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Carta ao leitor
Os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil em 2014, ano em que aqui 

acontecerão grandes eventos políticos, sociais, culturais e esportivos. Em julho, 
o país sediará a VI Cúpula dos BRICS, quando Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul buscarão acertar suas diferenças em torno de uma agenda comum 
que garanta crescimento e melhorias para os emergentes. Uma das apostas é 
a criação de um Banco de Desenvolvimento para o financiamento de projetos 
de infraestrutura.

Em março, o Ipea organizará o Foro Acadêmico e o Conselho de Think 
Tanks dos BRICS, com a participação de intelectuais dos cinco países, os quais, 
juntos, concentram 46% da população mundial e mais de 18% do PIB global. 
O Brasil contribuirá especialmente na área ambiental e com as experiências de 
redução da desigualdade social.

O autor do livro A Economia dos Pobres, Abhijit Vinayak Banerjee, é um dos 
entrevistados desta edição. Professor de Economia Internacional do Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), esse indiano é considerado uma das mais respei-
tadas vozes da academia para esclarecer os mercados globais sobre a verdadeira 
natureza da pobreza. Por seu trabalho brilhante, tem sido lembrado no meio 
acadêmico como forte candidato ao Prêmio Nobel de Economia. Entre outros 
pontos, ele fala da possibilidade de redução da pobreza no mundo e da necessidade 
de compartilhamento de boas políticas e bons programas sociais, de modo que as 
famílias de baixa renda tenham ajuda externa e possam escapar das armadilhas 
econômicas. Leitura obrigatória para quem estuda ou se preocupa com o tema.

Outro entrevistado é o diretor de programas do Centro Internacional para 
Comércio e Desenvolvimento Sustentável (ICTSD, na sigla em inglês), Christophe 
Bellmann. Ele defende a ideia de que os países devem encontrar equilíbrio 
em seus acordos comerciais, de modo a não prejudicar o meio ambiente e as 
possibilidades de abastecimento das populações. Referência internacional em 
sustentabilidade, Bellmann diz que o papel dos países emergentes é essencial 
nas discussões sobre o ambiente e que o Brasil tem potencial para alcançar a 
posição de líder na América Latina.

A produtividade é outro assunto que dominará os debates a partir de 2014, 
nos setores público e privado. Os estudiosos do tema lembram que nos últimos 
30 anos o Brasil reduziu a pobreza e os índices de desigualdade, contribuindo 
para o surgimento de uma nova classe média. Agora é preciso dar um salto 
qualitativo e a palavra-chave é produtividade. A SAE e o Ipea decidiram lançar 
um olhar mais aprofundado sobre essa questão e elaboraram um mapa das 
políticas públicas para a produtividade, a ser divulgado em 2014, com foco em 
determinantes microeconômicos.

E entre os diversos assuntos desta edição, o leitor ainda conta com as opiniões 
bem elaboradas de nossos articulistas e colaboradores. 

Boa leitura! 

João Cláudio Garcia,  
diretor-geral da revista Desafios do DesenvolvimentoIBAP

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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Publicação

Recorte geográfico contra 
a desigualdade regional

Os avanços socioeconômicos recentes 
no Brasil seguem por linhas variáveis, até 
mesmo em quesitos geográficos. Incorporada 
ao calendário anual de publicações do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), a série Brasil em Desenvolvimento, 
em sua edição lançada em dezembro de 
2013, abordou o Desenvolvimento Inclusivo 
Sustentável: um recorte territorial. Dividida 
em três volumes, com a participação de 60 
autores em 30 capítulos, a obra investiga a 
dinâmica territorial brasileira das últimas 
décadas e as políticas públicas necessárias 
para lidar com um desenvolvimento espa-
cialmente equilibrado no país.

Os temas estudados sob o prisma espacial 
na publicação são diversos: crescimento 
econômico, migrações, movimentos pendu-
lares, favelização, localização de trabalhadores 
qualificados, educação, saúde, cultura, divisão 
de municípios, distribuição de recursos fiscais, 
arranjos federativos, biodiversidade, choques 
climáticos na agricultura, turismo, comércio 
exterior, armas de fogo, homicídios, entre 
outros. Além de resultados para o Brasil, 
os estudos geraram dados específicos para 
regiões, estados, municípios, biomas e outros 
recortes territoriais.

GIRO
ipea

Licitação 

Estudo propõe uma 
nova lei de compras

A Nota Técnica A reforma da Lei 8.666/93 
e do arcabouço legal de compras públicas 
no Brasil: contribuições do Ipea à Consulta 
Pública do Senado, divulgada no final de 
outubro, sugere a criação de uma nova lei 
de compras em que a base seria a Lei nº 
12.462, que institui o Regime Diferenciado 
de Contratações Públicas (RDC). 

Os técnicos Eduardo Fiuza e Bernardo 
Medeiros, autores da nota, propõem a criação 
de agência normativa de compras, de agência 
executiva de compras centralizada e carreiras 
de níveis médio e superior especializada em 
compras públicas. Pela proposta, a nova 
lei irá favorecer a eficiência, a inovação, a 
competição e melhor relação custo-benefício 
para a administração pública, além dos prin-
cípios de economicidade. E, sobretudo, um 
fim nas constantes mudanças e adaptações. 
Em 20 anos, a Lei 8.666/93, que direciona 
compras públicas e institui maior rigidez 
em licitações, foi alterada por 61 medidas 
provisórias e 19 leis.

TR
E

Reconhecimento

Pesquisadores do Ipea 
são premiados em 
três áreas

Com trabalhos sobre criminalidade, 
informalidade e fundos regionais de financia-
mento, três pesquisadores do Ipea receberam 
os principais prêmios de economia do país 
em dezembro de 2013.

O diretor de Estudos e Políticas do Estado, 
das Instituições e da Democracia do instituto, 
Daniel Cerqueira, foi agraciado com o Prêmio 
BNDES de Economia 2013 por sua tese 
Causas e consequências do crime no Brasil, 
com informações sobre a trajetória histórica 
desde 1981 dos homicídios e de indicadores 
sobre prevalência de drogas ilícitas, bebidas 
alcoólicas, armas de fogo, entre outros.

Gabriel Ulyssea, coordenador de Trabalho 
e Renda do Ipea, venceu o prêmio Haralambos 

Simeonidis 2013, da Associação Nacional 
de Pós-Graduação em Economia (Anpec). 
Orientada pelo Nobel de Economia James 
Heckman, sua tese Essays on the Informal 
Sector (Ensaios sobre o Setor Informal) avalia 
e simula os potenciais de diferentes políticas 
e o comportamento das empresas brasileiras, 
tanto na contratação de funcionários com ou 
sem carteira de trabalho como no registro 
ou não dos negócios no CNPJ. A tese de 
Cerqueira também vencera o Haralambos 
em edição anterior.

Com um artigo sobre os Impactos 
Econômicos do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste (FNE) entre 
2004 a 2010, o técnico de Planejamento e 
Pesquisa do Ipea Guilherme Mendes Resende 
recebeu uma Menção Honrosa no Prêmio 
Tesouro Nacional 2013. Resende estuda o 
FNE e também os fundos de financiamento 
do Norte (FNO) e Centro-Oeste (FCO), 
principais instrumentos da Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional (PNDR).
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Salários

O impacto dos pisos 
Os Efeitos dos Pisos Salariais Estaduais 

Sobre o Mercado de Trabalho: Uma Nova 
Abordagem Empírica. Este texto para 
discussão, de autoria de Carlos Henrique 
Corseuil, Miguel Foguel e Marcos Hecksher, 
do Ipea, avalia o impacto dos pisos salariais 
no Brasil. O estudo aborda variáveis de 
proporção de empregados com remuneração 
inferior ao valor do piso de referência, 
taxa de emprego, taxa de informalidade e 
hiato salarial entre empregados com e sem 
Carteira de Trabalho assinada.

A avaliação feita nos estados do Paraná 
e São Paulo destaca três grupos com 
base nos dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD) do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Os autores concluem que nessas 
localidades houve aumento na remuneração 
dos trabalhadores que recebiam abaixo do 
piso salarial estipulado, sem que a oferta 
de empregos diminuísse nem o mercado 
informal aumentasse.

Finanças

Dívidas públicas

A pesquisa Dívidas Estaduais, Federalismo 
Fiscal e Desigualdades Regionais no Brasil: 
Percalços no Limiar do Século XXI, de Alexandre 
Manoel Ângelo da Silva, Aristides Monteiro 
Neto e José Carlos Gerardo, do Ipea, discute 
o impacto das dívidas estaduais nos governos 
e como acontece a repercussão dos subsídios 
no federalismo fiscal brasileiro.

Um primeiro aspecto analisado são os 
subsídios de dívidas estaduais e a identificação 
dos beneficiários. O outro é a avaliação da 

capacidade dos estados de atuarem sobre 
políticas públicas, baseados em esforços 
próprios de investimento público. Uma 
das pretensões do estudo é a discussão 
das condições para que os governos dos 
estados protagonizem seus caminhos 
de investimento assim que consigam o 
ajustamento das finanças

Minha Casa, Minha Vida 

Programa satisfaz 
os beneficiários 

O estudo Casa Própria: Capital 

Residencial & Qualidade de Vida, 

apresentado na segunda quinzena 

de novembro pelo ministro-chefe 

interino da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos (SAE) e presidente do 

Ipea, Marcelo Neri, e pelo ministro 

das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, avalia 

o nível de satisfação dos beneficiários 

do programa Minha Casa Minha Vida.

A amostra, realizada em 7.620 

domicílios, revela que o índice de satis-

fação com a moradia é de 8,8 em uma 

escala de 0 a 10. O índice da pesquisa 

que obteve pior nota foi o valor da 

prestação, que alcançou 7,9. Além da 

satisfação com a casa própria, o estudo 

identificou que os maiores beneficiários 

do programa são mulheres negras e que 

o comprometimento da renda com a 

moradia é de 19,1%.

Renda

As contradições da 
aposentadoria 

Entre os anos de 1940 e 2010 houve 
aumento considerável de brasileiros com mais 
de 60 anos. Em 2010 já eram contabilizados 
20,6 milhões de pessoas nessa faixa etária e a 
expectativa é a de que em 2040 esse número 
chegue a 57 milhões ou 28% dos brasileiros. As 
pesquisadoras Ana Amélia Camarano, Solange 
Kanso e Daniele Fernandes, do Ipea, autoras 
do texto Envelhecimento Populacional, Perda 
da Capacidade Laborativa e Políticas Públicas 
Brasileiras entre 1992 e 2011, discutem as 
consequências da transferência de recursos 
públicos e privados, visto que essa população 

deixa de gerar renda e passa a ser dependente 
financeira. O estudo aponta contradições 
em relação à reposição de renda mediante 
a perda da capacidade de trabalho da 
população idosa. Como exemplo é citado 
o fato de brasileiros receberem o benefício 
da seguridade social antes de perderem a 
capacidade de trabalhar.

An
to

nio
 C

ru
z/

Ab
r

Ma
rc

elo
 C

as
al 

Jr
/A

br

Ma
rc

elo
 C

as
al 

Jr
/A

br

9Desenvolvimento • 2013 • Ano 10 • nº 78



Ministério do
Turismo

VIAJE PELO BRASIL.
É BOM PARA VOCÊ.

É BOM PARA O PAÍS.

Consulte seu agente de viagem.  www.turismo.gov.br

Se você quiser ver esta 
paisagem de cinema, 
aonde você precisa ir?
A (   ) Pipa, RN
B (   ) Guarda do Embaú, SC
C (   ) Angra dos Reis, RJ
D (   ) Lençóis Maranhenses, MA

Se você é brasileiro e não sabe
a resposta, está na hora
de conhecer melhor o Brasil.

Resposta: D – Lençóis Maranhenses, MA

Anuncio_40,4X26,6.indd   2 7/1/11   12:05 PM



Ministério do
Turismo

VIAJE PELO BRASIL.
É BOM PARA VOCÊ.

É BOM PARA O PAÍS.

Consulte seu agente de viagem.  www.turismo.gov.br

Se você quiser ver esta 
paisagem de cinema, 
aonde você precisa ir?
A (   ) Pipa, RN
B (   ) Guarda do Embaú, SC
C (   ) Angra dos Reis, RJ
D (   ) Lençóis Maranhenses, MA

Se você é brasileiro e não sabe
a resposta, está na hora
de conhecer melhor o Brasil.

Resposta: D – Lençóis Maranhenses, MA

Anuncio_40,4X26,6.indd   2 7/1/11   12:05 PM



GIRO

Meio ambiente

A passos de 
tartaruga

Os 190 países participantes da 19º 
Conferência Climática da Organização 
das Nações Unidas (COP 19) saíram 
do encontro na Polônia, entre 11 e 22 
de novembro, sem firmar nenhum 
compromisso, apenas “contribuições 
 volu ntárias”. Os avanços nas negocia-
ções foram impedidos pelo impasse 
criado entre países em desenvolvimento 
e desenvolvidos. Os mais pobres não 
aceitaram ter as mesmas obrigações 
climáticas dos ricos, que se recusaram 
a enrijecer suas metas de emissão de 
gases estufa. 

O único consenso em Varsóvia foi 
um pacote para a redução de emissões 
por desmatamento e degradação 
florestal (Redd+). Os países estabe-
leceram regras para o funcionamento 
do Fundo Climático Verde (GCF), 
que compensa os que deixarem de 
desmatar. O GCF foi criado na reunião 
do COP em Cancun, em 2010, mas 
ainda não está ativo. A expectativa 
dos negociadores é que o fundo tenha 
recursos a partir de 2014.

Restrições

China mais aberta
O novo plano econômico do governo 

chinês deu ânimo às empresas brasileiras 
que querem explorar aquele mercado. A 
reforma anunciada pelo líder Xi Jinping 
promete reduzir a participação do Estado 
na economia e traz algumas medidas que 
facilitarão a atuação de estrangeiros. Em 
breve, as exigências de licenças especiais 
e a obrigação de formar parcerias com 
estatais locais irão diminuir ou acabar 
em alguns casos. Especialistas dizem 
que a diferença de competitividade entre 

empresas estatais e privadas foi sinal que 
abriu os olhos do governo chinês para isso. 

Outra boa notícia é que alguns setores 
como o de serviços financeiros, que é 
extremamente fechado na China, também 
serão mais acessíveis. O plano dá indícios 
de que empresas estrangeiras terão mais 
liberdade para atuar na zona de livre 
comércio em Xangai. Banco do Brasil e 
Itaú têm operações instaladas no local.
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Livre comércio

Fim das barreiras 
ameaça o Brasil

Depois de iniciar negociações com os 
Estados Unidos para um acordo de livre 
comércio e tentar o mesmo com o Mercosul, a 
Europa voltou-se para China. Desde novembro, 
o primeiro-ministro chinês Li Keqiang e 
o presidente da Comissão Europeia, José 
Manuel Barroso (foto), tratam do assunto. 
Em seguida, Barroso resolveu ir a Pequim. 

Estudo da Universidade de Munique 
revelou que, se as barreiras tarifárias entre 
Europa e EUA forem zeradas, os cidadãos 
brasileiros perderão até 2,1% de sua renda, 
devido à queda nas exportações. O mesmo 
ou pior deverá ocorrer se o acordo for 
com a China.
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OMC

Desentendimentos 
arriscaram acordo

O diretor-geral da Organização Mundial 
do Comércio, Roberto Azevedo, precisou de 
muito jogo de cintura para reunir interesses 
tão díspares na 9º reunião ministerial que 
ocorreu entre 3 e 6 de dezembro, em Bali, 
na Indonésia. Primeiro, o acordo quase foi 
por água abaixo por causa da Índia, que se 
recusou a tirar os subsídios dos alimentos e 
acabou conseguindo uma cláusula de paz de 
quatro anos. Até 2018, nenhum país poderá 

acioná-la na OMC por seus incentivos aos 600 
milhões de agricultores indianos. 

Depois disso, Estados Unidos e China se 
desentenderam devido ao acordo plurilateral 
de tecnologias da informação (ITA), assinado 
por 70 países. Os Estados Unidos consideram 
muito tímida a proposta chinesa de incluir 140 
produtos e não aceitam menos de 250. Mas a 
China quer retirar 60 produtos da lista atual. 
Os americanos consideram o pedido ultrajante.

Para o Brasil, mesmo sem um acordo 
ofensivo na área de agricultura, um pacto 
multilateral pela facilitação do comércio exte-
rior pode elevar os ganhos dos exportadores 
brasileiros em até 14%.

Latas                               
Papéis
Plástico                          
Vidro                               

Restos de comida
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Pó de café e chá
Galhos e podas 

Restos de comida
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Galhos e podas 

Cascas de legumes, restos de frutas, ossos. Tudo isso vira adubo, gás combustível e até energia termoelétrica. 

Faz crescer a plantação e aquece a economia. Em outras palavras: realimenta a vida. É um recurso valioso, que não se pode desperdiçar. 

Para garantir que mais material seja aproveitado, separe o lixo úmido do seco. Com uma atitude simples,

você ajuda a gerar renda para quem mais precisa e poupa recursos naturais. Saiba mais no                 www        ww
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QR Code em seu 
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“Ativos e treinamento 
deixam os pobres mais 

ricos, produtivos, 
felizes e saudáveis”
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A 
pobreza extrema pode, sim, quase 
sumir do mapa-múndi até 2030, 
mas só se os ventos da economia 
soprarem a favor. A melhor ação 

internacional para ajudar é disseminar conhe-
cimento sobre o que realmente funciona para 
vencer a miséria. Mas o que funciona? Em 
vez de cumprir currículos escolares rígidos e 
ambiciosos, os resultados melhoram quando 
se concentra o ensino em habilidades básicas 
que cada grupo de alunos consiga de fato 
aprender. Transferir recursos para os mais 
pobres também funciona, mesmo que incon-
dicionalmente, pois exigir contrapartidas 
tem mais efeitos na opinião pública do que 
concretos frente aos montantes aplicados. 
Microcrédito ajuda a comprar bens duráveis, 
mas não costuma tirar da pobreza. Estimular 
a poupança dos pobres é desejável e viável, 
embora seja difícil os bancos lucrarem ao 
manterem suas contas.

Essas respostas estão todas na ponta 
da língua do economista indiano Abhijit 
Vinayak Banerjee, professor e pesquisador 
do Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), onde, junto com Esther Duflo, fundou 
e dirige desde 2003 o Abdul Latif Jammel 
Poverty Action Lab (J-PAL). Em 2011, 
os dois lançaram o livro Poor Economics, 
traduzido em Portugal como A Economia 
dos Pobres: repensar de modo radical a 
luta contra a pobreza global. A obra narra 
histórias de pessoas vivendo em condições 
extremas que eles conheceram em dezenas 
de países e associa seus casos particulares aos 
achados gerais das avaliações que o J-PAL 
realizou. O reconhecido laboratório é uma 
rede de pesquisadores afiliados, com um 
escritório em cada continente, especializada 
em experimentos aleatórios controlados 

de ações contra a pobreza. O método 
lembra as pesquisas com novos remédios. 
Cada iniciativa é aplicada a um grupo de 
beneficiários sorteado ao acaso e o efeito 
do programa é medido pela comparação 
com um grupo de controle não sorteado 
da mesma população.

Na entrevista a seguir, Banerjee observa 
um consenso político no Brasil para superar 
seu padrão histórico de “pressões populistas”, 
comenta a queda da pobreza no país, o aumento 
no nível de aprendizagem dos estudantes e 
avalia positivamente a gestão macroeconômica 
brasileira. Os estudos que já viu sobre o Bolsa 
Família lhe pareceram “plausíveis”, mas não 
receberam muita atenção sua por não serem 
experimentos aleatórios. O economista cita 
medidas anticorrupção via transparência que 
funcionaram no Brasil e vê oportunidades 
para os BRICS aprimorarem suas políticas 
com intercâmbios de ideias. Já a famosa 
recomendação de “dar o peixe e ensinar a 
pescar” ganha, curiosamente, a imagem de 
outro animal em um bem-sucedido experi-
mento com pobres de vários países. O relato 
de Banerjee sugere outro jeito sustentável de 
gerar prosperidade e felicidade: dar uma vaca 
e ensinar a ordenhar, literalmente.

Desenvolvimento – Os países em desenvolvimento 

geralmente não possuem bons sistemas de monitoramento 

e avaliação de políticas públicas. Quais são os benefícios 

desses sistemas?

Banerjee – São duas questões separadas: 
monitoramento e avaliação são coisas 
distintas. Um sistema de monitoramento 
é muito útil porque, com frequência, você 
pensa estar fazendo algo com uma política, 
está certo de que ocorre o que deveria, 
mas, na verdade, nada está acontecendo. 
Tudo pode acontecer. Monitoramento é 
saber se estou fazendo o que penso estar. 
Já avaliação é saber se faz sentido o que 
estou tentando fazer. “Meu plano está 
correto? Tenho a ideia certa sobre isso?” 
Para ser honesto, nem sempre sabemos 
o suficiente. Pode parecer extremo, mas 
sabemos sempre muito pouco sobre algo. 
Pensamos saber como fazer programas 
sociais efetivos e, na maioria das vezes, 
conhecemos bem o problema, mas nem 
sempre isso é muito útil. Todos concor-
damos que educação é algo bom, mas 
o que fazer para melhorá-la? Sabemos 
muito pouco. Se olharmos as evidências, 
as políticas sugeridas por especialistas 
muitas vezes não são bem-sucedidas. 
Avaliar é descobrir se sabemos ou não o 
que realmente deve ser feito.

Desenvolvimento – Você é um especialista em experi-

mentos aleatórios controlados para avaliar políticas. Quais 

são as vantagens e as limitações desse método?

Banerjee – O benefício é que experimentos 
aleatórios são bastante exatos. Como saber 
o efeito de um programa? Você pode 
simplesmente pegar um lugar onde o 
programa está acontecendo e compará-lo 
com outro onde o programa não acontece 
ainda, o que seria uma alternativa a um 
experimento. O problema nisso é que 
os programas não costumam ser locali-
zados aleatoriamente. Em geral, quando 

 “Quando você ensina no 
nível da criança, o resultado 
é melhor. Em muitos países, 
o ensino está fora do ponto”
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alguém escolhe um lugar para fazer um 
novo programa, é porque lá existe algum 
problema. Assim, se você verifica que 
as pessoas ainda estão pobres onde há 
uma ação contra a pobreza, não é devido 
ao programa, já que ele foi introduzido 
lá justamente por ser onde havia um 
problema. Os experimentos evitam isso 
porque, neles, para fins de estudo, os 
programas são oferecidos localmente de 
forma aleatória, o que permite comparar 
os lugares. A principal restrição dos 
experimentos é que leva tempo para 
termos os resultados de cada avaliação. 
Em educação, os mais rápidos levam de 
um e meio a dois anos. Formuladores 
de política nem sempre querem esperar 
tanto, querem algo agora, mas saber o 
que melhora a educação exige tempo, 
paciência e recursos. Se eu usar os dados 
já disponíveis, posso dar uma resposta 
em duas semanas. Se quiser iniciar um 
experimento aleatório agora, vou precisar 
esperar o programa ser posto em prática 
até obter alguma resposta.

Desenvolvimento – É possível levar os resultados 

de uma avaliação aleatória realizada em um país para a 

realidade de outro país? 

Banerjee – Um exemplo consistente é o 
microcrédito. Experimentos aleatórios 
bem feitos tiveram exatamente o mesmo 
padrão de resultados em seis países muito 
diferentes: México, Índia, Bósnia, Mongólia, 
Marrocos e Etiópia. Não vemos mudança 
alguma na pobreza. Acesso a microcrédito 
não muda a pobreza. O que muda, então? 
Mudam os padrões de consumo. As pessoas 
adquirem mais bens duráveis. Consertam 
suas casas, compram uma vaca, uma TV, 
uma bicicleta, telhado, uma moto, mas 
não vemos mudanças reais nas rendas. 
Sistematicamente, vemos mudanças 
em padrões de ocupação, em como as 
pessoas passam seu tempo, mudanças 
de comportamento, mas não na meta 
fundamental de redução da pobreza. 

Esse é um caso bem replicado. São seis 
diferentes organizações, em lugares 
muito diferentes, com o mesmo padrão 
de resultados. A princípio, poderia haver 
resultados diferentes em outros lugares? 
Claro. Nesse caso, teríamos que realizar 
mais experimentos para compreender 
os motivos.

Desenvolvimento – Mas você não é contra micro-

crédito, certo?

Banerjee – Não, de modo algum. Pense 
nisso como um banco para os pobres. 
O que faço com um cartão de crédito? 
Quero comprar uma TV e não tenho o 
dinheiro agora, então pago no cartão. 
É o que as pessoas pobres fazem, elas 
compram coisas. Não entendo por que 
não deveríamos permitir que realizem 
seus projetos de consumo. Se ficarão mais 
felizes em comprar uma TV ou reparar 
sua casa, devem ser capazes, o que o 
microcrédito permite. Não vejo nada 
errado nisso. Sou totalmente a favor da 

ideia básica de que, com boa regulação, 
microcrédito é uma ferramenta útil para 
os pobres. Como um cartão de crédito.

Desenvolvimento – Pode dar um exemplo de um 

programa que funcione bem em todo lugar?

Banerjee – Sim, só que exige mais explicação, 
porque envolve a forma de executar uma 
ideia. Um problema comum na educação 
é a tirania do currículo. As escolas são 
comprometidas a cumpri-lo, mas as 
crianças podem não estar aprendendo 
o currículo. Então, há duas visões de 
prioridade distintas: uma, no fim do ano, 
deve-se ter cumprido todo o currículo; a 
outra, no fim do ano, cada criança deve ter 
desenvolvido certas habilidades básicas, 
mesmo que não se complete o currículo. 
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“Há que se escolher se o 
objetivo é transferir renda 
para reduzir a pobreza ou 
mudar comportamentos”
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Há um programa chamado “Ensinando no 
Nível Certo” que prioriza o aprendizado 
básico em múltiplas localidades da Índia 
e de Gana, onde achamos exatamente 
os mesmos resultados, com ganhos 
muito grandes de desempenho em testes 
padronizados. Muitas vezes uma criança 
está num nível e o currículo a espera em 
outro. Quando você ensina no nível da 
criança, o resultado é melhor. Quando 
ensina certos conceitos de física, mas a 
criança ainda não dominou a matemática 
básica, é claro que não aprenderá muito 
da física. Grande parte do problema em 
muitos países em desenvolvimento é que 
o ensino está inteiramente fora do ponto.

Desenvolvimento – Expandir a escala de um programa 

pode gerar resultados diferentes dos avaliados localmente 

em um piloto? Uma ONG avaliada, por exemplo, pode ter 

pessoas muito motivadas na execução de um experimento, 

o que talvez não se repita quando um governo o adota 

em uma política pública de larga escala. Há exemplos de 

expansões que funcionem?

Banerjee – Sim, só que muitos dos experi-
mentos que citei já são feitos por governos, 
não por ONGs. Na educação, tipicamente, 
ONGs fornecem treinamento, insumos, 
mas os programas são executados pelos 
governos. Em microfinanças, vários 
programas são feitos por organizações do 
setor privado que são muito motivadas. 
Motivação não parece dar garantia de 
resultados.

Desenvolvimento – O Brasil tem um grande programa 

de transferência de renda condicionada, o Bolsa Família, 

que não foi aleatorizado como o mexicano Progresa, mas 

teve muitas avaliações. Quanto você conhece do programa, 

dessas avaliações e quão críveis as considera?

Banerjee – Vi alguns artigos com avalia-
ções que me pareceram críveis, mas não 
os estudei cuidadosamente nem diria 
que empenhei muitas horas. Por não ser 
experimento aleatório, não dediquei tanta 
atenção e talvez não deva falar a respeito. 
Se me pedissem para ler e avaliar os artigos, 

eu poderia chegar a uma visão diferente 
no final. Apenas me pareceram plausíveis 
do jeito que foram feitos.

Desenvolvimento – Outros métodos de avaliação 

devem ser considerados quando experimentos aleatórios 

não são possíveis?

Banerjee – Algumas das avaliações mais 
críveis não são experimentos. A questão 
é sempre a qualidade dos dados dispo-
níveis. Se há dados de vários anos sobre 
um indicador de resultado e, no período 
anterior à introdução do programa, ele 
crescia à mesma velocidade nas regiões 
onde o programa foi aplicado e onde 
não foi, evoluindo em paralelo, então é 
possível comparar e checar se as veloci-
dades começam a divergir no período 
posterior. É o que as pessoas geralmente 
fazem e é bastante crível. Só requer um 
grande número de informações críveis 
sobre o passado anterior ao programa, 
com evoluções paralelas, para que os 
novos dados sejam comparáveis.

Desenvolvimento – Qual sua opinião sobre programas 

de transferência de renda em geral para reduzir a pobreza e 

qual o papel das condicionalidades exigidas dos benef iciários?

Banerjee – Está claro que parte da razão 
para existirem condicionalidades é política. 
Apesar de não haver evidência empírica, 
há uma ideia política de que não se deva 
apenas dar dinheiro para as pessoas não 
ficarem preguiçosas. A evidência empírica 
existente é de que transferências condi-
cionadas apresentam resultados melhores 
que as incondicionais. Um experimento 
aleatório no Malawi mostrou que a 
presença da condicionalidade aumenta o 
efeito sobre educação. A condicionalidade 
ajuda. Uma questão não óbvia é se o custo 
de acompanhar as condicionalidades 
vale a pena, uma vez que as transferên-
cias de renda incondicionais também 
afetam positivamente a educação. Mas a 
questão mais interessante é se perguntar 
se programas de transferências de renda 
devem ser desenhados para prioritaria-
mente mudar o comportamento social 

PERFIL
Indiano, 52 anos, Abhijit Vinayak 

Banerjee é professor e pesquisador do 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), onde dirige o Abdul Latif Jammel 
Poverty Action Lab (J-PAL) junto com 
a economista francesa Esther Duflo (na 
foto, ao lado dele). Já lecionou também 
em Princeton e em Harvard, onde obteve 
o título de Ph.D em Economia, mesma 
área de sua graduação pela Universidade 
de Calcutá e de seu mestrado pela 
Jawaharlal Nehru, de Nova Déli. Na 
infância, as pessoas pobres que conhecia 
eram meninos que moravam perto de sua 
casa em Calcutá. Eles podiam vencê-lo 
em qualquer esporte e ganhavam suas 
bolas de gude em todas as disputas, 

conforme conta no livro Poor Economics, 
que procura derrubar mitos sobre o 
comportamento dos pobres diante das 
várias ações que tentam transformar suas 
vidas. Banerjee é um dos nomes mais 
notórios da economia do desenvolvimento 
e da econometria, com destaque por sua 
liderança em pesquisas de campo com 
experimentos aleatórios controlados 
em dezenas de países, onde já prestou 
assessoria a diversas organizações 
públicas e privadas, inclusive ao governo 
da Índia e ao Banco Mundial. Em 2013, 
foi convidado pelas Nações Unidas a 
integrar o painel de especialistas que 
discutirá a redefinição dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio após 2015.
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ou para principalmente dar dinheiro às 
pessoas pobres. Se o objetivo deles for 
mudar o comportamento social, então 
eles são muito caros. O Progresa mudou 
a educação no México, mas a um custo 
muito alto. Se o objetivo do Progresa 
era dar dinheiro a pessoas pobres, o que 
importa é que elas receberam. Mas se 
o objetivo for mudar comportamento, 
então é necessário um melhor desenho 
do programa. Por exemplo, um experi-
mento na Colômbia apresentou ganhos na 
educação similares aos do Progresa, mas 
a um custo menor. No caso colombiano, 
a entrega do dinheiro é adiada e a família 
só recebe o dinheiro quando a criança 
termina o ensino médio. Obviamente, este 
programa não reduz a pobreza, mas seu 
desenho é melhor se o objetivo principal 
for mudar comportamento. Em suma, há 
que se escolher se o objetivo principal é 
transferir renda para reduzir a pobreza ou 
incentivar mudanças de comportamento. 
Os dois são legítimos.

Desenvolvimento – O Brasil tem experimentado 

reduções de pobreza e desigualdade sem muito crescimento 

econômico. É um caminho sustentável ou é preciso buscar 

crescimento de produtividade?

