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APRESENTAÇÃO

A economia está presente em todas as esferas de nossa vida,
ocupa lugar de destaque nos noticiários da mídia televisiva, escrita
e digital, e frequentemente alguns de seus temas são objeto de
discussões acaloradas nas redes sociais.
Muitas vezes, aqueles não familiarizados com os “jargões”
utilizados pelos economistas e com as teorias que dão suporte a
suas análises consideram difícil acompanhar os debates ou mesmo
entender as manchetes quando o assunto é economia. Pior do que
isso, muitos ficam completamente desarmados, “não críticos”,
para poder julgar se aquilo que está sendo apresentado como uma
verdade é merecedor de confiança.
Por isso, os integrantes do Grupo de Pesquisas Políticas para
o Desenvolvimento Humano (PDH) da PUC-SP apresentam essa
contribuição na tentativa de desmistificar a economia, de mostrar
que não há UMA ÚNICA resposta ou política para responder a
uma determinada situação e que sempre estarão presentes interesses na defesa de políticas econômicas. Seu público-alvo são os
movimentos sociais e todos aqueles não economistas que quiserem
entender, afinal, “que bicho é este”.
Boa leitura!

ALGUNS CONCEITOS INTRODUTÓRIOS

O que é Economia?
O estudo da Economia como ciência surgiu apenas no capitalismo. Qual é seu objeto de análise? A definição que geralmente
está presente nos manuais de Economia diz que ela é a ciência
que estuda como otimizar os recursos escassos frente a necessidades
crescentes. Outra definição, já bem menos frequente de se encontrar, diz que a Economia é a ciência que estuda como os homens se
organizam para produzir e distribuir a riqueza.
Quais as implicações de adotarmos uma ou outra definição?
Vejamos. A primeira definição reúne dois aspectos importantes
presentes na realidade de qualquer povo, nação e/ou Estado e se
aplica a qualquer época da humanidade, seja àquela do Império
Romano, do feudalismo ou de um país capitalista europeu ou da
América Latina no momento atual.
De fato, parece fazer parte da psicologia humana apresentar
necessidades crescentes: satisfeita uma necessidade, outra rapidamente se coloca, em nível superior à primeira ou simplesmente
se somando a ela. Além disso, os recursos sempre se apresentam
escassos com relação ao conjunto de necessidades que se pretende
atender, quando pensamos em uma pessoa, uma empresa ou em
um país.
Mas é necessário distinguir as necessidades. Há aquelas diretamente ligadas à manutenção e reprodução da vida e as criadas
pelas próprias relações de uma sociedade voltada para a produção
de mercadorias. Como sabido, a expansão da economia capitalista
depende do aumento contínuo do consumo, de forma a incentivar
ou mesmo impor que haja uma constante “reposição” dos itens
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consumidos, o que é caracterizado, por muitos, como um mundo
fundado no desperdício. Dessa maneira, se desconsiderarmos as
necessidades associadas à manutenção e reprodução da vida, bem
como aquelas fruto da sociabilidade, todas socialmente determinadas, vemos que parte das necessidades sentidas pela população
é imposta pelo próprio modo de produção capitalista e poderia
ser classificada no campo dos desejos.
Para o propósito desta cartilha, é importante destacar que a
limitação dessa definição reside exatamente no fato de ela se aplicar a qualquer época e realidade, não nos ajudando a entender e,
portanto, não nos capacitando para atuar adequadamente na época
em que vivemos. Por isso, se diz que essa definição é a-histórica,
isto é, que não leva em conta a história.
Já a outra definição nos remete diretamente a um determinado momento histórico, pois trata de estudar como os homens se
organizam para produzir e distribuir a riqueza em um momento
dado, definido. A forma como ocorre essa organização e distribuição não é única na história da humanidade: em cada momento
histórico, há a prevalência de um determinado modo de produção,
que pressupõe também um determinado grau de desenvolvimento
das forças produtivas e relações de produção específicas, nas quais
atuam as classes sociais existentes em cada época. Mas considerar
como ponto de partida essa definição não implica desconhecer que
é preciso sempre se buscar a melhor maneira de se usar os recursos:
como dito anteriormente, esse objetivo está presente na trajetória
do homem. O que essa definição lembra é que a Economia não é
uma ciência exata, mas sim social.
Disso deriva que decisões no campo da política econômica,
tal como aumentar ou não a taxa de juros, ou contingenciar o
orçamento do ministério X ou Y, ou do programa W ou Z, são
decisões que não são somente técnicas, mas também fruto de
interesses e da correlação de forças dos diferentes envolvidos no
que está sendo decidido. Nos tempos atuais, no Brasil, com exceção de alguns temas, parece que não há dúvida, para a maioria
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dos trabalhadores, que as propostas de reforma encaminhadas
pelo executivo, tal como a reforma trabalhista e a previdenciária,
são movidas por interesses muito claros, que ficam distantes de
qualquer análise pretensamente técnica.
Forças produtivas = combinação da força de trabalho com
os meios que resultam em aumento da capacidade produtiva. Seu
sentido é mais amplo do que meramente tecnologia, pois implica
melhora das condições gerais de reprodução da sociedade.
Relações de produção = relações estabelecidas entre as pessoas
no processo de produção e reprodução da vida material. No capitalismo, destaca-se a relação estabelecida entre os trabalhadores
assalariados e os capitalistas, detentores dos meios de produção.
Modo de produção = modo particular como os homens se
organizam e distribuem a produção, o que pressupõe um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas e o estabelecimento de relações de produção particulares que envolvem
as classes sociais existentes.

