visões de Theodore Roosevelt
e de Woodrow Wilson. Ambos percebiam que os EUA haviam mudado sua posição na cena internacional,
tornando-se um ator de primeira grandeza. No entanto, enquanto Roosevelt entendia que havia um novo
equilíbrio de poder global dentro do qual os EUA deveriam atuar na defesa de seus interesses, Wilson
entendia que, nesse cenário, os EUA tinham o dever moral de liderar a construção de um novo
internacionalismo com seus valores e suas instituições (KISSINGER, H.A. Diplomacia. Rio de Janeiro:
Livraria Francisco Alves, 1997, p. 25-57).
24 BIANCHI, A.M. Of Clouds, Clocks, and the Hardest of the Soft Sciences. Trabalho apresentado no Annual
Meeting of the Allied Social Sciences Association, Anahelm, CA, 1993.
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e plenamente previsíveis, mas simplesmente o entendimento de que devem ser
observados e analisados de forma sistemática como pertencentes a possíveis sistemas
que possuem alguma lógica intrínseca que pode ser captada e compreendida.
Insistindo nesse ponto, talvez seja interessante, tal como a professora Bianchi,
pensar no jogo de xadrez como uma metáfora bastante ilustrativa. Com efeito, o
x a d rez é um jogo de regras fixas e bem conhecidas; é jogado sobre um tabuleiro de
64 casas e cada jogador possui à sua disposição 16 peças simetricamente iguais.
Assim sendo, trata-se de um jogo de possibilidades e combinações conhecidas e
limitadas. Apesar de tudo, foi necessário desenvolver um software especial, acoplado
a um supercomputador, para que uma máquina pudesse vencer um grande mestre
enxadrista. Ora, se a política internacional for pensada como um grande tabuleiro
de xadrez, é fácil perceber a completa impossibilidade de se construir um método
que permita avaliar e prever com exatidão os fenômenos internacionais: quantos são
os jogadores? Qual a dimensão exata do tabuleiro? As peças do jogo não variam em
n ú m e ro, não mudam de papel e não se movem por conta própria?
Na verdade, essa noção não parece ser difícil de ser entendida; o que parece mais
incomum é a disposição de evitar a atitude derivada da noção de que a política é uma
“ a rte” que não exige conhecimentos específicos, bastando apenas o talento. Ora, entre
os jogadores de xadrez não existem gradações infinitas entre um principiante e aquele
que consegue se distinguir entre os demais, tornando-se um grande mestre? Além
disso, esse problema geralmente se apresenta associado a outro aspecto mais difícil de
ser contornado: a incapacidade do analista de pôr em prática o esforço de reduzir ao
máximo o seu envolvimento com o objeto de estudo. Assim, o problema está tanto
no uso precário da teoria quanto na pouca atenção que geralmente se dá ao fato de
que os sentimentos de simpatia e antipatia do analista em relação aos atores envolvidos,
e à própria questão posta em pauta, podem condicionar a análise.
Obviamente, as teorias possuem seu valor e também apresentam suas
fraquezas. O que um analista ou uma autoridade faz com a teoria é que resulta em
problema. As previsões e os cálculos dos meteorologistas nem de longe atingem o
grau de precisão com que as variáveis de muitos outros domínios das hard sciences
são avaliadas e manejadas, mas seu trabalho tem permitido reduzir substancialmente
os pre juízos causados pelas tempestades, nevascas e verões escaldantes.
É evidente que todo analista, seja ele meteorologista ou de qualquer outro
campo da ciência, sente satisfação em demonstrar e constatar que seu
entendimento acerca de um fenômeno é mais consistente e explica melhor a
n a t u reza desse fenômeno, mas nada se compara ao que ocorre com freqüência nas
ciências sociais, onde o uso da teoria se confunde com a advocacia de uma causa.
Sentimentos de simpatia e antipatia motivam a busca de justificativas teóricas. Nas
circunstâncias atuais, por exemplo, para um pacifista que sente aversão à política
norte-americana, pouco adiantariam argumentos bem fundamentados de que
uma intervenção dos Estados Unidos numa determinada região em conflito
poderia ser o caminho mais curto e viável para a pacificação dessa região. Por
princípio (isto é, por preconceito) qualquer intervenção norte-americana é por ele
considerada ruim em si mesma em qualquer circunstância e em qualquer ocasião.
Obviamente, uma atitude como essa pode ser compreensível para um cidadão
comum, que pode ter preferência por morenas e ruivas – ou, se for mulher, pelos
latinos ou caucasianos –, com conseqüências apenas pessoais, mas é perniciosa
para o analista, que não conseguirá perceber as reais forças em ação sob a agitação
dos acontecimentos, e será desastrosa para o estadista, que muito provavelmente
porá em prática políticas ruinosas para a nação.
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Resumos de Monografia
Os portos marítimos e o
crescimento econômico do Brasil
Cassia Bömer Galvão*
Resumo: Dentro da temática geral dos investimentos públicos em
infra-estrutura, o artigo aborda a situação dos portos brasileiro s .
Parte-se de uma abordagem teórica que argumenta que o Estado deve
desempenhar papel fundamental nos investimentos em infraestrutrura portuária, pois questões de escala e de incertezas, estas
part i c u l a rmente acentuadas no caso brasileiro, fazem com que o setor
privado não tenha condições de fazer sozinho os aportes de capital
necessários. Defende-se também o papel do Estado na definição dos
marcos regulatórios do setor, bem como sua atuação por meio de
agências reguladoras, ficando a administração portuária a cargo do
setor privado. Quanto aos investimentos, as parcerias público-privadas
são defendidas como adequadas para harmonizar o papel do Estado
com o dos empresários privados.
Palavras-chave: Investimentos em infra-estrutura portuária no Brasil,
regulação do setor portuário, papel do Estado e do setor privado.

1. Introdução
A questão do investimento em infra-estrutura é tema fundamental
reconhecido por diversas correntes de pensamento econômico. Evidentemente
que cada uma delas atribui peso diferente aos fatores que analisa e, portanto,
possui propostas distintas para a abordagem do assunto. Dentre essas escolas de
pensamento, os keynesianos e seus contemporâneos, os pós-keynesianos, têm se
mostrado como os mais específicos na discussão do investimento como fonte
geradora de renda e emprego.
Dessa forma, ao se tratar de investimento em infra-estrutura portuária no
Brasil como fonte de alavancagem do crescimento do emprego e renda, é
fundamental que se tomem as idéias keynesianas como base para discutir como
a política de investimento em portos marítimos tem sido conduzida nas últimas
décadas e quais os resultados desse processo. De forma geral se reconhece que
há necessidade da maior participação do Estado não só como regulador, mas
também como investidor, dadas as condições das bases de infra-estrutura no
Brasil, bem como a estrutura do mercado, especialmente no período
subseqüente às inúmeras tentativas de estabilização da economia. Neste artigo,
uma ênfase maior será dada ao subsetor de infra-estrutura portuária, visto que
é um dos que apresenta maior déficit e os maiores gargalos nos últimos anos.
* Cássia Bömer Galvão graduou-se em Economia pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), em
2005. Este artigo tem como base sua monografia de conclusão de curso, desenvolvida sob orientação do
professor Áquilas Mendes, e selecionada para publicação nesta revista na forma de um resumo.

Os portos marítimos e o crescimento econômico do Brasil, Cassia Bömer Galvão, p. 111-126