Banerjee – Quem iria dizer para não buscar 
crescimento de produtividade? Quando se 
vê o histórico brasileiro, há muita redução 
na pobreza e crescente consenso político 
a favor de políticas menos populistas, o 
que deve ter consequências de longo prazo 
para o crescimento. Tendo a pensar: “faça 
o que pode ser feito”. Vamos consertar 
os problemas que podemos. O Brasil 
tem feito um bom trabalho de consertar 
alguns problemas, o que é bom no longo 
prazo. É um país que sempre sofreu 
muitas pressões populistas, estou errado? 
A pobreza e a desigualdade caíram junto 

com os incentivos a políticas populistas e 
as pessoas ficaram mais orientadas para 
o longo prazo, o que é muito bom. As 
escolhas das políticas serão mais flexíveis 
a meu ver. Todo país quer crescimento 
de produtividade. Só que não é algo que 
consigamos controlar muito, não está 
em nossas mãos. Você deve melhorar a 
educação e o ambiente para investimentos, 
mas e aí? O Brasil tem feito muito. O 
nível de aprendizado do país subiu muito 
nos testes do Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos (Pisa/OCDE). Você 
vê melhorias, mas o que fazer mais para 
a produtividade crescer? Ninguém sabe 
muito bem como acontece.

Desenvolvimento – Entre “pequenas” e “grandes” 

questões a serem tratadas, qual o peso das políticas 

macroeconômicas?

Banerjee – O Brasil tem uma política 
macroeconômica muito boa. Compa-
rando com os Estados Unidos, o déficit 
brasileiro é menor. Provavelmente, a 
América Latina é o lugar com políticas 
macroeconômicas mais conservadoras e 
clássicas em todo o mundo. As moedas 
não são supervalorizadas, o déficit não 
é alto, estão fazendo tudo o que podem.

Desenvolvimento – Talvez uma “pequena grande” questão 

seja pouparmos pouco. Encorajar os pobres a economizar 

é um objetivo possível e desejável? Como?

Banerjee – Sim, deve ser um objetivo e é 
possível. Pessoas pobres de México, Índia 
e Quênia, ao terem acesso a instrumentos 
para poupar, aumentaram seu bem-estar 
e sua renda. Todas as evidências apontam 
para o fato de economizar ser algo bom. 
É caro para se fazer e os bancos pensam: 
“por que eu darei uma conta a alguém 
que vai colocar dois dólares nela?”. Mas 
há indícios de que ficará mais barato, 
pois há muita inovação nesse campo. As 
pessoas, mesmo nas classes mais baixas, 
estão movimentando seu dinheiro por 
celulares. Foi assim que fizeram no Quênia.

“Os pobres pouparem 
deve ser um objetivo e é 

possível. Eles movimentam 
dinheiro por celular”
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Desenvolvimento – Existe a chamada armadilha da 

pobreza? É muito difícil as famílias pobres alcançarem níveis 

básicos de vida sem ajuda externa?

Banerjee – Para um conjunto de pessoas, 
sim. O que não sei e gostaria de saber é 
o tamanho desse grupo, mas são pessoas 
que têm problemas demais para superar 
ao mesmo tempo. Vivem em lugares onde 
as escolas são ruins, não têm educação 
formal, não têm renda suficiente, não 
têm tempo para focar no bem-estar das 
crianças, o ambiente não é bom. Acho 
que a pobreza replica a si mesma. Meu 
palpite é esse, só não posso provar. Na 
verdade, temos um experimento, que é 
outro bem-sucedido caso de replicação 
com os mais pobres dos pobres, os 5% de 
baixo, em diferentes países: Bangladesh, 
Índia, Peru, Gana, Paquistão, Costa Rica 
e outros. Você dá um ativo uma única vez 
e treina as pessoas para usá-lo. Por ativo 
entenda-se uma vaca ou, dependendo do 
lugar, porcos, cabras ou mesmo porqui-
nhos-da-índia no caso do Peru, onde são 
criados para consumo da carne. Quatro 
anos depois, essas pessoas ainda estão 
10-15% mais ricas, mais produtivas, mais 
felizes, mais saudáveis, tudo. Isso indica 
uma armadilha da pobreza, pois elas não 
chegariam lá sozinhas, como mostra o 
grupo de controle. Elas não vendem a vaca 
imediatamente. Criam bezerros, vendem 
leite e ficam substancialmente melhor.

Desenvolvimento – Sem negar a importância de grandes 

instituições, como direitos de propriedade e democracia, 

seu livro propõe mudanças em pequenas instituições. O 

que os países em desenvolvimento podem mudar para 

reduzir a corrupção?

Banerjee – Há o exemplo de um estudo 
muito bom do Brasil. Quando você publica 
os resultados de auditorias municipais, o 
prefeito que era corrupto perde a eleição. É 
um padrão encontrado em muitos estudos. 
Eleitores não têm informação suficiente, 
não sabem quem é mau e pensam que 
todos são corruptos. Prover informação 

ajuda. Outra coisa é produzir informação. 
Muita coisa boa é documentada, mas a 
mídia só procura más notícias, quando 
deveria mostrar as boas e as más. Há 
muito a fazer para tornar a democracia 
mais efetiva. Democracia é muitas vezes 
uma ferramenta cega. Não fazemos muito 
porque não sabemos muito. Estou em 
Boston, onde alguém ganhou a eleição 
para prefeito e não sei nada sobre ele, nem 
sobre o cara que competiu com ele. Há 

tão pouca informação sobre as políticas, 
o passado dos candidatos, se alguém é 
corrupto. Como posso punir quem é 
corrupto se não sei quem é?

Desenvolvimento – Em março, o Ipea vai organizar 

no Rio o fórum acadêmico dos BRICS para discutir o 

intercâmbio de tecnologias em políticas para promover 

desenvolvimento urbano, ambiental e socioeconômico. Como 

as políticas sociais dos diferentes países do grupo podem 

complementar umas às outras?

CONTROVÉRSIA
Banerjee é conhecido como um dos 

pioneiros na difusão de experimentos 
aleatórios controlados para avaliar 
ações públicas e privadas de combate 
à pobreza. Com o sorteio de beneficiá-
rios, a técnica busca isolar os efeitos de 
uma intervenção ao comparar grupos 
de pessoas incialmente em situações 
praticamente “iguais”, selecionadas 
ou não por mero acaso. Isso evita a 
comparação direta entre grupos de 
pessoas possivelmente muito “diferentes” 
que usam ou não um serviço (escola, 
hospital, crédito etc.) em parte devido a 

condições e características individuais 
difíceis de observar e descontar na 
análise. Em um debate de alto nível com 
vídeo na internet, o economista Angus 
Deaton, professor de Princeton, lista 
desvantagens comuns em experimentos 
aleatórios e relativiza alguns resultados 
apresentados por Banerjee, assim como 
a suposição de que o método experi-
mental seja sempre mais confiável do 
que análises mais tradicionais, como 
as que buscam “isolar” as diferenças 
iniciais entre as pessoas com métodos 
econométricos.

TRANSPARÊNCIA
Ao ressaltar a importância da 

informação no combate à corrupção 
no Brasil, Banerjee faz referência ao 
trabalho de dois pesquisadores afiliados 
ao J-PAL, Claudio Ferraz e Frederico 
Finan. Os primeiros resultados da 
pesquisa foram abordados em uma 
matéria e um artigo da Desafios do 
Desenvolvimento n. 12, de julho de 
2005, quando Ferraz trabalhava no 

Ipea. Uma versão posterior do estudo 
venceu, em 2012, o prêmio Haralambos 
Simeonidis da Associação Nacional 
dos Centros de Pós-Graduação em 
Economia (Anpec). A dupla mostra 
que auditorias da Controladoria-Geral 
da União (CGU) em municípios sorte-
ados afetaram os resultados eleitorais, 
especialmente onde havia rádios locais 
para divulgar as irregularidades.

20 Desenvolvimento • 2013 • Ano 10 • nº 78



Banerjee – Cada um desses países fez 
coisas interessantes e bem-sucedidas. 
O Brasil criou programas sociais com 
grande sucesso, atingiu muitas pessoas 
e vemos efeitos em redução da pobreza. 
As ideias são muito poderosas. Quando 
focamos em grandes panoramas, apren-
demos pouco. O Brasil é uma demo-
cracia e a China, não, mas, em certo 
sentido, a China tem democracias 
locais muito efetivas, pois, nas vilas, 
eles têm muita competição política. Se 
você fizer perguntas no nível em que 
cada política pode ser mudada, tanto 
melhor. Eu concordo que precisam de 
democracia, mas não acho que esta seja 

uma conversa útil para ajudá-los. Útil 
é identificar sucessos e mostrar: «foi 
assim que fizemos». Assim como os 
fracassos: «tentamos isso e falhamos 
miseravelmente». A Índia está bem à 
frente em microcrédito e sua experiência 
é útil para o Brasil. Os erros indianos na 
regulação do microcrédito também são 
úteis. Há muitas histórias de inovação 
e como as sociedades reagiram, com 

enormes possibilidades de aprendizado, 
desde que se concentre o foco no nível 
certo, discutindo programas específicos.

Desenvolvimento – O Banco Mundial propõe a meta 

de reduzir a extrema pobreza a menos de 3% da população 

mundial até 2030. É possível?

Banerjee – Certamente. Se decidirmos que 
é prioridade, vai depender da continuação 
do crescimento econômico. Há uma série 
de fragilidades, especialmente nos países 
ricos. Os Estados Unidos parecem estar 
em um profundo problema político, uma 
confusão. Não se sabe quão boas serão 
as políticas, dada a pobre gestão política 
atual. Vai depender muito da Europa. Se a 
economia mundial entrar em crise, nada 
vai acontecer, porque a China depende 
dos Estados Unidos. Meu medo é porque 
as maiores vulnerabilidades estão na 
Europa, seguida dos Estados Unidos. Se 
agirem juntos e elevarem sua demanda 
por produtos, a pobreza cai rapidamente. 
Como nos últimos 20 anos, não só 
na China, mas também no Brasil, em 
Bangladesh, na Índia, na Indonésia, em 
vários países grandes.

Desenvolvimento – Para além desses resultados da 

economia, há alguma ação global contra a pobreza que 

possa ajudar, como grandes transferências de dinheiro, 

por exemplo?

Banerjee – A maior coisa a ser feita é uma 
transferência de pensamento. Dinheiro 
é pequeno perto do pensamento. A 
maioria dos pobres vive em países 
grandes. Seus governos gastam a maior 
parte do dinheiro contra a pobreza, 
que não vem de fora, mas dos próprios 
países. O que pode haver é um suporte 
para aprender a inovar e desenhar boas 
políticas. É onde a ajuda pode ser mais 
importante. Se considerarmos todo o 
volume mundial de ajuda externa e 
multilateral, é uma pequena fração do 
que os países pobres e em desenvolvi-
mento gastam em políticas sociais. 

“Cada um dos BRICS 
fez coisas interessantes e 

bem-sucedidas. Há enormes 
possibilidades de aprendizado”
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ARTIGO
A n a h í  G o m e z  F u e n t e s

A l e x  L a t t a

Água e megaprojetos na América Latina 

A 
inserção dos países latino-ameri-
canos em processos de globali-
zação econômica nas últimas 
décadas tem representado uma 

nova onda de investimentos na construção 
de megaprojetos, os quais têm sido fonte 
de diversos conflitos socioambientais. Em 
muitos casos, esses conflitos estão relacio-
nados diretamente à temática da água: a 
captação de recursos hídricos por grandes 
empresas provocando a escassez para outros 
usuários, a modificação dos rios e seus 
ecossistemas próximos, e a contaminação 
de águas superficiais e subterrâneas. 

Frente a esta realidade, a Rede Waterlat 
criou um grupo de trabalho para estudar os 
conflitos pela água no contexto dos mega-
projetos. Nas duas últimas reuniões anuais 
da rede, a primeira na cidade do México e a 
segunda em Buenos Aires no mês de outubro 
de 2012, o grupo abordou este tema sob uma 
perspectiva multidisciplinar, examinando 
os debates teóricos e metodológicos acerca 
dos megaprojetos em termos socioculturais, 
políticos e econômicos em várias escalas e em 
diferentes regiões da América Latina.

Nessa questão, os megaprojetos hídricos 
são emblemáticos. Por um lado, a elite defende 
que as represas, as travessias e as hidrovias são 
infraestruturas-chave para o crescimento econô-
mico. Por outro lado, os megaprojetos hídricos 
são bastante conhecidos por seus impactos 
sociais e ecológicos. De um ponto de vista social 
e cultural, geram um reordenamento radical 
do território e deslocamentos populacionais, 
ocasionando a ruptura de relações familiares 
e comunitárias, com impactos nas economias 
locais e regionais. Os deslocados ficam expostos 
à falta de terras, ao desemprego, à marginali-

zação, à pobreza, à insegurança alimentar e 
aos transtornos relacionados com o estresse 
gerado pelo desenraizamento e pela desarti-
culação social. Em termos ecológicos, além de 
inundar habitats terrestres, essas infraestruturas 
transformam sistemas fluviais ao diminuir-lhes 
o caudal, cortar suas interconexões e represar 
suas águas em reservatórios onde são alteradas 
suas características bioquímicas. 

Além da infraestrutura hídrica, outros tipos 
de projetos de grande envergadura também 
acarretam modificações e graves impactos nos 
sistemas hídricos e nas comunidades humanas 
que deles dependem. A mineração a céu 
aberto, as refinarias petrolíferas e as fábricas 
de celulose, por exemplo, sobre-exploram os 
recursos hídricos (tanto os superficiais como 
os subterrâneos) e ao mesmo tempo se tornam 
fontes de contaminação destas mesmas águas. A 
expansão drástica dessas indústrias extrativistas 
durante as últimas duas décadas tem sido de 
especial importância para o balanço hídrico. 

Alguns observadores têm afirmado que 
a agricultura de exportação e os plantios 
florestais também constituem uma espécie 
de megaprojeto, dado que sua expansão tem 
impactos em nível territorial. Na dimensão 
hídrica, provocam mudanças profundas nos 
ciclos hidrológicos e geram escassez de água. 
Dessa maneira, ameaçam a sobrevivência de 
pequenos produtores e fomentam processos 
de emigração. 

Os transtornos humanos e ecológicos 
provocados pelos megaprojetos têm gerado na 
América Latina, há vários anos, movimentos 
sociais de oposição, a partir dos quais se tem 
questionado o modelo de desenvolvimento 
e sua viabilidade social e econômica. Estes 
movimentos têm apresentado um forte compo-

nente sociocultural ao defender o território, as 
formas de vida, a cultura e a história dos povos. 
Embora as resistências dos povos originários 
tenham sido fundamentais, a luta pela água tem 
abarcado também outros setores, gerando uma 
consciência amplamente compartilhada sobre 
o respeito à natureza e sobre o reconhecimento 
da água como um direito humano. Têm surgido 
redes de solidariedade, como a rede Vida, que 
tem transformado a defesa da água em um 
ponto de partida ao propor outras visões para 
um desenvolvimento socioeconômico mais 
igualitário e sustentável. 

A partir da Rede Waterlat, propomos uma 
agenda de pesquisa. Primeiramente, afirmamos 
que é necessário entender melhor os impactos 
dos megaprojetos em nível das comunidades 
afetadas, e também identificar as formas de 
resistência utilizadas por estas comunidades para 
conservar seu entorno natural, seu modo de vida 
e sua identidade. É de igual importância investigar 
nas dinâmicas de poder, em escalas mais amplas, 
onde se interpõem influências econômicas, 
agendas políticas e debates públicos para definir 
as prioridades dos estados no que diz respeito 
ao modelo de desenvolvimento econômico e ao 
nível de proteção para o meio ambiente e o bem- 
estar dos cidadãos. Finalmente, é fundamental 
situar os megaprojetos em relação à geopolítica 
do investimento transnacional, materializado 
atualmente na iniciativa para a Integração da 
Infraestrutura Regional Sul-Americana e no 
Projeto de Integração e Desenvolvimento da 
América Central. 

Anahí Gomez é professora e pesquisadora da Universidade de Jalisco, 
México. Alex Latta é professor associado de Estudos Globais e da Faculdade 
Balsillie de Relações Internacionais, Universidade Wilfrid Laurier, Canadá. São 
membros do Grupo de Trabalho 2 (Megaprojetos) da Rede Waterlat (http://
www.waterlat.org). Traduzido do original em espanhol por Raony Silva Nogueira 
e Maria da Piedade Morais.
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INTERNACIONAL

 Em busca de sintonia 
com o social
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Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul têm atuado para deixar as diferenças de lado e 
organizar suas agendas em torno de novas soluções que garantam crescimento e melhorias 
para todos. Uma delas é a criação de um banco de desenvolvimento para financiar projetos 
de infraestrutura nos países emergentes. Em julho, os chefes de Estado voltam a se reunir na 
VI Cúpula dos BRICS, em Fortaleza. Em março, intelectuais dos cinco países se encontram no 
Foro Acadêmico e no Conselho de Think Tanks, coordenado pelo Ipea. O Brasil vai contribuir 
com uma agenda ambiental e com as experiências de redução da desigualdade social

 A d r i a n a  N i c á c i o
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A 
foto dos líderes dos BRICS, lado a 
lado, dá a exata dimensão da diver-
sidade desse grupo. Uma mulher, 
um sikh, um russo de olhos azuis, 

um chinês e um negro. Em nada esses países 
emergentes se parecem. Se a economia da 
China cresce acima de 7%, mesmo numa 
época de desaceleração, o Brasil precisa se 
desdobrar para não ficar abaixo dos 2%. Em 
compensação, enquanto o Brasil é protago-
nista do mais bem-sucedido programa de 
inclusão social do mundo, a China amarga 
índices de crescimento de desigualdade cada 
vez mais preocupantes. Os cinco países estão 
em estágios de desenvolvimento tecnológico 
diferentes, têm posições opostas quanto ao 
uso dos recursos naturais e discordam em 
pontos-chaves da democracia e do poder 
militar. Mas sua força emergente nos fóruns 
internacionais os mantém unidos. O grupo 
talvez nunca venha a atuar como uma 

orquestra harmônica, ou mesmo um singelo 
quinteto de cordas. Contudo, cada qual já 
começa a tocar seu melhor instrumento, 
juntos. Logo poderão estar sintonizados 
na mesma música.

É nesse sentido que os BRICS caminham. 
Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul decidiram recentemente desenvolver 
uma base de dados comum para trocar 
informações. Será o primeiro passo em 
direção ao Banco de Desenvolvimento do 
grupo, que deverá ter capital inicial de US$ 

50 bilhões, divididos igualmente entre eles, 
para financiar projetos de infraestrutura 
dos países emergentes. O banco poderá 
ser a peça do quebra-cabeça que dará aos 
BRICS mais entrosamento.

Quando for efetivamente criado – e 
as expectativas são para o curto prazo –, 
o Banco de Desenvolvimento dos BRICS 
servirá para garantir a liquidez dos países 
membros, dar suporte financeiro em tempos 
de crise, tanto para seus membros quanto 
para países menos desenvolvidos, e, até 
mesmo, financiar projetos de infraestrutura 
na África. Até pelas diferenças entre eles, 
o projeto ainda busca o consenso para se 
tornar operacional. Mas, ao sair da coxia, 
mostrará ao mundo que os BRICS têm 
capacidade real de construir e que formam 
uma união em busca de harmonia para 
provocar a reforma necessária na arquitetura 
econômica mundial. 

No último encontro do grupo, os líderes dos cinco países debateram parcerias para o desenvolvimento, integração e industrialização
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Segundo o novo Índice de 
Progresso Social, criado 
pela Harvard Business 

School, o Brasil é o mais 
“avançado socialmente” entre 

as economias dos BRICS
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Em março de 2014, no Rio de Janeiro, 
intelectuais dos cinco países se reúnem 
no Foro Acadêmico e no Conselho de 
Think Tanks dos BRICS, coordenado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) no lado brasileiro. Think Tanks são 
organizações que produzem e difundem 
conhecimentos sobre assuntos estratégicos 
com o objetivo de influenciar transfor-
mações sociais, políticas, econômicas e 
científicas. Essa reunião ocorrerá meses 
antes do encontro dos chefes de Estado 
dos BRICS, previsto para o mês de julho, 
em Fortaleza (Ceará).

Ocorre que os BRICS só vão se beneficiar 
da força que representa esse grupo se apren-
derem com suas desigualdades. Não adianta 
focar nos desacordos, o importante é jogar 
luz nos interesses em comum e estabelecer 
horizontes a compartilhar. Eles já perceberam 
seu desafio.

Em dezembro, o ministro-chefe interino 
da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) 
e presidente do Ipea, Marcelo Neri, parti-
cipou da II Reunião de Altos Representantes 
Responsáveis pelos Temas de Segurança 
dos BRICS em Cidade do Cabo, na África 
do Sul. Acompanhado por representantes 
do Gabinete de Segurança Institucional 
(GSI) da Presidência da República, da 
Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e 
do Ministério das Relações Exteriores (MRE) 
na comitiva brasileira, Neri discutiu meios 
de cooperação, inclusive no campo ciberné-
tico, em que o país defende um avanço da 
proteção internacional a direitos humanos. 
O ministro, que morou por dois anos na 
África do Sul durante o apartheid, visitou 
a cela onde Nelson Mandela esteve preso e, 
poucas horas depois, foi surpreendido com 
o anúncio ao mundo de sua morte. “Sua 
liderança possibilitou a transição surpre-
endentemente pacífica dos filhos deste solo. 
Hoje, a África do Sul, tal como o Brasil, pode 
não ser ainda uma superpotência econômica, 
mas é, sem dúvida, uma potência do poder 
suave”, declarou Neri na ocasião.

Essa força no campo das ideias foi destacada 
pelo ministro também ao reunir-se com o 
vice-ministro do Departamento Internacional 
do Partido Comunista e diretor-executivo do 
Centro de Estudos Mundiais Contemporâneos 
da China, Ai Ping, para tratar dos eventos 
de março. Afinal, o interesse pelas inova-
ções brasileiras no campo social fez Neri, 
como pesquisador da área, ser convidado a 

apresentá-las em cada um dos BRICS desde 
que o grupo foi criado.

No meio das conversas, a pergunta 
que sempre surgiu foi: o que ocorre com 
o Brasil? Como consegue desenvolver seu 
mercado interno e reduzir desigualdades? 
“O crescimento da China e da Índia é muito 
maior do que o nosso. Mas a qualidade do 
crescimento brasileiro é melhor, na medida 
em que temos um crescimento mais equi-
tativo, que beneficia mais intensamente a 
população mais pobre”, diz Neri.

Na última década, enquanto o Brasil 
reduziu seu alto índice de desigualdade, o 
indicador piorou nos outros quatro países 
do grupo, inclusive na África do Sul, que 
tem a pior taxa.

Estudos internacionais já mostram que 
o Brasil descolou dos BRICS na redução da 
desigualdade e no combate à miséria. Segundo 
o novo Índice de Progresso Social, criado pela 
Harvard Business School, o Brasil é o que 
mais avança socialmente entre as economias 
dos BRICS. Em vez de analisar indicadores 
econômicos, entre eles o crescimento do PIB, 
o índice avalia resultados sociais e ambientais, 
usando fontes de dados do Banco Mundial e da 
Organização Mundial da Saúde. “O progresso 
social será crucial para a ambiciosa estratégia 
de desenvolvimento do Brasil”, diz o professor 

Brasil já ultrapassou com folga a China e
a Rússia nos indicadores de progresso social

Países Índice de Progresso Social

1º – Suécia 64,81

2º – Reino Unido 63,41

3º- Suíça 63,28

4º – Canadá 62,63

5º – Alemanha 62,47

18º – BRASIL 52,27

32º – China 47,92

33º – Rússia 46,89

39º – África do Sul 44,67

43º – Índia 39,51

50º – Etiópia 32,13

(*) O Índice analisou dados de 52 fontes, agrupadas em três categorias principais 
(necessidades humanas básicas, fundamentos de bem-estar e oportunidades). O Índice de 
Progresso Social (*), criado pelo professor Michael Porter, da Harvard Business School, e 
pela instituição Social Progress Imperative, mede o progresso de um país pelos resultados 
sociais e ambientais e não por indicadores econômicos. Varia de 0 a 100. 
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Marcelo Neri e Ai Ping, vice-ministro do Departamento Internacional do PC chinês: encontros para preparar o
Foro Acadêmico e o Conselho de Think Tanks dos BRICS, marcados para março de 2014, no Rio de Janeiro
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da Harvard Business School, Michael Porter, 
criador da metodologia. Porter trabalha em 
colaboração com economistas do Instituto 
de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e 
importantes organizações internacionais de 
empreendedorismo social, de administração, 
filantrópicas e acadêmicas. 

INCLUSÃO SOCIAL   O Bolsa Família, que beneficia 
13,8 milhões de famílias e quase 50 milhões de 
pessoas, completou dez anos em outubro de 
2013. Por seus resultados, o Brasil recebeu o 
inédito Prêmio por Desempenho Extraordinário 
oferecido pela Associação Internacional de 
Seguridade Social, que reúne 157 países, e 
foi escolhido para sediar a iniciativa World 
Without Poverty (ver reportagem na edição 
número 77 de Desafios do Desenvolvimento). 
Segundo o livro Programa Bolsa Família: uma 
década de inclusão e cidadania, o mercado de 
trabalho foi o principal motor das quedas da 
pobreza e da desigualdade nos últimos anos, 
mas, sem o programa de transferência de 
renda, a miséria no Brasil ainda seria 36% 
maior em 2012.

Na vanguarda da inclusão social, o Brasil 
deixa de ser um parceiro desafinado, com 
crescimento abaixo de suas potencialidades, 
para se tornar um virtuose com boas lições 
para dividir. A China, que deve retomar em 
breve o posto de maior economia do mundo 
que os Estados Unidos lhe tiraram há um 

século e meio (ou já retomou, a depender da 
estimativa de preços chineses considerada), 
está revendo seu modelo de crescimento em 
busca do desenvolvimento sustentável. O 
12º Plano Quinquenal Chinês, que guiará a 
economia do país até 2015, está mais atento à 
qualidade de vida da população e à redução 
das enormes diferenças de desenvolvimento 
entre as zonas urbana e rural. O consumo 
doméstico e a diminuição da desiguladade 
de renda ganharam importância estratégica.

Da mesma forma, o modelo brasileiro 
de inclusão social é útil para discussões na 
Índia e na África do Sul. Durante o seminário 
Índia e Brasil: uma parceria para o século XXI, 
que ocorreu em outubro, organizado pelo 
MRE-FUNAG, o embaixador da Índia no 
Brasil, Ashok Tomar,  mostrou-se interessado 
nos resultados importantes para a inclusão social 
e a redução da pobreza no país. “O Brasil é o 
nosso parceiro mais importante. Em termos 

comerciais, a Índia investe em diversos setores 
no Brasil, como mineração e siderurgia. Nosso 
objetivo é estender essa parceria a outros níveis, 
por meio de uma cooperação mais próxima e 
mais profunda”, disse Tomar.

MEIO AMBIENTE  Enquanto na China a poluição 
cresce e, por incrível que pareça, há meios de 
comunicação que enumeram os benefícios 
dessa poluição, no Brasil 94% das pessoas estão 
preocupadas com o meio ambiente, conforme 
pesquisa CNI/Ibope. Essa mesma pesquisa 
mostra que 66% classificam o aquecimento 
global como “um problema imediato, que deve 
ser combatido urgentemente”. 

Numa outra ponta, o governo brasileiro 
criou o Programa de Apoio à Conservação 
Ambiental, conhecido como Bolsa Verde, 
para erradicar a extrema pobreza e preservar 
o meio ambiente em reservas extrativistas, 
assentamentos de reforma agrária, territórios 
ocupados por ribeirinhos, quilombolas e outras 
comunidades tradicionais. Atualmente, 42 
mil famílias em unidades de conservação e 
assentamentos, principalmente nos estados 
do Norte, recebem R$ 300 trimestralmente 
para conservar o ecossistema e optar pelo uso 
sustentável dos recursos naturais. E a preser-
vação é acompanhada por monitoramento 
da cobertura vegetal e amostragem in loco. 

A preocupação e o engajamento da sociedade 
e do governo brasileiro começam a ressoar 
nos BRICS. Os ministros da Agricultura dos 
cinco países assinaram, em outubro, declaração 
conjunta no esforço de minimizar os impactos 
das alterações climáticas na segurança alimentar. 
O documento prevê iniciativas para estimular 
a produção de alimentos com menor impacto 
no clima e pode ser aprofundado na reunião 
dos BRICS no Brasil. Segundo o Ministério 
da Agricultura, alguns exemplos podem ser 
dados, como mudança na data de semeadura, 
variação das espécies de semente e uso de 
técnicas de irrigação e sombreamento. Sobram 
bons exemplos do Brasil para seus parceiros 
quando o assunto é meio ambiente.

“O progresso social 
será crucial para a 
ambiciosa estratégia 
de desenvolvimento 
do Brasil”

Michael Porter, professor da 
Harvard Business School

94% 
dos brasileiros
estão preocupados com o meio ambiente, 

conforme pesquisa CNI/Ibope
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A ENTRADA DA ÁFRICA DO SUL   O economista-
chefe do banco de investimentos Goldman 
Sachs, Jim O’Neil, em 2001, produziu o estudo 
Building Better Global Economic BRICs. Assim, 
com “s” minúsculo apenas para dar a ideia de 
plural na sigla BRIC, que representava Brasil, 
Rússia, Índia e China. O acrônimo se tornou 
uma nova categoria de análise para os meios 
de comunicação, econômicos e financeiros, 
empresariais e acadêmicos. Em 2006, na 
Reunião dos Chanceleres dos quatro países, 
durante a 61ª Assembleia Geral das Nações 
Unidas, o quarteto decidiu transformar os 
BRICs em um agrupamento que permitisse a 

articulação entre si. Em 2011, na III Cúpula dos 
BRICs, o “s” tornou-se maiúsculo incluindo a 
África do Sul (ou South Africa) no acrônimo. 
Os BRICs viraram BRICS.

Segundo o Itamaraty, como agrupamento, 
os países BRICS têm caráter informal. O 
grupo não tem um documento constitutivo, 
não funciona com um secretariado fixo nem 
tem fundos destinados a financiar qualquer de 
suas atividades. O que sustenta o mecanismo 
é a vontade política de seus membros. Ainda 
assim, os BRICS têm um grau de institucio-
nalização que se vai definindo à medida que 
os cinco países intensificam sua interação. No 

momento, os BRICS abrem espaço para seus 
cinco membros aprofundarem o diálogo, a 
identificação de convergências e concertação 
em relação a diversos temas, além de ampliar 
contatos e cooperação em setores específicos.

O estreitamento dos laços dos BRICS 
é benéfico para os cinco países. Juntos, os 
BRICS possuem 46% da população mundial 
e 18,6% do PIB mundial. Segundo dados do 
Ministério das Relações Exteriores, entre 2002 
e 2012, o intercâmbio comercial dos BRICS 
com o mundo cresceu 485%, passando de US$ 
1,038 trilhão para US$ 6,068 trilhões. Naquele 
período, as exportações globais dos BRICS 
subiram 463% e as importações aumentaram 
510%. No entanto, há um potencial gigantesco 
de crescimento nas relações intrabloco, que 
embora entre 2002 e 2012 tenham crescido 
922%, passando de US$ 27 bilhões para US$ 
276 bilhões, limitam-se a menos de 5% do 
comércio do bloco. 

ACORDOS COMERCIAIS   O estudo do Ipea Os 
BRICS sob a Ótica da Teoria dos Acordos 
Regionais de Comércio mostra que a formação 
de uma zona de livre comércio entre os países 
desse bloco teria benefícios claros para o 
setor agrícola e o agronegócio brasileiro, 

“O Brasil é o nosso parceiro 
mais importante. Nosso 
objetivo é estender essa 
parceria a outros níveis, por 
meio de uma cooperação mais 
próxima e mais profunda”

Ashok Tomar, embaixador da Índia no Brasil

Um bloco de US$ 14,85 trilhões 

PRODUTO INTERNO BRUTO
18,6% de 

participação
no PIB mundial

POPULAÇÃO
46% da

população 
mundial

EXPORTAÇÕES TOTAIS
17,6% das

exportações 
mundiais

IMPORTAÇÕES
15,8% das

importações 
mundiais

INTERCÂMBIO COMERCIAL
16,7% do

intercâmbio 
mundial

US$ 
14,85
trilhões US$ 

3,19
trilhões

US$ 
2,84

trilhões
US$ 
6,03

trilhões

2,97
bilhões de habitantes
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com aumento significativo do comércio 
intrabloco, mas, naturalmente, puxado pela 
China. Segundo o autor do estudo, Lucas 
Pedreira do Couto Ferraz, uma análise de 
bem-estar sugere que a economia chinesa 
é a que mais se aproxima da definição de 
um “parceiro natural” de comércio para o 
Brasil, em comparação aos demais BRICS.