O capitalismo e suas características
De maneira geral, pode-se dizer que o capitalismo apresenta
as seguintes características:
a) a produção de bens e serviços para a venda no mercado se
generaliza e é organizada pelo capitalista para que ele acumule
capital, o que se dá através da extração, nessa etapa, do excedente
econômico, a partir da mobilização de quatro tipos de elementos:
força de trabalho, imóveis, meios de produção (máquinas, equipamentos, matérias-primas e instalações) e dinheiro, com o qual
ele adianta pagamentos antes da venda das mercadorias;
b) os meios de produção, a terra (e imóveis) e o dinheiro
constituem objeto de propriedade privada;
c) a força de trabalho é uma mercadoria especial porque gera
excedente. Os trabalhadores vendem seu trabalho ao capitalista por
um salário e se submetem a sua autoridade ou a dos gerentes a quem
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ele delega autoridade. O excedente, apropriado pelo capitalista,
constitui trabalho não pago, e se traduz na diferença entre o que o
trabalhador agrega de valor à produção e o salário que ele recebe.
O excedente, por sua vez, será repartido, seguindo diferentes
lógicas, entre as classes proprietárias na forma de lucro, renda
da terra ou aluguel e juros. A isso também podemos agregar os
impostos, arrecadados pelo Estado;
d) o capitalismo tende a transformar todas as coisas e qualquer
atividade humana em mercadoria, daí ser o mercado o principal
determinante das relações econômicas e sociais. Evidentemente
que cada sociedade concreta limita e/ou regula mais ou menos o
mercado, inclusive do ponto de vista moral. Exemplo disso seria
o comércio de órgãos humanos;
e) o capitalismo está sujeito a crises, algumas delas sistêmicas,
que não têm sempre as mesmas características (por exemplo, a de
1929, desencadeada pela quebra da Bolsa de Valores estadunidense, ou a crise de 2008, também iniciada nos Estados Unidos). As
crises não têm determinado, ao menos até aqui, o fim do modo
de produção capitalista, que se redefine ao longo do tempo,
modificando suas instituições, seus mercados, seus regimes de
acumulação, seus modos de desenvolvimento;
f) o Estado garante a propriedade privada, base sobre a qual
se assenta o capitalismo. Esta garantia não é absoluta: também é
definida politicamente, vide as leis de uso e ocupação do solo, por
exemplo. Desde sua conformação enquanto Estado nacional, ele
atua regulando os mercados, o que ocorre de diferentes formas.
Para isso ele dispõe de todo um conjunto de leis e legislação que
pode, em certos momentos, abertamente defender interesses de
uma fração da classe dominante, em outros, instituir o salário
mínimo e regular o trabalho do menor, de forma que o mercado
não pode praticar pagamento de salário inferior a ele e o capitalista
não pode contratar trabalhador com qualquer idade, tal como
ocorria no início do capitalismo. Pode, ainda, dificultar a criação
de monopólios, entre outros. Cada país adota formas prórias de
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regulação, extensão e profundidade em função de sua história,
de seus costumes, do peso das diferentes classes na sociedade, do
fato do país ser ou não desenvolvido, de ser um protagonista da
reprodução mundial do sistema ou de ser um país meramente
dependente, entre outros fatores.
Esse conjunto de elementos conforma várias modalidades de
Estado, todas elas, contudo, agindo para preservar a propriedade
privada e as relações econômicas tais como elas realmente se
concretizam no capitalismo;
g) dadas as trajetórias muito diferentes de diversos países capitalistas (Estados Unidos da América, países europeus, Japão, China,
países latino-americanos etc.), o entendimento da economia deve se
deslocar de um modo de produção invariante para uma tentativa de
interpretação de diferentes formas contemporâneas de capitalismo.
O capitalismo anglo-saxão tem uma grande capacidade de influência
sobre os outros. Sua hegemonia acentua as especializações das demais economias, o que invalida a hipótese de que todos convergem
para atingir o mesmo nível de “desenvolvimento”, o que entre os
economistas é chamado de teoria da convergência.
Há, na verdade, uma imbricação entre os diferentes capitalismos, marcada por interdependências de padrões de acumulação
específicos. Países que se especializam na produção de produtos
primários para a exportação, por exemplo, tendem a evoluir mais
em função do ritmo de expansão ou retração da economia mundial
do que de fatores internos, acentuando seu caráter dependente.
O Brasil no capitalismo contemporâneo
O Brasil não está no centro das determinações da dinâmica
do capitalismo contemporâneo. Constitui um país dependente,
situado na periferia do sistema, mas a ele integrado. Possuía, em
2014, uma renda média, isto é, um PIB por habitante em PPC de
US$ 15.838,02, enquanto os EUA, US$ 54.629,50, e a República
Democrática do Congo, US$ 745,81.
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Paridade de Poder de Compra (PPC ) é uma taxa de conversão
monetária que permite exprimir numa unidade comum os poderes
de compra de diferentes moedas