111

Revista Economia 09

01.02.07

14:42

Page 112

Keynes, em sua obra original para concluir qual o papel do Estado na
economia, analisou diversos fatores, entre eles as determinantes do investimento,
o princípio da demanda e efetiva, a propensão marginal a consumir e a eficiência
marginal do capital. E a conclusão foi de que há investimentos com poder
multiplicador maior que outros, ou seja, que o Estado, ao iniciar uma onda de
investimentos públicos, sinaliza ao mercado condições favoráveis e estimula o
investimento privado. No entanto, sabe-se também que pode ocorrer um efeito
adverso, segundo o qual os investimentos públicos acabam substituindo os
privados e, não raras vezes, há investimentos que, por seu aporte de capital, tempo
de maturação e retorno esperado, não são efetuados pela iniciativa privada e,
portanto, o Estado deve necessariamente fazê-los.
A conexão entre a teoria de Keynes e a questão do investimento no Brasil
pode ser feita de muitas maneiras, mesmo porque Vargas, já em 1930,
executava políticas keynesianas, antes mesmo de serem formalmente publicadas
na Teoria Geral. Por sua vez, Celso Furtado, de forma menos prática e mais
acadêmica, na década de 1960 já alertava para o crescimento (não-sustentado)
brasileiro e para a necessidade dos investimentos estatais. Assim, ao desenvolver
sua teoria, conclui que no caso brasileiro, por se tratar de uma economia que
ainda não atingiu o pleno emprego e não criou o seu mercado interno, o Estado
deve exercer um papel fundamental para estimular o investimento privado e
ainda para criar um ambiente seguro. O sentido keynesiano de segurança é mais
amplo do que aquele definido pelos investidores de portfólio e agências de
risco. Significa a formação de um ambiente de menores incertezas para o
investimento em capital fixo, ou seja, investimento produtivo que estimula as
variáveis reais da economia (emprego e renda).
Ora, se os investimentos no setor de infra-estrutura no Brasil se
caracterizam por serem extremamente vultosos, de longa maturação e de
importância fundamental para a criação de externalidades positivas que
conferem maior competitividade aos produtos brasileiros, fica evidente que é
imprescindível a presença do Estado nesse setor estratégico.
Neste sentido a discussão teórica ganha forma prática, pois o investimento
em infra-estrutura portuária no Brasil caracteriza-se exatamente por exigir altos
montantes de capital e longo prazo de maturação. Ou seja, apresenta-se em
desvantagem em termos gerais, se comparado com outros investimentos possíveis
no país e, por isso, não recebeu a devida atenção da iniciativa privada, restando ao
g o v e rno exercer o seu papel, segundo Keynes, e efetuar esses investimentos.
Para mais especificamente abordar os temas que permeiam o investimento
em infra-estrutura portuária, este artigo conta com mais duas seções. A primeira
delas tem por objetivo compreender as razões dos profundos desequilíbrios no
subsetor portuário e, para isso, passa pela trajetória da política brasileira em
investimentos portuários e pelas recentes alterações estruturais que o setor
sofreu durante a fase de privatizações e de implantação da lei de modernização
dos portos. Já a segunda parte dedica-se a analisar as perspectivas para o futuro
do investimento em portos marítimos no Brasil, de maneira a demonstrar o
enorme potencial que os portos brasileiros poderiam ter desenvolvido caso
tivessem recebido o investimento devido.
De forma sintética, o que se pode concluir é que o desempenho da
economia brasileira tem sido prejudicado nos últimos 25 anos pela falta de
investimentos em infra-estrutura de maneira geral e políticas públicas para
o setor portuário.
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2. A política brasileira de investimento em infra-estrutura portuária nos anos 1990
Parece bastante claro para grande parte dos estudiosos que o avanço da
industrialização e conseqüente desenvolvimento da economia brasileira deve
necessariamente ponderar suas dimensões continentais, sua estrutura de
produção e sua infra-estrutura de transportes. Sendo o Brasil
fundamentalmente um exportador de commodities, a relação entre infraestrutura portuária e crescimento do PIB é ainda mais evidente.
O desempenho excepcional das exportações brasileiras em 2004 aprofunda
ainda mais a questão do investimento em transportes, pois notadamente no
g o v e rno Lula os saldos de comércio exterior têm sido muito importantes para o
equilíbrio das contas externas. Em outras palavras, pode-se dizer que o
investimento em infra-estrutura portuária se justifica tanto pelo crescimento da
renda e do emprego, como também porque contribui para que os fundamentos
m a c roeconômicos se solidifiquem. Nessa linha, é importante analisar os termos e
condições segundo os quais a política quanto ao setor portuário foi desenvolvida.
2.1. Planejamento estratégico brasileiro para o setor portuário
A rigor não se pode dizer que o Brasil desenvolveu uma estratégia para o
desenvolvimento de seus portos, uma vez que o primeiro plano diretor para o
setor portuário só tomou forma em 1975. Fato é que o transporte marítimo
sempre se desenvolveu de forma a atender as necessidades de exportação de
commodities, sem uma real preocupação com a criação de empregos diretos e
indiretos (via atividades de apoio) e fator de forte estímulo à expansão do
Produto Interno Bruto (PIB). Logo, quando se menciona a opção brasileira de
organização do setor portuário, na verdade, ela deveria ser vista muito mais
como uma conveniência do que propriamente como um plano.
As características dessa opção (ou conveniência) se resumem em: forte
centralização de decisões (dadas as dimensões do país e a extrema diversidade
entre as regiões), escassez de recursos vinculados para investimento (o que fez
com que a base dos portos brasileiros fosse construída pela iniciativa privada),
e extrema necessidade de otimizar os recursos existentes. Essas características se
mantiveram praticamente até 1993, quando a lei de modernização dos portos
trouxe mudanças significativas que serão abordadas no próximo item.
A extinção da Portobrás, em 1990, está ligada às políticas neoliberais que
começaram a ganhar forma no Brasil a partir da década de 1990. Segundo as
diretrizes liberais, o Estado deve abandonar atividades como a administração e
operação dos portos, e cuidar apenas da regulação dessas atividades. Sua
execução deveria passar para a iniciativa privada. O balizador desse processo de
privatização foi a Lei 8.031/90, que criou o Plano Nacional de Desestatização.
Nesta perspectiva, o governo Collor, na condição de idealizador de um
processo de reformas e modernização portuária segundo paradigmas
internacionais, extinguiu a Portobrás, repartindo suas atribuições para as
companhias locais de docas. O projeto dessas modernizações começou a
tramitar no Congresso Nacional, mas só tomou forma real e foi decretado em
1993, com a Lei 8.630, chamada Lei de Modernização dos Portos.
O setor portuário foi, no entanto, objeto de planos anteriores. Dentre eles,
destaca-se o Programa de Desenvolvimento do Setor de Transportes (Prodest),
desenvolvido pelo Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes
(Geipot), cujo objetivo principal era, a princípio, a expansão física dos portos e
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seus terminais, buscando racionalidade das operações e redução de custos. No
entanto, dadas as características do modelo institucional vigente até 1990, o
processo de planejamento portuário sempre esteve atrelado a políticas e a
decisões do poder central, o que não contribuía para a atuação do Geipot na
condição de órgão de planejamento setorial, sendo em algumas questões
subordinado à Portobrás.
Dessa forma, o que se pode concluir é que os planos diretores ou de
desenvolvimento no Brasil não contemplavam em sua formulação uma visão
estratégica do setor. Sempre estiveram muito comprometidos com a expansão
física, mas sem considerar metas de produtividade e de competitividade. Ou
seja, mais uma vez nota-se a ausência de planejamento.
2.2. A lei de modernização dos portos
O novo quadro institucional a partir de 1993 previa que a modernização
dos portos deveria ser feita nos moldes dos padrões internacionais, segundo os
quais a operação do porto passa para a iniciativa privada e a administração
portuária passa a exercer papel de gestora do patrimônio e de supervisora dos
diversos agentes envolvidos na área. Para tanto, os projetos que circularam pelo
Congresso Nacional tiveram de embutir diversos mecanismos para contemplar
as múltiplas facções com interesses nos portos, sob pena de inexeqüibilidade da
lei dos portos. Assim, embora a lei de modernização tenha sido concebida no
auge do processo de liberalização e de desregulamentação e, portanto, criado
as bases para maior participação privada, esse processo foi bastante lento, pois
havia a necessidade de acomodação de conflitos e interesses, além da
formulação de um novo modelo de gestão.
A primeira característica da nova organização dos portos foi a proposital
descentralização e não-constituição de um órgão ou uma autarquia que
substituísse a Portobrás. Na seqüência, a mais importante inovação da lei de
modernização foi a instituição do operador portuário, pois, além de promover
nos portos a competição interna dos serviços de movimentação e armazenagem
de mercadorias, a figura do terminal operador traz as seguintes vantagens: fim
do privilégio da antiga administração do porto na exploração dos serviços
realizados no cais; fim do monopólio das entidades estivadoras previsto pela
Consolidação das Leis Trabalhistas (esse fato, a rigor, já deveria ter sido
eliminado com decreto emitido em 1966, mas que, devido a interesses
políticos, não foi implementado); instauração de um comando único, pois
concentra em uma única pessoa jurídica as atribuições de direção das operações
portuárias (essa nova característica institucional e jurídica permitiu também
resolver discussões sobre a responsabilidade por faltas e avarias ocorridas no
cais, pois a partir da lei de modernização toda responsabilidade fica concentrada
no operador portuário); criou-se a possibilidade do operador ser o titular do
alfandegamento de instalações (o que traz vantagens aos usuários dos
terminais); e, por fim, tal pluralidade de operadores também criou a
possibilidade de contratação de mão-de-obra avulsa nos momentos de pico
operacional. Este foi talvez (e continua sendo) o tema mais polêmico da lei,
devido à imposição de objetivos múltiplos e contraditórios entre si. Isto é, a lei
teve por objetivo modernizar a estrutura e tornar a operação nos portos mais
eficiente e produtiva, o que sugere mão-de-obra em quantidade menor, porém
mais qualificada, o que é exatamente o contrário do perfil dos trabalhadores
portuários brasileiros nesse setor. Assim, fica claro que a questão da mão-de114
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obra nos portos brasileiros ainda tem muito a ser discutida e revisada, com a
devida atenção pelo Estado, pois padece de problemas como os identificados
por Clark, Dollar e Micco:
Por exemplo, em muitos países os trabalhadores portuários precisam possuir
uma licença especial para oferecer serviços de estivagem e em geral, essas
restrições significam altas taxas e baixa produtividade (2002, p. 7).
Outro ponto importante discutido no âmbito da lei foi a possibilidade de
participação de empresas privadas na operação portuária. A lei de modernização
dos portos alterou em muito a composição institucional e, assim, a operacional
dos portos brasileiros. Apesar de ser falha em alguns aspectos, essa lei permitiu
a participação massiva da iniciativa privada, principalmente no arrendamento de
áreas portuárias e terminais. Fato esse que é visto como positivo para alguns
especialistas da área, tais como Bezerra, Rosa e Lontra:
Com os percalços sofridos pelos processos licitatórios para a concessão dos portos à
iniciativa privada, alternativa de maior fôlego no que diz respeito à atração
de novos recursos para investimento no setor, a estadualização ou
municipalização passa a ter um objetivo a perseguir, na medida em que esses
convênios firmados com o governo federal prevêem a saída do estado, ou do
município, da atividade portuária dentro de um horizonte de curto a médio
prazo, trazendo de maneira mais harmoniosa a participação do capital
privado e seus modelos de gestão às administrações portuárias desses estados
(1998, p. 40).
Nessa função de ordenar e sistematizar melhor o setor portuário, o Ministério
dos Transportes se viu também na obrigação de re e s t ruturar as companhias de
docas, reduzindo gradativamente sua atuação na prestação de serviços e
incentivando-as a participar mais das funções de supervisão e gestão do patrimônio.
A grande questão nesse período é que esses mecanismos de estadualização
e municipalização acabaram por desfigurar o que seria um plano nacional para
o setor portuário. Não há dúvidas de que as administrações locais devem ser
tratadas como tal e nesse sentido a lei de modernização foi providencial, mas a
regionalização é prejudicial à função estratégica que possuem os portos
marítimos brasileiros, com vistas ao crescimento econômico do país.
Uma outra questão inerente aos problemas das administrações locais,
porém necessária ao desenvolvimento do setor portuário, é a sua integração com
os demais modais de transporte. A lei de Operador de Transporte Multimodal
(OTM) foi criada em 1998 e aprovada em 2000, mas ainda não pode ser
aplicada por falta de leis complementares que regulem as atividades do OTM. E
neste sentido é que o papel das agências reguladoras torna-se primord i a l .
2.3. O papel das agências reguladoras
Em geral, os processos de reestruturação da infra-estrutura exigem
desmontagem de monopólios naturais e, como é de se esperar, em alguns
setores com mais sucesso que outros. Uma agência reguladora tem, em geral,
de utilizar instrumentos para atingir objetivos parcialmente conflitantes. Os
objetivos podem ser resumidos: o bem-estar do consumidor; a eficiência
alocativa e produtiva da indústria; a universalização e qualidade dos serviços, e
a proteção ao meio ambiente. Já os instrumentos mais utilizados são: as tarifas, por
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taxa de re t o rno ou price cap (um preço teto com reajuste indexado), as restrições à
entrada e saída (importantes porque determinam estrutura de mercado), e os padrões
de desempenho. É claro que a presença de uma agência contribui em muito para a
coerência e coordenação desses diversos requisitos. No entanto, o “perigo” que se
corre com as agências de regulação é de que não ocorra o devido distanciamento
institucional e político para o bom desempenho da sua função de regular. A agência
deve estar totalmente fora da formulação das políticas públicas. Apenas devem estar
atentas à interpretação e a mitigação dos eventuais impactos dessas políticas públicas
s o b re o outorgado ou sobre o contrato, inclusive impondo ônus ao governo.
E é nesse âmbito de discussão que consultorias especializadas sugerem que
seja revisto o papel da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), pois as companhias de
docas ainda estão concentrando excessivamente certas decisões, deixando de
e x e rcer sua função como autoridade portuária. As agências deveriam ser mais
incisivas nas definições de metas e nas cobranças dessas metas, especialmente
quando estão envolvidas em contratos e financiamentos de obras de infra-estrutura
em parceria com o capital privado. No entanto, de forma comparativa com o setor
elétrico, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) é tida como um exemplo
bem-sucedido de implantação de agências no Brasil, e nem por isso a crise do setor
elétrico (o “apagão” de 2001) foi menos grave no setor elétrico do que o “apagão
logístico” de 2004, quando o forte crescimento das exportações evidenciou os
gargalos do setor portuário.
Com este cenário geral, é possível identificar que o novo papel do Estado
está muito mais ligado a planejar e a coordenar interação entre setores,
elaborando marcos jurídicos e institucionais para que a iniciativa privada se
anime a investir em infra-estrutura. No entanto, essa nova definição de
participação do Estado não o isenta completamente de participar diretamente
em alguns projetos pelos quais o capital privado não se interesse. E neste
sentido é que já se discutiu a possibilidade de parceiras público-privadas e a
revisão das formas de financiamento das obras de infra-estrutura. Para tanto, é
relevante que se faça uma analise da situação atual de desempenho dos diversos
portos brasileiros, o que será feito na seção seguinte.
3. Análise do desempenho do subsetor portuário
Segundo dados do IBGE, a participação relativa do PIB dos transportes em
relação ao PIB total vem diminuindo no período de 1993 a 2004. A esse fenômeno
atribui-se a seguinte explicação: o controle da inflação permitiu que fossem
reduzidos os chamados “passeios de carga”, ou seja, a estabilidade da economia
permite às empresas melhor controle de seus estoques e, por conseguinte, o
desenvolvimento de uma logística propriamente dita e que evita desperdícios. No
entanto, a precariedade das condições sob as quais esse transporte se realiza faz com
que seus custos relativos às mercadorias transportadas fiquem mais altos.
Nesse contexto, outra análise pertinente é a da matriz de transportes
domésticos no Brasil. Ela mostra claramente que mesmo com todos os esforços
de privatização e concessão feitos na década de 1990, o Brasil ainda continua
altamente dependente do modal rodoviário para o transporte interno de suas
m e rcadorias. Em pouco mais de 10 anos, o transporte aquaviário cresceu quase
22%, enquanto o rodoviário diminuiu sua participação em pouco menos de 1%.
O transporte aéreo absorveu a pequena redução do transporte rodoviário e por
isso seu crescimento foi o mais expressivo, quase 38%.
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Sabe-se também que o rodoviarismo não foi uma opção estudada em função de
sua adaptabilidade às características geográficas brasileiras, muito menos às
características físicas das principais mercadorias transportadas. Não se fazem
necessárias teorias para demonstrar que o transporte entre longas distâncias e de
grandes quantidades de carga deve preferencialmente ser realizado pelo modal
aquaviário (marítimo ou fluvial) e, em segundo plano, por ferrovias, em função dos
custos envolvidos na operação. No entanto, por razões políticas, nem a navegação de
cabotagem, nem as ferrovias tiveram o devido incentivo para seu desenvolvimento.
Dessa forma, nota-se que os portos brasileiros acabaram por se dedicar
quase que exclusivamente à navegação de longo curso, sem qualquer
preocupação com a intermodalidade dos transportes que seria necessária, caso
exigida pelas ferrovias e navegação de cabotagem. A análise das necessidades de
investimentos dos portos deixa mais evidente essas questões.
Já em 1998, quando ainda nem se cogitava a possibilidade de um “apagão
logístico”, o BNDES, por meio de seus informes de infra-estrutura, fazia ao
mesmo tempo um registro e um alerta:
Os resultados não poderiam ser outros, apesar dos esforços realizados:
congestionamento nos portos; impossibilidade de implantação de sistemas de
logística que reduzam o custo de transportes e agilizem a movimentação de
mercadorias; opção pelo transporte rodoviário, dada a sua maior versatilidade
e adaptabilidade ao atual estágio de (des)organização dos portos, apesar desse
modal ser mais caro, mais poluidor e de contribuir decisivamente para os
intensos congestionamentos que se observam nas principais cidades e estradas
brasileiras; necessidade de montagem de uma complexa estrutura burocrática
no interior da firma para coordenar o atendimento das exigências legais e dos
vários prestadores de serviços (agentes marítimos, despachantes aduaneiro s ,
operadores portuários sem instalações (...) (BNDES, 1998).
3.1. Análise de necessidades de investimentos nos portos marítimos brasileiros
Desde logo, nota-se claramente que em alguns portos, como Salvador,
Itajaí e Vitória, pouco se poderia alavancar em termos de volume de carga, uma
vez que estão fisicamente limitados. Dessa forma, o investimento nesses portos
deve visar os aumentos de produtividade e a intermodalidade. Ou seja, por
meio da modernização dos equipamentos, da conservação e reforma das vias de
acesso e criação de mecanismos de integração com os demais modais de
transportes esses portos podem vir a atingir níveis internacionais de
produtividade. De qualquer forma, dadas as suas características físicas, esses
portos tendem muito mais à navegação de cabotagem e para serviços feeder
(embarcação de porte menor responsável por alimentar os grandes navios com
carga containerizada de diversas origens e destinos na costa).
Assim, o desenvolvimento desses portos muda de rumo e, para que isso
aconteça, é preciso que a navegação de cabotagem cresça, se sustente e que o
conceito de hub ports (portos concentradores de carga) se consolide de forma
tal que se formem no Brasil. A questão vai além, pois se faz necessária, antes de
tudo, uma política nacional de desenvolvimento e reestruturação dos portos
marítimos que projete essas demandas e defina as funções de cada porto de
acordo com suas capacidades físicas e expectativa de ampliação dos mercados
existentes em suas áreas de influência. Caso contrário, dificilmente cada localidade
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irá perceber essa necessidade e investir de forma adequada, e é mais provável que
o “bairrismo” predomine e que o investimento se disperse ou nem aconteça.
Já nos casos de Rio Grande, Santos, Paranaguá, Sepetiba e Suape, pode-se
dizer de forma geral que o investimento também deve ser canalizado para a
m o d e rnização de equipamentos e integração com demais modais de transporte. No
entanto, esses portos possuem peculiaridades, dado que suas estruturas físicas e áreas
de influência são distintas e, portanto, têm projeção de demandas diferentes.
Santos e Paranaguá, por concentrarem grande parte dos embarques de soja
em granel e carga geral em container, são portos que carecem fortemente de obras
de ampliação nos pátios de carga, novos berços de atracação e dragagem. São
portos que exigem, mais do que todos, uma clara definição de política de
ampliação e renovação por parte do Estado, uma vez que esses investimentos
necessários exigem grande aporte de capital e longa maturação.
Já no caso de Sepetiba, Rio Grande e Suape, os investimentos necessários
estão mais ligados à criação da intermodalidade entre os transportes, uma vez que
esses três portos têm condições para se tornarem hub ports nas regiões onde se
encontram. Para tanto, novamente a mão visível do Estado é necessária na criação
de mecanismos que tenham por objetivo uma rede intermodal nesses portos.
Em resumo, é preciso que o Estado participe mais da formulação de políticas e
estratégias para o setor e que, de forma direta, invista na infra-estrutura básica de que
carecem vários portos marítimos. Somente dessa forma será possível que o
transporte marítimo atinja níveis significativos de produtividade e economias de
escala de modo a alavancar o comércio exterior e a economia brasileira. De outra
f o rma, deixados à própria sorte, ou a mercê de seus arrendatários, os portos
marítimos brasileiros continuarão a ser um entrave à maior inserção do Brasil no
comércio mundial.
A subseção seguinte faz alusão às principais obras e projetos já em andamento
no setor de transporte marítimo no Brasil.
3.2. Portos brasileiros e suas perspectivas para o futuro
Segundo dados da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e
Desenvolvimento (Unctad), a “containerização” irá atingir 250 milhões de unidades
em 2024. Isto quer dizer que, se o Brasil pretende ampliar sua participação no
comércio internacional, em especial de cargas de maior valor agregado, deve, então,
revisar seus planos de investimento de maneira que seus portos, e de certa forma sua
indústria naval, possam também estar adaptados para alavancar essa participação.
Dada a tendência mundial de “containerização” das mercadorias, em
especial das cargas de mais alto valor agregado e/ou que exijam um transporte
porta a porta, a carga geral apresenta as menores taxas de crescimento,
chegando a ser negativa em alguns anos. Martins e Silva destacaram o
crescimento do uso de containers em seu estudo:
O crescimento médio do número de conteiners movimentados no país entre os
anos de 1994 e 2000 foi de cerca de 9% ao ano... Ressalta-se que este crescimento
não foi uniforme ao longo dos anos e tão pouco entre os portos (2001, p. 77).
Estudos feitos sobre as atuais condições de operação nos portos marítimos
brasileiros deixam claro que a maioria dos portos precisa urgentemente de
investimentos básicos como dragagem e melhorias gerais nos acessos, e que os
portos com maiores chances de se tornarem de terceira geração precisam de
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investimentos mais maciços no sentido de prestação de serviços, ou seja, melhor
p rodutividade e integração com demais modais de transporte. Nesse contexto, o
investimento via iniciativa privada tem se mostrado mais presente, mas ainda é
muito superficial e mais relacionado com a prestação de serviço do que com a
infra-estrutura em si. E por isso é essencial a figura do Estado não só como
regulador e fiscalizador, mas como agente ativo na infra-estrutura básica.
Infelizmente a maioria dos investimentos ainda está em projeto, pois a política
atual do governo Lula, já herdada do governo Fernando Henrique, tem suas metas
orientadas para a estabilidade macroeconômica, com uma política fiscal que
sacrifica os investimentos.
As tabelas 1 e 2 encerram esta seção indicando os anúncios de investimentos
feitos pelo BNDES. Não há dados específicos para o setor portuário, mas uma
noção se pode ter ao observar os índices referentes ao item infra-estrutura na
primeira tabela. Eles somente possuem acréscimos nos anos de 1997 e 2001, os
quais concentraram processos de concessões e privatizações. Nos transportes a
situação é ainda pior, pois só ocorreu um relativo aumento no ano de 2004, ano
esse marcado pelo “apagão logístico”. Ou seja, não há um processo contínuo de
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investimento, apenas ações pontuais, cujos resultados ainda são insuficientes.
Já na tabela 2 as cifras do item infra-estrutura, apesar de revelarem o maior
montante total na média de 1996 a 2004, estão concentradas no ano de 2001,
novamente mostrando a falta de continuidade dos projetos. Ainda nessa tabela,
um outro número interessante é o do item transportes, que também aparece
com bruscas variações no período de 2001 a 2004. Além disso, quando se
observa a porcentagem que cabe ao setor de transportes na média de 1996 a
2004, nota-se uma pífia participação de 6,2%, e que também mostra variações