“Apesar do baixo fluxo de comércio bila-
teral existente entre os BRICS – à exceção da 
China –, a remoção das tarifas de importação 
intrabloco pode aumentar significativamente 
as relações de trocas entre estas economias”, 
escreveu o pesquisador do Ipea. Para ele, os 
níveis de bem-estar alcançados são comparáveis 
aos de um acordo de livre comércio entre o 
Brasil e os Estados Unidos, por exemplo. “Este 
resultado, contudo, é fortemente influenciado 

pela presença da China, sinalizando a crescente 
aproximação do padrão de comércio prati-
cado por esta economia daqueles praticados 
por economias mais desenvolvidas, como os 
Estados Unidos”, conclui Lucas Ferraz.

SERVIÇOS   A avaliação dos BRICS também 
tem recebido a dedicação do Ipea em todos 
os setores da economia. No mesmo esforço de 
entender a inserção dos BRICS, do ponto de 
vista do setor de serviços, como se fosse um 
bloco econômico, o pesquisador Ivan Tiago 
Oliveira, do Ipea, desenvolveu o trabalho BRICS: 
Novos competidores no comércio internacional de 
serviços? Segundo ele, a média de crescimento 
anual das exportações de serviços entre 2003 e 
2008 foi de 13,3% nos países da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) e de 26,1% nos BRICS. 

Os países desenvolvidos, diz Oliveira, 
perderam participação no total de exportações 
de serviços no mundo na última década de 
75,5% em 2000 para 67,7% em 2010, enquanto 
os países em desenvolvimento ampliaram sua 
participação de 22,8% para 26,2% no período. 
Esses números mostram que, apesar da crescente 
participação dos BRICS no comércio interna-
cional de serviços, Estados Unidos e União 
Europeia continuarão a liderar as exportações 
e importações de serviços nos próximos anos.

Ivan Tiago Oliveira afirma que, entre os 
BRICS, apenas Índia e China parecem ter 
capacidade de assumir posições de maior 
destaque no comércio de serviços, particular-
mente em setores de computação e informação, 
no caso da Índia, e de transportes e outros 
serviços empresariais para a China. Brasil e 
Rússia tendem a encontrar alguma margem 
de expansão para outros serviços empresariais 
e África do Sul no setor de viagem.

Mas se esse posicionamento pode produzir 
conflitos, também pode ser um leque de 
oportunidades, com os países atuando de 
forma complementar em setores específicos, 
como transporte, viagem, serviços financeiros, 
computação e informação, o que auxilia na 
criação de uma agenda cooperativa e positiva 
no campo do comércio, geralmente em tensão 
e alerta com a ascensão da China, que ganha 
mercado por todo o mundo nos mais diversos 
setores. Com esforço comum, há mais soluções 
do que problemas nessa banda que se prepara 
para virar orquestra. 

“Apesar do baixo fluxo de 
comércio bilateral existente 

entre os BRICS – à exceção da 
China –, a remoção das tarifas 
de importação intrabloco pode 
aumentar significativamente 

as relações de trocas entre 
estas economias”

Lucas Ferraz, pesquisador do Ipea

Ano Total

Intrabloco Extrabloco

Valor
Part.% nas 

exportações totais
Valor

Part.% nas 
exportações totais

2002 566 27 4,7% 539 95,3%

2012 3.189 276 8,7% 2.913 91,3%

Fonte: Elaborado pela Divisão de Inteligência Comercial do Ministério das Relações Exteriores, com base em dados do FMI, World Economic Outlook April 2013 e Unctad/ITC/Trademap
(*) Valores em bilhões de dólares.

Simulando um área de livre comércio entre os BRICS
A abertura do comércio entre os cinco emergentes causa impacto na competitividade relativa de seus produtos e tende a redirecionar 
as exportações das economias para o grupo. Contudo, contribui para a perda de competitividade com o resto do mundo. O impacto 
no PIB real é quase nulo, mas é grande o retorno para os investimentos no agronegócio brasileiro

Fonte: Os BRICS sob a ótica da teoria dos acordos regionais de comércio. De Lucas Ferraz, do Programa Nacional de Pesquisa em Desenvolvimento (PNPD) do Ipea e professor 
da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EESP/FGV). Observe-se que os resultados são simulados

Exportações crescem dentro do bloco*
Entre 2002 e 2012, o comércio entre os BRICS 
aumentou consideravelmente, enquanto a participação 
das exportações para os demais países caiu
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ARTIGO P e t r a s  S h e l t o n - Z u m p a n o

A segurança energética e o desenvolvimento 
sustentável dos BRICS

A 
segurança energética é fundamental 
para assegurar o desenvolvimento 
sustentável e a redução da pobreza 
nos países BRICS. Entretanto, a 

gestão dos impactos da produção energética 
sofre limitações que frequentemente contri-
buem para o aumento das desigualdades, 
reduzem níveis de desenvolvimento humano 
e sustentabilidade em algumas regiões para 
aumentá-las em outras. 

De acordo com estatísticas da multinacional 
BP, publicadas em 2013, os BRICS foram 
responsáveis pelo consumo de 35% de toda a 
energia primária no planeta, comparado com 
25% há uma década. A China tem o maior 
consumo energético do mundo, atualmente 
22% de toda a produção. Esse consumo 
dobrou em oito anos e meio, enquanto o 
da Índia dobrou em treze anos. Apesar de 
seu crescimento relativamente menor, a 
demanda energética do Brasil aumentou 
quase 50% em uma década. A Rússia foi 
afetada severamente pela crise econômica 
mundial de 2008/09, mas continua sendo 
o terceiro maior consumidor, após China e 
Estados Unidos. A África do Sul também foi 
afetada pela crise, mas consome quase um 
terço da energia do continente, apesar de ter 
apenas 5% da população africana.

Excetuando o Brasil, a matriz ener-
gética dos BRICS depende quase 90% de 
combustíveis fósseis. O carvão é a principal 
fonte de energia da China, Índia e África 
do Sul. Os seus impactos causam grandes 
problemas sociais e econômicos, incluindo 
a redução drástica da expectativa de vida, 
principalmente nas grandes cidades da 

China, recorrentemente cobertas por nuvens 
tóxicas. Conscientes disso, nos últimos anos 
os BRICS deram uma guinada em direção 
à energia renovável. Dentre as opções, as 
grandes hidrelétricas continuam recebendo 
os maiores investimentos. 

Os BRICS têm soberania sobre mais de 
40% do potencial hidrelétrico do planeta. O 
Brasil é referência mundial, pois 35% da energia 
que consome é produzida por hidrelétricas, 
assim como a grande maioria da eletricidade. 
Percebendo a oportunidade, China passou 
a produzir mais energia hidrelétrica do que 
o Brasil em 2004, e desde então mais do 
que dobrou sua produção. Índia e Rússia 
também têm grande potencial hidrelétrico. 
No entanto, essa fonte energética frequen-
temente localiza-se em áreas habitadas por 
minorias étnicas e comunidades com baixos 
níveis de desenvolvimento humano, tais como 
Amazônia, Sibéria e as bacias hidrográficas 
próximas ao Himalaia.

Os impactos das outras opções da energia 
limpa, tais como a eólica, solar e geotérmica, 
são relativamente menores. A biomassa 
também tem grande potencial, embora sua 
relação inversa com a segurança alimentar 
seja empecilho. De 2009 a 2012, a China 
triplicou o tamanho de seus parques eólicos. 
Já é o país com a maior capacidade instalada, 
mais de um quarto da capacidade mundial. 
Índia também investiu consideravelmente 
na matriz eólica e hoje tem a quinta maior 
do planeta. O Brasil entrou no mercado 
eólico muito atrasado, mas sua capacidade 
aumentou 75% em 2012. Além dos ganhos 
ambientais, o desenvolvimento da nova 

energia renovável também garante acesso a 
tecnologias inovadoras de alto valor agregado.

A cooperação entre os BRICS no setor 
energético ainda é limitada. A Declaração de 
eThekwini, assinada em 2013 na 5ª Cúpula 
dos BRICS, prevê energia como uma nova 
área para cooperação, mas ainda não estipula 
planos de ação. De forma mais concreta, 
naquela cúpula foi assinado o Acordo de 
Cooperação Multilateral e Cofinanciamento 
para o Desenvolvimento Sustentável dos 
bancos de desenvolvimento dos BRICS. 
Além do BNDES, a recém-criada estatal 
brasileira Segurobras (ABGF) pode ter voz 
importante nesse diálogo por conta de seu 
papel na gestão dos Fundos Garantidores 
para Cobertura de Riscos em Operações de 
Projetos de Infraestrutura de Grande Vulto. 

Todas as energias renováveis exigem a 
gestão de riscos socioambientais, e todos os 
BRICS são criticados por grupos domésticos 
e internacionais pela forma como admi-
nistram esses riscos. O Brasil é signatário 
de instrumentos que o obrigam, em tese, a 
consultar comunidades afetadas por grandes 
projetos, tais como a Convenção 169 da OIT 
sobre povos indígenas e tribais. Embora falte 
regulamentação, o país é o único dos BRICS 
que ratificou esse instrumento. Sempre ciente 
das enormes sensibilidades e limitações 
políticas relativas a minorias étnicas, o Brasil 
poderia promover, no âmbito dos BRICS, um 
debate sobre as melhores práticas referentes 
à gestão integrada da segurança energética 
e dos riscos socioambientais. 

Petras Shelton-Zumpano é doutorando em Ciência Política na Universidade 
de Xiamen, China
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COMÉRCIO
internacional
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V a n e s s a  E s t e v e s ,  d e  G e n e b r a

Christophe Bellmann
Em um cenário de f luxo de comércio internacional cada vez mais 
vigoroso, é preciso estabelecer regras globais para o mercado 
capazes de proteger as economias nacionais e o meio ambiente. 
Assim resume o diretor de programas do Centro Internacional 
para Comércio e Desenvolvimento Sustentável (ICTSD, na sigla em 
inglês), Christophe Bellmann, ao defender a necessidade de que os 
países busquem, nesse sentido, uma abordagem mais plurilateral. 
Aos países do grupo dos BRICS, sua mensagem é clara: o papel dos 
emergentes é essencial nas discussões sobre o ambiente, e o Brasil 
tem potencial para alcançar a posição de líder na América Latina
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R
eferência internacional nas questões 
de sustentabilidade, Christophe 
Bellmann alerta para os desafios dos 
próximos anos nessa área e destaca 

que os países devem encontrar equilíbrio, 
em seus acordos comerciais, de maneira 
que não prejudiquem o meio ambiente e 
também as possibilidades de abastecimento 
das populações. Segundo ele, o jogo está 
apenas no começo. Questões como emissão 
de gases poluentes, mudanças climáticas, 
energias renováveis e exploração dos 
recursos naturais, consideradas urgentes, 
dimensionarão os debates. Ao mesmo 
tempo, nos próximos 30 anos, milhares 
de pessoas passarão para a classe média 
e consumirão mais, com grande impacto 
sobre os recursos naturais e a segurança 
alimentar. “Avançamos e os conflitos cada 
vez mais vão se cristalizar em torno do 
comércio, com tensões entre produtores 
e consumidores”, prevê. Mas, otimista, ele 
acredita que em um momento, ou outro, 
isso levará à construção de uma solução 
em nível mundial.

O ICTSD, que busca influenciar a comu-
nidade internacional por meio de relatórios, 
publicações, seminários e conferências desde 
1996, com a promoção de ações globais 
sustentáveis, tem firmado parcerias com 
instituições públicas e privadas em vários 
países. Uma delas é o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). Em setembro 
deste ano, o Ipea, em conjunto com o centro 
internacional, promoveu o seminário Política 
comercial agrícola no Brasil: é possível promover 
o desenvolvimento econômico e sustentável?. 
Na ocasião, Christophe Bellmann abriu o 
evento e destacou os desafios da política 
comercial agrícola do Brasil. 

Ele diz que o sistema multilateral de 
comércio tem ocasionado distorções entre 
ambiente e mercado. E assinala que os países 
não podem mais pensar dessa forma, espe-
cialmente os BRICS, que, na opinião deles, 
não devem incorrer em erros das velhas 
nações. Também entende que não dá mais 
para esperar que a Organização Mundial do 
Comércio (OMC) responda às demandas 
dos países sobre como manter o equilíbrio 
e reduzir tendências equivocadas. 

Bellmann concedeu essa entrevista dias 
antes de a OMC fechar acordo histórico, em 
Bali, na Indonésia, durante movimentada 
conferência da entidade. Depois de intensos 
debates, a organização conseguiu concluir 
o primeiro pacto para facilitar o comércio 
global, desbloqueando a Rodada de Doha – 
encontro iniciado em 2001 para analisar regras 
e tornar o comércio mais ágil entre os países. 
O documento assinado, um marco para os 
159 países membros da OMC, é dividido em 
três temas: desburocratização do comércio, 
agricultura e promoção do desenvolvimento 
de nações pobres. Pelos cálculos, esse acordo 
poderá gerar um incremento de US$ 1 trilhão 
no comércio global. Após 12 anos de nego-
ciações frustradas, a OMC sai fortalecida 
por conseguir aprovar uma decisão que vai, 
sobretudo, reduzir barreiras comerciais. Nas 
páginas a seguir, Bellmann fala do papel dos 
países emergentes e das iniciativas e esforços 
para melhorar o ambiente em todo o mundo. 

Desenvolvimento – Qual é o papel dos BRICS para o 

meio ambiente atualmente e no futuro?

Bellmann – O papel dos países emergentes é 
essencial nas discussões sobre o ambiente. 
Principalmente nos países com crescimento 
forte em que vão se cristalizar as tensões 

em torno do ambiente, dos recursos 
naturais, do câmbio climático e outros. 
Com uma demanda elevada, proveniente 
da classe média dos países emergentes, 
todos os países deverão cada vez mais 
enfrentar a necessidade de encontrar um 
equilíbrio entre crescimento econômico 
e redução da pobreza, o que continua a 
ser um desafio importante. É a gestão 
viável dos recursos que os ambientam. 
Internacionalmente, nenhuma decisão 
global pode ser encontrada sem os BRICS.

Desenvolvimento – Como cada modalidade de economia 

(avançada, emergente, em desenvolvimento e subdesenvolvida) 

pode tomar a sua responsabilidade?

Bellmann – O problema é que os países 
emergentes dizem que, no começo, um 
dos princípios fundamentais na nego-
ciação era a responsabilidade comum, 
mas diferenciada. Ou seja, os países 
desenvolvidos deveriam dar o exemplo 
porque, historicamente, contribuíram 
mais. Mas eles dizem que a prioridade 
é não afetar o crescimento econômico, 
a segurança alimentar, a redução da 
pobreza e que não se pode exigir a 
mesma responsabilidade exigida dos 
países desenvolvidos. Depois estes 
colaborariam. Esse conflito se cristaliza 
sobre o nível de reciprocidade entre esses 
países. Não se sabe se os emergentes 
já são ricos com muitos pobres ou o 
contrário, mas é fato que devem ser 
tratados de forma diferente. Enquanto 
não resolvermos esse conflito será muito 
difícil progredir. 

Desenvolvimento – Na sua visão, o Brasil manifesta 

vontade de avançar rapidamente neste sentido?
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Bellmann – Como observador externo, há 
uma evolução bem-vinda com o número 
de iniciativas e esforços que foram feitos, 
com relação ao reflorestamento e com 
várias iniciativas interessantes, como a 
da mudança climática por meio de um 
programa de agricultura que limita as 
emissões. Do governo ao setor privado, 
parece que o Brasil vai em boa direção. 
O país pode fazer mais, enquanto ator 
importante na América Latina. Muitos 
se inspiram no Brasil. Há potencial para 
desenvolver uma posição de líder na região 
que acredito ser interessante.

Desenvolvimento – Qual o papel da Organização Mundial 

do Comércio (OMC) na proteção do ambiente?

Bellmann – A OMC não tem vocação para 
proteger o ambiente. Não foi concebida 
para tanto e não queremos transformá-la 
nesse intuito. Não queremos confiar a 
proteção do ambiente a uma instituição 
em que a prioridade é o comércio. No 
entanto, a OMC deve estar ciente de que 
o ambiente impacta no desenvolvimento 
econômico e que as normas que possui 
e que produzirá devem garantir que não 
sejam prejudicadas as possibilidades dos 
países de aplicarem medidas de proteção 
do ambiente. De qualquer maneira, as 
normas atuais não são problema.

Desenvolvimento – Alguns membros da OMC pensam 

que a questão do ambiente não pertence à organização, 

mas sim a outras agências. 

Bellmann – Acho que, primeiramente, 
a responsabilidade pertence a outras 
agências, mas não significa que a OMC 
deve ficar sem fazer nada. Há uma espécie 
de reconhecimento de que o comércio, 
ou algumas disposições, pode ter um 
efeito positivo no ambiente. Na Rodada 
de Doha há duas áreas, uma para a qual 
se faz necessária motivação ambiental e 
outra que exige negociações e liberações. 
A primeira refere-se aos bens e serviços 
ambientais. Na segunda, o comércio pode 

contribuir reconhecendo-as e difundindo 
tecnologias.

Desenvolvimento – O número de barreiras comerciais 

tem aumentado com o argumento do “ambiental”. A proteção 

tem sido a causa de fato?

Bellmann – Há vários tipos de barreiras e é 
necessário distingui-las, dadas as especifi-
cidades e as razões serem diferentes. Dos 
três grandes tipos de barreiras comerciais 
relativas ao ambiente, as duas primeiras 
provêm dos governos e a terceira do 
setor privado. Vimos muitas delas sendo 
criadas no contexto dos biocombustíveis, 
das medidas sanitárias e fitossanitárias, 

com incremento destas últimas. Uma 
das explicações é que as barreiras tarifá-
rias e tradicionais serão reduzidas com 
tendência a serem substituídas por medidas 
regulatórias. Se são barreiras comerciais 
ou medidas protecionistas, há debates, 
mas há, certamente, abusos. Contudo, o 
aumento responde ao nível de informação 
importante que o consumidor possui e 
à forma como os governos a veiculam. 

Desenvolvimento – É possível contextualizar mais sobre 

as barreiras que vêm do setor público?

Bellmann – A respeito das barreiras gover-
namentais sobre as energias renováveis, o 
aumento delas é originário de uma série 
de disputas na OMC, entre China, União 
Europeia, Canadá e Japão, justificadas pela 
maior produtividade e pelas perspectivas 
do setor. São as regras, uma espécie de 
quadro legal, que dão respaldo junto à 
OMC e permitem que os Estados que 
se consideram afetados defendam-se do 
protecionismo puro. Deve-se repensar e 

“Do governo ao setor privado, 
parece que o Brasil vai em 
boa direção. O país pode 

fazer mais, enquanto ator 
importante na América Latina”
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rever algumas dessas regras, principalmente 
no que se refere às energias limpas, ao 
antidumping e às medidas compensatórias. 

Desenvolvimento – E a respeito do setor privado?

Bellmann – Sobre esse setor há dois aspectos. 
O primeiro é a falta de medidas de controle 
que podem aumentar ou reduzir subsídios 
de acordo com os próprios interesses do 
setor. Às vezes, são apresentados standards 
perfeitamente válidos e interessantes, 
mas também há situações completa-
mente absurdas quando as medidas não 
são embasadas em provas científicas. 
No início, houve uma série de rótulos 
a respeito das emissões geradas pelo 
transporte de alimentos, mas não havia 
nenhuma visão global de toda a cadeia 
de produção e se foram considerados os 
diferentes resultados a que chegaríamos. 
Afirmar que essas medidas induzem ao 
erro pode ser perigoso. Não existem 
recursos possíveis e, nesse caso, não existe 
nenhuma disciplina internacional. O 
segundo aspecto é o fato de essas medidas 
serem capazes de responder à demanda 
dos consumidores, embora não haja 
preferência dos consumidores em guiar 
e informar os estabelecimentos sobre o 
reflexo dessas barreiras. Essa informação 
é utilizada como mais um instrumento 
de marketing.

Desenvolvimento – Como resolver esses problemas 

apontados pelo senhor?

Bellmann – No âmbito governamental, 
penso que já existem algumas regras esta-
belecidas e salvaguardas. Já no ambiente 
privado é muito mais complicado. Não há 
soluções imediatas. Talvez a abordagem 
seja mais promissora se for relacionada a 
alguns tipos de produtos, distribuidores 
e consumidores. Já existe algo no setor 
de biocombustíveis, como a questão da 
viabilidade, e da soja. Nesta há tentativas 
para reunir todos os atores envolvidos e 
definir uma abordagem comum, baseada 

em fatos científicos e que impede a 
proliferação desordenada dos standards, 
capazes de tornar a gestão impossível 
para os produtores e o enriquecimento 
arbitrário de uns diante de outros.

Desenvolvimento – Como as regras ambientais, 

adotadas unilateralmente em alguns países, podem afetar 

grandes exportadores agrícolas do Brasil?

Bellmann – Como na questão dos biocom-
bustíveis. União Europeia e Estados 
Unidos fizeram grande esforço para 
promover o uso de energias renováveis 
nos transportes, mas ao mesmo tempo não 
forneceram condições para assegurar que 
não haja mais emissões de gás, mesmo 
com ambas as ações impactando no 
efeito estufa. As normas discriminatórias 

já definidas também afetam e precisam 
ser constantemente revistas. Mas, além 
disso, o principal desafio são as normas 
do setor privado, contra as quais não se 
pode recorrer. E aí há a real necessidade de 
resposta proativa dos produtores agrícolas: 
como antecipar essa demanda e evitar a 
perda de quotas de mercado, já que não 
há como responder a diversos standards 
ao mesmo tempo.

Desenvolvimento – Estamos a caminho de uma 

Organização Mundial do Meio Ambiente?

Bellmann – Penso não ser realista, tampouco 
desejável. Quando falamos em meio 
ambiente, não é o mesmo que falar 
de comércio, em que é bem mais fácil 
estabelecer regras desde a base. Na 
OMC, temos as cláusulas “nação mais 
favorecida, tratamento nacional” e 
alguns princípios que podem declinar 
em normas. No ambiente não há base 
universal que possa ser aplicada a todos 
os problemas ambientais de maneira 
precisa. Até o princípio da preocupação 
é válido apenas em alguns casos. Há 
outros princípios, como o da soberania 
do Estado sobre os recursos biológicos, 
que não podem ser aplicados aleatoria-

PERFIL

Antes de atuar pelo International Centre 
for Trade and Sustainable Development 
(ICTSD), como responsável pelo levan-
tamento de fundos, administração e 
supervisão dos programas de pesquisa, 
em Genebra, Bellmann trabalhou na 
Coligação Suíça de Organizações de 
Desenvolvimento (SCDO). Nesta, como 
responsável pelo comércio multilateral e 
problemas de desenvolvimento sustentável, 
produziu vários artigos e trabalhos sobre 

a participação do público na Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e relacionados 
a disciplinas multilaterais em investimento 
estrangeiro direto, preferência comercial 
para países em desenvolvimento, reforma 
no comércio de agricultura e assistência 
técnica. Bellmann trabalhou, também, 
como associado de pesquisa na Comissão 
Econômica para a América Latina e Caribe 
(CEPAL), relacionando comércio e meio 
ambiente.

“União Europeia e Estados 
Unidos fizeram grande 

esforço para promover o uso 
de energias renováveis nos 
transportes, mas ao mesmo 

tempo não forneceram condições 
para assegurar que não haja 

mais emissões de gás”
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mente. Não há uma unidade conceitual 
quando se fala em ambiente, o que torna 
difícil construir uma organização única 
e global. A ideia é nos orientarmos pela 
noção de “regime complexo”, em que, em 
vez de uma organização especial, existem 
grupos harmonizados, componentes de 
uma cooperação internacional. Serão 
vários problemas particulares, como 
o da mudança climática, da pesca, da 
biodiversidade e da desertificação. É 
assim que o sistema vai evoluir, com 

convenções e regras sobre problemas 
ambientais específicos que formarão um 
painel de regimes de regulação capaz de 
responder às especificidades. Deixar de 
integrá-los numa única organização é 
um desafio, mas é assim que se garantirá 
unidade coerente.

Desenvolvimento – Quais são os grandes desaf ios 

ambientais no comércio multilateral? 

Bellmann – Os desafios aumentarão. Desde 
alguns anos, e na Rio +20, vimos com 
cada vez mais urgência o pensamento 
sobre o número de áreas que há 10 ou 20 
anos ninguém pensava. Há, obviamente, 
a mudança climática, mas há outros 
problemas relativos aos recursos naturais 
que são mais urgentes, dado o aumento 
e enriquecimento da população. Nos 
próximos 30 anos, milhares de pessoas vão 
passar para a classe média e consumirão 

mais, com mais impacto sobre os recursos 
naturais e sobre a segurança alimentar. 
Avançamos e os conflitos cada vez mais 
vão se cristalizar em torno do comércio. 
Tensões entre produtores e consumidores 
vão limitar as exportações e aumentar a 
demanda. Em um momento, ou outro, 
isso levará à construção de uma solução 
em nível mundial.

Desenvolvimento – A questão das emissões é importante. 

Como se articula o debate, hoje e no futuro?

Bellmann – Estabelecer novos parâmetros 
de debates é essencial, particularmente 
entre os países tradicionalmente desen-
volvidos e os BRICS. Não podemos ficar 
reféns dos Estados Unidos ou da União 
Europeia, que dizem não serem mais 
os únicos a produzir o problema e, por 
isso, a tudo a que eles se submeterem, 
os países emergentes também deverão.

Desenvolvimento – É adequado tratar o negócio de 

emissões como o mais urgente dos problemas ambientais, 

particularmente a mudança climática ?

Bellmann – Do ponto de vista de um 
economista, não é a melhor solução. A 
melhor seria impor taxas sobre emis-
sões, em vez de inventar um sistema 
complexo de comércio de direitos de 
emissão. É a lógica do “second best” – se 
não for possível fazer o melhor, faça 
aquilo que, sequencialmente, seria a 
segunda melhor coisa a ser feita para 
que o problema seja resolvido. É a 
lógica mais pragmática, e mais realista, 
e pode funcionar. Em política, há uma 
tendência de atribuição excessiva a 
emissões, fazendo com que o preço 
do carbono se mantenha baixo e não 
incentive muita gente a reduzi-las. Não 
é bem um problema fundamental do 
instrumento, mas da maneira como 
foi aplicado. Outra abordagem não é 
só ter sistemas nacionais de emissão, 
mas talvez mais global. Não devíamos 
estar preocupados em demorar muito.

“Estabelecer novos 
parâmetros de 

debates é essencial, 
particularmente entre os 
países tradicionalmente 

desenvolvidos e os BRICS”
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Desenvolvimento – É melhor favorecer negócios de 

tecnologias verdes ou limitar subsídios em comércios que 

afetam o ambiente? 

Bellmann – A OMC autoriza alguns países a 
usarem subvenções que caem na categoria 
green box (caixa verde), porque seus efeitos 
não afetam a competitividade. A OMC 
diz não haver limites para os estados as 
aplicarem, pois não há distorção mercado-
lógica. Nessa modalidade existem vários 
tipos de subvenções, algumas não têm 
nada a ver com o ambiente, mas é de fato 
possível efetuar pagamentos ambientais 
respeitando algumas condições. Mais, 
especificamente, na questão da agricultura, 
há matéria para melhorar as disposições 
da caixa verde da OMC, dado que foram 
definidas historicamente para autorizar 
alguns países a manter alguns tipos de 
subvenções. Mas no longo prazo a única 
justificativa relevante para exceções 
permanentes é a possibilidade de usar 
estas disposições para produzir bens 

públicos. Estes, na agricultura, podem ser 
ligados ao ambiente, à gestão dos recursos 
de água, à biodiversidade. Desse modo, 
poderia justificar-se uma intervenção do 
governo, pois nessas situações sabemos 
que há market failure. Esses bens não são 
passíveis de precificação. Sem intervenção 
do governo, há o risco de chegar a uma 
situação em que não sejam nem fornecidos, 
nem assegurados.

Desenvolvimento – Quais são as consequências para 

o ambiente de subsídios agrícolas, seja no Brasil ou em 

outros países?

Bellmann – O exemplo das subvenções 
agrícolas é relevante, como as subvenções 
no setor pesqueiro. O fato de alguns 
países subvencionarem massivamente 
suas respectivas agriculturas pode criar 
distorções no mercado e afetar a compe-
titividade de outros países, desencorajar 
o investimento em outros e pode levar 
a situações imperfeitas do ponto de 
vista ambiental. Nos Estados Unidos, 
ou na União Europeia, durante muito 
tempo a produção recebeu incentivos, 
mesmo em lugares não adequados à 
produção. Obviamente, isso se faz cada 
vez mais sem considerar a situação 
dos países pobres. Mas a evolução foi 
grande. Foi uma espécie de dumping 
que esses subsídios causaram em outros 
países. Hoje, o problema é mais ligado 
aos preços, cada vez mais caros e mais 
voláteis. Os preços eram muito baixos 
há dez anos e tinham tendência de baixa 
constante. Hoje os preços são muito 
elevados e voláteis. 

Desenvolvimento – Quais são as probabilidades de 

sucesso das negociações sobre bens e serviços ambientais 

na Rodada de Doha?

Bellmann – Na eventualidade de uma 
abordagem plurilateral, que agrupa 
uma massa crítica de países produtores 
e consumidores de bens e serviços 
ambientais, não deveria ser difícil 
chegar a um acordo, que poderia ser 
desenvolvido na base da lista de bens 
ambientais estabelecida na Cooperação 
Econômica da Ásia e do Pacífico (Asian- 
Pacific Economic Cooperation – APEC), 
e logo ser estendido e consolidado na 
OMC. Isso poderia constituir uma ação, 
certamente limitada, mas é um primeiro 
passo importante. Não é inimaginável 
arranjar a esses países uma vontade 
política para tanto, dado que Estados 
Unidos, União Europeia e mesmo a 
China parecem considerar essa opção 
de forma positiva. 

“Nos próximos 30 anos, milhares 
de pessoas vão passar para 

a classe média e consumirão 
mais, com grande impacto 
sobre os recursos naturais e 

a segurança alimentar”

Di
vu

lg
aç

ão

38 Desenvolvimento • 2013 • Ano 10 • nº 7838



39Desenvolvimento • 2013 • Ano 10 • nº 76

ARTIGO
W a l t e r  A n t o n i o  D e s i d e r á  N e t o

Os BRICS e suas afinidades na ordem internacional 

D
esde a virada do século XXI, 
análises baseadas em diferentes 
correntes teóricas das relações 
internacionais têm apontado 

para a ocorrência de uma transição gradual 
de poder em direção à multipolaridade no 
sistema internacional. No núcleo dessa trans-
formação estaria presente a transferência de 
poder econômico das potências tradicionais – 
Estados Unidos, Europa e Japão – para quatro 
principais potências emergentes – Brasil, 
Rússia, Índia e China, os BRICs –, às quais 
veio se juntar posteriormente, mormente para 
de forma simbólica representar o continente 
africano, a África do Sul.

Depois da quebra do banco Lehman 
Brothers em 2008 e da crise financeira 
internacional que a este evento se seguiu, 
ficou claro que a supremacia econômica 
do bloco ocidental estava sofrendo perdas 
irreparáveis relativas à ascensão das econo-
mias emergentes. Em outras palavras, a 
subsequente recuperação destes dois grupos 
em velocidades de crescimento bastante 
distintas em 2009 e 2010 acelerou o processo 
de redistribuição de poder econômico em 
favor dos emergentes.

Essa conjuntura, de taxas de crescimento 
baixas ou nulas no mundo desenvolvido 
e altas e sustentadas entre os emergentes, 
particularmente na China, levou à ante-
cipação da ultrapassagem do PIB chinês 
com relação ao japonês. De toda forma, os 
indicadores econômicos mundiais ao longo 
de 2012 e 2013 vieram demonstrando uma 
desaceleração do crescimento da China. 

Dessa maneira, a dependência dos mercados 
europeu e americano para o crescimento das 
exportações chinesas vem se mostrando como 
limitador da sustentabilidade da coexistência 
das duas velocidades de recuperação. Em 
última análise, reduz o ritmo a partir do 
qual a China alcança os Estados Unidos, 
ainda que este fenômeno não pareça ter 
potencial por si só para reverter a tendência 
da redistribuição do poder econômico, uma 
vez que a estagnação permanece na Europa.