Isso significa que, por mais integrado que esteja ao capitalismo
mundial – e que essa integração esteja avançando no governo Temer –, o faz de maneira subserviente, no qual lhe cabe um papel
menor, no máximo reativo e de pouca efetividade, tendo em vista
a dinâmica do sistema ser definida pelos países do centro e ser
aceita sem reservas pelas classes dominantes internas.
Nas últimas décadas, a emergência da China, com sua
expansão em outros lugares do mundo, tem sido interpretada
como o surgimento de outro imperialismo, muito embora não
haja consenso sobre o caráter da China, se é um capitalismo de
Estado ou simplesmente capitalismo. Da mesma forma, a atuação
do Brasil, via a Petrobras e empresas principalmente no setor da
infraestrutura, introduziu a ideia de que o país apresentaria características subimperialistas. Assim, dependente em relação ao centro
e subimperialista em relação a outros países também dependentes.
Essa é uma questão polêmica entre os analistas.
O Brasil é um país de desigualdades extremas, sejam elas
de renda, de patrimônio e de oportunidades, vinculadas ou não
à educação formal. Para ser ter uma ideia da desigualdade na
dimensão renda, 55% da renda nacional são apropriadas pelos
10% mais ricos e 28% da renda são apropriadas por apenas 1%
da população (World Inequality Lab, 2018).
O Estado brasileiro já viveu momentos em que buscou reduzir
sua dependência a partir da industrialização, apesar de nunca ter
avançado no combate às desigualdades e de não ter desenvolvido
um sistema de inovações, algo fundamental para se construir
um projeto de futuro. Hoje, através de mecanismos de política
econômica a serem detalhados mais à frente, pode ser considerado
um Estado que faz da sociedade sua presa, arrecadando recursos
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de forma regressiva, isto é, cobrando proporcionalmente mais dos
pobres e menos dos ricos, transferindo-os a detentores de riqueza
líquida (do país e do exterior). Desenvolveu, de forma rudimentar,
direitos (civis, políticos e sociais), de modo que os que podem são
incentivados a cobrir os riscos da vida social junto ao setor privado. Não é por outro motivo que multinacionais estão presentes
no ensino superior privado, na saúde e mesmo na cobertura da
aposentadoria, apresentando qualidade e segurança questionáveis.