muito grandes de um ano para o outro.
A conclusão a que se pode chegar a partir das discussões trazidas até este
120
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ponto está resumida no trecho de Toyoshima e Ferreira:
Os serviços de transportes parecem constituir-se em fator crucial para a
promoção do desenvolvimento econômico de um país, o que tornaria
indispensável o provimento de uma rede muito bem estruturada de
transportes para induzir à maior integração tanto intersetorial como
regional em toda a estrutura produtiva, fundamentada nos ganhos de
competitividade daí decorrentes. Em um ambiente no qual se procura o
desenvolvimento, a busca da competitividade não está restrita apenas ao
domínio das empresas, mas depende de um conjunto de fatores externos, tais
como a situação macroeconômica e institucional do país, infra-estrutura e
educação adequadas, entre outros requisitos capazes de gerar externalidades
positivas sobre todo o sistema produtivo (2002, p. 139).
4. Conclusões
Após uma abordagem teórica, histórica e empírica sobre o investimento em
infra-estrutura no Brasil, as idéias trazidas neste artigo permitem concluir de forma
cabal que o investimento em infra-estrutura necessita de atenção especial do
Estado, especialmente no caso brasileiro, no qual a experiência histórica não inspira
confiança da iniciativa privada em fazê-lo na magnitude necessária, em particular
no setor portuário em que se concentrou a atenção deste artigo.
A rigor, o Brasil nunca teve uma política de planejamento para o setor
portuário e as ações do governo foram muito mais marcadas por diversos “planos”
episódicos. A diferença que se estabelece entre esses dois conceitos é fundamental
para a compreensão dos resultados que criaram.
A Lei de Modernização dos Portos reformulou pontos importantes da questão
p o rtuária e obteve um resultado satisfatório em alguns itens, mas ainda deixou
impasses em outros. Ela pode ser resumida em um processo de modernização com
efeito descentralizador e quebra de monopólios. E, apesar de concebida num
período de auge da desregulamentação e de liberalização pelo qual a economia
brasileira passou, a necessidade de acomodação de múltiplos interesses não permitiu
que essa lei fosse mais eficiente no novo modelo de gestão que propunha.
Logo, os méritos da lei foram: criar o marco regulatório que descentralizou a
administração; quebrar o monopólio da mão-de-obra do cais; e criar condições
para a participação privada na prestação de serviços. Isto é, aproximou mais os
portos brasileiros dos padrões internacionais. No entanto, mesmo as propostas
mais atuais de reformulação da lei ainda encontram dificuldades em chegar a uma
solução pacifica para as questões trabalhistas que permeiam a atividade portuária
brasileira, e por conseguinte colaboram para a elevação do custo Brasil. Talvez seja
o momento de uma segunda lei que traga aos portos brasileiros condições
comparáveis aos grandes portos do mundo, de forma que o Brasil possa reduzir o
custo operacional das atividades portuárias e assegurar a competitividade dos
p rodutos brasileiros.
E é diante deste cenário que as discussões sobre o papel das agências
reguladoras e Parcerias Público-Privadas ganham destaque. Como foi analisado,
não restam dúvidas de que boa parte do investimento em infra-estrutura no Brasil
deve ser feito pelo Estado. No entanto, é conhecido pelas diversas experiências
nacionais e internacionais que a gestão dessa infra-estrutura, bem como a prestação
de serviço dela resultante, em geral, tem desempenho melhor quando feita pela
Os portos marítimos e o crescimento econômico do Brasil, Cassia Bömer Galvão, p. 111-126
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iniciativa privada. Seja por uma exigência de desempenho imposta pelo Estado
quando da concessão, seja por sua própria busca de rentabilidade.
Dessa forma, as agências reguladoras desempenham função vital para a criação
do marco para que as atividades privadas se organizem. É por esse motivo que as
Parcerias Público-Privadas no caso do setor portuário são muito mais vistas sob a
ótica da prestação de serviços e muito necessárias no financiamento da infraestrutura. O Project Finance, como é também definida essa parceria pela literatura
específica, é atualmente a forma mais adequada de participação do setor privado na
infra-estrutura portuária brasileira, dada a política econômica de cortes nos gastos
públicos. Entretanto, o que se notou é que as instituições reguladoras ligadas ao
transporte marítimo (Antaq, ANTT e Geipot) estão em sua fase de consolidação,
no sentido de que ainda não possuem o poder de barganha suficiente junto ao
G o v e rno Federal para implementar as regras necessárias para coordenação dos
p rojetos de parceiras, e até mesmo para cobrança dos índices de desempenho dos
serviços já concedidos à iniciativa privada.
As conseqüências desse processo ainda inacabado se refletem por todo o
setor portuário-marítimo, e afetam também a navegação de cabotagem e a
construção naval, ambas em condições de quase total abandono durante a
década de 1990. A cabotagem só se reergueu porque as principais companhias
brasileiras nesse ramo foram compradas por grandes grupos internacionais, que
apenas fizeram o que era mais evidente: investiram em novos navios, rotas de
maior freqüência e passaram a explorar o enorme potencial que esse tipo de
transporte tem no Brasil. Já a construção naval não teve as mesmas
possibilidades, pois a obsolescência dos estaleiros brasileiros exigiria um
investimento muito alto, sem as devidas garantias de demanda, pois
historicamente a construção naval sempre esteve vinculada à navegação de
cabotagem e, ao mesmo tempo, países asiáticos como China e Coréia já estavam
superando a capacidade dos estaleiros mais tradicionais na Europa. O resultado
não poderia ser diferente e, até o fim da década de 1990, os estaleiros brasileiros
estavam quase que totalmente falidos, trabalhando somente em pequenos
reparos e em manutenção de embarcações de pequeno e médio porte.
Já quando se analisam os portos marítimos brasileiros individualmente, ao
lado de questões regulatórias, seu principal problema está nos gargalos de infraestrutura que enfrentam.
Assim, uma política nacional de desenvolvimento dos portos marítimos
faz-se urgentemente necessária, e mesmo que se chegue a uma descentralização
da administração portuária (via estadualização e municipalização), a política de
desenvolvimento dos portos deve ser nacional e determinada pela União.
Sendo assim, algumas proposições de política foram feitas por diversos
autores, o que se pode resumir da seguinte forma: em primeiro lugar, há a
necessidade de reestruturação do quadro jurídico institucional. Esse aspecto
ganhou grande impulso com a Lei de Modernização dos Portos, mas, como já
anteriormente sugerido, há ainda mudanças que precisam ser feitas,
principalmente para proteger as empresas engajadas no setor da instabilidade da
política governamental quanto aos portos. Nesse aspecto, deve-se compreender
por empresas não só as que investiram em terminais e áreas retroportuárias, mas
também os usuários desses terminais (exportadores, importadores, armadores,
empresas de armazenagem, logística etc.).
O próximo passo seria a reestruturação dos mecanismos de financiamento
e de manutenção das operações. É fundamental que seja recuperada a
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capacidade de recomposição dos fundos de recursos próprios de origem tarifária
e patrimonial, uma vez que a vinculação de recursos do orçamento público para
o setor está na dependência de uma profunda reforma fiscal, inclusive tributária,
que, bem se sabe, tão cedo não irá acontecer.
E, por fim, a sugestão é de que se amplie a possibilidade de Parcerias
Público-Privadas não só para captação de recursos, mas também para pesquisa
e formação de mão-de-obra qualificada e especializada no setor de transportes
e logística. Desde logo, essas parcerias só terão sentido no setor portuário se
seus objetivos forem os de:
• ampliar o horizonte de planejamento para o longo prazo;
• dar continuidade aos planos diretores, e muito embora esses não sejam
feitos mais em caráter nacional, o plano regional ou local definido deve estar no
contexto de um planejamento nacional e blindado contra interferências
políticas que possam comprometê-lo;
• incrementar o investimento em capital humano, pois só assim os
conflitos trabalhistas terão solução definitiva;
• colocar o Estado na posição de agente regulador dos projetos definidos
como prioridade pelo planejamento global do país; e
• eliminar as lacunas operacionais sem desconsiderar variáveis exógenas,
tais como as que causaram os choques do petróleo na década de 1970.
Por fim, o que pode concluir é que a hipótese original da monografia
resumida neste artigo se confirmou, isto é, os portos marítimos brasileiros têm
condições de alavancar o crescimento, dado seu papel fundamental no comércio
exterior e de cabotagem. De outro lado, a participação do Estado,
diferentemente do que sugerem as teorias clássicas e, mais recentemente, o
consenso de Washington, não deve se limitar ao mínimo de regulação e de
investimento, pois em economias como a brasileira a presença do Estado nos
investimentos de infra-estrutura é vital para o crescimento da economia.
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Exportações brasileiras de
produtos intensivos em
tecnologia e capital
Renata Fernandes de Oliveira*
Resumo: As exportações brasileiras ocorrem segundo os moldes
neoclássicos do comércio internacional, regidas tanto pela
concorrência imperfeita – ganhos de escala de produção – quanto
pelas exportações cujos produtos apresentam-se em concorrência
perfeita, aproximando-se de vantagens comparativas do modelo de
Hecksher-Ohlin. O país apresenta papel ativo no comércio intraindústria, com uma participação crescente nas exportações de
produtos intensivos em capital e tecnologia e, ao mesmo tempo, uma
parte significativa de sua pauta de exportações é de commodities
agrícolas. Para ampliar a participação de bens diferenciados, que
dependem de ganhos de escala de produção, de forma que o país não
dependa da demanda de commodities agrícolas e minerais, são
necessários investimentos e políticas complementares ao
desenvolvimento da indústria brasileira.
Palavras-chave: exportações brasileiras, teoria neoclássica, comérc i o
intra-indústria, produtos manufaturados e produtos intensivos em
tecnologia e capital.