No que se refere à política externa adotada 
pelo Brasil no período em que se observou 
a ascensão dessas economias emergentes, a 
partir do governo Lula (2003-2010)  passou-se 
a privilegiar, entre outras medidas, a formação 
de coalizões internacionais com outros países 
em desenvolvimento. Entre elas, listam-se 
o G-20 agrícola no âmbito da Reunião 
Ministerial de Cancun da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) em 2003; o 
Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do 
Sul (IBAS), iniciado também em 2003; as 
Cúpulas América do Sul – Países Árabes, 
a partir de 2005; as Cúpulas América do 
Sul – África, a partir de 2006; e as próprias 
Cúpulas BRICS, a partir de 2009, contando 
com a África do Sul desde 2011.

A formação dessas coalizões internacionais 
de caráter Sul-Sul teve como finalidade a 
promoção do diálogo político entre todas as 
partes, de forma a fechar posições conjuntas 
a serem tomadas com relação a diversos 
temas da política internacional.

No que tange especificamente aos BRICS, 
é forçoso reconhecer que, apesar de esse 

grupo de cinco economias emergentes repre-
sentar os principais destinatários do poder 
econômico que tem sido redistribuído em 
função da crise das potências ocidentais, a 
heterogeneidade na maneira de se inserirem 
internacionalmente limita a capacidade de 
ação conjunta na política global. 

Certamente, em alguns temas estas 
nações conseguem empregar uma visão 
comum. São exemplos o princípio das 
responsabilidades comuns, porém dife-
renciadas, para o caso das mudanças 
climáticas; a demanda na necessidade de 
contar com projetos e recursos regulares 
e previsíveis de cooperação por parte dos 
países desenvolvidos, no que diz respeito 
aos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio; e a própria responsabilização 
dos países desenvolvidos pelo estopim 
da crise financeira de 2008, com enfoque 
na necessidade de reforma, de fortaleci-
mento da legitimidade, de capitalização e 
de aumento de recursos das instituições 
financeiras internacionais.

Por outro lado, para que eles tenham ação 
mais concertada na política internacional, 
arestas precisam ser aparadas nos discursos 
de suas diplomacias no que se refere a outras 
áreas temáticas, destacando-se: terrorismo; 
direitos humanos; questão nuclear; e o 
pleito brasileiro, indiano e sul-africano por 
uma vaga no Conselho de Segurança da 
Organização das Nações Unidas. 

Walter Antonio Desiderá Neto é técnico de planejamento e pesquisa da 
Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (Dinte) do Ipea.
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INDICADORES

O desafio de ampliar 
a produtividade 

Nos últimos 30 anos, o Brasil reduziu a pobreza e os índices de desigualdades, fatores 
que contribuíram para o surgimento de uma nova classe média. Agora, o país está ciente 
de que precisa dar um salto qualitativo para manter taxas de crescimento sustentáveis. 
Para isso, terá que se esforçar para aumentar a produtividade. Estudos do Ipea e da 
SAE apontam para essa possibilidade. Um deles é o mapa das políticas públicas para a 
produtividade, com foco em determinantes microeconômicos, a ser lançado em 2014

A d r i a n a  N i c á c i o
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G
uarde bem a palavra: produti-
vidade. Ela estará no centro de 
todas as discussões sobre políticas 
públicas no Brasil e fará parte das 

principais preocupações do setor privado em 
2014. O norte-americano Paul Krugman, 
prêmio Nobel de Economia de 2008, explica 
por que o indicador entrou no radar dos 
intelectuais e do setor produtivo brasileiro: 
“A produtividade não é tudo, mas no longo 
prazo é quase tudo. A capacidade de um 
país melhorar seu padrão de vida ao longo 
prazo depende quase inteiramente de sua 
capacidade de aumentar a produção por 
trabalhador”. 

O Brasil amarga baixas posições interna-
cionais. Pelo ranking do Fórum Econômico 
Mundial, o país aparece em 56º em 2013, 
oito colocações a menos de onde estava no 
ano anterior. Se nada for feito, esse cenário 
pode se agravar, pois a produtividade do 
trabalho nas nações desenvolvidas cresce 
rapidamente. Nos anos 80, a diferença variava 
entre 180% e 200%, atualmente é de 300%, 
segundo dados do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea).

Na avaliação do ministro-chefe interino da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) e 
presidente do Ipea, Marcelo Neri, “aumentar 
a produtividade do trabalho é a forma mais 
garantida de sustentar a nova classe média 
e de manter o Brasil na trajetória de cres-
cimento com distribuição de renda, uma 
das principais características da economia 
nacional”. Na última década, o Brasil criou sua 
nova classe média pela combinação de uma 
forte redução da desigualdade com algum 
crescimento econômico. Um dado concreto 
é que a renda dos 10% mais pobres subiu 5 

vezes mais do que a dos 10% mais ricos no 
país. A desigualdade é grande e ainda há 
muito que avançar. Contudo, lembra Neri, há 
limites para a redução da desigualdade não 
acompanhada de crescimento econômico. “A 
felicidade geral da nação a longo prazo será 
mapeada pela produtividade”, diz o ministro. 
“Não há como fugir dessa equação.” 

Enfim, está claro que o Brasil só conseguirá 
manter taxas de crescimento sustentáveis se 
fizer um esforço maior para aumentar sua 
produtividade na economia. A questão, agora, 
é como fazer? A SAE e o Ipea decidiram olhar 
para o tema de maneira singular, como um 
grande desafio estratégico, elaborando um 
mapa das políticas públicas para a produti-
vidade, trabalho minucioso a ser apresen-
tado em 2014, com foco em determinantes 
microeconômicos. Hoje, o país possui cerca 
de 100 políticas públicas para aumentar 
a produtividade, dispersas entre os mais 
diferentes ministérios. Para o subsecretário 
da SAE, o doutor em economia Ricardo 
Paes de Barros, no entanto, há a necessidade 
de coordenar todas essas ações. O objetivo 
não é atacar em 100 diferentes frentes, mas 

“Aumentar a produtividade 
do trabalho é a forma mais 

garantida de sustentar 
a nova classe média e 
de manter o Brasil na 

trajetória de crescimento 
com distribuição de renda” 

Marcelo Neri, ministro-chefe interino 
da Secretaria de Assuntos Estratégicos 

(SAE) e presidente do Ipea

5 vezes
foi o quanto 

subiu a renda dos 10% mais pobres 
a mais do que a dos 10% mais 
ricos no país na última década
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contribuir com a questão mostrando um 
grande retrato da floresta; é muito mais ter 
uma visão dos diferentes caminhos do que 
escolher as rotas. “O mapa será importante 
para identificar os problemas”, diz. Paes de 
Barros lembra que o sucesso do Brasil na 
área social é grande, mas não é pleno. “Nossa 
preocupação é muito séria, pois temos siste-
maticamente aumentado a remuneração do 
trabalho a uma velocidade muito mais alta do 
que melhoramos a produtividade. No longo 
prazo, isso pode ser um problema”, observa. 

Os primeiros resultados de pesquisas já 
começaram a aparecer. A edição especial sobre 
produtividade do boletim Radar: tecnologia, 
produção e comércio exterior, publicação do 
Ipea, mostra que a produtividade do trabalho 
manteve, nas décadas de 1990 e 2000, cres-
cimento de apenas 1%, enquanto o Produto 
Interno Bruto (PIB) subiu em torno de 2%. 
Segundo o estudo, esse deslocamento pode ser 
atribuído ao aumento das taxas de ocupação 
e da participação no mercado de trabalho. No 
entanto, com o desemprego já em seu piso 
histórico, será quase impossível conquistar 
taxas mais elevadas de crescimento do PIB per 
capita sem um crescimento da produtividade 
do trabalho.

O desempenho setorial, contudo, varia 
muito. A agropecuária e a indústria extrativa 

O setor de serviços foi o que mais contribuiu para a variação do valor adicionado (VA) da economia brasileira entre 
2001 e 2009. No entanto, merece destaque a contribuição da indústria em 2004, com crescimento de 2,2%, e em 
2007, com crescimento de 1,5%. A agropecuária apresentou as maiores taxas de crescimento no período

A produtividade do trabalho agregada permaneceu praticamente inalterada entre 2000 e 2005, no patamar de 
R$ 19,5 mil por ocupação, alcançando R$ 21 mil em 2009. O destaque é para o setor de serviços, que manteve 
sua tendência de aumento a partir de 2005

Contribuição para o crescimento do VA total (2000-2009)
(Em %)

Agropecuária Indústria total Serviços
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Decomposição setorial da produtividade do trabalho agregada (2000-2009)
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Capa do estudo da SAE: trabalho lista 23 fatores em 7 
grupos de ações que elevam a produtividade

“Nossa preocupação 
é muito séria, pois 
temos sistematicamente 
aumentado a remuneração 
do trabalho a uma 
velocidade muito mais 
alta do que melhoramos 
a produtividade. No 
longo prazo, isso pode 
ser um problema”

Ricardo Paes de Barros, 
subsecretário da SAE
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tiveram taxas médias anuais de crescimento 
da produtividade do trabalho de 3,8% e 2%, 
respectivamente. Mas a indústria de transfor-
mação caiu 0,8%, revelando as dificuldades 
que têm atingido este setor no país nas últimas 
décadas. O setor de serviços – que representa 
67% do PIB – apresentou crescimento médio 
anual de apenas 0,6%. 

Um dos autores da pesquisa, o diretor- 
adjunto de Estudos e Políticas Setoriais 
de Inovação, Regulação e Infraestrutura 
(Diset) do Ipea, o economista Luiz Ricardo 
Cavalcante, diz que é fundamental melhorar 
o posicionamento das políticas públicas 
brasileiras em relação à produtividade. E 
diversas hipóteses podem explicar a falta 
de produtividade da economia, como baixo 
investimento em inovação, falta de mão de 
obra qualificada e gargalos na infraestrutura. 
“O grande desafio é conseguirmos entender, 
em cada segmento, quais são os determinantes 
mais importantes para o crescimento da 
produtividade”, diz Cavalcante.

O pesquisador do Ipea explica que não 
adianta dizer que é preciso aumentar a 
inovação, a qualificação e melhorar a infra-
estrutura em todo o país. “Simplesmente 
porque os recursos são limitados, não dá para 
fazer tudo ao mesmo tempo”, afirma. A saída 
para a elaboração de políticas públicas mais 
eficientes é conhecer e identificar quais são 
as necessidades de cada setor da economia 
e sugerir intervenções cirúrgicas, seja em 
educação ou inovação, por exemplo. “Quando 
conseguimos saber o que é importante para 
cada segmento, passamos a ter um portfólio 
de políticas com resultados mais efetivos num 
espaço de tempo menor”, adianta. 

Mas a produtividade é um indicador 
traiçoeiro e pequenos detalhes na base de 
dados e nos modelos de cálculos interferem 
muito nos resultados. O pesquisador do Ipea 
Alexandre Messa iniciou uma revisão dos 
diferentes métodos de cálculo da Produtividade 
Total de Fatores (PTF), que tenta medir 
a eficiência com que a economia usa seus 
recursos para gerar riqueza. A partir dessa 

A produtividade global dos BRICS
Para mensurar a produtividade, são considerados fatores como tecnologia, saúde, educação e macroeconomia. Entre os BRICS, 
a China é a mais produtiva, sobretudo por causa do baixo custo da mão de obra, com salários baixos e jornadas muito altas

Fonte: Relatório de Competitividade Global para 2013-2014, do Fórum Econômico Mundial.

29º
China 

53º
África do Sul 

56º
BRASIL

60º
Índia

64º
Rússia

Os dez mais competitivos
Pelo quinto ano consecutivo a Suíça lidera a lista das economias mais competitivas. O relatório combina dados estatísticos 
nacionais, internacionais e pesquisa de opinião com executivos. Na lista, dois tigres e oito nações há muito desenvolvidas

Fonte: Relatório de Competitividade Global 2013-2014, do Fórum Econômico Mundial.
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Suécia  
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Hong Kong

8º
Países Baixos

9º
Japão

10º
Reino Unido

A produtividade na América Latina
O Chile é quem está em melhor posição no continente. O Brasil caiu oito posições em razão de infraestrutura precária e concorrência 
Insuficiente. Entrou para o bloco intermediário, atrás da Costa Rica e México. Argentina, Paraguai e Venezuela disputam a lanterna

Fonte: Relatório de Competitividade Global 2013-2014, do Fórum Econômico Mundial.
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consolidação metodológica, será possível 
identificar as potencialidades e as limitações 
dos indicadores de produtividade. 

NOVA FRENTE  Em outra frente, a SAE lançou 
o estudo Determinantes da Produtividade do 
Trabalho para a Estratégia sobre Sustentabilidade 
e Promoção da Classe Média. Esse trabalho 
mostra que a distribuição de renda brasileira 
passou por profundas transformações ao 
longo da última década. O Brasil tornou-se 
um país inclusivo e o grau de desigualdade, 
historicamente elevado e resistente à queda, 
passou a cair de forma significativa. 

Nos últimos 30 anos, o Brasil viu o 
percentual de pobres cair, ao mesmo tempo 
em que a classe média aumentou. No período, 
a classe baixa diminuiu 21 pontos percentuais 
e a classe média subiu 14 pontos percentuais. 
Essa diferença de sete pontos percentuais 
representa os brasileiros que deixaram a 
classe baixa em direção à classe média. 
Atualmente, a classe média responde por 
mais da metade da população brasileira, o 
que significa que, se fosse um país, seria o 
12º mais populoso do mundo, com mais de 
100 milhões de habitantes, e o 18º maior 
mercado consumidor do planeta. 

Ao contrário do que se pode pensar, não 
foram as políticas de transferência de renda o 
fator mais importante para o surgimento dessa 
nova classe média, mas o trabalho. O estudo 
da SAE diz que cerca de 70% do contraste 
na renda per capita entre as classes baixa e 
média no Brasil ocorrem por diferenças de 
remuneração do trabalho. Além disso, cerca 
de 60% do crescimento da renda per capita 
da classe média atual resultam dos aumentos 
na remuneração do trabalho. 

A grande preocupação é que percentual 
tão grande de famílias tenha saído da pobreza 
pela inclusão produtiva e a produtividade 
praticamente se manteve intacta. Entre 2003 
e 2009, a remuneração média do trabalhador 
brasileiro subiu 30% e o PIB cresceu menos de 
20%. “De todos os períodos de crescimento 

“Quando conseguimos 
saber o que é importante 
para cada segmento, 
passamos a ter um 
portfólio de políticas 
com resultados mais 
efetivos num espaço 
de tempo menor”. 

Luiz Ricardo Cavalcante, 
diretor-adjunto da Diset do Ipea

Menor competitividade e mais inflação
A baixa produtividade tem conse-

quências desastrosas para a economia 
brasileira. Reduz a competitividade 
do setor privado, pressiona a inflação 
e a taxa de juros e inibe o crescimento 
econômico, segundo economistas ouvidos 
pela Desafios do Desenvolvimento. 

Estudo do Ipea mostra que nos últimos 
30 anos a produtividade dos trabalhadores 
da indústria de transformação despencou 
15%. No mesmo período, os chineses 
viram sua competitividade subir 808%. Se 
o leitor achar injusta a comparação com 
os chineses, pode comparar o Brasil com 
o Chile, onde a produtividade aumentou 
82,11% no período.

No ano passado, segundo dados 
do centro de pesquisas internacional 
The Conference Board, fundado nos 
Estados Unidos, a produtividade média 
do trabalhador brasileiro ficou 18,4% 
do desempenho médio do trabalhador 
norte-americano, com queda de 0,3% 
em relação ao ano anterior. Na prática, 
cinco brasileiros produzem a mesma 
riqueza que um norte-americano.

Todos esses números mostram que 
a produtividade no Brasil se mantém 
baixa. Mas, numa distorção tipicamente 
brasileira, os salários sobem pressio-
nados pelo desemprego inferior a 6%. 
A renda aumenta e o consumo cresce 
acima do Produto Interno Bruto (PIB), 
que não deve passar de 2,5% em 2013. 
Mas a baixa produtividade impede 
que a produção industrial acompanhe 
o salário do trabalhador, criando 
o cenário perfeito para alimentar 
a inflação. No esforço de controlar 
os preços, o Banco Central eleva os 
juros. E os juros altos atrapalham o 
crescimento. 

O aumento do consumo acima do 
PIB tem outro revés, pois consome a 
poupança interna. Atualmente, a taxa 
de poupança brasileira é de 15% e, para 
crescer com base em investimentos, o 
Brasil precisa de recursos externos, o 
que pode aumentar o déficit em conta-
-corrente. Como se pode ver, combater 
a baixa produtividade é fundamental 
para a saúde da economia brasileira.
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que a economia brasileira experimentou, desde 
a década de 60 até os dias de hoje, o período 
entre 2001 e 2010 foi aquele em que a taxa de 
crescimento da produtividade do trabalho 
foi menor em relação à taxa de crescimento 
da economia”, diz o estudo. E a conclusão é 
simples: houve baixa incorporação de novas 
tecnologias e de investimentos em capital físico.

“Se quisermos crescer no longo prazo, 
precisamos avançar nas políticas de produti-
vidade”, diz Marcelo Neri. Para o economista, 
a continuidade na trajetória de redução 
da desigualdade  e ampliação da renda do 
trabalho per capita passa a depender cada 

vez mais da produtividade à medida que o 
país se aproxima do pleno emprego. “Nesse 
contexto brasileiro, há lições de livro-texto 
a enfatizar na agenda, como a importância 
da poupança e da educação para garantir 
crescimento e equidade”, afirma Neri.

O Brasil incluiu 40 milhões de brasileiros 
pela formalização do trabalho, aumento real 
do salário mínimo e ampliação da renda das 
classes excluídas. Mas, em 2013, os altos 
custos do trabalho, com o aumento da renda, 
tiraram a competitividade e impediram a 
economia de crescer. “Depois de dez anos 
ininterruptos de redução da desigualdade, 

o Brasil ainda tem uma margem, mas não 
conseguirá avançar indefinidamente. O 
ganho de produtividade é a fonte ilimitada 
de crescimento com bem-estar da população”, 
afirma o ministro. Para aumentar a produtivi-
dade, diz, entre as questões a serem atacadas 
pelo poder público estão a qualificação do 
trabalhador e a intensificação na utilização 
de tecnologia para o trabalho e inovação. 

CENÁRIO INTERNACIONAL  O subsecretário da 
SAE, Ricardo Paes de Barros, lembra que, no 
início dos anos 1980, a produtividade brasileira 

Dez sugestões para aumentar a produtividade

As recomendações são do economista 
Jorge Arbache, professor da Universidade de 
Brasília e assessor especial da Presidência do 
BNDES para projetos de internacionalização 
e competitividade da economia brasileira.

FOMENTAR AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS   A 
produtividade média das MPEs é baixa. Como 
esse setor representa 99%, o desempenho 
contamina toda a produtividade da economia. 
São necessárias políticas que permitam o maior 
acesso das MPEs a mercados, tecnologias, 
inovação, capital humano e crédito, além de 
maior integração das MPEs às cadeias produ-
tivas mais sofisticadas, como as dos setores 
petroquímico, aeronáutico e agronegócio. 

INVESTIR NO CAPITAL HUMANO  A mão de 
obra é limitada e deficiente. É preciso dar 
mais atenção à educação básica, ajustar 
os currículos ao mercado de trabalho, 
aplicar recursos com base em resul-
tados e introduzir as melhores práticas 
de gestão, governança e transparência 
nas escolas. A educação profissional 
deve complementar o ensino regular 
e empresas precisam investir mais nos 
seus funcionários.

APLICAR RECURSOS NOS SETORES PRODUTIVOS   
É preciso elaborar políticas que incentivem 
investimentos em setores mais inovadores 
e intensivos em capital e tecnologia. 

APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS  É funda-
mental melhorar a qualidade da educação, 
saúde, segurança, mobilidade urbana e 
logística, reduzir os impostos, burocracia, 
custo do capital e insegurança jurídica.

AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO NAS CADEIAS GLOBAIS 

DE VALOR   O Brasil precisa produzir mais 
bens e serviços que tenham valor global. 
A participação em cadeias produtivas 
internacionais é um poderoso vetor de 
aumento da produtividade. 

AGREGAR VALOR AOS PRODUTOS  Promover 
marcas, investir em design, moda, tendên-
cias, novas tecnologias e em inovação tem 
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se igualava à da Coreia do Sul e era dez vezes 
maior do que a chinesa. O quadro é comple-
tamente diferente no momento. A China se 
aproximou do Brasil e a Coreia do Sul tem uma 
taxa quatro vezes maior do que a brasileira. 

Paes de Barros lembra que o estudo 
Determinantes da Produtividade do Trabalho 
aponta uma série de pontos que devem merecer 
atenção, como valorizar o trabalhador, diversi-
ficar os produtos, reduzir perdas em logística, 
aproveitar as oportunidades, diminuir os 
entraves burocráticos, expandir as fronteiras 
tecnológicas, investir em inovação e reduzir 
a rotatividade da mão de obra.

No Brasil, em julho deste ano, o professor 
da Universidade Columbia, economista José 
Alexandre Scheinkman, disse em entrevista 
à Folha de S. Paulo que nos Estados Unidos 
o foco atual dos estudos sobre produtividade 
é entender por que “duas firmas da mesma 
indústria, usando trabalhadores com o mesmo 
nível de educação (...), produzem quantidades 
diferentes”, isso no Brasil e nos Estados Unidos. 

De acordo com o Relatório de Competitividade 
Global para 2013-2014, do Fórum Econômico 
Mundial, “apesar do crescimento econômico 
robusto observado nos últimos anos, a América 
Latina continua a sofrer com as baixas taxas 

de produtividade”. Mesmo assim, entre 148 
países avaliados, o Brasil está na 56ª posição 
atrás do Chile (34ª), Panamá (40ª), Costa Rica 
(54ª) e México (55ª). 

Segundo o relatório, entre os motivos para 
tão baixa colocação está a falta de reformas estru-
turais e tributárias. “A região  latino-americana 
continua afetada pelo funcionamento das 
instituições frágeis, infraestrutura deficiente e 
ineficácia da alocação dos fatores de produção”, 
afirma o comunicado do Fórum Econômico 
Mundial. Os analistas do fórum dizem que 
as baixas posições são resultado de “um 
nível insuficiente de concorrência e de uma 
brecha em termos de formação e capacitação, 
tecnologia e inovação, que impede muitas 
companhias de avançarem para atividades 
de maior valor agregado”.

Para o economista Jorge Arbache, professor 
da Universidade de Brasília (UnB) e especia-
lista em produtividade, há iniciativas tanto 
públicas quanto privadas com impactos 
positivos sobre o indicador no Brasil. Ele cita 
os programas Bolsa Família, Microcrédito, 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), concessões, 
Mobilização Empresarial pela Inovação 
(MEI), reforma do Cade e criação da Agência 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão 
Rural como alguns exemplos. Mas destaca 
que “o desafio de elevar a produtividade no 
Brasil exige esforços de integração de políticas 
existentes com outras sugeridas, dentro de 
uma estratégia comum”.

No seu artigo Por que produtividade baixa?, 
Arbache escreveu que as causas da baixa produ-
tividade do Brasil são variadas e complexas e 
suas soluções requerem a participação de todos. 
“À medida que o avanço da produtividade 
pode proporcionar enormes benefícios em 
termos de crescimento econômico sustentado, 
competitividade internacional e geração de 
bons empregos e renda, parece-nos razoável 
sugerir que essa agenda deveria ser elevada 
à condição de prioridade nacional”. Como se 
pode ver, a produtividade será a agenda do 
Brasil a partir de 2014. 

o potencial de qualificar empresas para 
explorar mercados de alto valor agregado.

DIVERSIFICAR A ECONOMIA   A diversificação 
fortalece as cadeias produtivas, encoraja 
o investimento em inovação e tecnologia, 
reduz a dependência econômica de poucos 
setores, protege a economia de choques 
externos e ajuda a reduzir a volatilidade 
do crescimento.

ESTIMULAR A COMPETIÇÃO   É preciso reduzir 
os custos de entrada e saída de empresas 
nos mercados, remover obstáculos legais 
que inibem a competição e reduzir os 
oligopólios e monopólios.

ESTIMULAR A CULTURA DA MERITOCRACIA  
A meritocracia é condição para que 
as pessoas possam calcular os riscos 
de investir em capital humano e se 
interessar por empreendedorismo, 
inovação e tecnologia.

REDUZIR POBREZA E DESIGUALDADE  O 
aumento da produtividade dos pobres 
é o mais poderoso instrumento de 
inclusão social e eleva a produtividade 
média. É preciso ampliar a qualificação 
e o acesso dos grupos vulneráveis e 
microempreendimentos informais 
a mercados, crédito, informação e 
tecnologias.
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PERSPECTIVAS

Cinco pactos por 
um Brasil melhor 

Governo detalha os compromissos assumidos pela presidenta 
Dilma Rousseff em resposta ao clamor popular que emergiu das 
Jornadas de Junho. O Ipea, a SAE e o CDES foram convocados 
para contribuir com propostas para a implementação dos pactos
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C
onsideradas as mai ores manifesta-
ções populares da história do Brasil, 
as Jornadas de J unho escreveram 
suas reivindicações na agenda 

política do país. Ao se alastrarem pelas 
principais capitais, os protestos culminaram 
em confrontos com as forças de segurança 
pública e deixaram perplexos políticos e 
governantes. Era necessária uma resposta 
urgente. Diante da insatisfação popular, a 
presidenta Dilma Rousseff afirmou que é 
essencial ouvir a voz das ruas, aproveitar o 
momento para fazer novos avanços, ultra-
passando limitações políticas e econômicas, 
apontando soluções. Para tanto, propôs cinco 
pactos para as novas transformações brasi-
leiras: Mobilidade Urbana, Saúde, Reforma 
Política, Educação e Responsabilidade Fiscal.

Os pactos constituem as principais prio-
ridades do governo para o próximo ano. 
Até o momento, dentre os avanços obtidos 
destacam-se: o programa Mais Médicos, a 
alocação de R$ 143 bilhões em transporte 
coletivo urbano e a destinação dos recursos 
dos royalties e parte do fundo social do pré-sal 
para a Educação e Saúde.

A Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República - SAE/PR, o Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social (CDES) foram convocados a contribuir 
com propostas para a implementação dos pactos.

“Pode parecer atípico a esta altura da gestão 
apresentar uma nova agenda de governo”, 
observa Marcelo Neri, ministro-chefe interino da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos e presidente 
do Ipea. “Mas as manifestações acabaram dando 

um empurrão a uma agenda que o governo 
já acreditava; provocaram a convergência de 
esforços para dar mais consistência e força a 
muitos projetos que já existiam”.

A partir desta edição da Revista Desafios 
do Desenvolvimento, iniciamos uma série de 
reportagens sobre os pactos para as novas 
transformações brasileiras. A primeira da 
série é sobre Mobilidade Urbana. 

A presidenta Dilma Rousseff escalou a SAE e o Ipea para estudarem e apresentarem sugestões viáveis que 
possam melhorar os serviços públicos prestados à população
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O reajuste das tarifas e a má qualidade do transporte público foram o estopim das manifestações de junho, que tomaram as ruas de várias capitais do país
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MOBILIDADE
urbana

Sinal aberto para o 
transporte público
Para melhorar o serviço, reduzir as tarifas, garantir a gratuidade para 
os pobres e aliviar o trânsito, a saída é priorizar o transporte público

L e t í c i a  O l i v e i r a
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N
ão é apenas o Brasil que discute 
mobilidade urbana e nem o único 
país que cobra dos governantes 
o compromisso com esse tema. 

Cidades de todo o mundo vivem dois 
grandes desafios: o transporte e as práticas 
ideais para planejar e desenhar uma mobi-
lidade urbana sustentável. Em respostas às 
demandas populares, o governo propõe no 
pacto pela mobilidade urbana: a melhoria 
do transporte público, a redução das tarifas 
e maior transparência e controle social. Para 
tanto, alocou, além do já previsto no PAC 2, 
cerca de R$ 50 bilhões no setor. De forma 
complementar aos investimentos previstos 
pelo governo, o Ipea e a SAE apresentaram 
propostas para a implementação do pacto. 

AS PROPOSTAS  O Ipea e a SAE propõem 
iniciativas de estímulo ao uso do transporte 
público e de desestímulo ao transporte privado. 
Algo que os países desenvolvidos já fazem. Mas 
será necessário muito esforço do Ministério 

das Cidades – principal responsável pelas 
propostas no âmbito do governo federal –, 
estados e municípios para convencer as 
pessoas que têm carros a usá-los de forma 
mais racional, com a promessa de transporte 
público de qualidade. Principalmente nos 
grandes centros. 

A primeira proposta se refere à adoção de 
políticas compensatórias para a redução das 
tarifas do transporte público. Para alcançar 
seus objetivos a proposta prevê medidas 
como o aumento do combustível para o 
transporte privado (álcool e gasolina) e a 
transferência desses recursos para a redução 

do preço do diesel que abastece o transporte 
público e que representa cerca de 20% a 30% 
do valor das tarifas.

Três metodologias estão sendo conside-
radas. A primeira prevê um subsídio cruzado 
entre álcool/gasolina e o diesel utilizado 
pelo transporte público via Contribuição 
de Intervenção no Domínio Econômico 
(Cide). Para tanto, serão realizados pactos 
entre municípios, distribuidoras, empresas 
prestadoras de transporte público e União, 
com o estabelecimento de cotas de repasses 
de recursos. A finalidade dessa medida é zerar 
o custo do diesel utilizado no transporte 
público urbano. A segunda metodologia 
utiliza a mesma lógica da primeira, mas 
operada pelo próprio município. Para sua 
execução é necessária uma mudança na 
Constituição para tornar a Cide um tributo 
municipal. E a terceira se baseia em um 
subsídio cruzado entre a gasolina/álcool e o 
diesel via preço de realização da Petrobras, 
nos moldes do subsídio fornecido à atividade 
pesqueira. Nas três alternativas o objetivo é 

AS PROPOSTAS DO IPEA E DA SAE

02

Políticas sociais,  
como o transporte 
integrado social e a 
adoção de 
gratuidades para 
alguns segmentos

03

Diminuição do tempo 
de viagens no 
transporte público, 
com a adoção dos 
BRS e BRT, veículos 
leves sobre trilhos

01

Políticas compensatórias, como 
a redução das tarifas por meio 
de subsídios, a serem 
financiados pelos usuários do 
transporte individual

04

 Conjunto de 11 medidas 
de médio prazo sobre o 
financiamento da 
operação do transporte 
público, o planejamento 
urbano e a gestão dos 
transportes no país

PERSPECT I VAS

Em respostas às demandas 
populares, o governo propõe 

no pacto pela mobilidade 
urbana: a melhoria do 
transporte público, a 

redução das tarifas e maior 
transparência e controle social
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a diminuição do preço da tarifa do trans-
porte público financiada pelos usuários do 
transporte privado.Com essas propostas, 
além da redução das tarifas do transporte 
público, esperam-se outras vantagens como: 
(i) a diminuição da taxa de inflação, pois o 
impacto da redução das tarifas tende a ser 
maior do que do aumento dos combustíveis; 
(ii) a compensação de externalidades negativas 
impostas pelo uso intensivo do transporte 
privado, como engarrafamentos, acidentes 
e poluição;  (iii) a tributação progressiva, 
ou seja, quem mais utilizar gasolina e álcool 
pagará mais por isso e quem utilizar mais o 
transporte público será beneficiado. 

RISCOS  Mas há riscos. O governo poderá 
enfrentar resistência política de quem usa 
veículo particular. Além disso, o estímulo ao 
desenvolvimento de novas tecnologias para 
abastecer os transportes públicos, como a 
biomassa, poderá ser comprometido já que 
as propostas têm foco na eliminação do custo 
do diesel, e a indústria automobilística poderá 
vender menos. O controle social precisará 
ser massivo para que não haja desvios e se 
tenha, de fato, a redução das tarifas.

O economista Sérgio Margulis, respon-
sável pela Subsecretaria de Desenvolvimento 
Sustentável da SAE, analisou a viabilidade 
econômica das propostas e foi taxativo: 
“Certamente haverá um grande impacto e 
não há como conceber mobilidade urbana 
sem tais medidas no que se refere ao trans-
porte público. O governo está pensando 
nos mais pobres e, considerando o tamanho 
do país e as diversidades encontradas, as 
medidas pensadas realmente refletem os 
riscos apontados”.