MERCADOS NO BRASIL

Mercado de Terras
Estrutura Fundiária no Brasil

No Brasil, a terra é um fator abundante, porém mal distribuído. O mercado de terras brasileiro expressa bem a herança do nosso
passado colonial: com predomínio de uma absoluta concentração
de terras. A Tabela 1 nos auxilia a enxergar esse fenômeno.
Tabela 1 – Evolução da concentração de terra no
Brasil medida por Imóveis – 2003/2010
Classificação dos Imóveis
Minifúndio
Pequena Propriedade
Média Propriedade
Grande Propriedade
1) Improdutiva
2) Produtiva
Total

2003 – Peso por área
9,3%
17,7%
21,1%
51,3%
31,9%
19,4%
100%

2010 – Peso por área
8,2%
15,5%
19,9%
55,8%
40,0%
15,8%
100%

Fonte: Cadastro do INCRA – Classificação Segundo dados declarados pelo proprietário e
de acordo com a Lei Agrária/93. Apud Movimento Humanos Direitos (2011).

Vemos que as grandes propriedades ocupam mais da metade
da área de terras rurais no país (55,80%, em 2010) e que, entre
elas, é alta a participação das propriedades improdutivas (40%).
Entre todos os tipos de propriedades, foram elas que mais cresceram entre 2003 e 2010. As grandes propriedades improdutivas
não desempenham sua função social e, por isso, são passíveis de
desapropriação segundo dispõe a Constituição Federal. De acordo
com o Incra, esse percentual de 40% representava 228 milhões de
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hectares de terras improdutivas, que poderiam ser desapropriadas
para reforma agrária.
Os proprietários de terra contribuem duplamente para a má
distribuição de renda no país. Além de concentrarem as terras, são
grandes devedores de impostos para a União, apresentando uma
alta dívida ativa. De acordo com dados da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional e do Incra, em 2015, havia 4.013 pessoas
físicas e jurídicas detentoras de terras com dívida ativa acima de 50
milhões de reais cada uma, o que totalizava mais de 900 bilhões
de reais devidos (Oxfam, 2016).
A coexistência de grandes propriedades de terras inaproveitadas e inúmeras famílias sem terra para produzir e tirar seu autossustento potencializa a aparição de conflitos no país. Segundo
dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT, sem data), o registro
de conflitos no campo é alto e vem se mantendo assim. Entre
2008 e 2016, a média de conflitos por ano foi de 756, sendo que,
em 2016, esse número chegou a 939, o maior do período. Além
disso, esses conflitos muitas vezes acabam em morte – assassinato
de lideranças rurais, advogados, sindicalistas e religiosos. Entre
2008 e 2016, a média de assassinatos no campo, por ano, foi de
37, sendo que, no ano de 2016, esse número chegou a 61, também
o maior do período. Nos últimos anos, ainda, tem aumentado a
violência e o assassinato de indígenas, no embate do avanço das
atividades produtivas de todos os tipos sobre as terras dos povos
originários.
Os tipos de propriedade e de produção
A pequena propriedade e a agricultura de subsistência

A agricultura de subsistência é desenvolvida por pequenos
produtores e suas famílias e visa sua própria reprodução. A
produção da agricultura de subsistência no Brasil, via de regra,
ocorre com ferramentas e técnicas tradicionais (enxada, foice,
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rastelo, adubo natural e o arado de tração animal). Nas pequenas propriedades há também pequenos produtores que cultivam
para seu próprio sustento, mas que também comercializam
(trocam ou vendem) o pequeno excedente de sua produção.
De acordo com dados do Censo Agropecuário de 2006, há,
no Brasil, 5,17 milhões de estabelecimentos agropecuários,
sendo que 72,72% (3,7 milhões) dos estabelecimentos realizam
produção para o autoconsumo. A produção para autoconsumo representa 7,78% da produção total dos estabelecimentos
agropecuários no país.
Agricultura de Subsistência x Agricultura Familiar
Não se pode confundir a agricultura de subsistência com a
agricultura familiar. Ambas são realizadas em pequenas propriedades. No entanto, podem se diferenciar em seus fins. O objetivo
da produção da agricultura de subsistência não é o comércio e o
lucro, mas sim o autossustento de seus produtores. A produção
da agricultura familiar, por sua vez, pode ser de subsistência ou
pode ter como principal objetivo o comércio e o lucro. Além disso,
há produções agrícolas familiares voltadas para o agronegócio.