Introdução
As exportações brasileiras de produtos intensivos em capital e
tecnologia têm demonstrado crescimento e pioneirismo em determinadas
áreas, como a indústria aeronáutica. No entanto, não há incentivos
financeiros, sociais ou políticos para que esse desenvolvimento e avanço
tecnológico ocorram em longo prazo, e o que se percebe são as exportações
em grande volume dos produtos em cujos setores o Brasil apresenta
vantagens comparativas, tais como as commodities agrícolas e minerais.
Ainda assim, o país continua participante, embora em pequena escala, das
exportações de manufaturados em nível mundial.
O presente trabalho tem como objetivo demonstrar como acontece a
inserção do Brasil na economia mundial por meio do seu comércio externo.
Segundo Robert Gilpin (GILPIN, 2002), durante toda a história os fatores
econômicos têm desempenhado um papel importante nas relações
internacionais. Na política externa, os objetivos, os recursos e os instrumentos
econômicos foram sempre elementos significativos nas disputas entre grupos
* Renata Fernandes de Oliveira graduou-se em Relações Internacionais pela Fundação Armando Alvares
Penteado (FAAP) em 2005. Este artigo tem como base sua monografia de conclusão de curso, desenvolvida
sob orientação do professor Paulo Dutra Costantin, e selecionada para publicação nesta revista na forma de
um resumo.
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políticos. Nos últimos séculos cresceu a interdependência das economias
nacionais, em virtude do aumento dos fluxos de comércio e do interc â m b i o
financeiro e tecnológico. Também houve uma crescente percepção de que o
Estado pode influenciar as forças dos mercados, ao determinar a natureza e a
distribuição dos direitos de propriedade, assim como as regras que regulam a
conduta econômica (GERTH e MILLS, 1946, apud GILPIN, 2002, p.27).
Em suma, Estado e mercado interagem para influenciar a distribuição
de poder e riqueza nas relações internacionais. Uma das maneiras de atuação
do Estado no cenário internacional é por meio do comércio, podendo
participar deste pelo livre comércio ou pelo protecionismo. O
posicionamento de um Estado frente ao comércio internacional dependerá
de seu contexto interno e de como seus fatores produtivos e econômicos
estão alocados.
Neste sentido, este trabalho traz uma breve abordagem da inserção do
Brasil no comércio internacional, bem como a composição das exportações
brasileiras após a liberalização da economia na década de 1990.
Teoria neoclássica do comércio internacional
O comércio internacional brasileiro pode ser analisado por meio da
teoria neoclássica do comércio internacional, visto que tal abordagem
relaciona-se estreitamente com a problemática das exportações de produtos
intensivos em tecnologia e capital. Para tanto, serão expostos os principais
conceitos relativos ao comércio internacional baseado nas vantagens
comparativas somado aos ganhos de escala de produção.
Inicialmente, torna-se pertinente a exposição de algumas idéias
desenvolvidas por David Ricardo em sua obra Principles of Political Economy
and Taxation (1817), que demonstra o benefício mútuo do comércio
internacional partindo da lei das vantagens comparativas:
Sob um regime de comércio perfeitamente livre, cada país dedica
naturalmente seu capital e seu trabalho às atividades mais vantajosas
para ambos. Essa busca da vantagem individual articula-se
admiravelmente com o bem universal do conjunto. Ao estimular a
indústria, recompensar o engenho e empregar de modo mais eficiente os
p o d e res peculiares oferecidos pela natureza, ela distribui o trabalho de
f o rma mais eficiente e mais econômica; ao mesmo tempo, ao aumentar a
massa geral da produção, difunde os benefícios gerais, e une, por um laço
comum de interesses e intercâmbio, a sociedade universal das nações em
todo o mundo civilizado. É esse o princípio que determina que a França e
Portugal fabricarão vinho, que o milho será cultivado na América e na
Polônia, e que máquinas e outros produtos serão manufaturados na
I n g l a t e rra. (RICARDO, 1871, apud GILPIN, 2002, p.196).
As vantagens comparativas como fontes de comércio internacional
podem ser percebidas nas relações econômicas que a Inglaterra mantinha
com Portugal, especificamente quando os dois países estabeleceram um
tratado reservando exclusividade de comercialização de vinhos por parte de
Portugal, e manufaturados – tecidos – pela Inglaterra. Neste caso, Portugal,
como produzia vinho com maior eficiência comparado à Inglaterra,
exportava este produto a este país; do mesmo modo, a Inglaterra, pioneira
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na produção de produtos manufaturados, comercializava-os com Portugal.
Nesse cenário do comércio internacional as colônias da América Latina
inseriram-se neste contexto no molde ricardiano das vantagens c o m p a r a t i v a s .
A principio, o Brasil especializou-se na produção de açúcar extraído da cana, depois
no café e minérios. Ou seja, possuía vantagens comparativas principalmente nos
p rodutos agrícolas e recursos naturais.
De acordo com Krugman e Obstfeld (2001), as vantagens comparativas
que uns países apresentam em relação a outros são devidas à abundância relativa
dos fatores de produção e à tecnologia da produção, que influenciam a
intensidade relativa com a qual diferentes fatores são usados na produção de
bens distintos. Teoricamente, um país tem vantagem comparativa em certo
produto se possui um custo de oportunidade menor (eficiência maior) naquele
produto em relação a um outro país. Isto é, o custo de se produzir um bem,
utilizando-se os mesmos recursos na produção de outro bem. Deste modo, dois
países podem se beneficiar do comércio internacional mesmo que um deles seja
mais produtivo em ambos os setores. Em geral, uma economia tende a ser
relativamente eficaz na produção de bens que são intensivos no fator com o
qual o país é relativamente bem dotado. Neste sentido, exportará estes bens
cuja produção é intensiva em fatores com os quais o país é favorecido em
abundância. Esta é a premissa básica do modelo Hecksher-Ohlin.
Exemplificando, uma economia produz dois bens, cuja produção requer a
utilização de dois insumos com ofertas limitadas. Para escolher qual insumo
utilizará em sua produção, o produtor analisará a relação entre os preços dos
f a t o res. Assim, para uma dada razão salário-renda (w/r), a produção de alimentos
utilizará uma razão terra-trabalho (T/L) mais alta, sendo, portanto, a produção de
alimentos terra-intensiva e a produção de tecidos trabalho-intensiva.
Esse modelo propõe que o comércio internacional entre os países levaria a
uma convergência dos preços relativos dos bens por eles comercializados e,
conseqüentemente, a uma convergência também no preço dos fatores de
p rodução. Isto porque, utilizando-se o exemplo acima, o preço relativo do tecido
aumenta no país exportador deste produto e declina na economia do país
importador, estabelecendo, assim, um novo preço relativo mundial. Deste modo,
um dos países se tornará exportador de tecidos, já que o aumento do seu preço
relativo incentiva um incremento na produção deste bem e a um declínio em seu
consumo relativo, e importador de alimentos, pois o preço do mercado
i n t e rnacional desse bem é menor que seu preço relativo internamente. Este
pensamento pode ser aplicado no caso do país importador de tecidos e exportador
de alimentos. Do mesmo modo, chega-se à equalização dos preços dos fatores de
p rodução considerando-se que, no caso da exportação de tecidos, que é trabalhointensiva, está implícita a exportação de mão-de-obra; e no caso da exportação de
alimentos, ocorre a exportação indireta do uso da terra.
Entretanto, quando ocorrem mudanças nos preços relativos dos
produtos há efeitos intensos na distribuição de renda. Caso haja um
aumento no preço do tecido em relação ao do alimento, aumentará a renda
dos trabalhadores, e conseqüentemente seu poder de compra pelo aumento
dos salários reais, relativamente à dos donos de terra. Se houver um aumento
na oferta de terra, por outro lado, haverá uma expansão das possibilidades
de produção desproporcional na direção de alimentos, enquanto um
aumento na oferta de mão-de-obra expande a produção de forma
desproporcional na direção de tecidos. (Figura 1.1).
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No entanto, o modelo de vantagens comparativas apresenta alguns
problemas: prevê um grau de especialização extremo por não levar em conta os
outros fatores de produção, as práticas de política comercial e a presença de
custos de transporte; assume que o comércio internacional não tem efeito na
distribuição de renda dos países; não leva em conta o papel da diferença de
recursos entre os países e ignora o papel da economia de escala como uma causa
do comércio internacional (KRUGMAN e OBSTFELD, 2001).
No fim do século XIX e no século XX a teoria clássica do comércio foi
modificada para que tratasse dos problemas citados. Neste sentido, os autores
neoclássicos acrescentaram à teoria o custo do transporte, admitiram uma maior
mobilidade dos fatores de produção entre os países, e acentuaram a importância
das vantagens de escala de produção como instrumento para explicar o
c o m é rcio. Essa reformulação neoclássica ficou conhecida como a teoria ou o
modelo Hecksher-Ohlin-Samuelson do comércio internacional, e é a posição
padrão dos economistas liberais na década de 1980. A teoria sustenta que a
vantagem comparativa de um país é determinada pela abundância relativa e pela
combinação mais lucrativa dos seus vários fatores de produção, tais como capital,
trabalho, recursos naturais, capacidade administrativa e tecnologia (...). A teoria
moderna do comércio tornou-se assim mais fluida, dinâmica e abrangente do
que a teoria clássica das vantagens comparativas (GILPIN, 2002, p.197-198).
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A partir deste conceito de “combinação mais lucrativa de fatores” observa-se
a presença das economias de escala, as quais têm demonstrado grande influência no
funcionamento tanto do comércio internacional, quanto na formação de blocos
econômicos, e têm desempenhado a função de forças motrizes para o
desenvolvimento do comércio em determinados países. Os ganhos de escala de
p rodução servem de incentivo ao comércio internacional, pois, basicamente,
quando se dobra a quantidade de insumos utilizados na produção de uma
d e t e rminada indústria, mais que dobra a produção da mesma.
Para se analisar o comércio internacional na presença de economias de escala é
p reciso utilizar-se de modelos de concorrência imperfeita, em que cada firm a
considera-se formadora de preços, escolhendo, assim, o preço de seu produto. Na
concorrência monopolística, uma indústria contém diversas firmas produzindo
produtos diferenciados. Esta diferenciação assegura que cada firma tenha um
monopólio em seu produto dentro da indústria. Uma firma monopolista opta por
uma produção na qual a receita marginal seja igual ao custo marginal, por ser esta a
p rodução maximizadora do lucro. E quanto maior for sua produção, menor será o
custo fixo por unidade. No caso de as firmas formadoras de uma indústria sere m
simétricas, isto é, a função da demanda e a função de custo serem idênticas para
todas as firmas, quanto mais lucrativa apresentar-se esta indústria, no longo prazo,
mais firmas irão se inserir nesta, até que os lucros do monopólio sejam eliminados
(quando Preço=Custo Médio ou Preço< Custo Médio).
Exemplificando, para se chegar a este equilíbrio de mercado é necessário
determinar o número de firmas nesta indústria e o preço médio por elas cobrado.
A partir desta análise, conclui-se que quanto mais firmas houver na indústria maior
será o custo médio, pois cada uma produzirá menos, e menor será o preço que cada
uma cobrará. Deste modo, quanto mais firmas estiverem presentes na indústria,
mais concorrência cada uma enfrentará, implicando num aumento do Custo Médio
e numa diminuição do preço cobrado por cada uma, até alcançar a situação definida
como lucro zero na indústria. Caso o número de firmas aumentasse, elevando assim
o Custo Médio e diminuindo o preço, as firmas sofreriam perdas e muitas cessariam
suas operações nesta indústria em busca de outra mais lucrativa.
O comércio internacional na presença de economias de escala permite a
criação de um mercado integrado, oferecendo simultaneamente aos consumidore s
uma variedade maior de produtos e preços mais baixos. No entanto, não se sabe
onde estarão localizadas estas firmas que compõem o mercado integrado – se no
país local ou no estrangeiro –, gerando, assim, problemas na distribuição da renda.
Em suma, as economias de escala proporcionam aos países um incentivo a se
especializarem e a comercializarem mesmo na ausência de diferença entre eles
quanto a seus recursos e sua tecnologia, já que os custos por unidade são menore s
com uma produção maior.
Segundo Krugman e Obstfeld (2001), por causa das economias de escala,
nenhum país consegue produzir toda a variedade de produtos manufaturados por
si só; então, apesar de ambos os países poderem produzir algumas manufaturas,
eles estarão produzindo bens diferentes. É neste contexto que surgem os distintos
tipos de comércio na concorrência monopolística: o comércio interindústrias e o
c o m é rcio intra-indústrias. O primeiro baseia-se na troca de produtos de uma
indústria pelos produtos de outra, por exemplo, manufaturas por alimentos. O
segundo refere-se ao comércio de duas vias em produtos diferenciados dentro de
uma indústria, como manufaturas por manufaturas. O comércio intra-indústrias está
p resente em economias de escala, e, geralmente, prevalece entre os países similare s
Exportações brasileiras de produtos..., Renata Fernandes de Oliveira, p. 127-138
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em suas razões capital-trabalho, nível de qualificação etc., enquanto o comércio
interindúsrias reflete as vantagens comparativas.
Exemplos de comércio intra-indústria são os produtores de bens intensivos
em tecnologia e capital, que contam com uma abundância relativa destes fatores, os
quais se desmembram em capital para produção, mão-de-obra altamente qualificada
e investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), além de apresentarem
ganhos de escala na produção destes bens. Neste sentido, os países que possuem
vantagens na comercialização destes bens são os países industrializados,
denominados como países do primeiro mundo. Entretanto, países em
desenvolvimento, como o Brasil, vêm apresentando grande competitividade e até
inovação em certos produtos intensivos em tecnologia. Esta situação otimista,
porém, não se estende no longo prazo já que os países em desenvolvimento não
possuem investimentos pesados em P&D e contam com mão-de-obra barata e
desqualificada, em sua maioria.
Nosso estudo desenvolvido trata desta controvérsia por que passam os países
em desenvolvimento, especificamente o Brasil: embora muitas vezes julgados
exportadores
de
produtos
primários,
estes conseguem
competir
internacionalmente com seus produtos intensivos em tecnologia, mesmo não
a p resentando abundância relativa do fator nem mesmo economias de escala.
A escolha da teoria neoclássica do comércio internacional como abordagem
metodológica baseia-se, portanto, na utilização e confirmação de seus pressupostos no
atual processo de comercialização entre as nações. A análise a seguir tratará do formato
obtido pelas exportações brasileiras após a liberalização econômica na década de 1990.
Exportações de manufaturados após a liberalização econômica da década de 1990
Em princípio, pode-se observar (Tabela 1) que houve um baixo desempenho
das exportações brasileiras nos anos 90, devido às dificuldades de adequação ao
regime comercial aberto, somado ao macro ambiente inóspito que estava em curso
neste período (MOREIRA e PINHEIRO, 2000). Internacionalmente, assistia-se
ao fim do regime comunista e, posteriormente, às crises da dívida externa dos
países da América Latina, Leste Asiático e Rússia.
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Com a abertura econômica no Brasil e, conseqüentemente, a remoção
imediata das barreiras não-tarifárias e a redução de tarifas, os subsídios às
exportações foram eliminados e os incentivos, reduzidos ao mínimo.
Simultaneamente, em 1991 surgiu o Mercado Comum do Cone Sul (Mercosul),
que entraria em vigor em 1995, impondo uma tarifa externa comum com sete
faixas, que variariam entre 0% e 20%, abrangendo todos os itens, com exceção de
bens de capital, equipamentos de computador e carros. Assim, os produtos
brasileiros passavam a contar com uma maior concorrência internacionalmente.
O crescimento lento das exportações frente à abertura da economia reflete
uma situação comum a outros países que também são submetidos a processos de
liberalização econômica. Inicialmente, os import a d o res tendem a reagir mais rápido
que os export a d o res, pois já contam com redes de distribuição e de informação
internacionais bem consolidadas (MOREIRA e PINHEIRO, 2000). No entanto,
“a reforma comercial permitiu aos exportadores acesso a bens de capital modernos
e a insumos a preços internacionais que, associados a um aumento da produtividade
e a um processo de especialização provocado pelo aumento da concorrência, deram
incentivos mais fortes às empresas brasileiras e melhores condições de penetração
nos mercados internacionais” (MOREIRA e PINHEIRO, 2000, p.11). Ademais, a
abertura da economia forçaria a desvalorização da taxa de câmbio, resultante do
aumento da demanda por moeda estrangeira, e tornaria os preços dos produtos
brasileiros mais competitivos internacionalmente.
Analisando as exportações brasileiras por fator agregado, em 2004,
observa-se que produtos manufaturados representaram maior participação nas
exportações totais, conforme indica a Figura 1.2, seguido das exportações de
produtos básicos e semimanufaturados. Diferentemente da década de 90, a
participação dos manufaturados a partir do ano 2000 apresentou crescimento
expressivo nas exportações totais.
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Em relação aos investimentos incididos na indústria brasileira (Tabela 2),
somente após a década de 90 estes se intensificaram. É necessário destacar que
foram destinados a diferentes setores, de maneira desigual: em 1996 e 2002 os
maiores investimentos foram cooptados pela indústria de transformação,
especificamente os setores de alimentos e bebidas, celulose e produtos de papel,
refino de petróleo e álcool, produtos químicos, metalurgia básica e veículos
automotores. Nota-se, também, que de 1996 para 2002 os investimentos na
indústria extrativa aumentaram.