Carlos Henrique Carvalho, pesquisador 
da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, 
Urbanas e Ambientais (Dirur/Ipea) que 
atuou na elaboração das propostas, lembra 
que a população foi para as ruas pedir mais 
transporte, menores tarifas e melhor aten-
dimento no setor público e essa proposta é 
um dos meios de garantir o atendimento 
a uma tendência moderna, de mobilidade 
urbana sustentável.

“Por isso são necessárias mudanças nas 
políticas econômicas aplicadas até então, 
que favoreceram o privado, a indústria 
automobilística, e seguravam a inflação. 
Essas medidas não estão de acordo com as 
políticas empregadas, que avançaram nos 
últimos anos e realizaram investimentos 
para favorecer a infraestrutura do transporte 
público. Agora, é necessário onerar o privado, 
melhorar o público e trazer o privado para 
o público, já que ele é de fato sustentável”, 
explica Carlos Henrique.

Cleandro Krause, outro pesquisador da 
Dirur, pensa na execução do Transporte 

“O governo precisa se 
preparar e consolidar 
os diversos projetos de 

lei que tramitam no 
Congresso Nacional de 
modo que se coadunem 

num projeto único, em que 
a fonte de recursos para 

pagar a gratuidade esteja 
estabelecida e contenha 

recortes de alcance e renda”.

Cleandro Krause, pesquisador do Ipea
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O desestímulo ao uso de veículos particulares ajudará a melhorar a mobilidade urbana
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Integrado Social (TIS) e manifesta uma séria 
preocupação. “O governo precisa se preparar 
e consolidar os diversos projetos de lei que 
tramitam no Congresso Nacional de modo 
que se coadunem num projeto único, em que 
a fonte de recursos para pagar a gratuidade 
esteja estabelecida e contenha recortes de 
alcance e renda”.

ACESSO AO TRANSPORTE PÚBLICO  O TIS é a 
segunda proposta e aborda políticas sociais 
para o transporte público. Essas políticas devem 
ser aplicadas em âmbito federal de forma 
pactuada e consolidam um dos aspectos mais 

importantes do pacto, que é o atendimento 
à parcela mais pobre da sociedade. Ela será 
beneficiada com a gratuidade do transporte 
público. Para tanto, propõe-se a utilização 
do Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚnico) e o critério 
de renda do Programa Bolsa Família para 
identificação dos beneficiários. Estima-se 
que mais de sete milhões de pessoas, nas 44 
maiores cidades brasileiras, sejam favore-
cidas. A implementação do TIS envolve um 
convênio entre os entes federados, a partir da 
adesão de estados, municípios e prestadoras, 
instituindo instrumentos para a melhoria da 
qualidade (integração do sistema), desone-

ração dos custos do sistema de transporte 
(justiça social e tributária) e mecanismos 
de transparência e controle social.

Entre as vantagens desta proposta está a 
mais justa das respostas ao clamor das ruas: a 
garantia de que a maior parte da população, a 
mais carente do sistema público, seja atendida 
com qualidade e sem precisar pagar a mais 
por isso. O TIS aumenta a integração com 
as demais políticas de governo, desonera o 
Estado, pois haverá contrapartida dos entes 
federados, e proporcionará a aplicação de 
novas tecnologias que otimizem o sistema.

A gestão e regulação será compartilhada, 
com participação do Congresso Nacional, 

Pensem em acesso, não em transporte
Essa é a mensagem da UN-Habitat, agência da ONU que, 

desde 1978, tem a missão de promover o desenvolvimento social 
e ambientalmente sustentável dos assentamentos humanos e 
a realização de moradia para todos. Em sua próxima reunião 
global, em fevereiro de 2014, em Caracas, a UN-Habitat vai 
discutir uma série de propostas para melhorar o sistema 
de transportes urbanos das grandes metrópoles, apontadas 
no Relatório Global sobre Assentamentos Urbanos 2013.

Em todo o mundo, sobretudo nas economias emergentes, 
as grandes cidades enfrentam os desafios similares, como os 
congestionamentos diários no trânsito. Isso porque, segundo 
o Relatório Global da UN-Habitat, sucessivos governos têm 
priorizado investimentos em soluções como o alargamento 
de ruas e a construção de viadutos. Ou seja, a opção prefe-
rencial pelo transporte privado e individual. E isso fez com 
que fossem adiados outros problemas, principalmente os 
ambientais, a poluição sonora e os acidentes de trânsito – que 
não são resolvidos com construção de novas infraestruturas.

 O Relatório 2013 então propõe uma mudança de paradigma. 
Ao invés de pensar em “transportar”, a ideia é adotar o conceito 
do “acesso”. Não a acessibilidade sofisticada hoje utilizada para 
deficientes físicos. Mas algo bem mais básico: para que contingentes 
humanos possam ser transportados de casa para o trabalho, é 
preciso que tenham acesso a algum tipo de transporte. Ou seja, 
precisam ter acesso a pontos de ônibus e a estações de metrô 
onde eles passem com regularidade razoável. E precisa-se de 

acesso a vias públicas preparadas, com faixas exclusivas para 
ônibus, por exemplo.

Segundo o Relatório 2013 da UN-Habitat, a prioridade total 
deve ser para os não motorizados (pedestres e bicicletas) e para o 
transporte público. O formato urbano é um componente essencial 
do planejamento para uma boa mobilidade, e este deve ocorrer 
em diferentes escalas geográficas, incorporando uma abordagem 
multimodal. Transporte urbano de mercadorias deve ser integrado 
ao planejamento urbano e ao design das cidades. Por fim, dificultar 
o transporte individual, a começar pela adoção do rodízio.

Uma das propostas para melhorar o transporte é a construção de mais linhas de metrô
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da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e 
de empresários. Como resultado, espera-se 
a redução das tarifas do sistema público 
para toda população, na medida em que 
aumenta a demanda para os transportadores, 
com diminuição da taxa de inflação, maior 
transparência e controle social. 

Todavia, a implementação do TIS repre-
sentará impacto orçamentário, tanto do lado 
das despesas, pois o governo federal deverá 
arcar com os custos das gratuidades, como 
do lado da receita, pois a desoneração é um 
dos fatores de atração dos diferentes atores 
envolvidos. No entanto, isso se dará no longo 
prazo e de maneira escalonada no tempo, 
proporcionando ganhos sociais imediatos.

BRTS E BRSS  A terceira proposta visa a 
proporcionar deslocamentos em menor 
tempo àqueles que usufruírem dos transportes 
públicos urbanos. Para tanto, pretende-se 

implantar Bus Rapid Service (BRSs) e Bus 
Rapid Transit (BRTs). Essa medida deve 
ser executada por meio de convênios entre 
estados, municípios, Distrito Federal e 
empresas de transporte. Essa é a proposta 

mais interessante, segundo o economista 
Sérgio Margulis.

“Os BRTs são muito promissores, viáveis. 
Assim como os BRSs, aliviarão o sistema e 
otimizarão o tempo dos usuários. Portanto, 
são alternativas atraentes. Uma opção de 
transporte rápido no custo efetivo em 
qualquer cidade. Dada a velocidade, a 
confiabilidade, atrai todas as classes sociais. 
Dados os operadores e os custos relativa-
mente baixos para construção e operação, 
são flexíveis e adaptáveis para lidar com 
especificidades locais”, declara. “Diversas 
experiências nacionais já comprovam isso”. 
Sem contar que a fonte de financiamento já 
existe, o PAC 2: Cidade Melhor.

SAE e Ipea estão propondo mais onze 
medidas de médio prazo que versam sobre 
o financiamento da operação do transporte 
público urbano, o planejamento urbano e a 
governança e a gestão do transporte público 
no país. 
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“Certamente haverá grande 
impacto e não há como 

conceber mobilidade urbana 
sem tais medidas no que se 

refere ao transporte público. 
O governo está pensando nos 
mais pobres e, considerando 

o tamanho do país e as 
diversidades encontradas, as 
medidas pensadas realmente 
refletem os riscos apontados”

Sérgio Margulis, economista

A implantação de corredor de ônibus é outra proposta para o pacto pela mobilidade urbana, mas será preciso conscientizar os condutores de veículos
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ARTIGO C a r l o s  H e n r i q u e  R i b e i r o  d e  C a r v a l h o

O desafio de aumentar a atratividade do 
transporte público urbano no Brasil 

O
s dados da última Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF) 
mostram que as famílias brasileiras 
comprometem cerca de cinco 

vezes mais a sua renda com os gastos em 
transporte privado do que com o transporte 
público. Sem que haja políticas consistentes 
de aumento da atratividade dos sistemas de 
transporte público, em um ambiente de estí-
mulo ao uso e aquisição de veículos privados 
no Brasil, a tendência é que essa diferença 
cresça ainda mais no futuro.

A perda de atratividade do transporte 
público fica clara quando se analisam os 
gastos com transporte urbano em função da 
renda das famílias. Ao contrário da Europa, 
por exemplo, onde as famílias de mais alta 
renda e com alto índice de motorização 
utilizam intensivamente o transporte público, 
no Brasil constatou-se, pelos dados da POF, 
um perfil bastante diferente. Os gastos com 
transporte público sobem até um determinado 
nível de renda (mediana de renda per capita 
familiar). A partir desse ponto, os gastos 
em transporte público caem fortemente, 
indicando que as famílias mais ricas evitam 
esse serviço público (elasticidade-renda 
negativa). Mesmo no estrato social em 
que há aumento no gasto com transporte 
público com a elevação da renda per capita 
(metade das famílias mais pobres), esse 
aumento é proporcionalmente menor do 
que a variação dos gastos com transporte 
privado. Isso indica que o ganho tímido de 
demanda do transporte público verificado 
nos últimos anos no Brasil, em função do 
aumento de renda dos mais pobres, na 

verdade mascara um fenômeno de perda 
de mercado do transporte público para 
o transporte individual, principalmente 
em relação às motocicletas que, de acordo 
com a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD 2012), tiveram um 
avanço significativo nas classes de renda 
mais baixas usuárias de transporte coletivo.

Essa perda de mercado do transporte 
público fica clara quando se analisam os 
gastos per capita com transporte privado. 
Observa-se que em todos os estratos sociais 
há uma elevação mais do que proporcional 
nesses gastos em situações de elevação 
de renda (demanda elástica), indicando a 
propensão das famílias em gastar cada vez 
mais com veículos privados à medida que 
ficam mais ricas.

Do ponto de vista do bem-estar indi-
vidual, não haveria problema nessa maior 
propensão ao consumo de transporte privado. 
Pelo contrário, pode-se considerar positivo 
o fato de a população pobre ter acesso a 
bens duráveis em períodos de expansão de 
renda. O problema é que, à medida que se 
intensifica o uso do transporte individual 
nas cidades, aumentam-se as deseconomias 

urbanas e a qualidade de vida da população 
fica comprometida em razão da elevação 
dos congestionamentos, poluição veicular e 
acidentes de trânsito, problemas que atingem, 
sobretudo, os moradores das grandes metró-
poles brasileiras.

Mas como lidar com esse fato? De que 
maneira na Europa o transporte público 
consegue atrair usuários de alta renda? Não 
há fórmula mágica, mas, com certeza, as 
soluções passam por medidas que aumentem 
a atratividade do transporte público em 
relação ao individual, principalmente em 
períodos de forte expansão da renda. Nesse 
contexto, medidas restritivas que envolvem 
ônus financeiros aos usuários de transporte 
privado (pedágios, tarifação de estaciona-
mentos, taxação da gasolina, etc.) passam 
a ter destaque, apesar das críticas sobre a 
exclusão dos mais pobres. Em outra linha, as 
medidas de ampliação dos espaços exclusivos 
do transporte público tornam-se bastante 
interessantes por possibilitarem maior equi-
dade no uso do espaço urbano e também 
maior justiça social.

Independentemente das medidas concretas, 
o importante é que os dirigentes públicos 
e privados busquem permanentemente 
o caminho da redução das desigualdades 
existentes nos sistemas de mobilidade urbana 
no país, melhorando a competitividade e a 
atratividade do transporte público em relação 
ao individual e, dessa maneira, contribuindo 
para tornar nossas cidades mais inclusivas e 
sustentáveis. 

Carlos Henrique Carvalho é técnico de planejamento e pesquisa do Ipea

“Não há fórmula mágica, 
mas, com certeza, as soluções 

passam por medidas que 
aumentem a atratividade 
do transporte público em 

relação ao individual” 
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NOBEL DE 
economia

Três visões inovadoras 
do mercado

O Prêmio Nobel de Economia de 2013 foi dado a Eugene Fama, a Lars Hansen e a Robert Shiller, três 
norte-americanos que contribuíram com pesquisas nas áreas de precif icação de ativos f inanceiros 
e de previsão dos movimentos desses preços no longo prazo. Essas pesquisas mudaram a forma 
como milhões de pessoas realizam seus investimentos e como os governos lidam com o mercado

M a r c e l o  d e  S a l e s  P e s s o a *
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O 
mercado financeiro é um conjunto 
de instituições que permitem a 
negociação de ativos financeiros. 
As pessoas usam esses ativos como 

mecanismos para transportar recursos no 
tempo e entre diferentes cenários econô-
micos. Por exemplo, quando você toma 
um empréstimo para comprar uma casa, 
move sua renda do futuro para o presente. 
Se você poupa para a aposentadoria, leva 
seus ganhos de hoje para 30 anos à frente. 
Ao contratar o seguro de um carro, carrega 
dinheiro para o cenário em que seu veículo 
foi roubado. Em todas essas situações, está 
usando ativos financeiros.

A utilidade dos ativos financeiros, portanto, 
está ligada à necessidade de reorganização de 
recursos no tempo, para melhor satisfação 
dos diversos planos de consumo e de inves-
timento. Nada disso, porém, seria possível se 
esses ativos não fossem bem precificados, se 

seus preços não refletissem adequadamente 
seus riscos. Quem aplicou na empresa OGX, 
do empresário Eike Batista, quando o preço 
dessa ação era R$ 15 conseguiria realizar seu 
objetivo de consumo, hoje, ao valor de R$ 
0,15 por ação?

O prêmio Nobel de Economia de 2013 
foi dado a Eugene Fama, a Lars Hansen e a 
Robert Shiller. Esses três norte-americanos 
obtiveram resultados relevantes nas áreas 
de precificação de ativos financeiros e de 
previsão dos movimentos desses preços no 
longo prazo. A grande surpresa em relação à 
seleção deste ano foi a aparente contradição 
entre as teorias dos premiados. Alguns consi-
deram esse Nobel de Economia para Fama 
e Shiller como premiar Friedman e Keynes, 
ou conceder o Nobel de Física a Copérnico 
e a Ptolomeu ao mesmo tempo.

Para Shiller, as pessoas cometem erros 
sistematicamente devido a vieses psicológicos 

e isso explica certos movimentos nos preços 
das ações. Segundo Fama, no agregado, os 
mercados comportam-se de forma eficiente, 
com agentes tomando atitudes perfeitamente 
racionais. A teoria de Hansen também mostra 
como estimar modelos baseados na hipótese 
de racionalidade.

Shiller ficou famoso por prever bolhas e 
crises. Fama diz nem ao menos saber o que 
significam bolhas no mercado financeiro. 
Essas visões distintas têm consequências para 
políticas públicas. Por um lado, justificam 
uma observação mais atenta dos mercados 
pelos bancos centrais. Por outro, sugerem 
desregulamentação. Ao final desse debate, 
porém, sempre haverá um vencedor: a 
ciência econômica.

EUGENE FAMA  A explicação para esse fenômeno 
era a eficiência do mercado financeiro: os 
preços refletem rapidamente toda a infor-
mação disponível. Esse reflexo dos dados nos 
preços se dá por meio da competição entre 
os investidores por maiores ganhos. A busca 
por retorno leva cada investidor a investigar 
todas as informações possíveis e a usá-las 
em suas transações. Assim, num mercado 
eficiente, nenhuma estratégia baseada em 

Eugene Fama, 74, é professor de 
finanças na Universidade de Chicago. 
Quando ainda era aluno de graduação, 
Fama conseguiu estágio na firma de 
um dos seus professores. Seu trabalho 
era fazer previsões para o mercado 
financeiro. Especificamente, a tarefa 
era criar regras de negociação que 
gerassem retorno para o investidor. 
Naquela época, notou que as estra-
tégias funcionavam bem quando 
eram testadas nas séries históricas 
dos preços das ações, mas, fora 
dessa amostra, com dados novos, 
elas falhavam.

1970
foi o ano em 

que Fama criou o termo Mercado Eficiente
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informações passadas poderia ser capaz de 
gerar ganho elevado, pelo simples fato de 
que elas já estariam contidas nos preços.

Por exemplo, suponha que alguém, usando 
uma série pública de dados históricos, previsse 
a alta do preço de uma ação. Imediatamente, 
esse investidor tentaria comprar a ação. 
Como a informação é pública, o vendedor 
também saberia da alta e ajustaria o preço de 
venda até o ponto em que este refletisse essa 
previsão. Por isso, o comprador da ação não 
teria retorno excessivo com sua estratégia: o 
preço da ação daria um salto imediato e não 
ao longo do tempo. O preço dos ativos se 
ajustaria sempre muito rapidamente a cada 
informação nova, variando da mesma forma 
aleatória que a chegada de informações.

Hoje, essas noções sobre mercados 
eficientes estão bastante consolidadas na 
academia, mas não existiam na época em 
que Fama era aluno de graduação e tentava 
encontrar uma forma de ganhar dinheiro no 
mercado financeiro. Não existiam porque 
o seu criador foi exatamente Eugene Fama. 
Apenas no segundo ano de seu doutorado 
na Universidade de Chicago, ele começou 
a entender a falha de suas estratégias de 
negociação. Nessa época, conversava muito 
com Merton Miller, que receberia o prêmio 
Nobel de Economia em 1990. Miller e outros 
pesquisadores estavam estudando o que 
aconteceria com os preços se os mercados 
funcionassem perfeitamente e sugeriu esse 
tema para a tese de doutorado de Fama. 
Como já havia trabalhado com modelagem 
de séries financeiras na época do estágio 
da graduação, ele aceitou rapidamente a 
proposta.

A ideia de Fama era mostrar que a distri-
buição dos retornos das ações tinha 
mais valores extremos do que uma 
distribuição normal. Além desse 
resultado, realizou testes que 
evidenciaram a imprevisi-
bilidade dos preços das 
ações no curto prazo. 
Nesse momento, Fama 

entendeu perfeitamente por que suas estraté-
gias não funcionavam: os preços seguiam um 
passeio aleatório. Essa tese foi publicada como 
artigo em 1965. Em 1969, ainda estudando 
o comportamento dos preços, com outros 

pesquisadores, Fama revelou o que acontece 
com o valor de uma ação quando ocorrem 
eventos relacionados à firma, tais como 
divulgação de lucro, anúncio de fusão, etc. 

Nesse artigo, estudou especificamente o 
caso do anúncio de desdobramento do número 
de ações. Como resultado, mostrou que o 
preço dava um salto no dia desse anúncio, 
refletindo a informação rapidamente. Para 
conseguir isso, Fama criou uma metodologia 
que é usada ainda hoje em centenas de 
trabalhos científicos e práticos, até mesmo 
em decisões judiciais sobre casos de fraude 
financeira e de insider trading.

A inovação conseguida por Fama foi 
associar o estudo de eventos ao modelo de 
precificação de ativos de capital (CAPM) 
criado apenas cinco anos antes. Esse modelo 
deveria ser usado para isolar o efeito do 
evento de outras influências sistêmicas sobre 
o preço do ativo. Dessa forma, o pesquisador 
poderia ter mais segurança em sua previsão 
sobre o comportamento do ativo nos diversos 
cenários relacionados à firma.

Até o trabalho de Fama,  acreditava-se 
que eficiência de mercado significava 
preços seguindo um passeio aleatório. A 
documentação desse fenômeno começou 
com a tese de doutorado do matemático 
francês Louis Bachelier em 1900 e conti-
nuou com os trabalhos de Burton Malkiel, 
autor do best-seller Um Passeio Aleatório 
por Wall Street.

Na verdade, hoje, devido à contribuição 
de Fama, sabe-se que os retornos esperados 
de equilíbrio podem variar no tempo de 
forma previsível: os preços podem não 
ser aleatórios. A inovação no conceito de 
eficiência criado por ele foi mudar o foco 
para a diferença entre o retorno esperado 
observado e o retorno esperado segundo 

um modelo de precificação. Essa 
diferença, sim, não 
poderia ser prevista 
com base nas infor-
mações disponíveis. 
Isso quer dizer que um 

Mercado Eficiente
O termo Mercado Eficiente e a 

definição que temos hoje a respeito 
de eficiência de mercado foram 
criados por Fama em 1970. Sua 
intenção original era publicar um 
artigo no qual revisaria a litera-
tura sobre testes de eficiência no 
mercado financeiro. Ele organizou 
esses testes em três categorias, 
separando a eficiência em: fraca, 
semiforte e forte. No primeiro caso, 
informações históricas já estariam 
refletidas nos preços; no segundo, 
informações públicas em geral; e, 
no terceiro, informações privadas. 
Essa organização ajudou a academia 
a entender e a trabalhar com a 
hipótese de mercados eficientes.
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investidor pode até prever preços, mas não 
vai conseguir tirar proveito disso para obter 
ganho econômico.

NOVO MODELO  Antes de testar a eficiência 
de mercado, seria preciso, então, selecionar 
um modelo que explicasse como o risco e o 
retorno dos ativos estão relacionados. Depois, 
os pesquisadores deveriam calcular a diferença 
entre o retorno médio observado do ativo 
e o retorno médio segundo esse modelo de 
precificação, i.e., o retorno médio controlado 
para o risco do ativo. Essa diferença recebeu 
o nome de alfa. De acordo com a teoria de 
Fama, se os mercados fossem eficientes, os 
investidores não conseguiriam, em média, 
encontrar alfa diferente de zero, ou seja, não 
conseguiriam retorno sem risco.

Ao definir eficiência dessa forma, Fama 
causou enorme impacto na indústria de 
fundos de investimento. O alfa passou a 
ser a pedra filosofal dos gestores dos fundos 
ativos. Porém, se o mercado fosse eficiente, 
em média, esses fundos não conseguiriam 
gerar ganho para seus cotistas. Esses inves-
tidores, então, procurariam fundos passivos, 
que replicam índices de mercado, como o 
Ibovespa. Isso porque esses últimos realizam 

análises mais simples, cobrando taxas mais 
baixas para desempenhos semelhantes aos 
dos primeiros.

De fato, segundo Fama, se observarmos 
a distribuição dos alfas de todos os fundos 
que fazem estratégia ativa, veremos que essa 
distribuição está centrada no zero e que há 
uma cauda direita e uma cauda esquerda 
de mesmo tamanho. Isso significa que, em 
média, esses gestores não geram ganhos, 
mas há bons e maus gestores. No entanto, 
após considerarmos os custos, apenas 3% 
dos fundos ativos entregariam retorno a 
seus cotistas.

A indústria de fundos índices se desen-
volveu bastante por causa desses resultados. 
Por exemplo, em 1976, influenciado por essa 
literatura e por sua própria pesquisa quando 
fazia doutorado em Princeton, John Bogle 

criou o Vanguard 500, o primeiro fundo índice 
da história disponível para investidores em 
geral. No momento da criação, esse fundo 
tinha um patrimônio líquido de US$ 11 
milhões. Hoje, a Vanguard é a maior gestora 
de ativos do mundo, com um patrimônio de 
US$ 2 trilhões.

Inicialmente, o modelo de precificação 
escolhido para o cálculo do alfa e para os 
testes de eficiência de mercado era o CAPM. 
Havia, então, a necessidade de testá-lo antes 
de poder usá-lo amplamente. O primeiro 
teste bem-sucedido do CAPM foi realizado 
por Fama junto com MacBeth em 1973. A 
metodologia criada por eles ainda é usada 
por economistas e estatísticos em análises 
de dados em painel.

O CAPM se saiu bem no teste inicial 
de Fama e MacBeth. Suas previsões foram 
observadas nos resultados usando séries 
históricas do mercado financeiro. A partir 
da década de 80, porém, diversos estudos 
documentaram anomalias: regularidades nos 
dados não explicadas pelo modelo CAPM. 

Em 1992, Fama, num artigo com French, 
uniu todas essas anomalias numa demons-
tração coerente das dificuldades do CAPM 
de explicar os dados. O objetivo era tentar 
entender como os fatores descobertos na 
década anterior (valor de mercado; e razões 
entre valor contábil e valor patrimonial, entre 
lucro por ação e preço e entre dívida e valor 
de mercado) atuariam em conjunto numa 
análise sobre as diferenças entre os retornos 
médios dos ativos. Esse artigo tornou-se o 
trabalho científico de finanças mais citado 
nos últimos 30 anos.

De acordo com Fama, ele dera um “tiro 
certeiro no coração do CAPM”: demonstrou 
que o risco sistemático, tal como medido 
pelo modelo na variável beta, não explicava a 
diferença entre os retornos médios dos ativos. 
O risco era, na verdade, multidimensional: 
variáveis como valor de mercado e razão entre 
valor contábil e valor patrimonial afetam a 
decisão dos investidores sobre quanto prêmio 
de risco devem demandar de uma ação. 

A metodologia de Estudo de Eventos de Fama permite detectar salto no valor do ativo no dia de anúncio relevante 
para a firma e comportamento aleatório nas demais datas: uma evidência da eficiência do mercado
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De acordo com a teoria de 
Fama, se os mercados fossem 
eficientes, os investidores não 

conseguiriam, em média, 
encontrar alfa diferente de 

zero, ou seja, não conseguiriam 
retorno sem risco
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De posse dessa informação, muitos fundos 
passaram a montar carteiras com base nos 
fatores de Fama e French. Estudos mostram 
que, se um investidor americano aplicasse 
dessa forma em 1993, logo após a publicação 
do artigo, e mantivesse essa estratégia por 10 
anos, teria 30% a mais que o retorno do índice 
de mercado ao final do período. O trabalho 
de Fama abriu diversas veredas nas pesquisas 
em finanças e nas práticas do mercado. 

LARS HANSEN  O modelo CCAPM faz parte 
de um conjunto de modelos econômicos nos 
quais um agente representativo racional toma 
decisões sobre o quanto consumir ao longo do 
tempo. Inicialmente, macroeconomistas usaram 
esses modelos para explicar o crescimento 
econômico. A partir da década de 70, foram 
propostas adaptações para avaliar também o 
comportamento dos preços dos ativos.

A teoria contida no CCAPM encontrou 
grande aceitação na academia, mas ainda 
restava colocá-lo à prova, confrontando-o 
com os dados. Dada a complexidade do 
modelo, seus testes estatísticos formais foram 
possíveis apenas após o uso da metodologia 
criada por Hansen: Generalização do Método 
dos Momentos (GMM, na sigla em inglês). 
Antes da GMM, qualquer teste do CCAPM 

envolveria, necessariamente, o teste conjunto 
de uma série de hipóteses a respeito dos 
dados e do próprio modelo. Então, se esse 
teste falhasse, qual das hipóteses deveria ser 
rejeitada? Hansen conseguiu contornar esse 
problema com um método que permitia a 
estimação de equações não lineares com base 
em hipóteses mais fracas a respeito dos dados. 

Além disso, seu método era tão geral que 
diversas outras metodologias clássicas de 
estimação passaram a ser vistas como casos 
especiais da GMM. Isso atraiu a academia 
porque, uma vez que você tenha a solução 
geral, as respostas de problemas específicos 
são obtidas facilmente.

Numa entrevista recente para a revista 
Times, Hansen resume seu trabalho como 
“uma forma de estudar sistemas compli-
cados usando informação limitada”. Esse 
entendimento dos problemas a partir de 
poucas hipóteses também é apreciado na 
ciência econômica, pois diminui o trabalho 
de confrontação daquilo que foi assumido 
em relação aos dados, e também reduz a 
possibilidade de contradições.

Ao aplicar a GMM ao CCAPM, Hansen 
mostrou que este deveria ser rejeitado, pois 
não explicava a realidade. Posteriormente, 
esse resultado foi confirmado no paradoxo 
do prêmio de risco americano: a teoria de 
precificação com agente representativo 
racional não consegue explicar a diferença 
histórica observada entre o retorno das ações 
e o retorno dos títulos nos EUA. Dado o risco 
das ações, essa diferença só teria esse nível 
se os agentes fossem muito mais avessos ao 
risco que o razoável, segundo a teoria. Então, 
o CCAPM, tal como fora proposto, deveria 
ser abandonado.

Essa discussão motivou uma longa 
série de estudos empíricos e teóricos 
sobre precificação de ativos. Parte desses 
novos modelos tenta refinar o CCAPM, 
 afastando-se da hipótese tradicional do agente 
racional e usando investidores dotados de 
vieses comportamentais, tais como aqueles 
propostos por Shiller.

Lars Hansen, 61, é professor 
do departamento de economia da 
Universidade de Chicago. Uma 
de suas pesquisas mais relevantes 
envolveu o desenvolvimento de 
um método estatístico para testar 
teorias clássicas de precificação de 
ativos. Esse trabalho foi publicado 
em 1982 e possibilitou o teste 
do modelo de precificação de 
ativos usando dados de consumo 
(CCAPM) desenvolvido ao final 
da década anterior.
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Generalização do Método 
dos Momentos foi 

desenvolvida para testar 
modelos que avaliam 

preços de ativos financeiros
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Hoje, a GMM de Hansen é usada nas mais 
diversas áreas em economia e em estatística. 
Em especial, modelos de equilíbrio gerais 
estocásticos dinâmicos (DSGE), adotados 
por bancos centrais em todo o mundo para 
a condução da política monetária, empregam 
a metodologia econométrica desenvolvida 
por Hansen na estimação de suas equações.

Hansen trabalha atualmente num grupo 
de modelagem macrofinanceira (MFM) cujo 
objetivo é desenvolver modelos macroeco-
nômicos ligados às finanças. Esse grupo 
cria ferramentas úteis para monitorar riscos 
de crises de grandes proporções, como a 
observada em 2008 com o estouro da bolha 
imobiliária americana.

ROBERT SHILER  Shiller ajudou a trazer os 
conhecimentos de psicologia para a ciência 
econômica, mostrando como o comporta-
mento humano cria riscos ignorados pela 
teoria clássica. Desde 1991, ele tem organizado 
seminários sobre Finanças Comportamentais 
com Richard Thaler, outro fundador da disci-
plina. Talvez seja apenas uma coincidência, 
mas sua esposa, Virginia Shiller, é psicóloga.

Numa entrevista com o economista John 
Campbell, disse: “Acreditar que cada movi-
mento do mercado tem uma fundamentação 
racional é um dos maiores erros da história 
do pensamento econômico”. Nem sempre, 
porém, Shiller se dedicou à Economia 
Comportamental. Sua tese de doutorado 
no MIT, orientada por Modigliani, outro 
Prêmio Nobel, usa o ferramental econômico 
já estabelecido. Nela, examina o papel das 
expectativas racionais na determinação da 
estrutura a termo da taxa de juros.

O primeiro artigo contrário à hipótese 
de eficiência de mercado de Fama aparece 
apenas em 1981. Nele, Shiller sugere um 
modelo de mercados eficientes, no qual o 
preço das ações é calculado como o valor 
descontado dos seus dividendos futuros. Em 
seguida, mostra como nenhuma expectativa 
racional dos dividendos futuros e das taxas 

de desconto nesse modelo pode explicar a 
volatilidade histórica observada nos dados 
do mercado. Os investidores não estariam 
calculando o preço dos ativos da forma como 
os economistas previam.

Essa ligação entre dividendos e preço dos 
ativos continuou a ser objeto de pesquisa de 
Shiller. Três anos após esse estudo inicial, 
publicou um artigo mostrando que o compor-
tamento do preço das ações é previsível no 
longo prazo. Segundo seus resultados, as 
pessoas poderiam obter retornos elevados 
se comprassem ações quando seus preços 
estão baixos em relação aos dividendos e 
vendendo-as caso contrário. 

Após a crise de 1987, quando bolsas de 
valores ao redor do mundo experimentaram 
perdas maiores que 20% em apenas um mês, 
Shiller começou a coletar dados junto aos 
investidores. Ele queria conhecer os fatores 
que os levaram a negociar durante o crash. 
Essa pesquisa alimentou a crença de que 
aquelas decisões foram mais emocionais do 
que racionais. Uma parte desse questionário 
continua a ser aplicada continuamente nos 
EUA desde 1989, formando o Índice de 
Confiança de Mercado publicado por Yale. 
Atualmente, outros países, como China 
e Japão, também monitoram esse mesmo 
índice em suas economias.