A grande propriedade, a agroindústria
e a produção agropecuária
A agroindústria se diferencia da agricultura propriamente
dita, pois agrega um conjunto de atividades que transformam as
matérias-primas, vindas da agricultura e da pecuária, em outros
produtos destinados ao mercado. Atualmente, os principais produtos fornecidos pela agropecuária brasileira são matérias-primas
(soja, cana-de-açúcar, carnes, café, laranja) para o complexo do
agronegócio/agroindústria, que tem como principais produtos o
suco de laranja, óleo de soja, farelo de soja, carnes congeladas,
café solúvel, açúcar e etanol.
A produção agropecuária no Brasil vem apresentando constantes taxas de crescimento de sua produção. A média de crescimento
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dos dez principais produtos1 agropecuários entre 1985 e 1995 foi
de 23%, e entre 1995 e 2005 foi de 38% (FAO, 2006, apud Deser, 2007). A produção agropecuária brasileira tem significativa
importância para a economia interna. Entre 2000 e 2015, a média
da participação da agropecuária no PIB brasileiro foi de 5,5%,
sendo que, em 2015, a taxa foi de 5% (IBGE, s. d.). Além disso,
se consideradas as atividades do complexo do agronegócio e seus
produtos industrializados, a média da participação no PIB, entre
2003 e 2015, foi de 20%, sendo que, no ano de 2015, a taxa foi
de 18,17% (Cepea, Esalq, s. d.) e representaram 31,2% do total
exportado do Brasil no mesmo ano (Confederação da Agricultura
e Pecuária, s. d.).
A larga produção de produtos agropecuários faz o Brasil ser
também um dos primeiros no consumo de agrotóxicos. Segundo
a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco, 2012), o mercado brasileiro, em 2010, foi responsável por movimentar 19% do
mercado global de agrotóxicos, sendo que as lavouras que mais os
consumiram foram as de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar.
No mesmo estudo, essa Associação apontou para os efeitos negativos crônicos da exposição e ingestão de agrotóxicos. Dentre eles
estão: cânceres, má-formação congênita, distúrbios endócrinos,
neurológicos e mentais.
Outro efeito da forma como a produção agropecuária é realizada no país são os impactos negativos para o meio ambiente. Em
estudo realizado pela Food and Agriculture Organization of United
Nations (FAO, 2016) foi constatado que 80% dos desmatamentos
realizados entre 1990 e 2005 tiveram como propósito a abertura
de pastagem para o cultivo de gado. Já a organização Ford Trends
(2014) afirma que, entre 2000 e 2012, a agropecuária brasileira,
principalmente voltada à produção de gado e soja, foi responsável
por 90% do desmatamento ilegal no país.
1

Os dez principais produtos são: cana-de-açúcar, soja em grão, milho em grão,
laranja, arroz, fumo, trigo, feijão, carnes e leite.
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Esses dados mostram que a produção agropecuária em grande
escala, apesar de sua importância econômica, traz uma série de
efeitos negativos. Desde os tempos do Brasil colônia, a maior parte
da produção no campo sempre foi em grande escala e voltada para
o mercado exterior, levando à permanência de grandes propriedades e a uma estrutura fundiária concentrada.
E os produtos da agropecuária representam um percentual
pequeno nas mesas das famílias brasileiras. Os pequenos agricultores é que são os responsáveis pelo abastecimento da maior parte
dos alimentos consumidos em todo país, representando 70% desse
mercado (ano de 2015), mas são os que mais precisam e também
os que encontram mais dificuldades ao acesso ao crédito rural.
A oferta de crédito rural no Brasil é bastante sensível às crises
econômicas, ou seja, não é uma política permanente, estável. E,
quando há disponibilidade para a tomada de empréstimos, as
taxas de juros são tão altas que afastam o pequeno produtor pelo
receio da não rentabilidade de sua produção e do endividamento.
A terra urbana