Contrapondo estes investimentos aos principais produtos exportados pelo
Brasil em 2004 (Tabela 3), percebe-se que há uma estreita relação entre eles.
Estes produtos foram aqueles que receberam maiores investimentos em 2002,
dentre eles material de transporte, produtos metalúrgicos, complexo soja,
carnes, químicos, petróleo e combustíveis e papel e celulose.
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O Índice de Vantagens Comparativas Reveladas (VCR)1 , sugerido por
NASSIF e PUGA, entre 1996 e meados de 2004, é apresentado na Tabela 4.

1

Cálculo do VCR demonstrado em Anexo (Anexo I).
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Entretanto, pode-se observar, na Tabela 5, em média, os altos índices de
coeficiente de exportação/produção para os produtos dos setores intensivos em
tecnologia, principalmente a partir de 1996 para a fabricação de outros veículos,
que inclui a produção e exportação de novas gerações de aviões pela Embraer.
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Assim, fica confirmada a crescente participação brasileira nas exportações
de produtos intensivos em tecnologia, que revela o comércio baseado em altos
índices de especialização e produção em larga escala, deixando para o segundo
plano a tendência em ser exportador de produtos intensivos em recursos
naturais e trabalho.
Considerações finais
A explicação do funcionamento do comércio internacional, especialmente
o comércio Norte-Sul, de acordo com a teoria das Vantagens Comparativas de
David Ricardo e a teoria de Hecksher-Ohlin, apresenta-se latente em países em
desenvolvimento. Isto porque, em sua grande maioria, estes exportam produtos
intensivos em trabalho e em recursos naturais, por apresentarem, de forma
geral, abundância relativa desses fatores de produção e, por conseqüência, baixa
remuneração, o que torna o preço de seus produtos mais baixos em relação aos
outros países. No entanto, com a intensificação do comércio internacional na
década de 1990, devido à abertura das economias em desenvolvimento e à
participação das mesmas na Organização Mundial do Comércio, este processo
apresentou mudanças.
A partir da análise desenvolvida, é possível afirmar que as exportações
brasileiras ainda tendem para os produtos dos setores em que o Brasil possui
vantagens comparativas. No entanto, alguns produtos têm se destacado, como
automóveis, tratores, aviões, motores e peças para veículos, entre outros, e
inaugurado uma comercialização intra-indústria, que não reflete vantagens
comparativas e refere-se a setores intensivos em tecnologia.
Portanto, torna-se explícita a necessidade de investimentos e políticas
complementares ao desenvolvimento da indústria brasileira. Caso contrário, o
país poderá permanecer na posição de exportador de produtos agropecuários de
menor valor agregado.
Anexo
Anexo I – Índice de vantagens comparativas reveladas
O índice de vantagens comparativas reveladas (VCR) parte do pressuposto
de que o comércio exterior de um país revela suas vantagens comparativas. A
fórmula utilizada para o seu cálculo no trabalho dos autores NASSIF e PUGA
(2004) foi elaborada por Lafay (1990) e é dada por:

M e Mi são, respectivamente, as importações totais do país e do setor i,
enquanto X e Xi correspondem, respectivamente, às exportações totais do país
e do setor i. O primeiro membro da expressão entre colchetes significa o saldo
comercial efetivo por setor, enquanto o segundo representa o saldo “neutro”,
ou seja, o que ocorreria caso a participação de cada produto no saldo comercial
total brasileiro fosse igual a sua participação na corrente de comércio
(exportações mais importações) do país. Assim sendo, o país terá vantagem
(desvantagem) comparativa em determinado setor se o sinal do VCR for
positivo (negativo), ou seja, caso o saldo efetivo seja maior (menor) que o
neutro. Finalmente, tanto o saldo efetivo quanto o saldo neutro são
Exportações brasileiras de produtos..., Renata Fernandes de Oliveira, p. 127-138
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normalizados pelo PIB. Como forma de atenuar o efeito monetário da
desvalorização sobre o valor da produção local, os valores para a variável PIB
foram convertidos de reais para dólares, utilizando-se o câmbio real de 2000.
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Resenhas
Educação e desenvolvimento:
como o Brasil vem falhando nos
dois lados
IOSCHPE, Gustavo. A ignorância custa um mundo: o valor da educação no
desenvolvimento do Brasil. São Paulo: Francis, 2004, 234 p.

Paulo Roberto de Almeida*
“Se você acha a educação cara, experimente a ignorância”. A frase é de um
antigo reitor (presidente) de Harv a rd, respondendo a reclamações de pais de
alunos quanto ao custo da universidade. Ninguém que já esteja ou que tenha
colocado o seu filho no ensino superior tentará a via alternativa, obviamente, o
que promete reclamações contínuas pelo futuro previsível e custos crescentes no
t e rc e i ro ciclo, tanto para as famílias quanto para os governos. Todos os países
desenvolvidos possuem universidades de primeira linha, assim como o Brasil
(ainda que as nossas ainda não figurem no panteão das “excelências” mundiais).
Elas custam caro, muito caro, qualquer que seja seu modo de financiamento: pela
via privada, pela via pública, ou por combinações variadas de ambas.
Nem sempre qualidade equivale a custos, mas há uma razoável expectativa
de que a melhor qualidade exija e corresponda a uma fatura mais elevada. Os
retornos, segundo se depreende das experiências conhecidas, são proporcionais
aos investimentos, embora existam países que insistem em desmoralizar a teoria
e o registro histórico, como se pode adivinhar pela singular trajetória brasileira
de custos elevados e qualidade nem sempre compatível com o retorno
esperado. Mas este não parece ser o problema mais importante que nos deveria
ocupar neste momento, considerando que o Brasil parece possuir universidades
que constituem um poço sem fundo do ponto de vista orçamentário, sem que
elas consigam exibir uma produtividade à altura. O que justamente distingue o
Brasil dos países desenvolvidos é que estes também exibem qualidade boa ou
aceitável nos dois ciclos anteriores ao ingresso nas universidades, o que não
parece ser o caso do Brasil. Este é um dos problemas de que se ocupa este denso
e instigante livro, um dos mais importantes a ter sido publicado no Brasil nesta
área extremamente problemática de planejamento e de aplicação de políticas
públicas setoriais nos três níveis da federação.
Quanto o autor do livro propôs, em 1997, a cobrança de mensalidades dos
alunos abastados das universidades públicas, as reações foram inusitadamente
fortes, o que comprovou que ele tocara em um ponto caro (e como) às classes
médias. Afinal de contas, elas já tinham sido obrigadas a pagar pelos dois ciclos
precedentes em instituições privadas e agora gostariam de usufruir o que existe
* Paulo Roberto de Almeida é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas (Bélgica), mestre
em Planejamento Econômico pela Universidade de Antuérpia (Bélgica) e diplomata de carreira desde 1977.
É professor do mestrado em Direito do Uniceub (Brasília). Site: www.pralmeida.org
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de melhor na educação brasileira. Mas o importante a ser ressaltado no
excelente livro de Ioschpe é que o ensino superior não é o problema principal
do Brasil, ou pelo menos não é o problema nacional, ainda que os indicadores
a esse respeito nos coloquem abaixo da média dos países emergentes e muito
aquém dos países da OCDE. A grande questão, obviamente, é a má qualidade
do ensino nos dois primeiros ciclos. Esta é a verdadeira tragédia nacional.
Para situar os problemas da educação no Brasil, Gustavo Ioschpe não
esconde o seu pessimismo: “estamos pior do que se poderia imaginar” (p. 132).
Também, pudera: o secretário de educação do maior estado da federação
publicou, em 2003, no maior jornal do país, um artigo no qual ele defende uma
concepção “poética” para a educação, no qual ele diz ser “necessário que os
educadores propiciem aos seus aprendizes a consciência do que é o bem, o bom
e o belo”!!! Como diz o autor, seria preciso que os “aprendizes” soubessem,
antes, ler e escrever – e contar, eu acrescentaria –, “coisa que hoje não sabem
fazer” (p. 15). “O resultado dessa visão da educação desprovida de qualquer
sentido prático e objetivos mensuráveis é uma confusão de sentimentos nobres
e resultados pífios, em que a incompetência se traveste de qualquer rótulo
pedagógico ou posicionamento ideológico que a torne inatacável. Em última
escala, esse desacerto conduz ao atoleiro do atraso, no qual o Brasil se afunda
cada vez mais à medida que seus concorrentes evoluem a passos largos na
popularização do conhecimento” (idem).
No seu prelúdio, “Para que serve o governo”, Ioschpe descarta duas
possíveis objeções à sua abordagem. Ele não adota, em primeiro lugar, uma
visão economicista da educação, “como se sua única função fosse gerar
aumento de renda”, mas ele pensa, sim, a educação como “ferramenta” para o
crescimento e para o desenvolvimento econômico. Ele não pensa, em segundo
lugar, que uma educação voltada para o desenvolvimento é necessariamente
técnica, profissionalizante ou “alienadora”, como se dizia antigamente. Ele crê
ser necessária uma “vasta base intelectual – multidisciplinar, horizontal”. É com
base nessas duas premissas que ele estuda o impacto da educação sobre o
crescimento e busca propor mudanças no sistema educacional brasileiro para
que essa relação se torne não apenas viável, mas virtuosa.
Na primeira parte, o autor traça um quadro abrangente sobre o papel da
educação no crescimento – mostrando o impacto altamente relevante dessa
variável no desempenho econômico relativo dos países, com base em amplo
espectro de estudos especializados –, o que lhe permite fazer, na segunda parte,
um diagnóstico preciso desses problemas no Brasil. A situação é estarrecedora:
temos poucos jovens nas escolas e os testes aplicados, tanto internamente como
no contexto de programas da OCDE, dão resultados não só pífios, como
caminhando para pior. Na educação, como na política, o Brasil consegue
realizar o milagre de caminhar para trás...
Uma frase resume o sentido de sua crítica. “No Brasil, um país onde a
educação é um dos principais responsáveis pela desigualdade de renda, assistese a uma grande mistificação sobre o assunto, em grande parte porque aqueles
que se dizem esquerdistas e igualitaristas no discurso acabam defendendo, na
prática, um modelo elitista e exclusivista que mantém e protege as
desigualdades reinantes” (p. 158). A solução não está em aumentar a oferta de
vagas nos níveis mais baixos (já perto de 100%), mas sim a de concluintes
capazes de entrar no segundo e terceiro ciclos, e a única solução para isso é
“aumentando a qualidade dos níveis mais baixos de educação” (p. 161).
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Antes de propor a re f o rma completa do ensino no Brasil, não custa nada
eliminar alguns mitos, como o de que o Brasil gasta pouco em educação. Não:
gastamos mais (5,1% do PIB) do que a média da OCDE (4,9%). Colocar mais
d i n h e i ro seria aumentar a ineficiência do sistema. Os pro f e s s o res tampouco
ganham mal para o número de horas efetivamente trabalhadas. Ao contrário: eles
ganham um pouco mais que outros profissionais de mesmo nível de qualificação,
sem falar das outras benesses do serviço público (estabilidade, melhor pensão,
menos anos para aposentadoria etc.). Descobre-se que o Brasil gasta dinheiro
nos níveis errados, com prioridades erradas.
Alguns dados, entre outros: “os universitários de instituições públicas
representam menos de 2% das matrículas da educação do Brasil, mas
recebem 29% dos gastos públicos destinados à educação” (p. 183). O custo
por aluno é quase o dobro da média da OCDE, a relação aluno-professor é
i n f e r i o r, a formação leva mais tempo e o professor universitário recebe por
uma pesquisa que ele não faz. No Brasil, o custo de um aluno universitário
do setor público pode ser 4 a 9,5 vezes maior que o similar do setor privado,
contra uma média internacional de 2,3 para 1 (p. 189).
Quanto à reforma do ensino no Brasil, não é que faltem metas: o MEC
as tem demais, mas esse ministério tão cheio de pedagogas e de técnicos
educacionais continua insistindo nos caminhos errados. Como o livro foi
escrito no primeiro ano do governo Lula, com base em pesquisas conduzidas
bem antes, é provável que, se lhe fosse dado o lazer de atualizar os dados
com base nas propostas para os vários ciclos efetuadas nestes três últimos
anos, o autor contemplasse estarrecido o cenário de desolação que se
desenha e que continua a se desenvolver no Brasil. A começar pela insistência
do MEC em pretender monitorar ideológica e administrativamente as
universidades privadas e em dar foros de igualitarismo às universidades
públicas, contra a vontade dos próprios reitores, que, diga-se de passagem,
insistem por outro lado em elevar o seu quinhão no bolo de recursos que já
se destina ao terceiro ciclo público. Ora, pesquisas efetuadas nos anos 1990,
com base no desempenho das universidades públicas confrontado aos seus
custos, revelam que elas ostentam resultados apenas 67% melhores que as
privadas, para “um custo 950% maior!” (p. 190).
Os problemas mais dramáticos estão, obviamente, nos dois primeiros ciclos,
com um estrangulamento ainda mais preocupante no secundário. A proposta do
autor é que o Brasil tenha 66% de taxa de escolarização líquida no segundo ciclo
até 2014, ou seja, que 2/3 dos jovens de 15 a 17 anos consigam completar o
ensino médio. Para que isso se faça, seria preciso alfabetizar todas as crianças ao fim
da primeira série e a dificuldade, aqui, é bem mais gerencial do que pedagógica. É
p reciso melhorar a qualidade do ensino e redirecionar os recursos dos abonados
do terceiro ciclo para os pobres do primeiro.
O plano de reformas do autor compreende a ampliação do Fundef,
cobrindo o ensino médio (como no Fundeb), a premiação da melhoria do
desempenho nos estados e municípios, o fim do abatimento no imposto de
renda dos gastos em escolas privadas e o fim da gratuidade no ensino
superior, com transferência dos recursos para o Fundeb. A distribuição do
dinheiro adicional deveria premiar não aqueles que menos têm, mas os que
melhorarem seu desempenho, relativamente. Segundo ele, o novo fundo
“deveria transferir recursos de acordo com a diminuição das taxas de
repetência de cada estado” (p. 223). O fim da gratuidade no ensino superior
Educação e desenvolvimento..., Paulo Roberto de Almeida, p. 139-142
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público é, obviamente, o grande elefante no meio da sala: “o
estrangulamento nacional não deve acabar enquanto a universidade pública
não se tornar mais eficiente e menos custosa, para que possa voltar a se
expandir” (p. 231). O dinheiro arrecadado não seria para cobrir os custos da
própria universidade, mas deve ser transferido para o ensino básico.
As universidades públicas passariam a ter permissão para cobrar o que
achassem compatível com sua estrutura de custos, segundo os cursos mais
requisitados. Os alunos carentes teriam ajuda governamental garantida, dentro
de certos parâmetros, e o resultado seria uma melhoria da qualidade tanto no
setor público como no privado. As propostas são ousadas e dignas de reflexão,
quando não de implementação imediata. A pior coisa seria maior transferência
de recursos para as universidades públicas sem a contrapartida da melhoria na
eficiência. O Brasil já gasta muito nas prioridades erradas. Deve-se agora fazer
o que tem de ser feito – o que já foi feito em outros países.
Como diz o autor, no capítulo conclusivo, todas essas variáveis
“dependerão, crucialmente, das universidades públicas. No melhor dos casos,
as públicas aceitam a nova realidade e passam a se preocupar com sua eficiência.
Essa preocupação teria duas faces: aumentar receitas e cortar gastos” (p. 252).
Não é difícil aumentar receitas, mas é provável que batalhas lamentáveis venham
a se instalar nos campi, aliás, na indiferença geral da sociedade, como tem
ocorrido com as últimas greves. “Antes de cortar custos”, continua o autor, “a
medida indispensável e óbvia é a redução dos excessos da folha de pagamentos,
com a dispensa de funcionários e professores ociosos e/ou afastados”, hoje
protegidos pelo regime jurídico único, “que afasta a possibilidade de
demissões”. A solução seria “transferi-los para a rede de ensino médio”, o que
demandaria acordos entre a União e os estados. “O problema maior, porém,
seria se as universidades tivessem uma posição menos receptiva” (p. 252).
Conhecendo-se as universidades públicas brasileiras, não se concebe outra
reação: greves, paralisações, manifestações já despontam no horizonte. O autor,
otimisticamente, acha que a ameaça de “suicídio” fará com que as universidades
públicas se acomodem ao novo espírito re f o rmista. O componente decisivo teria
de ser a determinação política do governo de fazer as reformas. Pelo que se vê em
matéria de coordenação governamental, não é provável que isto ocorra. Teremos
de caminhar para a falência da universidade pública e para o estrangulamento
completo do segundo ciclo antes da reforma inevitável? O autor acha que essa é
uma “boa luta, e [que] o Brasil a merece” (p. 253). E você, leitor?