Aparentemente, essa pesquisa consolidou 
em Shiller a necessidade do estudo de bolhas 
de mercado: o distanciamento consistente 
dos preços dos ativos daqueles previstos 
segundo modelos financeiros baseados 
em fundamentos e em racionalidade. Por 
isso, em 1991, ele se uniu ao economista 
Karl Case, que estudava bolhas imobiliárias 
em Boston, para juntos criarem o primeiro 
índice nacional de preços de imóveis, hoje 
conhecido como Standard &Poor’s / Case-
Shiller U.S. National Home Price Index. Esse 

2003
foi o ano em 
que Shiller alertou para a existência 

de uma bolha imobiliária

Robert James Shiller, 67, é 
professor de finanças e de macro-
economia em Yale e economista 
fundador da MacroMarkets, uma 
firma de produtos financeiros 
destinados à proteção contra 
diversas fontes de risco. Como 
uma jornalista constatou em 
2009, “intelectualmente, ele não 
conhece medo, mas, no dia a 
dia, talvez seja o homem mais 
avesso ao risco do mundo”. De 
acordo com seu depoimento, 
jamais ficou bêbado ou excedeu 
um limite de velocidade. E tem 
medo de altura.
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índice ajudaria a prever a crise americana 
em 2008.

Em 2000, exatamente no mesmo mês em 
que o mercado atingiu seu ponto máximo antes 
do estouro da bolha das “pontocom”, Shiller 
publicou o best-seller Exuberância Irracional. 
Nesse livro, alertava para a crise iminente. 
O título foi inspirado num termo cunhado 
por Alan Greenspan em 1996, ao discursar 
sobre o crescimento acelerado no período: 
“Como sabemos quando a exuberância irra-
cional aumentou exageradamente os preços 
dos ativos, que, depois, tornam-se sujeitos 
a contrações inesperadas e prolongadas?”.

Após a crise, Shiller voltou sua atenção 
para o mercado imobiliário, retomando o 
estudo do índice que ajudara a criar. Em 
2003, publicou com Case o artigo Is there a 
bubble in the housing market?. Nesse artigo, 
eles examinam a existência de uma bolha, 
relacionando preços dos imóveis a funda-
mentos como renda das famílias. Também 
mostram o resultado de um questionário 
semelhante ao aplicado durante a crise de 
1987. Desta vez, Shiller investiga os motivos 
que levaram o comprador de uma casa a 
tomar essa decisão.

Esse estudo foi revisto em 2005, na segunda 
edição do livro Exuberância Irracional. Agora, 
Shiller alerta para uma queda nos preços das 
ações e dos imóveis e chega a prever uma 
recessão global. Ao longo dos anos seguintes, 
continua a manter sua posição: numa entre-
vista ao The Wall Street Journal em agosto 
de 2006, no auge dos preços dos imóveis; 
e, finalmente, em setembro de 2007, numa 
coluna publicada exatamente um ano antes 
da queda do Lehman Brothers, considerada 
o marco inicial da crise.

Em 2010, após o estouro da bolha, 
a rede PBS levou ao ar um debate entre 
os proponentes da teoria dos mercados 
eficientes (HME) e os defensores da economia 
comportamental. De um lado, estava Fama; 
do outro, Shiller. Para este último, a teoria 
de Fama sobre a eficiência dos mercados, 
essencialmente, iguala-os a oráculos contem-

porâneos: “Quando o mercado sobe, temos 
que dizer: que sabedoria o mercado está 
revelando-nos hoje?” Dessa forma, ele critica 
a resistência dos proponentes da HEM a 
examinar possíveis desvios das previsões 
dos seus modelos. 

Por outro lado, segundo Fama, Shiller, ou 
Bob, como prefere chamar o amigo, “tem sido 
consistentemente pessimista em relação aos 
preços dos ativos”. Esse comentário revela a 
descrença na real capacidade de Shiller de 
prever o estouro de bolhas especulativas. Se 
você sempre prevê queda, eventualmente 
acertará. Isso ocorre como no adágio: 
mesmo um relógio quebrado estará certo 
duas vezes ao dia.

Shiller, de fato, sempre foi um cético. 
Quando criança, seu professor reclamou com 
seus pais porque ele não acreditava em nada 
que era dito em sala. De fato, esse pesquisador 
prefere distanciar-se do consenso da academia 
em seus estudos. De acordo com ele, haveria 
comportamento de manada também entre 
os cientistas: um grande grupo analisa os 
mesmos temas da moda, deixando espaço 
produtivo para aqueles que ousarem divergir.

No entanto, apesar de ter enorme sucesso 
nessa divergência, conseguindo prever corre-

tamente as duas maiores crises nos últimos 
anos, Shiller é humilde diante dos colegas: 
“Eu apenas disse que elas eram possíveis”. 
Também admite usar muitas teorias e bases 
de dados compartilhadas por Fama: “É como 
ter um amigo com outra religião. Podemos 
aprender muito com ele mesmo não rezando 
em sua igreja”.

Shiller acredita na teoria de Fama como 
uma meia-verdade e, por isso, não se opõe 
completamente a ela: “Se mercado eficiente 
significa apenas ser improvável para um 
investidor amador ficar rico usando infor-
mação pública, então, a teoria está correta”. 
Por sua vez, Fama conclui que “mercados 
racionais podem existir lado a lado com 
comportamentos irracionais, desde que você 
tenha um número suficiente de investidores 
racionais capazes de levar os preços de volta 
ao seu lugar”. Ao que parece, a Academia 
Real de Ciências da Suécia também acredita 
na conciliação das teorias desses grandes 
economistas. 

* Marcelo de Sales Pessoa é técnico de planejamento e pesquisa do Ipea 
desde 2004 e professor de finanças nos mestrados profissionais da FGV, do Ibmec 
e da UCAM. Concluiu seu doutorado em economia na EPGE-FGV/RJ em 2006 com 
uma tese sobre precif icação de ativos. Trabalhou com modelagem de f inanças 
comportamentais na gestora de recursos Behavior Capital e foi gerente-geral 
da Superintendência de Estudos e Pesquisas da Anac.

Shiller usou seu índice de preços de imóveis para prever o estouro da bolha imobiliária
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BIOTECNOLOGIA

Patentear ou não, 
eis a questão

O Ipea lançou estudo inédito sobre propriedade intelectual em 
biotecnologia que compara a legislação de países do grupo BRICS 
com as de outras nações como Estados Unidos, países europeus 
e Japão. Revisão da lei atual divide parlamentares e acadêmicos 

C a r l a  L i s b o a
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E
m maio de 2013, a notícia de que a 
atriz Angelina Jolie havia aberto mão 
da beleza física natural e retirado os 
seios repercutiu mundialmente. Após 

estudar a árvore genealógica da atriz, a Myriad 
Genetics Inc. viu que havia 87% de chance de 
ela ter câncer de mama. Isso tornou famoso 
o teste com os genes BRCA (Breast Cancer). 
Patenteado, somente a Myriad poderia manipular 
os genes. Por causa desse monopólio, o teste 
ficou caro, acima de US$ 3 mil. Um mês depois 
do episódio, a Suprema Corte norte-americana 
derrubou a patente do gene humano, alegando 
que ele não é invenção, e sim parte do corpo 
humano. Logo, uma descoberta e não uma 
inovação biotecnológica. 

O caso revela uma das polêmicas causadas 
pela Lei de Propriedade Intelectual (LPI) e 
seu impacto na economia. Estudo do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
lançado em outubro, busca responder a uma 
das questões que têm mobilizado setores 
pela revisão da lei: se mudar a legislação, 

permitindo o patenteamento daquilo que 
no Brasil não é reconhecido como patente, 
haveria impacto econômico positivo?

Graziela Zucoloto e Rogério Freitas, técnicos 
da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de 
Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) do 
Ipea e organizadores da obra Propriedade inte-
lectual e aspectos regulatórios em  biotecnologia, 
acham que é necessário aprofundar estudos 
para se chegar a uma conclusão nesse sentido. 
E acreditam que a análise desses possíveis 
impactos econômicos seria fundamental para 
se avaliar esta e outras mudanças na legislação.

FORA DO JOGO  A equipe descobriu que a 
legislação brasileira é parecida com a indiana. 
A da China está em patamar intermediário. 
Revela, também, que os EUA, Europa e Japão 
estão em outro extremo, com possibilidade 
de patentear muito mais coisas. Graziela 
Zucoloto afirma que, sobre a regulação em 
biotecnologia, observou-se que Brasil e Índia 

têm restrições de patenteamento semelhantes: 
“Esses dois países restringem a patentea-
bilidade de materiais isolados da natureza. 
A Índia, assim como o Brasil, também não 
protege o todo ou parte de seres vivos, com 
exceção de micro-organismos geneticamente 
modificados. O patenteamento de processos 
que não sejam essencialmente biológicos é 
permitido nos dois países”.

Zucoloto teme que a pesquisa do Ipea seja 
usada para justificar o caráter de urgência na 
aprovação de projetos de lei em tramitação 
na Câmara dos Deputados, os quais propõem 
uma revisão da LPI vigente e o patenteamento 
de biotecnologia. Por isso, ressalta que a legis-
lação brasileira e a indiana não estão erradas 
por serem diferentes das demais. “Elas são 
diferentes simplesmente porque Brasil e Índia 
estão mais atrasados tecnologicamente do que 
os outros países pesquisados; talvez, portanto, 
não seja interessante para o Brasil patentear 
matérias biotecnológicas no nosso atual estágio 
de desenvolvimento”, analisa. Europa, Estados 
Unidos e Japão estão no topo da lista dos países 
que dominam o segmento biotecnológico. A 
participação do Brasil é quase nula.

A coordenadora do estudo do Ipea classifica 
o atual estágio brasileiro como um pouco atrás 
do da Índia e muito atrás de todos os outros 
países. Europa, Estados Unidos e Japão dominam 
o segmento biotecnológico (ver o gráfico da 
página seguinte). China está no gráfico. Brasil 
e Índia quase não aparecem. “Se olharmos a 
patente para ver o quão inovadores estamos, 
veremos que não entramos nem no jogo”, 
comenta. Ela diz que o estudo não posiciona 
o Ipea como contrário ou favorável à revisão 
da LPI, mas aconselha cautela na análise dessa 
situação, visto que, para entrar nesse jogo, o 
país ainda precisa investir muito dinheiro 

Inédito no Brasil e no mundo, o 
estudo Propriedade intelectual e aspectos 
regulatórios em biotecnologia compara as 
legislações de três países dos BRICS – 
Brasil, Índia e China – com as dos EUA, 
Europa e Japão. Detalhadamente, mostra 
o que é patenteado em biotecnologia no 
Brasil comparado a outros países

Capa do livro do Ipea: obra 
intensifica o debate sobre o tema
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público em geração de inovações, estabelecer 
um foco e saber em quais áreas vai trabalhar. 
“E, importante, o Brasil precisa ter empresas 
nacionais que desenvolvam biotecnologia. 
Esse é o principal gargalo”, assegura.

PARLAMENTARES COBRAM REVISÃO DA LEI   
O livro do Ipea chega em momento opor-
tuno. O tema está em discussão na Câmara 
dos Deputados e há vários projetos de lei 
exigindo novos marcos regulatórios. O 
Projeto de Lei (PL) 4.961/2005, do deputado 
federal Mendes Thame (PSDB-SP), propõe 
ampliar o patenteamento de seres vivos para 
além dos micro-organismos transgênicos. A 
Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) 
– representante do sistema da Federação das 
Indústrias do Distrito Federal (Fibra) – vê nesse 
projeto a possibilidade “de ampla proteção 

patentária aos produtos biotecnológicos”. O 
PL se contrapõe à Lei nº 9.279/96. Na época 
da promulgação, o Brasil não aceitou esse 
tipo de patenteamento por entender que 
países inovadores é que se beneficiavam 
desse recurso. O PL ressuscita a polêmica de 
1996 de que, se houver a permissão, acabará 
ocorrendo o patenteamento por estrangeiros 
porque o Brasil não gera ainda inovações em 
biotecnologia suficientes para isso. Há outros 
projetos em tramitação na Câmara. O PL 
654/2007, do deputado Nazareno Fonteles 
(PT-PI), pretende impedir o patenteamento 

de Organismos Geneticamente Modificados 
(OGM). O PL 5.402/2013, dos deputados 
Newton Lima (PT-SP) e Dr. Rosinha (PT-PR), 
propõe acrescentar objetos não considerados 
invenções, alterar o rigor dos critérios, criar 
mecanismo de oposição contra pedidos de 
patentes e modificar o dispositivo sobre a 
anuência prévia da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

A primeira publicação do Centro de Estudos 
e Debates Estratégicos (Cede) da Câmara 
dos Deputados, criado em 2013, intitulada 
A revisão da Lei de Patentes: inovação em 
prol da competitividade nacional, da série 
Estudos Estratégicos, defende a necessidade 
de mudança da lei. O documento atribui o 
atraso ao Acordo TRIPs (do inglês Agreement 
on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights) e ao fato de “o Brasil ter 
optado por proteger patentes de produtos 
farmacêuticos em prejuízo da indústria 
nacional e da população”. 

ALTO PREÇO  O projeto de lei de patentes 
foi encomendado pelo governo brasileiro 
e redigido em inglês, em 1989, pela WIPO 
(World Intellectual Property Organization/
OMPI – Organização Mundial de Propriedade 

“Brasil e Índia estão 
mais atrasados 

tecnologicamente do 
que os outros países 

pesquisados”

Graziela Zucoloto, da Diretoria de 
Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, 

Regulação e Infraestrutura (Diset) do Ipea

Patentes de biotecnologia por nacionalidade
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Europa, Estados Unidos e Japão estão no topo da lista dos países que dominam o segmento 
biotecnológico. Participação do Brasil é quase nula
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Intelectual) – entidade integrante do sistema 
das Nações Unidas. Depois de traduzido, em 
1991, foi encaminhado ao Congresso Nacional. 

O professor José Domingues Godoi Filho, 
da Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT), ressalta que, “ao entregar a redação 
para uma entidade estrangeira, o governo, em 
prejuízo dos interesses nacionais, recusou o 
período de transição (10 anos) e instituiu 
regras protetivas aos direitos de propriedade 
para patentes, inviabilizando as chances 
de se copiar produtos que se encontravam 
ou se encontram no período de proteção e 
obrigando as empresas locais a se adaptarem 
rapidamente, com prejuízos, sobretudo no 
setor farmacêutico”. 

O professor defende a revisão de toda a 
legislação. “O mesmo tem de ocorrer com 
as políticas industrial, de ciência, tecno-
logia e inovação”, observa. Segundo ele, 
na última década cerca de 1.300 empresas 
brasileiras foram adquiridas pelo capital 
internacional. “Isso representou remessas de 
US$ 410 bilhões pelas transnacionais para 
suas matrizes. Bem mais do que os US$ 345 
bilhões que o país conseguiu acumular de 
reservas”, ressalta. José Domingues lembra 
que, “no setor farmacêutico, o que, em 
tese, seria beneficiário da LPI, abstraídos 

a forte presença e o controle do setor pelas 
transnacionais, duas aquisições merecem 
ser lembradas: a primeira, da Biobras pela 
empresa Novo Nordisk, em 2002, por R$ 
75 milhões; e a segunda, a Nikkho do Brasil 
pela indiana Zydus Cadila, em 2007, por 
US$ 26 milhões”. 

O livro do Cede informa que o Brasil 
paga o preço dessa lei com o sucateamento 
da indústria nacional farmacêutica. “A 
abertura comercial realizada nos anos 1990, 
sem estabelecer período de adaptação à nova 
situação de mercado de patentes, causou, 
na área da química fina, por exemplo, o 
fechamento de 1.096 unidades produtivas, 
bem como o cancelamento de 355 projetos”, 
destaca a publicação. Mais adiante, o texto 
observa que o TRIPs estabeleceu um patamar 
mínimo de proteção aos direitos de patentes 
e “os 159 países membros da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) são obrigados 

a respeitar os padrões mínimos do acordo. 
Se não o fizerem, ficam sujeitos a sanções 
comerciais multilaterais”. 

Os vários setores defensores da revisão veem 
nisso a causa dos prejuízos econômicos do 
Brasil. E a prova é que, 10 anos após a adoção 
do TRIPs, o Banco Mundial observou, em 
2005, no Global Economic Prospects, que “as 
evidências não são conclusivas na relação entre 
o investimento direto estrangeiro e a proteção 
dos direitos de propriedade intelectual”. Ou 
seja, não ficou comprovado que a proteção a 
patentes aumenta o nível de investimentos 
estrangeiros.

QUEDA NOS INVESTIMENTOS  A Organização das 
Nações Unidas (ONU) para o Desenvolvimento 
Industrial (Unido), na Indstad, de 2005, indica 
que os investimentos em biotecnologia no 
Brasil caíram de US$ 28 milhões (1994) para 
US$ 15 milhões (2003). Na área farmacêutica, 
de US$ 91 milhões para US$ 37 milhões no 
mesmo período. Em 2004, a Fiocruz revelou 
um decréscimo de quase 70% no número de 
contratos de transferência de tecnologia no 
setor farmacêutico, caindo de 110 (1992) para 
34 (2001). Em 2003, a National Academy of 
Science dos EUA e o Federal Trade Commission 
assinalaram que a qualidade das patentes 
concedidas estava se deteriorando e o padrão 
de análise dos requisitos se tornado baixo, 
resultando na concessão de muitas patentes de 
baixa qualidade, o que gera efeitos negativos 
no sistema.

No início de 2000, James Love, diretor da 
Knowledge Ecology International, afirmou 
que, dos medicamentos aprovados pela 
agência sanitária dos EUA, Food and Drug 
Administration (FDA), 75% não apresen-
taram benefícios terapêuticos em relação 
aos produtos existentes. Apenas 153 (15%) 
dos 1.035 novos medicamentos aprovados 
pela FDA no período 1989-2000 foram clas-
sificados como altamente inovadores. Entre 
2000-2004, apenas 11% foram altamente 
inovadores (49 de 427). 

Os investimentos em 
biotecnologia no Brasil 

caíram de US$ 28 
milhões (1994) para 

US$ 15 milhões (2003)
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ARTIGO L u i s  C l a u d i o  K u b o t a

A discriminação contra estudantes fora do 
“padrão” corporal nas escolas brasileiras

H
á poucas décadas, o problema da 
desnutrição em certas regiões do 
Brasil era alvo de intenso debate 
na sociedade. Embora a questão 

da desnutrição aguda esteja praticamente 
superada no Brasil, um fenômeno de natureza 
oposta emergiu: a obesidade. O objetivo deste 
texto é abordar um aspecto relativamente pouco 
explorado do fenômeno: o preconceito contra 
os estudantes “gordos” e, surpreendentemente, 
também contra os “muito magros”.

Estudos indicam que os obesos são vítimas 
de preconceito em ambientes escolares, de 
trabalho, instituições de saúde e mesmo no 
meio familiar. No caso dos jovens, esse fenô-
meno pode se refletir em gozações, agressões 
físicas e isolamento social. Utilizando dados 
da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 
(PeNSE) – parceria do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística com o Ministério da 
Saúde – encontramos evidências de que os alunos 
que se percebem como “muito gordos”, “muito 
magros” e “gordos” estão proporcionalmente 
mais sujeitos a serem vítimas frequentes de 
bullying, uso de medicamentos sem prescrição 
para perda ou ganho de peso, uso de laxantes 
ou indução ao vômito, uso de cigarro e drogas, 
problemas com álcool, violência familiar, feri-
mentos, entre outros comportamentos e eventos 
não desejáveis, em relação a estudantes que se 
consideram “normais” ou “magros”.

Os padrões de resposta são semelhantes 
para as escolas públicas e privadas. Dentre os 
estudantes da rede governamental, 19,4% dos 
que se consideram “muito gordos” declararam 
ser vítimas de bullying frequentes, contra 5,9% 
dos que se classificam como “normais”. Na rede 

privada, os valores para as mesmas classificações 
são de 17,8% e 6,1%, respectivamente.

No caso das jovens, metade das que se 
consideram “muito gordas” se sentem sós na 
maioria das vezes ou sempre, contra 34,4% das 
“muito magras”, 30,3% das “gordas” e apenas 
17,7% das “normais”. A aparência é o motivo do 
bullying para 48,2% das que se julgam “muito 
gordas”, contra 29,8% das “muito magras”, 
27,7% das “gordas” e apenas 7,9% das “normais”.

No que diz respeito aos rapazes, os resul-
tados são similares: 32,5% dos que se classi-
ficam como “muito gordos” se sentem sós na 
maioria das vezes ou sempre, contra 19,2% 
dos “muito magros”, 15,1% dos “gordos” e 
apenas 8,9% dos “normais”. No que concerne à 
aparência como motivo principal do bullying, 
há diferenças em relação ao caso feminino: 
49,6% para os “muito gordos”, contra 36,5% 
dos “gordos”, 17,1% dos “muito magros” e 
7,4% dos “normais”. 

A análise, a partir dessa ótica de percepção 
corporal, mostra que os estudantes que 
se classificam fora do padrão “normal” 
encontram-se em situação de vulnerabilidade, 
sendo vítimas e também atores de bullying 
na escola (provavelmente como resposta e 
defesa), sujeitando seus organismos ainda 
em formação ao consumo de substâncias 

prejudiciais, bem como práticas agressivas 
como a indução ao vômito. 

Os resultados sugerem a existência de 
um fenômeno complexo e recursivo, com 
o preconceito levando a uma baixa estima, 
comportamentos nocivos à saúde e uma 
situação de isolamento social. 

É importante fazer duas ressalvas. A 
primeira é que esse diagnóstico não se aplica a 
todos que se classificam como “muito gordos”, 
“gordos” ou “muito magros”. Provavelmente 
muitos deles levam vidas perfeitamente 
harmônicas na escola e no lar. A segunda é 
que a PeNSE é estatisticamente representativa 
dos alunos do 9º ano no ensino fundamental. 
Entretanto, é mais do que razoável supor 
que o fenômeno ocorra também em séries 
anteriores e posteriores.

Feitas essas ressalvas, os indicadores 
levam a algumas reflexões sobre as políticas 
públicas. Em primeiro lugar, é importante que 
os profissionais do ensino estejam atentos ao 
preconceito em função da aparência. Qualquer 
aluno sujeito a discriminações constantes será 
vítima de sofrimento psíquico, com evidentes 
prejuízos ao seu aprendizado.

Ao passo em que algumas formas de 
discriminação, como a racial e de gênero, são 
objeto de grandes preocupações, é importante 
atentar para outras formas de preconceito que 
podem afetar o desempenho escolar. Uma 
exploração mais aprofundada dos dados 
da PeNSE pode contribuir para um maior 
entendimento da extensão do fenômeno da 
discriminação por aparência. 

Luis Claudio Kubota é técnico de planejamento e pesquisa do Ipea

“É importante que os 
profissionais do ensino estejam 

atentos ao preconceito em 
função da aparência”
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“A história é a mais 
importante das ciências”

Indicado ao Prêmio Nobel de Física diversas vezes, o dinâmico César Lattes montou laboratórios, fundou o 
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e, com suas descobertas, foi estímulo para a comunidade 
científ ica nacional. Tornou-se tão notável que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científ ico e 
Tecnológico (CNPq) batizou o sistema de currículos acadêmicos com seu nome: Currículo Lattes. Ave, César!

L e t í c i a  O l i v e i r a

Q
uando, em 1947, Cesare Mansueto 
Giulio Lattes, 22 anos, sugeriu ao 
chefe da H. H. Wills Laboratory 
da Universidade de Bristol, Cecil 

Frank Powell, melhorar a emulsão nuclear que 
ele usava para estudar partículas do núcleo 
das células, acrescentando boro às chapas 
fotográficas utilizadas para tanto, ninguém 
imaginava a grandeza de tal feito. Tão enorme 
que criaria um novo paradigma para a física 
nuclear e o levaria a ser indicado algumas 
vezes para ser agraciado com o Prêmio Nobel 
de Física. O título não chegou, mas o intenso 
Lattes não desanimou e seguiu seus estudos 
e experimentos. Naquela época, era tradição 
que o prêmio fosse concedido aos chefes das 
pesquisas, em questão, Powell. 

Em pouco tempo, Lattes descobriu o 
quarto elemento nuclear, o méson pi. Partícula 
subatômica que dá força à ligação celular 
e permite a movimentação entre prótons 
e nêutrons no núcleo, dando vida a uma 
célula. A pesquisa comprovava suspeitas 
anteriores de que havia um elemento a mais, 
capaz de fazer com que os prótons e elétrons 

se movimentassem sem se repelir, já que 
ambos possuem cargas opostas, positivas e 
negativas. A ocorrência caracterizou a física 
nuclear do pós-guerra. E mudou de maneira 
impressionante o ambiente da física no país, 
pois os cientistas foram se entusiasmando e 
criando vários institutos de pesquisa, mesmo 
antes do retorno de Lattes para o Brasil. 

Desde então, Lattes tem recebido várias 
homenagens e prêmios nacionais e interna-
cionais. O reconhecimento internacional se 
deu em vários momentos: na Bolívia, onde 
é cidadão honorário; na Venezuela, com a 
Comenda Andrés Bello; com os prêmios 
Bernardo Houssay e de Física da Academia 
do Terceiro Mundo pela Organização dos 
Estados Americanos (OEA).

Lattes descobriu o quarto 
elemento nuclear, o méson 

pi. Partícula subatômica que 
dá força à ligação celular 

e permite a movimentação 
entre prótons e nêutrons
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No Brasil, as mais famosas passagens 
foram como membro da Academia Brasileira 
de Ciências e da União Internacional de 
Física Pura e Aplicada; recebeu os prêmios 
Einstein (1950); Fonseca Costa do CNPq 
(1958), a Medalha Santos Dumont, em 1989, 
a Medalha Comemorativa dos 25 anos e placa 
comemorativa dos 40 anos da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 
e foi considerado símbolo para o município 
de Campinas-SP, em 1992. Para Lattes, 
conforme dito por ele no documentário 

Cientistas Brasileiros, “pessoal que sai do país 
com bolsa e por lá fica é sem-vergonha”. E 
ele voltou em 1948 para assumir a Cátedra 
de Física Nuclear da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. 

No ano de 1986, quando se aposentou, 
recebeu o título de Doutor Honoris Causa 
e professor emérito pela Unicamp. Várias 
escolas, ruas, laboratórios, praças, bibliotecas 
em muitos dos municípios brasileiros foram 
batizados como César Lattes. Em 1999, 
saboreou ainda em vida o reconhecimento 

máximo na própria casa, quando o CNPq 
deu ao sistema de currículos acadêmicos o 
seu nome: Currículo Lattes. Melhor que isso, 
obviamente, só o Nobel. Em 2011, devido 
a iniciativas da Escola de Comunicação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, o 
acervo documental privado de César Lattes 
foi declarado de interesse público por meio 
de decreto presidencial.

Num contexto em que a geografia não 
poderia mais ser considerada barreira para 
a inovação, já que não se falava mais em 
evolução, mas sim em revolução, grande parte 
das mudanças ocorridas entre as pesquisas 
físicas deve-se a Lattes. Se o Brasil conheceu 
o progresso científico, começou a entender 
melhor as necessidades das pessoas e houve 
mudanças no objeto da atividade científica, 
a origem disso foi dada por impulso de 
brilhantes jovens físicos brasileiros que 
foram realizar pesquisas com professores 
europeus. Por isso, associam Lattes a um 
“start up”. Não apenas por fazer o que era 
necessário fazer para alcançar o pretendido, 
mas por não temer o novo, mesmo quando 
desestimulado. 

O BRILHANTE ASSISTENTE Lattes iniciou sua 
trajetória em 1941, depois de curiosamente 
espionado pelos professores José Leite Lopes 
e Gleb Wataghin. Ambos eram os responsá-
veis pela supervisão do exame vestibular na 
Universidade de São Paulo e  surpreenderam-se 
com o jovem que várias vezes  levantou-se 
para pedir mais papel almaço a fim de 
concluir sua prova. A experiência deles era 
a de que alunos com esse perfil estavam 
perdidos, não sabiam o que dizer. Lopes 
resolveu investigar, pois a escrita de Lattes 
era muito eloquente. Ele se surpreendeu com 
o que viu e pediu ao colega examinador para 
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Lattes em Chacaltaya (Bolívia), onde foram feitos os experimentos que levaram à descoberta do méson pi
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aferir a veracidade do que ele havia visto. O 
resultado foi a aprovação com as melhores 
notas do certame e a convocação de Lattes 
para, desde o primeiro ano de universidade, 
trabalhar nas horas vagas como assistente 
de Wataghin. 

“O trabalho de Lattes mostrou que era 
possível um jovem brasileiro fazer uma 
descoberta importante na física universal. 
Isso teve grande impacto na América Latina. 
(...) Ele também mostrou que era possível a 
um país do Terceiro Mundo e da América 
Latina fazer pesquisa de qualidade, mesmo 
em condições não tão favoráveis quanto às 
dos países do Primeiro Mundo”, disse José 
Leite Lopes.

O projeto do governo brasileiro – à época, 
para ter o poder, mais do que uma economia 
consolidada – era que o país pertencesse à elite 
mundial, e, para tanto, além de escolher qual 
sistema adotar – capitalista ou socialista   –, 
deveria ter sua própria bomba atômica. Então, 
começou a incentivar o surgimento de uma 
elite pensante, aceitando assim professores 
socialistas montando laboratórios de ciên-
cias para formar jovens universitários. Era a 
década de 40 do século passado e imagina-se 
o que era falar em inovação naquele tempo. 
Todos consideraram os esforços de Lattes 
bem-sucedidos. Ele era idealista, detinha 
capacidade de organização admirável e 
imensa visão social.

CBPF  Mas a falta de investimentos para o 
estudo da física e o relacionamento dele, 
que não se resumia ao ambiente científico, 
mas também alcançava o círculo político, 
levaram-no a fundar o Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas (CBPF), em 15 de janeiro de 
1949. O CBPF representou a concretização 
do desejo de cientistas e do próprio Estado 

de que os investimentos não acontecessem 
apenas no âmbito das universidades. 

A importância de Lattes para o CBPF 
é contada pelo renomado físico José Leite 
Lopes, que com ele conviveu em São 
Paulo desde os anos 1940, e quando muito 

arguiram sobre a física brasileira, uma vez 
que a metrópole paulistana já estava com 
grupos consolidados. O Rio de Janeiro 
nada havia realizado em termos de física 
nuclear. E como a Universidade Federal da 
capital brasileira à época não tinha recurso 
para tais investimentos, José Leite Lopes 
intermediou um diálogo entre Lattes e o 
embaixador João Alberto Lins de Barros. Foi 
o embaixador quem obteve o financiamento 
dos primeiros recursos junto ao banqueiro 
Mário D’Almeida. Lattes acompanhou o 
projeto de concepção e a montagem dos 
laboratórios.

O cientista com José Leite Lopes no lançamento do livro César Lattes 70 anos: a nova física brasileira
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“O trabalho de Lattes mostrou 
que era possível um jovem 

brasileiro fazer uma descoberta 
importante na física universal”

José Leite Lopes, físico
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ANOS DE CHUMBO  Depois da morte do presidente 
Getúlio Vargas, os investimentos em ciência 
foram suspensos, o que fez com que muitos 
cientistas precisassem voltar ao exterior para 
concluir seus estudos. Lattes afastou-se do 
CBPF em 1955 e foi para Chicago (EUA). 
Porém, não demorou muito por lá e voltou. 
Em 1957, ele fundou o Instituto de Física Gleb 
Wataghin, na Unicamp, que começou num 
porão, onde ele conseguiu duas salas e um 
banheiro. E, assim, um dos pioneiros grupos 
de raios cósmicos genuinamente brasileiro 
teve seu primeiro laboratório montado em 
um banheiro.

Com o golpe militar, em 1964, tudo ficou 
ainda mais difícil. Iniciava-se aí uma longa 
crise – suavizada apenas no curto período do 
milagre econômico dos anos 1970 – com a 
instituição da tradição de sucessivos governos 
não investirem financeiramente na ciência e 
de, por outro lado, o mercado não utilizar as 
descobertas brasileiras na indústria do país. 