Na cidade capitalista, a disputa pelo solo urbano deriva de diferentes usos da terra, o que a faz ser um bem caro. Seus preços são
incompatíveis com a remuneração da maior parte dos moradores
da cidade, de modo que o acesso à terra urbana é um privilégio
para poucos. Por isso, no Brasil, parte da população de baixa
renda se utiliza da estratégia de ocupação irregular de terrenos e
da autoconstrução de suas habitações.
A comercialização para compra e venda e locação de terrenos
e imóveis nas grandes cidades constitui mais um instrumento de
valorização do capital e o controle de oferta e demanda da terra
urbana e de suas construções torna o mercado imobiliário extremamente especulativo.
Os imóveis mais bem localizados (próximos a centros comerciais, serviços públicos e transporte) são os que possuem, via
de regra, maior preço. Assim, o Estado também influencia para
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a formação de preços e para as rendas pagas pela utilização das
terras urbanas. O fato de ser responsável pela inserção de serviços públicos na cidade se torna tão importante nos processos de
formação de preços dos imóveis quanto os donos de terrenos que
controlam a oferta.
O funcionamento do mercado imobiliário é um processo
que expressa bem a relação entre Estado e as classes dominantes.
Nesse processo, são inúmeros os exemplos de como o Estado
age, às vezes até por meio de políticas públicas, no sentido da
valorização do capital e não do bem-estar da maior parte dos
moradores da cidade. As reintegrações de posse que despejam
famílias brutalmente são claros exemplos desse processo. A
ocupação de terrenos para moradia é uma saída para famílias
sem poder aquisitivo para comprar uma casa própria conseguirem um lugar para habitar. Terrenos estes que muitas vezes são
passíveis de desapropriação e poderiam ser usados para moradia
popular, por seus proprietários não pagarem o Imposto Predial
e Territorial Urbano (IPTU). No entanto, a ação do Estado, por
meio da Justiça e da força policial, faz valer a lógica capitalista
na cidade, retirando as famílias e devolvendo o terreno para seus
proprietários. Os problemas que derivam da lógica da especulação imobiliária são muitos e têm como principal resultado a
exclusão da população pobre para periferia, longe dos serviços
públicos e de uma vida integrada à cidade.
Mercado de Trabalho

Neste mercado específico, o termo trabalho remete à força de
trabalho humana, que no sistema capitalista é empregada conjuntamente com outros fatores de produção originando mercadorias.
A força de trabalho é uma mercadoria especial, pois seu emprego
tem a capacidade de gerar valor novo no processo produtivo. Por
isso, um mercado de trabalho regular é condição indispensável ao
modo de produção capitalista e, ao mesmo tempo, para a formação
de uma classe trabalhadora.
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Em um país, o mercado de trabalho é fruto de seu processo
histórico. No Brasil, a escravidão, a imigração e a industrialização tardia são elementos centrais da estrutura e dinâmica desse
mercado, apresentando baixas remunerações, poucos incentivos
para relações estáveis de emprego e estratificação da classe trabalhadora motivada por posições e questões sociais, em especial, de
gênero e de raça.
Sua lógica compreende a oferta de mão de obra pelos trabalhadores e a consequente demanda pelos capitalistas, em certa
região ou localidade, firmando relações de trabalho via negociações
individuais e/ou coletivas, determinando remunerações (salário),
condições de trabalho, jornada de trabalho e demais aspectos da
relação entre capital e trabalho. Essas negociações ocorrem no
mercado formal ou informal de trabalho. No mercado formal,
a compra e venda da força de trabalho é firmada dentro de uma
legislação específica – no Brasil, sobre o regime da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), sendo denominados de trabalhadores
com carteira assinada. Já no mercado informal, os trabalhadores
não contam com uma legislação para garantir o cumprimento dos
seus direitos trabalhistas e suas condições de trabalho, conhecidos
como trabalhadores sem carteira. A informalidade no Brasil é
tradicionalmente expressa pela posição na ocupação, como no
caso dos empregados e trabalhadores domésticos sem carteira
assinada, os trabalhadores por conta própria e os trabalhadores
sem remuneração. É o conjunto de trabalhadores com carteira e
sem carteira que forma a população ocupada ou empregada.
Mas como se mensura a grandeza e a dinâmica deste mercado?
Isso decorre de uma classificação da população de um país ou
região por meio das atividades que exercem em um dado período
e diante das necessidades da economia, logo, as pessoas podem se
encontrar em três situações: empregado, desempregado ou fora
da força de trabalho.
Diante dessa divisão ficam destacados os três grandes grupos
que abarcam novas subdivisões:
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Os indivíduos empregados: que podem ser completamente
ocupados ou em condição de subemprego;
Os indivíduos desempregados: que compreendem os que buscam emprego e os que não procuram, mas que estão dispostos a
trabalhar em certas condições;
Os que estão fora do mercado de trabalho: que compreendem
as pessoas que não buscam trabalho, como estudantes e incapacitados para o trabalho (idosos e incapacitados físicos e mentais),
mas também quem não consegue ofertar sua força de trabalho
devido às condições desfavoráveis do arranjo familiar, maternidade
precoce, discriminação racial, falta de escolaridade ou oportunidade, dentre outras.
É com base nesta caracterização e nas diferentes formas de
inserção no mercado de trabalho que os institutos de pesquisas
internacionais e nacionais realizam estudos sobre as condições de
trabalho e os níveis de emprego. Buscam representar e monitorar
o funcionamento deste mercado mediante indicadores e índices.
O mais popular dos indicadores é a taxa de desemprego ou desocupação. Com base na divisão apresentada, a mensuração da taxa
de desemprego (em termos percentuais) corresponde a:
Taxa de desemprego = [desempregados / (empregados +
desempregados)]*100