142

Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.5(9), jul.2006

Revista Economia 09

01.02.07

14:43

Page 143

Competir e fazer sucesso
TROYJO, Marcos. Manifesto da Diplomacia Empresarial e outros escritos. São
Paulo: Editora Aduaneiras, 2005, 166 p.

Reinaldo Paes Barreto*
Negócio vem do latim negotium, que etimologicamente significa “negar o
ócio”: trabalhar, meu caro. Mas, obviamente, não apenas no sentido antigo de
“suar a camisa”, e sim na visão dinâmica de se aparelhar uma empresa – ou um país,
de preferência o nosso – para vencer a brutal competição econômica que se trava
em escala geométrica na esfera internacional. Como se materializa essa expertise?
Por meio do conceito e prática da diplomacia empresarial.
Esta é a proposta-conteúdo de Manifesto da Diplomacia Empresarial e outros
escritos, em que o diplomata, economista e executivo do grupo Jornal do Brasil,
Gazeta Mercantil e revista Forbes, Marcos Troyjo, propõe-se a demonstrar a partir
de teses como a da “destruição criativa” e de sua experiência de diplomata de
c a rreira (atualmente licenciado), com passagem pela Missão do Brasil na ONU,
mas, e sobretudo, a partir da sua capacidade de pensar e implementar soluções
vencedoras que aprendeu ensinando, já que é também professor.
Temos, então, nesta compilação revista e atualizada de 37 textos escritos no
período de 2000 a 2005, não apenas reflexões de um competente acadêmico, mas
toda uma didática de como competir com contabilizadas chances de sucesso, como
não errar quando se foca o comércio exterior e, em se tratando de países, como se
t o rnar um estado-comerciante, em detrimento do estado-devedor, que tantas
economias emergentes continuam a adotar. Sendo que o conceito de estadoc o m e rciante tem de valer não só para as nações, mas também para estados de uma
federação, como são exemplos São Paulo e, na outra ponta, Sergipe.
São Paulo, com o seu programa de parques tecnológicos, que o governador
Alckmin apresentou ao Conselho de Competitividade, em Washington, chamando
a atenção dos investidores norte-americanos para o potencial paulista na
consolidação de núcleos “pesquisa-inovação-empresa”. Além de fincar na Flórida o
São Paulo Business Center, no âmbito da Miami free zone, um importante centro
irradiador de oportunidades comerciais re c í p rocas. E Sergipe, que no momento
sedia a Cúpula Mundial da Família, conferência que se transforma em importante
i n s t rumento para a consecução dos objetivos da ONU no tocante à erradicação da
pobreza e ao incremento dos índices de desenvolvimento humano no planeta.
Mas, como escreve o autor na introdução, o foco principal do livro é o
conceito e a prática da diplomacia empresarial como vetor da inserção internacional.
Para isso, analisa com riqueza de exemplos as dificuldades e competências que o mar
alto exige de seus navegantes. E propõe caminhos a seguir.
Do ponto de vista do capital humano, executivos com visão planetária, isto é,
com conhecimento da legislação – e burocracias – internacionais no estilo “como
se abre uma empresa nos Estados Unidos?” E em Portugal? Mas, para isso, é
* Reinaldo Paes Barreto é diplomado em Ciências Políticas pelo Instituto de Ciências Políticas de Paris e
em Línguas Neolatinas pela Universidade de Leiden, na Holanda, é vice-presidente da Casa Brasil, membro
do Conselho de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, advogado e internacionalista. Escreveu crônica
literária semanal durante 10 anos para a Revista Nacional, então encartada em 12 jornais de todo o Brasil,
e além artigos de crítica e resenhas no Correio da Manhã, na Gazeta Mercantil e no Jornal do Brasil.
Competir e fazer sucesso, Reinaldo Paes Barreto, p. 143-144
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necessário criar estruturas dentro das empresas que ambicionam exportar,
treinando “cabeças-de-obra” (e não apenas mão) para tal. Pessoas treinadas em
idiomas, conhecedoras de culturas e idiossincrasias dos interlocutores lá de fora.
Do ponto de vista das nações, formação de renda, poupança interna,
agressividade comercial ou, em duas palavras: competência competitiva.
Daí a tese da “destruição criativa”, citada acima. Formulada pelo economista
austríaco Joseph A. Schumpeter, ela se apóia no seguinte axioma: para que a re n d a
possa subir, é necessário aumento de produtividade. Para que o aumento de
p rodutividade possa ocorre r, é necessário investimento maciço em educação, ciência
e tecnologia. E isso só ocorre quando se tem a capacidade de substituir o velho por
algo novo, com mais valia tecnológica.
Bom exemplo? A correspondência interpessoal. Até a virada dos anos 90, as
pessoas, quer no circuito familiar, quer no profissional, se “falavam” por escrito. Das
copiosas cartas dos amantes de folhetim aos bilhetes-despachos do presidente Jânio
Quadros, tudo era impresso em papel. Hoje, qualquer ser social minimamente
“inserido no contexto” recebe de 10 a 100 e-mails por dia! E os lê, responde (ou
não), arquiva – ou deleta. Sem um “papiro” por perto. Como diz o acadêmico
Eduardo P o rtella, somos os últimos tripulantes da galáxia de Gutemberg.
A internet tem, aliás, merecido espaço no livro, em capítulos como “As três
gerações do comércio eletrônico”, “A importância da legislação para o comércio
eletrônico nacional”, “O debate da inclusão digital pelo mundo” e outras
abordagens. Troyjo nos leva ao paradigma de nossos tempos: quem for monoglota
em comunicação eletrônica está fora do jogo.
Por fim, o autor se (nos) pergunta: “quem ganha com a globalização?”
Matéria em que resume as suas fases – a dos países e a das empresas – para
abordar, em seguida, a problemática das patentes, dos investimentos em
capacitação empresarial, do câmbio, da poupança interna e, em síntese, da
atitude que deve perpassar do estado para o indivíduo, e vice-versa, quando
ambos estão convencidos de que só o esforço coletivo compartilhado habilita
uma geração a superar a anterior.
O livro deve ser lido não como uma ameaça (à perda de competitividade), mas
como um aviso.
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O valor do amanhã
GIANNETTI, Eduardo. O valor do amanhã: ensaio sobre a natureza dos juros.
São Paulo: Companhia das Letras, 2005, 337 p.