Lattes continuou lutando contra as adver-
sidades e, se os estudos não foram devida-
mente aproveitados, não se pode deixar de 
mencionar o esforço brasileiro para que ele 
recebesse o Prêmio Nobel pelos estudos com 
partículas físicas. E Lattes não deixou de ver 
na ciência um futuro melhor para o Brasil. 
Os que o conheceram, nele reconheciam 
uma personalidade provocadora, suas frases 
por vezes atrapalhavam o pensamento. Ou 
seja, desconstruíam para depois construir. 

O amigo e brilhante cientista Marcelo 
Damy o definiu como um dos maiores 
físicos internacionais e o melhor brasileiro. 

Até a sua morte, Lattes fazia questão de 
ressaltar que os seus conhecimentos em 
física eram oriundos dos relacionamentos 
que ele desenvolveu na USP. Nos Estados 
Unidos e na Inglaterra, ele apenas aplicou 
o que havia aprendido no Brasil sobre a 
ciência que busca as leis e os fenômenos da 
natureza, bem como os princípios e causas 
primeiras dela. 

A FAMÍLIA  Engana-se quem acha que 
Lattes, mesmo com sua intensa atividade 
profissional, afastou-se de sua amada 
Martha Siqueira Netto e de suas queridas 
filhas Maria Carolina, Maria Cristina, 
Maria Lúcia e Maria Teresa. Sempre que 
se referiam ao marido e ao pai falavam de 
uma presença forte. Mesmo quando estava 
longe, o envolvimento com a família era 
sentido por elas. Quando questionada sobre 
a relação do marido com a família, Martha 
costumava dizer que, independentemente 
do nível de interatividade, como César era 
de uma objetividade tamanha, ele sempre 
acabava por transmitir o mais necessário 
e o de fato importante. 

O notável físico não media esforços 
para que a família estivesse sempre bem 
e para que suas filhas tivessem o máximo 
acesso ao conhecimento, valorizando tudo 
o que elas produziam, mesmo que não 
parecesse importante. E fazia a família 
apreciar a produção cultural brasileira, 
em especial a música.

Em 8 de março de 2005, um ataque 
cardíaco levou César Lattes ao falecimento, 
aos 81 anos. Morria o homem, mas ficava 
o gênio, autor de frases como “a história é a 
mais importante das ciências, sem história 
não há realidade objetiva” e “a sabedoria não 
entra na alma malvada, mas a ciência sim”. 

Encontro da família no Natal de 1993: César Lattes com a mulher Martha Siqueira e os netos

Em 1957, ele fundou o Instituto 
de Física Gleb Wataghin, na 
Unicamp. Mas veio o golpe 
militar, em 1964, e aí tudo 

ficou ainda mais difícil
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ARTIGO C a r l o s  O c t á v i o  O c k é - R e i s

Renúncia de arrecadação fiscal em 
saúde: o nó górdio do SUS?

E
m 1988, a Constituição brasileira 
definiu a saúde como dever do 
Estado e direito do cidadão como 
parte da estratégia dos sanitaristas 

para garantir o acesso universal da atenção 
médica. Pela letra da lei, todo cidadão tem o 
direito de utilizar o Sistema Único de Saúde 
(SUS) – de acordo com as suas necessidades 
e não de acordo com sua capacidade de paga-
mento, sua inserção no mercado de trabalho 
ou sua condição de saúde. 

Posto isto, o Estado não deveria ter concen-
trado seus recursos na construção desse sistema 
público nos últimos 25 anos? Ao contrário, 
durante esse período, o mercado de planos 
de saúde contou com pesados incentivos 
governamentais, os quais permitiram sua 
consolidação e favoreceram a passos largos 
seu crescimento, retirando objetivamente 
recursos do SUS. 

Assim, diferente do esquema beverediano 
e similar ao modelo privado estadunidense, o 
sistema de saúde brasileiro passou a funcionar 
como um sistema duplicado e paralelo, na 
esteira da privatização do antigo modelo de 
seguro social. Para os defensores do SUS não 
é fácil lidar com essa realidade contraditória. 

Se não bastasse seu caráter inequitativo, 
o mercado pode agravar as distorções desse 
tipo de sistema, dado que o aumento do 
gasto privado e do poder econômico acaba 
corroendo a sustentabilidade política do finan-
ciamento estatal. Para reverter esse cenário, 
que singulariza no setor saúde o fenômeno 
da americanização, será indispensável reduzir 
o gasto das famílias com bens e serviços de 
saúde, ampliando o financiamento público 
e fortalecendo os mecanismos regulatórios 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) e da própria Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Em particular, por ser uma peça-chave 
para a reprodução desse sistema duplicado e 
paralelo e de sua tendência à americanização, 
o exame da renúncia fiscal associada aos gastos 
com planos merece atenção dos analistas de 
políticas de saúde, caso se queira reduzir o 
gasto das famílias com bens e serviços com 
atenção médica. Ela representa um gasto 
indireto significativo do Estado, cuja principal 
contradição reside em diminuir, de um lado, os 
gastos dos estratos intermediários e superiores 
de renda, ao mesmo tempo em que patrocina 
e subsidia uma atividade econômica altamente 
lucrativa, em detrimento de recursos que 
poderiam ser alocados ao SUS.

Entretanto, sem projeto estratégico para 
fortalecer o SUS, uma visão fiscalista, na qual 
o fomento ao mercado de planos aparece 
como solução pragmática para desonerar 
as contas públicas, passa a fazer parte do 
ideário de setores economicistas no Estado 
e na sociedade. 

Em que pese a lógica excludente do 
mercado, encerrada nos lucros extraordiná-
rios e na radicalização da seleção de riscos, 
sua negação precisa ser mediada na teoria e 
na prática, tendo em mente acumular forças 
em direção à reforma pública do subsistema 
privado, para reduzir os gastos das famílias 
com bens e serviços de saúde, em especial 
dos estratos inferiores de renda.

Nessa linha, a regulação da ANS deve ser 
organizada a partir da lógica do seguro social, 
sob pena de que a tese correta, aquela contrária 
à estratificação de clientela, continue impotente 

para barrar o parasitismo dos planos privados 
de saúde em relação ao Estado, ao padrão 
de financiamento público e ao próprio SUS. 

Se, além do SUS (Estado), o mercado 
(capitalismo) fosse pressionado por dentro 
pelo nexo do seguro social (mutualismo), 
estariam dadas condições mais realistas para 
tornar o mercado de planos de saúde, de fato, 
suplementar. Neste cenário, fortalecer o SUS 
significa impulsionar as políticas inclusivas do 
governo federal, que diminuem a pobreza e a 
desigualdade, em sentido oposto ao crescimento 
dos gastos tributários em saúde.

Em 2011, por exemplo, esses gastos alcançaram 
R$ 16 bilhões, equivalentes a 22,5% dos R$ 70 
bilhões destinados ao SUS. Destacam-se aí as 
deduções com planos de saúde, que chegaram 
a R$ 7,7 bilhões, cobrindo 24,8 milhões de 
indivíduos (titulares e dependentes no modelo 
completo do IRPF) e respondendo por 9,18% 
do faturamento das operadoras – cujo lucro 
líquido cresceu mais de duas vezes e meia em 
termos reais entre 2003 e 2011. Apesar disto, 
os consumidores não param de reclamar, 
principalmente os doentes crônicos e idosos.

 Desse modo, propomos que a renúncia 
fiscal seja rediscutida e que a saúde suple-
mentar seja regulada, mediante o regime de 
concessão, mudando normas no Congresso 
Nacional. A rigor, ou o Estado estatiza o 
sistema (radicalizando seu papel interven-
cionista) desatando o nó górdio do SUS ou 
continua optando por formas privadas de 
atividades socialmente importantes, aplicando 
mecanismos de subvenção estatal (incentivos 
governamentais). 

Carlos Octávio Ocké-Reis é técnico de planejamento e pesquisa do Ipea
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Setenta anos de CLT
1° de maio, Dia do Trabalhador. O ano era 1943 e o estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, 
estava abarrotado de pessoas. Não havia espaço para respirar, a população gritava eufórica 
pelo presidente Getúlio Vargas, que discursou: “O trabalhador brasileiro possui hoje seu código 
de direito, a sua carta de emancipação econômica, e ele sabe perfeitamente o que isso vale”

Ay a n a  Tr a d
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N
o dia 1° de maio de 1943, o presi-
dente Getúlio Vargas assinou o 
projeto final de Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). A partir 

daquela data, o imaginário dos trabalhadores 
brasileiros mudou e, hoje, a população ques-
tiona o que deve ser alterado na CLT, nos 
seus 70 anos completados em 2013. Apesar 
da idade, o assunto nunca saiu de pauta no 
meio acadêmico, no setor privado e nem no 
setor público. São inúmeros os debates: qual 
a importância da CLT? Deve-se flexibilizar 
as normas do trabalho? O que deve ser 
atualizado nas leis? 

“A CLT chega ao Século XXI ainda como 
uma legislação de vanguarda”, afirma o ministro 
do Trabalho, Manoel Dias, à revista Desafios do 
Desenvolvimento. “Isso porque ela está sempre 
sendo atualizada em pontos específicos”, avalia. 
Neste momento, por exemplo, o Ministério do 
Trabalho e do Emprego faz a intermediação 
de um grande acordo para regulamentar o 

trabalho temporário – como as contratações 
sazonais para o Natal. “A maior relevância 
histórica da CLT é o fato de dar segurança 
jurídica tanto para os trabalhadores como para 
o setor produtivo”, contextualiza o ministro.

Criada para regulamentar as relações cole-
tivas e individuais do trabalho na cidade e no 
campo, ela é um conjunto de leis que garante 
direitos como férias, associação sindical e 
décimo-terceiro salário. Na época em que foi 

promulgada, era muito difícil medir a impor-
tância que teria para a história. Nem mesmo 
o presidente Vargas conseguiu dimensionar o 
alcance de seu decreto. Homero Batista, juiz 
titular da 88ª Vara do Trabalho de São Paulo, 
descreve: “Enquanto o mundo desabava ao 
redor do Palácio do Catete e a humanidade 
conhecia os horrores inenarráveis da Segunda 
Guerra, a CLT era outorgada pela Presidência 
da República, com vasto repertório para os 
estudiosos e detalhes inusitados... Consequência, 
talvez, da lição que ela nos legou quanto à 
indispensabilidade de sonhar com um direito 
do trabalho melhor”.

O trabalhador sonhou e teve muitas de suas 
idealizações materializadas. Acabaram-se as 
jornadas de mais de 12 horas e a relação entre 
funcionário e patrão deixou de ser na base 
do acordo. Segundo o contabilista e autor da 
obra CLT – atualizada e anotada, Júlio César 
Zanluca, “a imposição da CLT às normas 
laborais garante o direito do trabalhador de 
acionar a Justiça do Trabalho, caso algum 
direito seu seja desrespeitado pelo patrão. 
Também existem comissões de conciliação 
em vários sindicatos, buscando resguardar 
esses direitos, sem a necessidade do traba-
lhador ir pleitear o assunto judicialmente”.

PROCESSO DE MECANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO  A 
discussão sobre a exploração da mão de obra 
no Brasil só veio à tona depois do fim da 
escravidão, em 1888. Durante o século XX, o 
país sofreu intenso processo de mudança em 
sua estrutura social, assim como a Europa, 
principalmente a Inglaterra, vivenciou no 
século XVIII. A conquista dos direitos dos 
trabalhadores no mundo está diretamente 
ligada ao setor industrial, pois foi com o 

922
artigos em
8 capítulos passaram a garantir 

legalmente os direitos trabalhistas 

Assinaturas na capa da primeira CLT, uma delas é a do presidente Getúlio Vargas. O exemplar está exposto no 
Centro Cultural do Tribunal Regional do Trabalho (TRT/RJ)
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processo de mecanização da produção que 
surgiu uma intensa quantidade de assalariados. 
Enquanto a qualidade de vida de uma pequena 
parcela da população melhorava devido ao 
capitalismo, diversos artesãos e vendedores 
viviam uma verdadeira catástrofe dentro das 
fábricas e fora delas. 

Na medida em que a máquina era aper-
feiçoada, a economia incluía e excluía traba-
lhadores, deixando como rastro um número 
imenso de desempregados. A situação para 
quem trabalhava não era melhor: as fábricas 
eram imundas, o salário era muito baixo e a 
segurança no trabalho inexistente. Algumas 
jornadas de trabalho chegavam a durar 18 
horas e priorizava-se o emprego de mulheres 
e crianças porque o salário era menos da 
metade do que se pagava aos homens. Não 
é à toa que os trabalhadores se organizaram 
depois da Revolução Industrial para lutar 
pelos seus direitos. 

No Brasil, as primeiras mobilizações 
coletivas por melhores condições de trabalho 
surgiram ainda na República Velha (1889 a 
1930). No entanto, a garantia dos direitos 
trabalhistas só aconteceu a partir década 
de 1930, durante a era Vargas. Havia uma 
intensa contradição entre o crescente esta-
belecimento de normas sociais e a forte 
presença do Estado. Apesar de o governo 
ainda reprimir a atividade sindical, a CLT 
foi estabelecida. 

As mudanças na CLT aconteceram a conta-
gotas. A cada Constituição aprovada, novos 
direitos eram conquistados. A Assembleia 
Constituinte de 1946, convocada após a 
ditadura de Getúlio Vargas, acrescentou o 
direito de greve e o repouso semanal remu-
nerado. Em 1967, com o país novamente sob 
outra ditadura, a nova Constituição Federal 
limitou a idade mínima do trabalhador e 
incluiu o direito ao seguro-desemprego. 
Já a Constituição “Cidadã” de 1988, marco 
da redemocratização, criou o piso salarial 
proporcional à extensão e à complexidade 
do trabalho prestado. A jornada de trabalho 
ficou limitada a oito horas diárias e foram 

instituídas a proteção contra a dispensa 
arbitrária e a irredutibilidade salarial – em 
termos nominais, já que o poder de compra 
mudava à velocidade da alta inflação. 

INSPIRAÇÕES  O processo de criação da CLT 
surgiu logo após a concretização da Justiça do 
Trabalho. Havia uma necessidade constitucional 
de regular as relações entre funcionários e 
patrões. Quando Getúlio Vargas assinou, no 
Rio de Janeiro, o Decreto-Lei no 5.452, oito 
capítulos e 922 artigos passaram a garantir 
legalmente aos empregados formais urbanos 
direitos trabalhistas novos e preexistentes, 
como salário mínimo, férias anuais, segu-
rança e medicina do trabalho. As fontes 
materiais da consolidação foram diversas. 
Inicialmente, Getúlio sentiu-se motivado 
com as conclusões geradas pelo Primeiro 

Congresso Brasileiro de Direito Social. Este 
evento foi realizado em São Paulo, em 1941, 
para comemorar o cinquentenário da Encíclica 
Rerum Novarum, carta escrita pelo papa Leão 
XIII sobre a condição da classe operária. Na 
realidade, a própria encíclica foi utilizada 
para inspirar o conteúdo da CLT. Em um 
trecho da carta, Leão XIII ressalta: “Façam 
os governantes uso da autoridade protetora 
das leis e das instituições;  lembrem-se os 
ricos e os patrões dos seus deveres; tratem 
os operários, cuja sorte está em jogo, de seus 
próprios interesses pelas vias legítimas; e, 
visto que só a religião, como dissemos no 
princípio, é capaz de arrancar o mal pela raiz, 
lembrem-se todos de que a primeira coisa a 
fazer é a restauração dos costumes cristãos, 
sem os quais os meios mais eficazes sugeridos 
pela prudência humana serão pouco aptos 
para produzir salutares resultados”.
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Após criar a Justiça do Trabalho em 1941, Getúlio Vargas decretou as novas regras do emprego na CLT
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As convenções internacionais do trabalho 
também foram guias para a construção da 
CLT. Nas discussões destes eventos, a questão 
do labor é contemplada como direito funda-
mental do ser humano. Todo funcionário 
tem o direito de exercer seu trabalho com 
dignidade e sem sofrer abusos.

Por último, a inspiração do código 
foi baseada na Carta del Lavoro, escrita 
pelo Partido Nacional Fascista de Benito 
Mussolini. O documento orienta que as 
relações de trabalho devem ocorrer com o 
foco na coletividade. Esta ideia inaugurou 
a concepção de corporativismo que, atual-
mente, é encontrada em diversos países, 
como França e Portugal. 

Em 1951, quando Getúlio Vargas foi 
reeleito pelo voto direto, ele disse: “Voltei a 
fim de defender os interesses mais legítimos 
do povo e promover as medidas mais indis-
pensáveis ao bem- estar dos trabalhadores”. A 
multidão que estava no estádio São Januário 
gritava eufórica, aquele dia parecia muito a 
celebração de exatamente 8 anos antes. Cada 
linha do discurso era aplaudida e o presidente 
fez questão de mencionar as leis do trabalho, 
afinal, ele já sabia que estas normas tinham se 
tornado um marco civilizatório para o Brasil.

EMPREGABILIDADE  Agora, 70 anos após a 
concepção da CLT, o trabalhador brasileiro 
possui outros deveres e prazeres que sequer 
sonhava no começo do século XX. Há muito 

que comemorar, bem como muito a cobrar, 
uma vez que o direito não é imutável e novas 
condições e situações de mercado e indústria 
exigem novas previsões legais em defesa dos 
trabalhadores. Atualmente, grande parte da 
polêmica que envolve a CLT questiona até 
que ponto esta prejudica a empregabilidade 
no Brasil, visto que pequenas e médias 
empresas podem não render o suficiente 
para pagar os encargos trabalhistas. Em 
nenhuma circunstância, a importância da 
CLT é litigada, há apenas pedidos para sua 
atualização, flexibilização ou simplificação. 
“O problema não são os direitos, e sim as 
minúcias com que as normas detalham tais 
direitos, levando a diversas interpretações e 
criando a indústria dos pleitos trabalhistas. O 

trabalhador, com qualquer alegação, pleiteia 
qualquer coisa na Justiça do Trabalho. Isto 
faz com que a informalidade do trabalho seja 
relevante, a terceirização seja obrigatória (no 
sentido de mercado) e a Justiça do Trabalho 
tenha milhões de processos encalhados, 
penalizando a parte mais fraca na relação, 
que é o trabalhador”, observa o contabilista 
Júlio Zanluca. Ele lembra ainda que o empre-
gador também é penalizado, pois os custos 
burocráticos, legais e financeiros de manter 
profissionais atuando na área trabalhista 
acabam indo para seus custos, encarecendo 
as exportações e aumentando o preço final do 
produto ou serviço. “A problemática trabalhista 
no Brasil é tão extensa que grandes corpo-
rações simplesmente desistiram de investir 
em novas plantas industriais, e estão abrindo 
fábricas na China e em outros locais onde 
a legislação é mais amena a investimentos”, 
analisa Zanluca. 

O economista Lauro Ramos, do Ipea, acre-
dita que a CLT protege apenas os trabalhadores 
com carteira assinada. Assim, na medida em 
que os direitos não são universais, acaba-se 
criando uma dicotomia entre pessoas que 
são defendidas pelo sistema e pessoas que 
estão à margem dele. Muitos trabalhadores 
do setor não protegido preferem essa situação 
de informalidade, mas há gente que quer 
entrar no setor protegido e não consegue por 
falta de emprego. Segundo Ramos, “ a falta 
de flexibilidade da CLT torna a dicotomia 
ainda mais aguda”. 

1943
A CLT entra em vigor 

1946
Assembleia Constituinte 
acrescenta direitos ignorados 
por Getúlio Vargas

1962
O décimo-terceiro 
salário é instituído

1967
Nova Constituição Federal 
entra em vigor 

1973
Domésticas passam a ter 
direito a Carteira de Trabalho

1977
Férias remuneradas são 
garantidas por lei

1988
A atual Constituição 
Federal é aprovada

1996
O contrato temporário de 
trabalho f ica mais f lexível

2011
Trabalho a distância é 
reconhecido legalmente

2013
Domésticos ganham direito 
a adicional por hora extra 

LINHA DO TEMPO 

70 anos após a concepção da 
CLT, o trabalhador brasileiro 

possui outros deveres e 
prazeres que sequer sonhava 

no começo do século XX
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ARTIGO J o s é  C e l s o  P e r e i r a  C a r d o s o  J r.

Trabalho e proteção social no Brasil:  
70 anos de CLT e 25 anos da Constituição de 1988

N
o ano de 2013, a senhora CLT 
completa 70 anos de vida e a 
jovem Constituição de 1988 
seus 25 aninhos. Tanto em uma 

como em outra, o direito ao trabalho digno 
aparece como elemento central e estruturante 
da sociedade. A razão para tanto decorre do 
fato de que a categoria Trabalho é, em regime 
capitalista, a categoria econômica e sociológica 
chave para explicar e garantir, sobretudo em 
contextos desiguais e heterogêneos como o 
brasileiro: sustento individual ou familiar, 
além de sociabilidade básica à população, por 
meio do acesso à renda e à esfera pública que 
o trabalho propicia; sustentação econômica 
mínima ao PIB, por meio da amplitude e 
profundidade potenciais do seu mercado 
consumidor interno; e sustentabilidade 
financeira intertemporal a todo o sistema 
brasileiro de proteção social, em particular aos 
sistemas previdenciários públicos, direta ou 
indiretamente contributivos, pelo peso que 
as fontes diretas de financiamento (anco-
radas no trabalho) ou mesmo as indiretas 
(regressivamente ancoradas na tributação 
sobre o consumo, mas legalmente vincu-
ladas ao orçamento da seguridade social) 
possuem no Brasil.

Particularmente relevante é observar 
que a primeira década do novo milênio, 
mormente o período 2003-2013, cumpriu – 
entre outras – função didática nos embates 
acadêmicos e políticos brasileiros. Após 
anos de dominância ideológica liberal e 
tentativas – em vários campos da vida social e 
econômica – de implementação de diretrizes 

e soluções desregulamentadoras, privatistas 
e internacionalizantes, com resultados pífios 
ou nefastos sobre indicadores clássicos do 
comportamento macroeconômico e do 
mercado de trabalho nacional, houve em 
período recente a contestação empírica e 
teórica da alegada supremacia daquelas 
formulações.

Passados todos esses anos, é preciso 
relembrar que a persistência da questão 
social no Brasil deriva da forma inadequada 
pela qual foram tratados, historicamente, 
os problemas de acesso ao trabalho regu-
lado e à proteção social, no contexto de 
expansão de sua economia capitalista tardia 
e periférica. A forma de manifestação da 
questão social se expressa, ainda hoje, e a 
despeito dos impactos altamente positivos 
engendrados tanto pela CLT como pela 
Constituição de 1988, pelo grande peso de 
um setor de subsistência no campo e de um 
igualmente grande setor urbano de pessoas 
não inseridas nos mundos do trabalho 
e da proteção de maneira minimamente 
estruturada e regulamentada.

Mesmo com as garantias de proteção laboral 
e social paulatinamente em incorporação pela 
sociedade de mercado no Brasil, a ausência 
de outras reformas profundas impossibilitou 
o surgimento de uma estrutura secundária 
mais ousada de transferências e repartição 
da renda no país, capaz de reverter o caráter 
concentrador dominante. Ao longo dos 
anos, o Brasil deixou de realizar reformas 
na sua estrutura fundiária, reforçando o 
funcionamento de um mercado de trabalho 

com grande excedente de mão de obra. 
Além disso, até hoje não efetivou reforma 
tributária adequada, mantendo inalterado 
tanto o estoque quanto o fluxo da renda 
gerada para as camadas mais privilegiadas 
da sociedade, e pouco avançou na consti-
tuição de um arcabouço de proteção social 
de boa qualidade para segmentos amplos 
da população.

Desta maneira, dada a particular estru-
tura de desigualdades sociais e econômicas 
do país, não basta que os gastos sociais 
sejam redistributivos para garantir a eficácia 
das políticas; é preciso também que sua 
forma de financiamento possua alta dose 
de progressividade na tributação, sobretudo 
sobre o patrimônio e os fluxos de renda real 
e financeira da coletividade. E é justamente 
por isso que o esforço envolvido no enfrenta-
mento da questão social brasileira não pode 
prescindir do Estado como ator central nos 
processos de mudança. Qualquer solução 
sustentável em longo prazo deverá passar por 
recomposição do protagonismo estatal – no 
sentido res-público do termo – em meio à vida 
social e econômica do país. Assim sendo, ao 
propor discussão que repense as relações 
Estado/sociedade no Brasil, evidenciamos 
as dificuldades teóricas de compreensão 
dos fenômenos contemporâneos, bem como 
os desafios práticos de transformação da 
política e da sociedade rumo à consolidação 
democrática e à universalização da proteção 
social no país. 

José Celso Pereira Cardoso Jr é técnico de planejamento e pesquisa do Ipea
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RETRATOS

Vende-se um recanto 
do patrimônio do Brasil

Casa do Patriarca da Independência em Paquetá, adquirida por ele em 1829 
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H
omem de consagrada carreira cien-
tífica, José Bonifácio de Andrada 
e Silva nasceu a 13 de junho de 
1763 em Santos, no litoral paulista. 

De família abastada, seguiu para estudos na 
Europa, onde se aprofundou em filosofia, 
retórica e matemática, entre outras artes libe-
rais clássicas. Lecionou e realizou pesquisas, 
em especial nas áreas de química e minera-
logia, em Portugal e em outros países como 
Suécia e Noruega. Em seu retorno ao Brasil, 
registrou nos dois anos em que participou da 
política, entre 1821 e 1823, intensa reflexão 
sobre os desígnios da nação, sendo um dos 
principais responsáveis pela decisão de dom 
Pedro I proclamar a Independência, em 7 de 
setembro de 1822. Acabou entrando para nossa 
história com o honroso título de “Patriarca da 
Independência”. O que a história oficial pouco 
registra são seus muitos percalços políticos, 
entre tempos de exílio e de prisão. Raros são 
os que sabem que, nos períodos de desgraça, 
ele encontrou refúgio em um casarão na idílica 
ilha de Paquetá, na baía da Guanabara. 

A história de Bonifácio no casarão de 
Paquetá guarda relação direta com as suas 
desventuras políticas e a conturbada relação 
com Pedro I. Eram tamanhas as divergências 
entre eles, em torno dos mais diferentes 
assuntos, que em novembro de 1823, apenas 
um ano após a Independência, Bonifácio foi 
preso e deportado para a França por ordem 
do monarca. Amargou quase seis anos de 

exílio. De volta ao país, em 1829, seu objetivo 
era largar de vez a política e mergulhar nos 
trabalhos científicos. Foi assim que adquiriu, 
em regime de arrendamento, por 6 mil e 400 
Réis anuais, uma chácara ladeada por árvores 
e voltada para o poente na antiga Praia da 
Guarda, nº 119, atual Praia José Bonifácio, 
em Paquetá. No terreno de pouco mais de 4 
mil m2, com 250 metros de área construída, 
o patriarca abrigou mais de 6 mil livros e seu 
acervo de pesquisas, de destino hoje ignorado. 

Nesse seu “retiro filosófico”, logo viveria 
outras convulsões, entre elas a decisão de 
aceitar a tutoria do menino Pedro, mais tarde 
dom Pedro II, a pedido do próprio imperador, 
que retornava a Portugal para deflagrar uma 

guerra civil com o irmão Miguel pelo trono 
lusitano. A tarefa de tutelar o herdeiro do 
trono brasileiro renderia a Bonifácio muitos 
inimigos e outras amarguras. Tantos que, logo 
depois de iniciada a tarefa, já em 1833, teria sua 
prisão de novo decretada, acusado de tramar o 
retorno de Pedro ao Brasil. Pelo menos foi em 
regime de prisão domiciliar. Contudo, ilhado 
da Corte em sua residência de Paquetá. Um 
destacamento, chefiado por um capitão da 
Armada, hoje Marinha, hospedado na Chácara 
da Nação, situada ao lado direito desta casa, 
ficou responsável por vigiá-lo dia e noite. 

Com a liberdade restituída dois anos 
depois, em 1835, o naturalista e estadista, 
chamado de “homem do mundo” por inte-
grantes da Maçonaria, da qual foi um dos 
principais expoentes, optou por continuar 
na ilha. Para receber melhor assistência 
médica, consentiu em mudar-se para a Praia 
do Ingá, em Niterói, apenas 12 dias antes de 
sua morte, ocorrida em 6 de abril de 1838.

Seis meses depois, em 6 de outubro, 
conforme registro do jornalista e escritor 
Vivaldo Coaracy na obra Paquetá, imagens 
de ontem e de hoje (Livraria José Olympio 
Editora, de 1964), o Jornal do Commercio 
anunciava: “Frederico Guilherme fará leilão, 
no dia de segunda-feira, em sua casa, Rua do 
Ouvidor, nº 84, de casas e chácaras sitas em 
Paquetá, pertencentes à herança do falecido 
Exmº Conselheiro José Bonifácio de Andrada 
e Silva, constando de uma moradia com porta 

No ano da celebração dos 250 anos do nascimento de José Bonifácio, sua casa na Ilha de Paquetá é posta à venda 
por R$ 1,4 milhão. Foi nesse pequeno canto, localizado na baía da Guanabara, que ele encontrou consolo após seis 
anos de exílio. Mais tarde, foi no casarão que amargou uma pena de prisão e passou os últimos anos de vida. Há 
uma proposta para transformar o imóvel em centro de pesquisas científ icas. Contudo, a nove anos do bicentenário 
da Independência, um dos mais significativos símbolos da memória política do país pode perder-se para sempre

M y r i a n  L u i z  A l v e s ,  d e  P a q u e t á

José Bonifácio retratado em um quadro a óleo de 
Benedito Calixto, do acervo do Museu Paulista da USP, 
antigo Museu Ipiranga
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e duas janelas de frente, duas ditas no fundo e 
quatro ditas do lado, forrada e assoalhada até 
o prumo da varanda, dois torreões aos lados da 
frente da casa, também forrados e assoalhados, 
tendo seis janelas de caixilho. Cada um desses 
torreões, construídos há pouco tempo e em 
perfeito estado, tem 25 a 30 palmos de frente e 
pouco mais ou menos de fundo, sendo por esta 
forma quase quadrados. A chácara onde se acha 
a referida casa é edificada, com benfeitorias e 
arvoredos diversos, em terras arrendadas ao 
falecido coronel Eugênio José da Silva Teixeira, 
de que pagam por ano 6$400 de aforamento”. 

TOMBAMENTO  Assim, o casarão de Bonifácio 
escorreu da mão dos Andradas. Passaram-se 
exatos 175 anos. Chegou a ser tombado pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan). Mas sempre foi propriedade 
privada e nunca esteve sob os cuidados diretos do 
Estado. E eis que o casarão do Patriarca está de 
novo à venda. No atual anúncio, divulgado por 
corretores, informava-se, em outubro de 2013: 

“Casa por R$ 1.400.000,00, em Paquetá, 
na Praia José Bonifácio, em que o Patriarca da 
Independência foi exilado, em 1834. Tombados 
pelo Patrimônio Histórico (somente o jardim 
e a fachada). Construção estilo colonial. São 

8 quartos, ampla sala, copa, duas cozinhas e 
dois banheiros. Casa anexa/caseiro. Terreno 
com 4.000 m² aproximadamente com área 
possível de desmembramento, para finalidade 
comercial (bangalôs, apartamentos) ou uma 
grande área de lazer”. 

As últimas linhas dessa propaganda não 
são verídicas, afirma o superintendente do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), no Rio de Janeiro, Ivo 
Barreto. Ele adverte que o “tombamento 
atua sobre esses espaços e toda alteração 
eventualmente prevista para o imóvel terá de 
ser previamente submetida ao Iphan”. Barreto 
ressalta que “os critérios a serem adotados para 
as modificações da casa diferem dos demais 
imóveis de Paquetá, justamente em função 
do tombamento”. 

Embora o Iphan não determine a modalidade 
de utilização do bem, salvo as que comprometam 
ou coloquem em risco sua integridade, Ivo 
Barreto diz que “utilizações ligadas à cultura, 
educação e ciência são sempre bem-vindas, 
ainda mais num caso como este, no qual 
pode se estabelecer um link histórico entre o 
morador ilustre e a possível atividade que ali 
vier a ser desenvolvida”. Para ele, “utilizações 
com essas características também trazem, de 
certo modo, maior garantia de manutenção 
adequada ao bem tombado”.