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese) são as principais referências sobre o
mercado de trabalho. Mas suas taxas de desemprego apresentam
valores diferentes, pois adotam metodologias também diferentes.
A principal divergência corresponde à situação de subemprego e
da população em condições de trabalhar.
O IBGE utiliza o conceito de desemprego aberto, que significa
considerar empregada aquela pessoa que exerceu trabalho com ou
sem remuneração, formal ou informal, por pelo menos uma hora na
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semana de referência da pesquisa, mesmo numa condição de subemprego. Já para o Dieese, o subemprego é uma forma característica de
desemprego, portanto, reconhece o desemprego aberto e o oculto. O
desemprego oculto caracteriza aquelas pessoas que não conseguiram
exercer uma atividade regular e acabaram por realizar trabalhos precários – remunerados ocasionalmente ou trabalhos não remunerados
– e, também, aquelas pessoas que não exerceram nem procuraram
trabalho nos últimos 30 dias por desestímulo do mercado ou outros
motivos (desalento), embora em ambos os casos tenham procurado
efetivamente emprego regular nos últimos 12 meses.
No caso da população em condições de trabalhar, a mensuração da taxa de desocupação do IBGE – o nome oficial da
taxa de desemprego da instituição – só considera no cálculo a
chamada força de trabalho, logo, as pessoas que têm emprego
(regular e intermitente) ou que procuraram emprego no período.
Uma pessoa que não trabalha e desistiu de procurar trabalho por
desalento não entra na conta. Conclusão: a taxa de desemprego
oficial subestima os reais níveis de desemprego.
Entre 2014 e 2017, houve elevação da taxa de desemprego no
Brasil, onde o índice calculado pelo IBGE passou de 6,8% para
12,7%, que representa um contingente de 13,2 milhões de trabalhadores desempregados. Já pela metodologia do Dieese, no mesmo
período, a taxa de desemprego elevou-se de 10,4% para 18%, já
que o índice leva em questão a ocorrência de formas de desemprego oculto e por desalento. Portanto, episódios de diminuição
da taxa de desemprego podem não corresponder à geração de
novos postos de trabalho, mas refletir o aumento do subemprego,
da informalidade e dos trabalhos em condições precárias – tanto
em questões de remuneração quanto nas condições de trabalho.
Um fator importante para entendermos a dinâmica do mercado de trabalho e os níveis de emprego é a oferta de postos de
trabalho pelos setores da economia. Se no século passado o setor
industrial era o protagonista quanto à oferta de postos de trabalho, no século XXI este papel se consolida no setor de serviços,
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que engloba o comércio. Por volta de 64,5% da força de trabalho
concentra-se no setor de serviços, seguido pela agropecuária com
13,9%; a indústria representa 12,6% e a construção civil 9,0%,
segundo dados da PNAD/IBGE para 2015. Com o predomínio do
setor de serviços, as ofertas de postos de trabalho caracterizam-se
por menores remunerações, extensas jornadas de trabalho, alta
rotatividade e alto grau de informalidade.
Em razão destas transformações, a estratificação da classe
trabalhadora e as novas demandas do capital ficam mais visíveis.
Os níveis de escolaridade e as posições hierárquicas nos locais de
trabalho levam a diferentes formas de inserção e remuneração,
seja através de relações de trabalho por meio da pejotização seja
por formas de remuneração variável (bonificações, participação
acionária, benefícios) para parte dos trabalhadores em cargos de
direção e supervisão. Tais fatos mostram a grande complexidade
existente neste mercado específico e a dificuldade de mobilização
da classe trabalhadora em certas conjunturas, pois os trabalhadores
ligados aos postos de comando das empresas são mais suscetíveis
a incorporarem as demandas do capital, mesmo que sofram com
o conjunto da classe trabalhadora o avanço dos processos de terceirização, precarização e intensificação do trabalho.
A reforma trabalhista
A Lei 13.467/2017 alterou 117 artigos e 200 dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), entrando em vigor no
dia 11 de novembro de 2017. Em síntese, altera radicalmente as
relações de trabalho em três pontos: as condições de trabalho, o
poder dos sindicatos e a Justiça do Trabalho. Altera as condições ao
ampliar as formas de contratação de trabalhadores (tempo parcial,
trabalho intermitente e terceirização) com impactos nas jornadas
de trabalho; enfraquece a atuação dos sindicatos pela ratificação do
negociado sobre o legislado; e, por fim, cria grandes dificuldades
para os trabalhadores acionarem a Justiça do Trabalho diante de
violações de direitos trabalhistas nos locais de trabalho.
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Outras características são evidenciadas quando analisamos o
mercado de trabalho pelos recortes de gênero e raça, mostrando
as diferentes condições entre os diversos componentes da força de
trabalho. No que se refere a gênero, mesmo as mulheres sendo a
maioria da população em idade ativa e, em média, apresentarem
maiores níveis de escolaridade, quando atuam nas mesmas funções que os homens recebem salários menores (75% do salário de
um homem), além de sofrerem com jornadas de trabalho mais
longas e serem mais suscetíveis à condição de desemprego. São
mais presentes em atividades do setor de serviços e comércio e tem
maiores dificuldades em alcançar postos de chefia e supervisão.
No caso da população negra, constata-se a persistente diferenciação racial e social em nossa sociedade, que são latentes
na desigualdade de acesso à educação e aos postos de trabalho.
As diferenças salarial e ocupacional entre negros e não negros
estruturam as oportunidades de vida desses diferentes grupos populacionais. Historicamente, os negros convivem com patamares
de desemprego mais elevados, recebem menores salários (70% do
salário de um não negro) e estão submetidos a inserções vulneráveis e precárias de trabalho, com predomínio em atividades de
serviços domésticos, limpeza privada e pública e na construção
civil. A dificuldade é ainda maior quando se trata das mulheres
negras, pois enfrentam uma dupla discriminação tanto racial
quanto de gênero.
O mercado de moeda
A moeda: sua origem e características