Luiz Alberto Machado*
Em agosto de 2003, a Semana da Economia da FAAP foi aberta com uma
palestra do professor John Williamson, comumente identificado como o pai do
Consenso de Washington. Ao fim da palestra, o professor Williamson foi
homenageado com um almoço oferecido pela diretoria da Fundação Armando
Alvares Penteado, para o qual foram convidados alguns professores e dire t o res das
faculdades mantidas pela FAAP, juntamente com os professores Roberto Macedo e
Eduardo Giannetti, além dos jornalistas Dirceu Coutinho, Leonardo Trevisan e Sonia
Racy. Durante o almoço, ouvi do professor Eduardo Giannetti que ele se encontrava
em fase de pesquisas com o objetivo de escrever um livro sobre ética e juros.
O assunto “taxa de juros” já se constituía, naquela época, num dos principais
focos das análises feitas por economistas de diferentes tendências. O clima era de
quase paranóia, levando o economista Paulo Rabello de Castro a fazer uma
analogia entre o clima que precede a fixação da taxa básica de juros no Brasil e o
ciclo biológico das mulheres, naquilo que muitas costumam sentir às vésperas de
seu ciclo menstrual. Assim, observando o acentuado clima de expectativa que
antecede as reuniões do Conselho de Política Monetária (Copom), ele cunhou a
expressão “tensão pré-Copom”, ou seja, o enorme estresse que precede a
divulgação da taxa básica de juros a cada nova reunião do referido conselho.
Pensei comigo: “Um livro sobre ética e juros? Além de ele tentar conciliar
inconciliáveis, acho que pela primeira vez vou me decepcionar com um livro do
Eduardo. Afinal, um livro sobre juros deverá ser de leitura pesada, cheio de
cálculos e fórmulas matemáticas, de difícil compreensão até mesmo para
economistas experimentados”. Tal impressão desaparece integralmente para quem
tem o privilégio de ler O valor do amanhã, título do livro a que o professor
Giannetti havia se referido naquele almoço. Tal impressão, aliás, não é só minha.
Diversos alunos de graduação em economia da FAAP, aos quais indiquei a leitura
do livro como parte integrante do meu curso de História do pensamento
econômico, manifestaram essa mesma sensação em resenha que fizeram numa das
avaliações do semestre. Ana Paula Campos, por exemplo, inicia assim a sua
resenha: “Quem começa a ler o livro de Eduardo Giannetti pensando que o livro
trata de juros focando só a economia se surpreende logo nas primeiras páginas e,
por assim dizer, no resto do livro também. Creio que esta foi a idéia do autor,
mostrar como os juros estão inseridos no nosso cotidiano, na nossa vida, sem ao
menos re c o rrer ao ‘economês’”. Paola de Melo também principia sua resenha pela
mesma linha de análise: “O livro de Giannetti aborda a questão dos juros através
das mais variadas comparações, de forma que o leitor, mesmo não sendo um
economista, tem a oportunidade de absorver conceitos econômicos que fazem
parte do dia-a-dia de qualquer ser humano”.
Faço questão de abrir parênteses com base nesses comentários. Eduard o
Giannetti possui, efetivamente, essa virtude destacada tanto pela Ana Paula
* Luiz Alberto Machado é economista pela Universidade Mackenzie e vice-diretor da Faculdade de
Economia da FAAP.
O valor do amanhã, Luiz Alberto Machado, p. 145-148
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como pela Paola, qual seja, a de escrever de forma simples sobre temas por vezes
bastante complexos. Tal virtude é rara entre os economistas, que com
freqüência abusam de um linguajar rebuscado e de um jargão próprio,
inacessível para a esmagadora maioria das pessoas. Aproveito, nesse ponto, para
fazer uma comparação e uma homenagem. No que tange a essa virtude –
escrever com simplicidade sobre temas complexos – Giannetti se assemelha
muito ao professor John Kenneth Galbraith, um dos grandes nomes da ciência
econômica de todos os tempos, falecido no dia 28 de abril último, aos 97 anos
de idade. Lamentavelmente, este mérito nem sempre é bem compreendido por
segmentos consideráveis da intelligentsia, que insiste em confundir simplicidade
com superficialidade, negando aos possuidores desta rara virtude o “aval de
qualidade e rigor científico” tão valorizado pela Academia.
A questão central focalizada por Eduardo Giannetti em O valor do amanhã
é, em última análise, a questão crucial da vida de qualquer pessoa – e não só dos
economistas, embora estes tenham de fazê-lo o tempo todo e em caráter
profissional: a necessidade de fazer escolhas e tomar decisões. Também esse
aspecto foi bem apreendido por meus alunos, como pode ser observado no
seguinte comentário de Fernanda Romano Rodrigues Pehrsson: “Como
indivíduos, em praticamente todas as ações, devemos fazer escolhas. Deparamonos com caminhos diferentes que podemos tomar, e temos que optar por um.
Muitos de nós levamos em conta aspectos relativos às conseqüências que a
escolha de um, entre tantos caminhos, trará futuramente. Outros, porém,
pensam apenas nos benefícios que essa escolha proporcionará no momento”.
Aí reside, exatamente, a idéia fundamental contida em todo o livro:
antecipar custa, retardar rende. É esse tipo de opção que se nos apresenta toda
vez que, em função da escassez de recursos, somos obrigados a fazer escolhas
por meio das quais ao elegermos uma determinada coisa, renunciamos a muitas
outras. E, como sabemos, renunciar não é nada fácil!
Como assinala Eduardo Giannetti logo no Prefácio de seu livro:
O desejo incita à ação; a percepção do tempo incita o conflito entre desejos. O
animal humano adquiriu a arte de fazer planos e refrear impulsos. Ele
aprendeu a antecipar ou retardar o fluxo das coisas de modo a cooptar o
tempo como aliado dos seus desígnios e valores. Isto agora ou aquilo depois?
Desfrutar o momento ou cuidar do amanhã? Ousar ou guardar-se? São
perguntas das quais não se escapa. Mesmo que deixemos de fazê-las, agindo
sob a hipnose do hábito ou em estado de “venturosa inconsciência”, elas serão
respondidas por meio de nossas ações. Das decisões cotidianas ligadas a dieta,
saúde e finanças às escolhas profissionais, afetivas e religiosas de longo
alcance, as trocas no tempo pontuam a nossa trajetória no mundo.
Na verdade, dois fatores essenciais da atividade do economista aparecem
combinados praticamente no transcorrer de todo o livro: o fator tempo e o
fator escassez – que, diga-se de passagem, pode ser do próprio fator tempo, um
ativo escasso que tem usos alternativos (p. 194). Essa combinação está por trás
das trocas intertemporais, magistralmente examinadas por Eduardo Giannetti,
como se observa nos dois trechos selecionados que se seguem:
Antecipar custa, retardar rende. Os mecanismos da troca intertemporal na
natureza pertencem a duas modalidades básicas. A primeira é “usufruir
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agora, pagar depois”. O benefício é antecipado no tempo, ao passo que os custos
chegam depois. É o caso, por exemplo, da relação entre vigor juvenil e
senescência no ciclo de vida (p. 35)/ da fúria orgiástica dos marsupiais
(p.59), ou do animal impaciente que abocanha a fruta verde antes que
algum aventureiro lance mão (p. 62). A segunda categoria de troca inverte
os termos da primeira: “pagar agora, usufruir depois”. Os custos precedem os
benefícios. (p. 70)
A escolha intertemporal é uma via de mão dupla? Antecipar ou retardar?
Importar valores do futuro para desfrute imediato (posição devedora) ou
remeter valores do presente para desfrute futuro (posição credora)? Se as escolhas
do presente determinam em larga medida o nosso futuro, o futuro sonhado
d e t e rmina, ao menos em parte, as escolhas que fazemos no presente. (p. 149)
Há mais dois aspectos que gostaria de destacar sobre o livro e seu
respectivo autor. O primeiro diz respeito ao enorme lastro cultural revelado por
Eduardo Giannetti, que se evidencia pelo vasto leque de áreas do conhecimento
de que ele se utiliza para construir analogias e metáforas bastante criativas com
as quais ilustra os principais conceitos contidos no texto.
O segundo refere-se ao profundo e cuidadoso trabalho de pesquisa, aliás,
uma marca registrada dos livros escritos por Giannetti. Não é para menos que
ele tem se utilizado de um dos mais agradáveis e charmosos recantos do país, a
pousada Solar da Ponte, na cidade histórica mineira de Tiradentes, para se
refugiar e encontrar o ambiente ideal para um trabalho de tamanho fôlego e de
tamanha qualidade. Diante disso, fica fácil entender os motivos pelos quais o
livro exigiu tanto tempo – ei-lo aí de novo – deste que é, sem qualquer favor,
um dos mais brilhantes economistas brasileiros da atualidade.
O plano geral do livro, dividido em quatro partes de cinco capítulos cada,
a b o rda, de quatro ângulos distintos e complementares, a questão dos termos de
t roca entre o presente e o futuro. Na primeira parte, intitulada “As raízes
biológicas dos juros”, é examinada a ocorrência de trocas intertemporais no
mundo natural, mostrando como a realidade dos juros está inserida no
metabolismo dos seres vivos e permeia boa parte do seu repertório
comportamental. A segunda parte do livro, “Imediatismo e paciência no ciclo de
vida”, demonstra o impacto das diferentes etapas do ciclo de vida – infância,
juventude, maturidade e velhice – sobre a nossa percepção do tempo e
preferências temporais. A terceira parte, “Anomalias temporais”, focaliza o
problema das armadilhas e ilusões de ótica no caminho da ação intertemporal
conseqüente. Por fim, na quarta parte, “Juros, poupança e crescimento”, o Pro f .
Giannetti analisa a questão dos juros e das suas implicações sobre o processo de
c rescimento econômico a partir de um ponto de vista agregado ou coletivo.
O grande escritor T. S. Elliot é mencionado no livro por ter afirmado que
“somente por meio do tempo o tempo é vencido”. Vou também concluir esta
resenha com uma passagem do livro sobre o fator tempo. Ela revela, a meu
juízo, a enorme criatividade que, de certa forma, diferencia Eduardo Giannetti
dos outros economistas:
Poucas áreas da existência humana revelam de forma tão contundente os
limites da racionalidade econômica como o uso do tempo. Não menos que a fé
na embriaguez, a intensificação da consciência da passagem do tempo e do
O valor do amanhã, Luiz Alberto Machado, p. 145-148
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imperativo de usá-lo racional e calculadamente pode se tornar um estado
mórbido. Existe algo profundamente errado com a idéia de transpor para o
emprego do tempo a lógica maximizadora da utilidade e do dinheiro.
O paradoxo é claro. Quanto mais cuidamos de usar racionalmente o nosso
precioso tempo, mais o vírus da pressa, a espora da aflição e o fantasma do
desperdício nos perseguem. Quanto mais calculamos o benefício marginal de
uma hora “gasta” desta ou daquela maneira, mais nos afastamos de tudo
aquilo que gostaríamos que ela fosse: um momento de entrega, abandono e
plenitude na correnteza da vida. Na amizade e no amor; no trabalho
criativo e na busca do saber; no esporte e na fruição do belo – as horas mais
felizes de nossas vidas são precisamente aquelas em que perdemos a noção da
hora. O excesso de juízo carece de juízo.
Nem parece que foi escrito por um economista, não é mesmo?
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A Estratégia do Oceano Azul
KIM, W. Chan, MAUBORGNE, Renée. A estratégia do Oceano Azul: Como
criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Rio de Janeiro:
Campus, 2005.