Em relação à ilha de Paquetá, que, a 19 
quilômetros do Paço Imperial, uma das áreas 
envolvidas em grande projeto de revitalização, 
sofre o distanciamento das sedes do poder 
público, Barreto lembra que equipamentos com 
o perfil da casa do Patriarca da Independência 
são fundamentais para agregar valor aos locais de 
sua implantação, contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida da população, que deles 
poderá se valer para o seu enriquecimento 
educativo e cultural.

“A memória de uma nação é uma das refe-
rências capazes de colaborar para a melhoria 
da qualidade de vida da sociedade, como 
um todo, com base nos acertos e erros do 
passado. É principalmente essa questão que 
justifica e direciona o trabalho que fazemos 
no Iphan. Na verdade, o que preservamos não 
é apenas pedra e cal, ou mesmo as manifesta-
ções imateriais ou os sítios arqueológicos. O 
que procuramos preservar é a base, o lastro 
cultural necessário para a projeção de um 
desenvolvimento pautado no reconhecimento 
de nossa cultura como algo cumulativo. Até 
por isso essa memória não tem preço”, conclui.

UTILIDADE PÚBLICA  Inscrita nos Livros do 
Tombo, no Arquivo Central do Iphan, no Rio 
de Janeiro, a casa é patrimônio desde 13 de 
abril de 1938. Foi adquirida de um morador 
de Paquetá há oito décadas por tradicional 
família que a mantém em bom estado de 
conservação. Sendo particular, aos turistas 
e visitantes só é permitido observar uma 

R$ 1,4 
milhão 

é o preço atual do imóvel

Paquetá é lembrada como cenário de A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, de 1844. Apesar de o autor não 
se referir em nenhum momento ao local, essa “apropriação” acabou fortalecida com as gravações de uma novela 
da TV Globo e de um filme protagonizado por Sônia Braga, em 1970
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placa da prefeitura exposta na calçada, com 
apresentação do histórico do local, e a vista 
do imóvel a partir do portão.

São essas as razões que levaram o professor 
Jim Skea, do Departamento de Física Teórica 
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ), a pensar que o modesto prédio poderia 
ser aproveitado como um centro de ciência. 
Radicado há 17 anos no Brasil, nascido na 
Escócia, Skea vive há três na ilha, a qual costuma 
percorrer fotografando cenários naturais e 
sua população. Ele acha que o Estado deve 
ter papel mais forte na preservação de seu 
passado. “Na ilha de Paquetá, onde moro, 
as casas preservadas frequentemente sofrem 
alterações sem qualquer fiscalização”, denuncia.

Apesar de vivermos numa época em que 
não faltam documentação e acesso à infor-
mação, Skea diz que o patrimônio físico é 
mais importante, “pois não há volta quando 
some da paisagem”. 

O professor acredita que a instalação 
de um centro de estudos, de monitoração 
ambiental e científica na baía de Guanabara, 

na Casa de José Bonifácio, contribuiria para 
a recuperação da diversidade cultural e 
histórica da ilha, proporcionando-lhe um 
foco educacional, hoje inexistente. Esse 
local, segundo ele, incluiria, ainda, um 
centro de visitas, com exposições sobre 
a biologia marinha e terrestre, e sobre a 
geologia, destacando contribuições do 
próprio José Bonifácio nessa área. “Tanto 
a UERJ como a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) teriam condições 
de assumir um projeto dessa envergadura, 
de ampla magnitude, embora singela”, diz.

O campus da Universidade Federal na 
Ilha do Fundão e a Ilha de Paquetá compar-
tilham a característica de serem à beira da 
baía. Há uma proximidade geográfica que, 
com uma infraestrutura adequada, facilitaria 
o transporte de cientistas e alunos entre 
as duas ilhas. Já a Universidade Estadual 
tem o Centro de Estudos Ambientais e 
Desenvolvimento Sustentado (CEADS) 
direcionado à pesquisa do meio ambiente, 
com um campus avançado na Ilha Grande. 
Como o presídio não era tombado, foi 
implodido, daí o centro ter sido instalado 
em Dois Rios, no prédio do destacamento 
da Polícia Militar, adaptado para se adequar 
a pesquisas em diversas áreas: oceanografia, 
biologia e meio ambiente.

PÉROLA DA GUANABARA A pequena Ilha de 
Paquetá, de 1,2 Km² de área e 8 de perímetro, 
em formato de um oito, símbolo do infinito, é 
circundada por várias pedras e ilhas menores, 
como a de Brocoió, propriedade de veraneio 
do governo fluminense. Além da casa de José 
Bonifácio, uma das atrações históricas de 
Paquetá é o Solar D’El Rey, onde se hospe-
dava dom João VI, apreciador das águas do 
poço de São Roque, padroeiro do local. A 
antiga fonte encontra-se fechada, como o 
solar, também patrimônio do Iphan e pelo 
qual os moradores lutam junto à prefeitura 
para transformar no primeiro centro cultural 
público da ilha, de 4 mil habitantes. 

Os 250 anos do Patriarca
As homenagens aos 250 anos de nasci-

mento de José Bonifácio, em 13 de junho, 
aconteceram no Pantheon dos Andradas, em 
Santos (SP), com as presenças do ministro 
da Defesa, Celso Amorim, e do governador 
paulista Geraldo Alckmin. Por iniciativa 
do presidente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), e do senador Inácio Arruda 
(PCdoB-CE), foi realizada sessão solene no 
Congresso Nacional, também em junho.

O documentário José Bonifácio, do 
diretor Francisco Manso, produzido para 
a Rádio e Televisão de Portugal (RTP), 
com o apoio do Parque Biológico de 
Gaia e da Ciência Viva e colaboração do 
Centro de Ecologia Aplicada Professor 
Baeta Neves, gravado em várias partes 
do mundo, incluindo a Ilha de Paquetá, 
já foi apresentado em Santos, São Paulo 
e Rio de Janeiro.

Ilustração da casa de José 
Bonifácio, publicada no livro 
Paquetá, imagens de ontem e de 
hoje, de Vivaldo Coaracy, em 1964, 
com prefácio de Raquel de Queiroz: 
“Nós, os velhos ilhéus convictos, 
acabamos abandonando a ilha (do 
Governador), deixando-a entregue 
ao Bovarismo e ao progresso, ao 
Aeroporto Internacional, no sonho 
de um dia abafar Copacabana (no 
futuro quem sabe?). E Paquetá 
ficou como a Inglaterra depois da 
queda de Napoleão, vitoriosa no seu 
esplêndido isolamento.”

“A instalação de um centro 
de estudos, de monitoração 

ambiental e científica na baía 
de Guanabara, na Casa de José 

Bonifácio, contribuiria para 
a recuperação da diversidade 
cultural e histórica da ilha”

Jim Skea, professor
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MELHORES 
práticas

Economia solidária 
une povos da floresta 

Dinamizada por mulheres, etnias indígenas e pequenos agricultores, cooperativa 
destaca-se como alternativa econômica sustentável e torna-se referência de trabalho 
socioambiental. Juntos, os parceiros investem em inovação na produção de macarrão, 
farinha, biscoitos, azeite, amêndoas e barras de cereais derivados da castanha-do-brasil
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N
os últimos cinco anos, a Cooperativa 
dos Agricultores do Vale do 
Amanhecer (Coopavam), locali-
zada na região noroeste de Mato 

Grosso, tornou-se exemplo para o Brasil 
na exploração de recursos florestais não 
madeireiros. Com a participação de 500 
famílias, a cooperativa investiu na união de 
esforços em torno de seus projetos e, com 
o apoio de parceiros institucionais como 
a Petrobras, por meio do projeto Poço de 
Carbono Juruena, a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) e a Natura, passou a 
explorar comercialmente a castanheira, uma 
das árvores mais altas da floresta amazônica, 
muito valorizada como madeira de qualidade 
e pelo produto para alimentação, de alto valor 
nutricional: a castanha-do-brasil, também 
conhecida por castanha-do-pará.

Com os investimentos aplicados em 
inovação no processo de fabricação de 
macarrão, farinha, biscoito, azeite, amêndoas 
e barras de cereais derivados da castanha, a 
instituição pretende ir muito longe. São muitas 
as vantagens do trabalho da cooperativa, a 
começar pela preservação da floresta com 
geração de renda. A união entre índios e 
extrativistas e, principalmente, a inserção 
da mulher no sistema produtivo fazem dela 
um sucesso. “A Associação de Mulheres 
Cantinho da Amazônia (AMCA), uma de 
nossas parceiras, tornou-se fundamental para 
integrar os processos e criar novos produtos”, 
diz Irineu Bach, presidente da Coopavam, 
entidade com 48 associados. Segundo ele, 
a parceria com os índios também tem sido 
importante. 

Na avaliação de Leonilda Grassi Buss, 
presidente da AMCA, o trabalho tocado 
entre a associação e a cooperativa gerou 

conquistas inestimáveis para as mulheres. 
“Trata-se de uma parceria que abriu espaço 
para nós no sistema produtivo e, sobretudo, 
gerou autoestima e possibilitou a eliminação 
de preconceitos”, observa Leonilda, repre-
sentante de um grupo de 127 mulheres que 
integram a AMCA. 

A partir de 2008, quando foram criadas 
a Coopavam e a AMCA, os trabalhadores 
passaram a coletar a castanha dentro da 
reserva legal do Assentamento Vale do 
Amanhecer. No começo era um grupo 
pequeno de homens e mulheres, a maioria 
oriunda do Sul em busca de novos horizontes 
nas terras de Mato Grosso. Mas, desde o 
início, eles optaram pela adoção da economia 
solidária. Primeiro apresentaram proposta 
de parceria com as etnias indígenas da 
região. Entenderam também que era neces-
sário isolar os atravessadores. Porque estes 
pagavam pouco, entre R$ 0,50 a R$ 0,80 por 
quilo, exploravam os indígenas e ajudavam 
madeireiros na derrubada de árvores. 

Os problemas gerados pela exploração 
de preços resultaram em outras questões, 

500
famílias 

participam da cooperativa

Integrantes da Coopavam destacam-se no processo de fabricação de produtos derivados da castanha
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sintetizadas pelo líder indígena e presidente 
da Associação Passapkareej, Daiet Kaban, da 
tribo Cinta Larga, da aldeia Flor da Selva, 
em Aripuanã (MT), em depoimento gravado 
para a Coopavam: “Antes da parceria com a 
cooperativa, a gente vendia a castanha para 
atravessadores por sessenta centavos o quilo, e 
acontecia de o atravessador levar e não pagar 
os índios; agora, vendemos o produto a três 
reais para a Coopavam”.

TONELADAS Dados da cooperativa indicam que 
o povo indígena Cinta Larga comercializou, 
no primeiro ano da parceria, um total de 25 
toneladas de castanhas, e 40 toneladas na safra 
2012/2013. Num caso específico, Isaac Cinta 
Larga colheu cerca de 30 latas de castanhas/
dia e somou mais de R$ 8 mil no período da 
safra. Mesmo assim, entre os valores de R$ 
0,50 e R$ 0,80 pagos pelos atravessadores, 
passaram-se três anos para que o preço 
alcançasse o valor de R$ 1,50/quilo. Feitas as 

contas, foi possível pagar R$ 1,20 por quilo 
e depois R$ 2,20 já em 2011. Nesse período, 
cinco etnias de indígenas participaram do 
negócio: Kaiaby, Cinta Larga, Munduruku, 
Suruí e Apiaká. O grupo firmou projeto nesse 
sentido junto ao Fundo Amazônia, do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES).

A parceria ganhou mais impulso graças a 
decisão do governo de Mato Grosso, que, em 
2012, concedeu benefícios fiscais, isentando 
totalmente o ICMS para a comercialização 
de amêndoas, farinhas e óleos derivados 

da castanha. Assim, o preço da castanha, 
para os coletores na floresta, subiu para 
R$ 3 quilo. Esses benefícios favoreceram o 
interesse pela coleta e atraíram cerca de 1.500 
pessoas, entre indígenas e agricultores locais. 
Todo esse processo viabilizou a plantação de 
castanhais em sistemas agroflorestais, projeto 
socioambiental patrocinado pela Petrobras. 
“Quando se fala em conservar as florestas, é 
preciso também falar em geração de renda”, 
comenta Lucinéia Machado, coordenadora do 
recém-criado Projeto Cultivação da AMCA, 
também patrocinado pela Petrobras, o qual, 
entre outros pontos, prevê a inclusão digital 
das comunidades envolvidas na produção. 
Tudo isso visando a capacitação e melhoria 
da gestão do negócio. 

INVESTIMENTOS Com a economia propor-
cionada pela redução de 17% do ICMS, foi 
possível investir mais no processo de coleta 
de castanhas nas florestas e aumentar a 

Lucinéia Machado, coordenadora do Projeto 
Cultivação, da AMCA, na Conferência 
Brasileira de Sistemas Agroflorestais 
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Irineu Bach entrega cheque simbólico ao líder indígena Daiet Kaban

Dados da cooperativa indicam 
que o povo indígena Cinta 
Larga comercializou, no 

primeiro ano da parceria, 
um total de 25 toneladas de 
castanhas, e 40 toneladas 

na safra 2012/2013
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produção. O processo de industrialização 
está na dependência de documentação 
entregue na Conab, que, ao ser liberada, trará 
recursos no montante de R$ 599 mil para 
cada instituição – a Coopavam e a AMCA. 
Assim, juntas, poderão investir R$ 1,2 milhão 
em novas frentes de trabalho. Uma delas 
será a produção de alimentos destinados à 
merenda escolar dos filhos dos cooperados. 
“Os estudantes vão se alimentar de produtos 
resultantes de colheitas feitas pelos próprios 
pais, na forma industrializada”, observou 
Lucinéia Machado. 

A associação de mulheres entra com a mão 
de obra, em conjunto com a Cooperativa do 
Vale do Amanhecer, que recebe incentivos 
fiscais. O trabalho resultará no atendimento 
de mais de 38 mil pessoas que vivem em 
situação de insegurança alimentar na região 
de Mato Grosso. Os produtos serão entregues 
pela Conab em pastorais, associações de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), 
hospitais e casas de apoio a idosos, gestantes 

e crianças abandonadas, em oito municípios. 
Trata-se de uma ação que não oferece lucro 
final para a AMCA e para a Coopavam, mas 
tem como objetivo a geração de renda com 
a economia solidária para os extrativistas e 
agricultores familiares. 

O presidente da Coopavam, Irineu Bach, 
lembra que tudo começou com o apoio 
do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). Ele conta que 
esse trabalho tem sido desenvolvido nos 
últimos 20 anos. De lá para cá foram muitas 
conquistas. Em 2013, a Coopavam vendeu 
menos (90t) e estocou mais (50t). Distante da 

meta e da capacidade de produção, variando 
de 180 a 200 toneladas/ano, a instituição 
buscou novos mercados. Em São Paulo e 
junto à Natura, que em 2012 adquiriu 20 
mil quilos de óleo de castanha do Brasil, 
garantiu a entrega de 3,5 mil a 4 mil quilos em 
2014. Outras cinco empresas, em São Paulo 
e no Paraná, negociaram encomendas para 
2014. Agora, a associação e a cooperativa 
preparam-se para dar um novo salto. Elas 
querem colocar todos os seus produtos nas 
11 cidades-sede da Copa do Mundo, em 
2014 no Brasil. Por tudo isso, a Coopavam 
foi uma das vencedoras do Prêmio Objetivos 
do Milênio (ODM), edição de 2012, o qual 
incentiva ações, programas e projetos que 
contribuem efetivamente para o cumpri-
mento das oito metas estabelecidas pela 
ONU. O prêmio é uma iniciativa do governo 
federal com apoio do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
e do Movimento Nacional pela Cidadania 
e Solidariedade. 

Dilma Rousseff entrega o Prêmio ODM Brasil a Irineu Bach e a Lucinéia Machado, ao lado de Paulo Nunes
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A associação e a cooperativa 
preparam-se para dar um novo 

salto. Elas querem colocar 
todos os seus produtos nas 

11 cidades-sede da Copa do 
Mundo, em 2014 no Brasil
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Saúde 

Prevenção contra 
a dengue na 
Copa do Mundo e 
Olimpíadas

Técnicas de modelagem matemá-
tica vão estimar o risco de turistas 
contraírem dengue no Brasil durante 
o período de competições da Copa do 
Mundo de 2014. O modelo desenvolvido 
pelo infectologista Eduardo Massad, 
professor da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo (USP), 
vai cobrir as 12 cidades-sede da Copa, 
assim como as Olimpíadas do Rio de 
Janeiro, em 2016.

Além de auxiliar no entendimento 
da dinâmica do vírus, a modelagem 
poderá avaliar as intervenções da 
doença. Pela incidência, são definidas 
as áreas indispensáveis de vacinação e 
feitas projeções do número de pessoas 
a serem vacinadas, criando margem 
de bloqueio da doença sobre o país e 
o continente. Dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) estimam 
em três bilhões o número de pessoas, 
em todo o mundo, que vivem em 
áreas de risco para contrair a dengue. 
Anualmente, ocorrem 50 milhões de 
infecções, com 500 mil casos de febre 
hemorrágica da dengue (FHD) e 21 mil 
óbitos, principalmente entre crianças. O 
mosquito transmissor da dengue (aedes 
aegypti) é o mesmo da febre amarela.

Pesquisa 

Os minerais de terras-raras
Descobertos no Sul da Bahia, em 1896, 

os 17 minerais conhecidos por terras-raras, 
empregados em tecnologias de ponta, poderão 
retomar sua cadeia produtiva em 2014, visando 
a participação no mercado mundial. Os 17 
elementos químicos considerados minerais de 
terras-raras – Lantânio, Cério, Praseodímio, 
Neodímio, Promécio, Samário, Európio, 
Gadolínio, Térbio, Disprósio, Hólmio, Érbio, 
Túlio, Itérbio, Lutécio, Escândio e Ítrio – têm 
aplicação diversificada na indústria. Desde a 
produção das antigas pedrinhas de isqueiro 
ao emprego na construção de submarino 
de propulsão nuclear, como ocorreu com o 
Nautilus, da Marinha dos EUA. Nos dias atuais 
são largamente utilizados na construção de 
ímãs que movem a energia eólica, trens de 
alta velocidade e na indústria do petróleo. 
Nos últimos 57 anos, o Brasil participou com 

US$ 40 milhões/ano do mercado mundial, 
avaliado em 2011 entre US$ 2 e US$ 3 bilhões. 
Hoje, não lavra nem produz compostos 
de terras-raras. E o pouco que utiliza vem 
da China. Em 2014, o Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM) termina levantamento 
sobre terras-raras no país. A pesquisa, no 
valor de R$ 18,5 milhões, financiada pelo 
Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), vai quantificar depósitos em Minas 
Gerais e Goiás.

ciência&inovação 

CIRCUITO
Potencial econômico

Nova geração de etanol
A primeira geração de etanol, dos anos 

1970, obtida a partir da quebra de cadeias de 

celulose da biomassa, empregando açúcares 

extraídos da cana, agora abre espaço para a 

segunda geração. Trata-se do etanol celulósico, 

com potencial de multiplicar em até 20 vezes 

a produção das usinas no Brasil. Essa nova 

geração vem dos resíduos da cana-de-açúcar 

(bagaços e palha), que contêm de 20% a 60% de celulose. O Centro de Tecnologia 

Canavieira (CTC) indica ganhos próximos de 50% com o novo processo produtivo, 

cuja estreia no mercado nacional está prevista para 2014. Outras projeções numéricas 

revelam que as usinas tradicionais poderão operar conjuntamente com as unidades 

de etanol celulósico, além das biorrefinarias flexíveis e as usinas bioquímicas.

O bagaço virou matéria-prima farta com potencial econômico. Da produção 

estimada da safra 2012/2013, com 596,63 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, 

foram gerados 180 milhões de toneladas de bagaço.
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Agricultura

Fertilizantes 
tropicalizados

Quarto maior mercado de fertili-
zantes do mundo, o Brasil produziu 
12,6 milhões de toneladas no ano 
passado, com crescimento de 8,1%. 
O mercado interno deve crescer 
0,6% este ano. Nos últimos 23 anos, 
o Brasil subiu de 3,2% de todo o 
consumo do mundo em 1990 para 
12,5% em 2012. Só ficou atrás da 
China (51%), da Índia (27%) e 
dos EUA (20,05%). A Petrobras, 
porém, vai triplicar a produção de 
fertilizantes nitrogenados em três 
de suas unidades até 2016.

Bons resultados

Teste de DNA 
O teste de DNA, capaz de comparar o 

padrão genético de dois ou mais indivíduos, 
cujas técnicas de impressão foram descobertas 
pelo geneticista inglês Alec Jeffreys, em 1984, 
impulsionou no Brasil o reconhecimento 
de filhos. Um dos resultados mais visíveis 
consta de relatório da Corregedoria Nacional 
de Justiça (CNJ). Nos últimos três anos, o 
Programa Pai Presente, criado em 2010 pela 
Corregedoria, permitiu que 22 mil homens 
reconhecessem a paternidade de seus filhos. Ao 
todo, o programa emitiu 228 mil notificações, 

instaurou 23 mil processos e promoveu 22,8 
mil audiências, conforme relatório do mês de 
agosto. O geneticista mineiro Sérgio Danilo 
Penna foi quem introduziu e implantou o 
teste do DNA no Brasil, há 25 anos. O exame 
que determina a paternidade pode ser feito 
antes do nascimento da criança ou mesmo 
após a morte do pai.

Projeto Sirius

Luz Sincroton 
O Brasil está investindo cerca de R$ 700 

milhões no Projeto Sirius, acelerador de 
elétrons em construção no Laboratório de 
Luz Sincroton, no interior de São Paulo. O 
acelerador, que vai produzir feixes de elétrons 
com três bilhões de elétrons-volts (3 GeV), 
será inaugurado em 2016. A máquina, de 
terceira geração, abre novos horizontes para o 
Brasil nas pesquisas em nanociência, biologia 
molecular estrutural, materiais avançados e 
energias alternativas. Poderá ser empregada 
em pesquisas de prospecção de petróleo. 

Investimentos 

Nanotecnologia focada na inovação
O governo brasileiro vai investir R$ 440 

milhões, até 2014, no Programa Iniciativa 
Brasileira de Nanotecnologia (IBN), visando a 
criar e integrar medidas com foco na inovação. 
O nano significa a bilionésima parte do metro 
ou 70 mil vezes menor que um fio de cabelo. 
Está presente em vários setores industriais e no 
cotidiano das pessoas. O Ipod, por exemplo, cujas 
memórias flash têm 4Gb, emprega conceitos 
nanotecnológicos. Cosméticos como protetores 
solares, adesivos, pintura automotiva contêm 

nanopartículas de sílica. Leads, alimentos, 
embalagens, fármacos estão na lista de 480 
produtos nanotecnológicos, cujo mercado 
deve movimentar US$ 1 trilhão em 30 países 
desenvolvidos ou em desenvolvimento em 2014. 

Em teste

Vacina contra o câncer de próstata
A empresa gaúcha FK Biotec criou uma nova tecnologia para 
produção de vacina contra o câncer de próstata, com previsão 
de entrar no mercado nos próximos três anos. A vacina 
autóloga, feita com células tumorais do próprio paciente, já 
passou pelos primeiros testes. Um grupo de 107 pacientes foi 

acompanhado por cinco anos e teve o PSA indetectável. O PSA é uma proteína encontrada no 
sangue que indica a possibilidade de câncer de próstata. A pesquisa foi apoiada pelo Programa 
Inovar, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). O projeto ainda passará por nova avaliação. 
Desta vez, com um grupo de 416 pacientes oriundos do Hospital das Clínicas, em São Paulo 
(SP), e do Hospital da PUC, em Porto Alegre (RS).
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COLETÂNEA ANALISA O PANORAMA DA COMUNICAÇÃO

O Ipea  lançou a terceira edição 
do Panorama da Comunicação e das 
Telecomunicações no Brasil 2012/2013, 
coletânea composta por quatro volumes: 
Indicadores e Tendências (partes I e II), 
Flagrantes e Memória. A obra, que reúne 
textos de vários autores, foi organizada 
pelo professor José Marques de Melo – 
ex-diretor da Escola de Comunicação e 
Artes da USP, primeiro doutor em jorna-
lismo do país e presidente do Conselho 
Deliberativo da Socicom – e por João 
Cláudio Garcia, assessor-chefe de Imprensa 
e Comunicação do Ipea. 

O livro mostra a realidade nacional 
mediante estudos comparativos entre 
países do Cone Sul (Argentina, Chile, 
Paraguai e Uruguai). E revela a maneira 
como o brasileiro utiliza os meios de 
comunicação, em época em que as mídias 
digitais estão em alta. 

O presidente do Ipea  e ministro- 
chefe interino da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos (SAE), Marcelo Neri, na 
introdução da coletânea, observa: “A popu-
larização das novas mídias, acelerada pelo 
desenvolvimento inclusivo recente, traz 
oportunidades e desafios para um país que 
busca aprofundar direitos e deveres inerentes 
à democracia, combinando liberdade de 
expressão e iniciativa com ampliação do 
acesso à produção e ao consumo de infor-
mação em todas as suas formas”.

Com esse projeto, o Ipea ganhou o Prêmio 
Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação 
2012, promovido pela Intercom e Globo 
Universidade, na categoria Instituição 
Paradigmática. “Desde a primeira edição, 
em 2010, até agora, já são 11 volumes e mais 
de 180 textos. O instituto tem a missão 
de produzir conhecimento e desenvolver 
estudos para que as políticas públicas sejam 

formuladas e aprimoradas, e o Panorama 
promove a análise e a revisão sobre a 
comunicação e as telecomunicações no 
país”, afirma João Cláudio Garcia.

DIÁLOGOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL 

Criado em 2008 com a intenção de 
elencar o desenvolvimento brasileiro 
como prioridade, o projeto Diálogos para 
o Desenvolvimento pretendia construir e 
alavancar, em três anos, entre 2008 e 2010, 
uma reflexão que auxiliasse tomadas de 
decisões por parte do Estado. Por esse 
motivo, a publicação República, Democracia 
e Desenvolvimento – contribuições ao Estado 
brasileiro contemporâneo, organizada por José 
Celso Cardoso Jr. e Gilberto Bercovici, visa 
a fornecer ao Brasil conhecimento crítico 
à tomada de posição frente aos desafios da 
contemporaneidade mundial. Dividida em 

três seções, a obra explora aspectos centrais 
e prementes das dimensões republicana, 
democrática e do desenvolvimento brasileiro 
no século XXI, além de definir políticas 
para a atuação do Ipea até 2022.

Um dos objetivos do projeto é ser 
plataforma de sistematização e reflexão 
sobre os entraves e também em relação 
ao desenvolvimento nacional. O Ipea 
pretende solucionar desafios e formular 
estratégias de desenvolvimento nacional 
em diálogo com atores sociais, além de 
fortalecer sua integração institucional 
junto ao governo federal.

livros e publicações

ESTANTE
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CONFERÊNCIAS NACIONAIS APROXIMAM SOCIEDADE E ESTADO 

O Ipea divulgou nota técnica que 
faz uma sistematização dos resultados 
obtidos durante as conferências públicas. 
O estudo Experiências de Monitoramento 
dos Resultados de Conferências Nacionais, 
realizado pela Diretoria de Estudos e 
Políticas do Estado, das Instituições e da 
Democracia (Diest), revela que, mesmo 
existindo desde 1930, poucas pessoas 
entendem o que são as conferências 
nacionais.

Ao perceber essa lacuna, o instituto 
realizou um estudo que traz novos conhe-
cimentos sobre o funcionamento do Estado 
e suas instituições políticas para colaborar 

com o aumento da participação civil nas 
políticas públicas. O resultado culminou 
no livro: Conferências Nacionais: atores, 
dinâmicas participativas e efetividade, 
organizado por Leonardo Avritzer e Clóvis 
Henrique L. de Souza.

No prefácio, o ministro-chefe da 
Secretaria-Geral da Presidência da República, 
Gilberto Carvalho, explica que essas 
conferências são um dos mecanismos 
participativos mais importantes do Brasil. 
Isso porque, segundo ele, esse é o espaço 
onde existe debate, concertação, construção 
de consensos, estabelecimento de pactos 
e correção de rumo das políticas públicas.

INVESTIMENTO BRASILEIRO EM COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

O estudo Cooperação Brasileira para o 
Desenvolvimento Internacional 2010 mostra 
como o país investiu, de maneira sustentável, 
em recursos humano e financeiro para enviar 
ajuda a outros países. Elaborada pela Agência 
Brasileira de Cooperação do Ministério das 
Relações Exteriores (ABC/MRE) e pelo 
Ipea, em parceria com diversos órgãos da 
administração pública federal, a pesquisa 
faz um apanhado dos principais projetos 
e iniciativas desenvolvidos pelo Brasil de 
maneira bilateral ou multilateral com países 
em desenvolvimento.

O estudo destaca ainda os investimentos em 
ações internacionais no âmbito da cooperação 
técnica, educacional e científico-tecnológica 
à ajuda humanitária, assistência a refugiados, 
manutenção de forças de paz e contribuições 
a organismos internacionais. No prefácio 
da publicação, o ex-ministro das Relações 

Exteriores, Antonio de Aguiar Patriota, explica 
que a “cooperação internacional não é um 
fim em si mesma. Por trás dos números e das 
metodologias aqui apresentados estão nações e 
vidas humanas em busca de desenvolvimento 
econômico e social, com reflexos positivos 
sobre as sociedades e sua inserção na comu-
nidade internacional. É este um compromisso 
permanente do governo brasileiro: a política 
externa como vetor de solidariedade”.

De acordo com o estudo, assuntos rela-
cionados a negociações globais levam em 
consideração compromissos assumidos 
para o aperfeiçoamento dos processos de 
cooperação para o desenvolvimento; a trans-
parência de práticas e a disponibilização de 
dados e registros da cooperação para o livre 
acesso e consulta pelos cidadãos; o lugar da 
cooperação Sul-Sul e triangular; e a adoção 
de mecanismos de parceria no compartilha-

mento de conhecimentos acumulados pelas 
instituições nacionais com países que buscam 
superar restrições para alcançar padrões 
aceitáveis de desenvolvimento.
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Visite o site e veja algumas das fotografias da campanha: http://www.ipc-undp.org/photo/

Humanizando o

DESENVOLVIMENTO

JUNTAS - Mulheres indígenas aguardam em fila na praça central em Combapata, Bolívia, para receber a ajuda mensal do programa 
de transferência monetária. O Programa Juntos oferece recursos para as famílias de baixa renda, com crianças em idade inferior 
aos 14 anos, vacinadas e na escola. Mulheres grávidas precisam comprovar que realizaram o pré-natal de forma completa

Como você vê o desenvolvimento? Como 
retratar uma face humana do desenvolvimento? 
Como os programas e iniciativas do desen-
volvimento melhoram a vida das pessoas? A 
Campanha Mundial de Fotografia Humanizando 
o Desenvolvimento busca mostrar e promover 
exemplos de pessoas vencendo a luta contra a 
pobreza, a marginalização e a exclusão social. 
A campanha chama a atenção para os sucessos 
obtidos como forma de contrabalancear as 
imagens frequentes que mostram desolação 

e desespero. Uma galeria de fotos será perma-
nentemente montada no escritório do Centro 
Internacional de Políticas para o Crescimento 
Inclusivo (IPC-IG) e aberta para visitação 
pública. Uma série de exposições fotográficas 
também será organizada em diversas cidades 
ao redor do mundo.

Temos o prazer de anunciar as 50 fotos 
selecionadas pela campanha. Gostaríamos de 
agradecer aos participantes de mais de 100 
países que nos enviaram suas fotos e suas 

histórias e compartilharam sonhos e desa-
fios. Agradecemos às instituições parceiras 
e membros do Comitê de Seleção por suas 
contribuições para a campanha. Todos vocês 
tornaram a campanha uma realidade e nos 
ajudaram a destacar e promover o desenvol-
vimento por meio de novas lentes. Parabéns 
aos participantes.
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Tão importante quanto 
amamentar seu bebê, é ter 
alguém que escute você.
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Conte com um profissional de saúde.
Ele vai escutar você e ajudar a tornar sua amamentação ainda mais tranquila. 
O leite materno ajuda o seu bebê a crescer forte e saudável. Por isso, até os 6 meses, dê apenas o 
leite materno. Depois, ofereça alimentos saudáveis e continue amamentando até os 2 anos ou mais. 
A amamentação é incentivada e apoiada pelo SUS. Procure uma unidade de saúde.

Melhorar sua vida, nosso coMproMisso

an-Revista-MSaude-Amamentacao-202x266.indd   1 26/08/13   15:01
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