Marco Aurélio Morsch*
Poucos são os livros de estratégia que conseguem a rara façanha de entrar para
o panteão de célebres obras que se destacam e marcam sua época. Foi assim, por
exemplo, com Michael Porter, com Estratégia competitiva (Rio de Janeiro :
Campus, 1980), Gary Hamel e C. K. Prahalad com Competindo pelo futuro (Rio
de Janeiro: Campus, 1985) e Robert Kaplan e David Norton, com A estratégia em
ação: Balanced Scorecard (Rio de Janeiro: Campus, 1997). Todos estes autore s
testaram a receptividade de suas idéias primeiramente publicando artigos na
conceituada revista Harvard Business Review. Com a dupla de autores de A
estratégia do Oceano Azul: como criar mercados e tornar a concorrência irrelevante
o caminho não foi diferente. W. Chan Kim e Renée Mauborgne, pro f e s s o res do
renomado instituto acadêmico francês Insead, publicaram um artigo na revista da
famosa universidade de Harv a rd em 2004, com uma metáfora instigante e
convidativa. No ano seguinte seu livro era publicado e aparecia na lista dos
m e l h o res livros de negócio do ano em várias publicações, inclusive The Wall Street
J o u rnal, Strategy-Business e a revista E x a m e.
A tese dos autores é uma oportuna consideração sobre como as empresas
podem driblar a concorrência e desbravar novos mercados. A receita? Velejar em
territórios virgens, deixando de competir em águas lotadas de rivais onde a
concorrência é feroz (que os autores denominaram de “oceanos vermelhos”) e
partindo para criar e explorar novos mercados ainda intocados (batizados de
“oceanos azuis”). Enxergar espaços inexplorados, todavia, não é tarefa fácil no
atual ambiente altamente competitivo. A crença atualmente predominante nas
empresas é a disputa implacável por pedaços de mercado, o que, segundo Kim
e Mauborgne, resulta apenas em um sangrento mar de rivais lutando
ferozmente em uma piscina com lucros decrescentes. Para os autores, há uma
estratégia mais promissora e muitas empresas foram capazes de percebê-la,
usando sobretudo idéias inovadoras para penetrar em nichos potencialmente
inexplorados e férteis. O livro está repleto de exemplos destas organizações.
O conhecido Cirque du Soleil é um dos casos analisados. Criado por
artistas de rua de Montreal em 1984, ele não seguiu a trilha tradicionalmente
utilizada pelos circos existentes e se arriscou em um conceito inexplorado:
produções requintadas com preço premium para o público adulto. O resultado?
Em 20 anos de existência, a empresa é um esmagador sucesso financeiro e o
Cirque já foi visto por quase 40 milhões de pessoas em 90 cidades em todo o
mundo. Para os autores, esta experiência reflete o pensamento estratégico
daqueles que desbravaram primeiro as oportunidades do oceano azul. A proeza
foi notável, sobretudo porque esse fenomenal crescimento ocorreu não em um
setor atraente, mas em um ramo decadente, que perdia clientes para outros
* Marco Aurélio Morsch é professor de Administração e de Marketing da Faculdade de Economia da
FAAP e co-autor de Marketing Estratégico (São Paulo: DVS, 2004).
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tipos de entretenimento. Ao utilizar uma nova lógica, o Cirque du Soleil
decidiu avançar ignorando a demanda comumente explorada na história
circense: as crianças. Com uma distintiva mistura de música, palhaços, acrobatas
e teatro, eles conquistaram o segmento disposto a pagar preços maiores para
assistir a um espetáculo de alta qualidade técnica e artística com características
inconfundíveis: os adultos. Os resultados e a experiência de entretenimento sem
precedentes do Cirque du Soleil, chamada em uma das primeiras produções da
empresa de “A Reinvenção do Circo”, explica bem a idéia do Oceano Azul.
Kim e Mauborgne pregam que, assim como o Cirque du Soleil, para vencer
no futuro, as empresas devem parar de competir umas com as outras e
compreender que a única maneira de superar os concorrentes é não mais tentar
superá-los, mas, por meio da inovação, buscar espaços inexplorados. A metáfora
que os autores criativamente utilizam é a dos oceanos: os oceanos vermelhos
re p resentam todos os setores da economia hoje existentes, ou seja, o espaço de
m e rcado conhecido; os oceanos azuis, por sua vez, ilustram os setores ainda
inexplorados ou que venham a ser criados. Nos primeiros, explicam os autores, as
fronteiras setoriais são definidas e aceitas e as regras competitivas do jogo são
conhecidas. Uma empresa, para cre s c e r, precisa superar seus rivais e abocanhar
maior fatia da demanda existente. Nos outros, em contraste, as fronteiras setoriais
são expandidas e a competição se torna irrelevante, pois as regras do jogo ainda
não estão definidas. Para ir além da competição, conquistar novas oportunidades
de crescimento e de lucro, as empresas precisam criar seus oceanos azuis.
Embora “os oceanos vermelhos” sempre importarão e sempre serão uma
realidade inevitável da vida dos negócios (p. 5), como afirmam Kim e
Mauborgne, o impacto da criação de oceanos azuis representa um salto no
desempenho e lucratividade das empresas. Em uma pesquisa realizada ao longo
de uma década em 30 indústrias diferentes e com 108 organizações que
lançaram novos negócios, incluindo Southwest Airlines, Bloomberg, Dell,
Starbucks e Google, ao quantificar o impacto da criação de oceanos azuis sobre
o crescimento das empresas em termos de receita e lucro, os autores
constataram que 86% dos lançamentos foram extensão de linha, ou seja,
melhorias incrementais dentro do oceano vermelho. No entanto, esses casos
provocaram apenas 62% da receita total e somente 39% do lucro total. Já os
restantes 14% dos lançamentos, destinados à criação de oceanos azuis, criaram
38% da receita total e nada menos que 61% do lucro total.
Evolução ou ruptura? Muito se tem discutido nos meios acadêmicos sobre
estas duas perspectivas estratégicas da inovação. O lema “evolução, não
revolução” é a idéia defendida pelos incrementalistas e defensores da melhoria
contínua. Para eles, melhorias, refinamentos ou extensões nos produtos
existentes, um pequeno passo de cada vez, garantem a vantagem competitiva da
organização. “Reinventar-se continuamente” e “Inovar ou morrer” são os
lemas dos revolucionários e inovadores. A estratégia incremental pode dar
certo, sobretudo para organizações mecanicistas e tradicionais que operam em
mercados mais estáveis, o que se torna numerosamente raro nos dias atuais.
Pode também dar um certo retorno e lucratividade, mas o avanço pode ser logo
copiado ou superado pela concorrência. Já a estratégia revolucionária, no
ambiente turbulento e de acirrada competitividade que caracteriza a maioria
dos setores atualmente, parece se harmonizar melhor com a necessidade das
empresas de promover mudanças rápidas e rupturas capazes de gerar ganhos
substanciais e garantir supremacia por um período mais longo de tempo. Para
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o leitor, fica claro que Kim e Mauborgne estão entre os revolucionários em sua
forma de pensar. Sua obra vem se somar a uma corrente que tem sido cada vez
mais difundida no campo das teorias de gestão.
Além da abordagem original e peculiar, A estratégia do Oceano Azul
levanta questões pertinentes e propõe uma abordagem sistemática, sempre
repleta de exemplos de empresas da Europa, Ásia e Estados Unidos. A maior
riqueza do livro reside justamente no estudo que o embasou, tornando a
recomendação dos autores consistentemente apoiada por inúmeros exemplos
de empresas bem-sucedidas no uso do raciocínio estratégico proposto. A dupla
de pesquisadores também desenvolve novos e didáticos modelos e ferramentas
de análise estratégica, além de detalhar em estilo simples, claro e objetivo, os
passos para formulação e execução da estratégia do oceano azul. Esta
sistematização torna a abordagem útil principalmente para gestores pragmáticos
e ansiosos por novidades gerenciais. Mesmo para os acadêmicos, a obra oferece
conceitos interessantes e utiliza importantes referências bibliográficas.
Entre as idéias-chave apresentadas no livro, destacam-se os princípios para
reconstruir as fronteiras do mercado, possibilitando ao gestor identificar
oportunidades de oceano azul comercialmente atraentes. Denominado de
“modelo das seis fronteiras”, são identificadas seis condições básicas para
re f o rmular as fronteiras do mercado: exame de setores alternativos, exame de
grupos estratégicos dentro dos setores, exame da cadeia de compradores, exame
da oferta de produtos e serviços complementares, exame de apelos funcionais e
emocionais dos compradores e exame do transcurso do tempo. O livro introduz
também um passo a passo detalhado para a formulação (composto pelas etapas de
reconstrução das fronteiras do mercado, concentração no panorama geral, não nos
n ú m e ros, ida além da demanda existente e acerto da seqüência estratégica) e outro
para a execução (superação das barreiras organizacionais e inclusão da execução na
estratégia) da estratégia do oceano azul.
O conceito mais importante, todavia, é o da pedra angular da estratégia do
oceano azul: a “inovação de valor”. Segundo Kim e Mauborgne, as empresas
que conseguiram abandonar as águas ferozes dos oceanos vermelhos e foram
capazes de encontrar sucesso na tranqüilidade dos oceanos azuis foram
organizações que tiveram uma maneira diferente de encarar a estratégia. Elas
não se limitaram à abordagem convencional, empenhando-se em vencer a
concorrência por meio da construção de posições defensáveis no âmbito da
ordem setorial vigente. Em vez disso, adotaram uma lógica diferente, que os
autores denominam de “inovação de valor”. Ao concentrar o foco em oferecer
saltos no valor para os compradores e para as próprias empresas, e tornar a
concorrência irrelevante, não priorizando a superação dos concorrentes
existentes como paradigmas limitantes, estas empresas desbravaram novos
espaços de mercado inexplorados e tiveram um poderoso salto para a vantagem
competitiva, deixando seus competidores rendidos e obsoletos por mais de uma
década. A “inovação de valor” compreende a junção de inovação e valor.
Somente a “criação de valor”, que tende a ser incremental, não é o suficiente
para sobressair no mercado. E inovação sem valor pode promover pioneirismos
ou futurismos que não são necessariamente aceitos e adquiridos pelos
compradores potenciais. A peculiaridade da expressão envolve alinhar a
inovação com utilidade, com preço e ganhos de custo, não privilegiando a
tradicional inovação tecnológica e pioneira, nem sempre geradora de
lucratividade. Esta nova forma de pensar resulta na criação de um novo espaço
Elimine a concorrência velejando no Oceano Azul, Marco Aurélio Morsch, p. 149-153
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de mercado e no rompimento com a concorrência. “A ‘inovação de valor’
desafia um dos dogmas mais comuns da estratégia baseada na concorrência – o
trade-off valor-custo”, afirmam Kim e Mauborgne (p. 13). Ao contrário da
tradicional escolha entre custo e diferenciação, como foi proposto por Porter
em suas estratégias competitivas genéricas (oferecendo mais valor para os
clientes, a custo mais alto, ou criando o mesmo valor, a custo mais baixo), que
foi o foco dominante da competição nos últimos 25 anos, a pedra angular da
estratégia das empresas que buscam criar o oceano azul é a perseguição de
diferenciação e liderança de custos ao mesmo tempo. Como o valor para os
compradores resulta da utilidade e do preço dos produtos e serviços, e o valor
para a empresa decorre do preço em comparação com os custos, a inovação só
gera valor quando todo o sistema de atividades da empresa, envolvendo
utilidade, preço e custo, se alinha adequadamente.
Para os economistas, em particular, o livro coloca em tela um tópico
recente e de extrema relevância na análise de indústrias e panoramas setoriais: a
questão da freqüente fragmentação e reconfiguração dos setores industriais.
Novos segmentos têm surgido, expandindo o escopo de produtos substitutos,
redefinindo as fronteiras setoriais e rompendo com os limites da tradicional
competição. Quando se poderia imaginar que os telefones concorreriam no
setor fotográfico? Os autores discutem as duas visões distintas sobre como a
estrutura setorial se relaciona com as ações estratégicas dos concorrentes
setoriais. “A visão estruturalista da estratégia tem suas raízes na economia das
organizações industriais... propõe um paradigma estrutura-condutadesempenho, que sugere um fluxo causal entre estrutura do mercado, conduta
dos participantes e desempenho das empresas. A estrutura do mercado,
resultante das condições de oferta e demanda, molda a conduta dos vendedores
e compradores, a qual, por sua vez, determina o desempenho final. A visão
reconstrutivista da estratégia, por outro lado, baseia-se na teoria do crescimento
endógeno, que remonta à observação inicial de Joseph A. Schumpeter de que
as forças que mudam a estrutura econômica podem originar-se no interior do
sistema” (p. 207). Adicionando-se a estas a teoria do novo crescimento, que
recentemente demonstrou que a inovação pode ser replicada de forma
endógena por meio da compreensão de seus inclusos padrões ou prescrições, os
autores concluem que as duas visões – a estruturalista e a reconstrutivista – têm
importantes implicações quanto à maneira como as empresas atuam em relação
à estratégia. A visão estruturalista geralmente conduz ao pensamento
estratégico baseado na concorrência; a visão reconstrutivista reconhece que a
estrutura e as fronteiras existem apenas na mente dos gerentes, não se limita ao
determinismo ambiental e percebe a demanda adicional existente em estado
latente, em grande parte inexplorada, e busca convertê-la em demanda real.
Alguns conceitos, como o de “inovação de valor” podem não soar como
novidade para muitos estudiosos no tema da estratégia empresarial. Mesmo a
idéia de criação de novos nichos de mercado a partir de produtos e serviços
revolucionários, gerando saltos de desempenho e lucratividade, já foi
anteriormente explorada por outros autores, como Al Ries em Foco (São Paulo:
Editora Makron, 1997) e Gary Hamel em Liderando a revolução (Rio de
Janeiro: Campus, 2000). Hamel, por exemplo, explora exaustivamente os
conceitos de reinvenção e renovação organizacional, nos quais a empresa muda
radicalmente seu paradigma de atuação e redefine sua concepção do negócio.
O próprio conceito de marketing de nicho já fora caracterizado por Linneman &
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Stanton há quinze anos, em Making Niche Marketing (New York: McGrawHill, 1991). Todavia, como já foi dito, a originalidade na abordagem, com sua
convidativa metáfora, a introdução de um modelo sistemático para formulação
e implementação da estratégia proposta e os inúmeros casos pesquisados, tudo
em forma cuidadosamente estruturada, superam a falta de ineditismo na
concepção da idéia.
Por seu estilo prescritivo e levemente eloqüente, pode-se argumentar
também que o livro se assemelha à categoria de inúmeras obras de negócios que
pretende servir de panacéia para os desafios da gestão – neste caso, para
solucionar o fator crítico da competição, uma das mais poderosas e perigosas
forças que os gerentes enfrentam atualmente. A idéia de apresentar receitas
imperativas para o sucesso tem sido uma tradição dos livros bem-sucedidos no
campo da administração e negócios. Foi assim, por exemplo, com os best-sellers
Vencendo a crise, de Tom Peters e Robert Waterman (São Paulo: Harbra,
1986), Reengenharia, de Michael Hammer e James Champy (Rio de Janeiro:
Campus, 1994), e Feitas para durar, de Jim Collins e Jerry Porras (Rio de
Janeiro: Rocco, 1995). Embora não seja incomum o oportunismo e a falta de
consistência acadêmica em alguns casos, muitos autores, quase sempre
professores universitários e consultores empresariais, propuseram e
consagraram abordagens efetivamente novas e originais ou enfoques úteis e
criativos para a gestão. Sob certa perspectiva, o livro de Kim e Mauborgne pode
parecer uma inteligente jogada de marketing dos autores, envolvendo inclusive
a criação de uma marca (“estratégia do oceano azul”) para caracterizar e
capitalizar o conceito sugerido de posicionamento competitivo. Há de se
convir, porém, que mesmo diante de eventuais críticas que estas obras
costumam suscitar, suas abordagens criativas e inovadoras e suas roupagens
conceituais diferenciadas, sempre embasadas em pesquisa, possuem forte luz
própria e o precioso mérito de suscitar novas reflexões, discussões e
questionamentos entre os especialistas.
Mesmo com eventuais críticas, o livro é uma grata surpresa. Sua
abordagem analítica, rica em idéias e exemplos e consistente em suas análises,
traz efetiva utilidade sobretudo para os gerentes tomadores de decisões
estratégicas. Incluindo-se entre os melhores lançamentos do ano, a lição
principal que A estratégia do Oceano Azul deixa é a de que a luta pelo sucesso
ou sobrevivência empresarial não precisa ser uma luta sangrenta.
Paradoxalmente, as empresas vencedoras, segundo os autores, são aquelas que
evitam o combate direto com os competidores e investem em inovações de
valor para criar seu próprio filão. Reinventando seus negócios, conseguem o
prêmio altamente lucrativo de velejar em águas nunca dantes navegadas.
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Orientação para Colaboradores
1. Foco da Revista
A Revista de Economia e Relações Internacionais publica artigos inéditos
nessas duas áreas, em português, espanhol ou inglês, de autores brasileiros e do
exterior. Excepcionalmente, publica também artigos não inéditos, mas ainda não
divulgados em português ou espanhol, e que a Revista considere importantes para
publicação nessas línguas, modificados ou não, conforme avaliação dos Editores ou
de membros do Conselho Editorial. Os artigos devem vir de especialistas nessas
duas áreas, mas escritos de forma acessível ao público em geral.
2. Formato dos Originais
Os textos devem ser submetidos na forma de arquivo eletrônico, em
disquetes ou por e-mail, no programa Word, em fonte Times New Roman, 12
pontos, e com as tabelas no mesmo formato ou em Excel. Incluindo tabelas,
gráficos e referências, cada artigo deve ter de 15 a 20 páginas tamanho carta,
com espaço 1,5 entre linhas, entre 5.000 e 7.000 palavras e 30.000 a 40.000
caracteres, inclusive espaços.
As notas, na mesma fonte, em 10 pontos, devem ser colocadas nos
rodapés e as referências bibliográficas listadas alfabeticamente no final do texto,
seguindo a norma NBR-6023 da Associação Brasileira de Normas TécnicasABNT, tal como mostram os exemplos anexos:
• Livro
DAGHLIAN, J. Lógica e álgebra de Boole. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1995. 167p.,
Il., 21 cm. Bibliografia: p.166-167. ISBN 85-224-1256-1.
• Parte de Coletânea
ROMANO, G. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.;
SCHMIDT, J. (Org.). História dos jovens 2: a época contemporânea. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996. p.7-16.
• Artigo de Revista
GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública. Política e
Administração, Rio de Janeiro, v. 3, nº 2, p. 15-21, set. 1997.
• Artigo de Jornal
NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. Paulo, São Paulo,
28 jun. 1999. Folha Turismo, Caderno 8, p. 13.
• Artigo Publicado em Meio Eletrônico
K E L LY, R. Electronic publishing at APS: its not just online journalism. APS News
Online,
Los
Angeles,
Nov.
1996.
Disponível
em:
<http://www. a p s . o rg/apsnews/1196/11965.html> . Acesso em: 25 nov. 1998.
• Trabalho de Congresso Publicado em Meio Eletrônico
SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da
qualidade total na educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife.
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Anais eletrônicos... Recife: UFPe, 1996. Disponível em: <http://www.
propesq. ufpe.br/anais/anais/educ/ce04..htm> . Acesso em: 21 jan. 1997.
Os artigos deverão estar acompanhados de resumos em português ou
espanhol e inglês, de 100 a 150 palavras, não incluídas na contagem do
tamanho do artigo, bem como a menção de 3 a 5 palavras-chave, nas mesmas
línguas do resumo. A correspondência de remessa deve incluir o nome do
autor, sua qualificação profissional e instituição ou instituições a que está
ligado. Pede-se também seu endereço para contato, inclusive e-mail e telefones.
3. Avaliação dos Originais
Os artigos serão submetidos a pareceristas, cujos nomes não serão
informados aos autores.
4. Resenhas
A revista publica resenhas de livros, que deverão ser submetidas no mesmo
formato dos artigos, mas com tamanho limitado a 1/4 dos parâmetros
mencionados no item 2.
5. Remessa de Originais
Os originais devem ser remetidos para:
Revista de Economia e Relações Internacionais
Fundação Armando Alvares Penteado-FAAP
Faculdade de Economia
Rua Alagoas, 903,
01242-902 São Paulo-SP
e-mail: eco.reri@faap.br
6. Assinaturas
Informações poderão ser obtidas por meio do e-mail acima.
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