O surgimento da moeda, isto é, a eleição de uma mercadoria
para servir de equivalente geral do conjunto formado pelo mundo
das mercadorias, é resultado da intensificação da divisão social do
trabalho, quando agentes econômicos se especializam na produção
de um bem específico, com o intuito de levá-lo ao mercado. Assim,
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a moeda, enquanto fruto de uma construção histórica, irá intermediar todas as transações, acelerando a formação do mercado.
No longo processo histórico de eleição de uma mercadoria
ao papel de equivalente geral, várias foram as utilizadas. Entre as
curiosidades, destacamos o sal, o gado e mesmo conchas, todas
elas de aceitação geral na sociedade em questão. Mais tarde, elas
foram substituídas pela moeda metálica, dado que essa apresentava
características superiores, tais como durabilidade, homogeneidade,
divisibilidade, entre outras.
Segundo os manuais de Economia que seguem a escola de pensamento dominante, uma mercadoria para ser moeda precisa desempenhar
três funções: de meio de troca, de reserva de valor e de unidade de conta.
Como meio de troca, tem a função de intermediar transações, ser meio
de pagamento. Como unidade de conta, tem a função de unidade
comum para mensurar monetariamente as transações de mercadorias e serviços e as relações contratuais. Como reserva de valor, tem
a capacidade de manter seu valor, seu poder de compra ao longo do
tempo, ou seja, entre o presente e o futuro. São essas três funções que
garantem que uma determinada moeda se torne equivalente geral das
outras mercadorias. Destaque-se que um processo inflacionário afeta
o cumprimento dessas funções, pois corrói seu poder de compra.
Já de acordo com a teoria marxista, a primeira função do
dinheiro (ouro) é fornecer às mercadorias o material para que
seus valores se expressem. Como diz Marx, “o dinheiro, como
medida do valor, é a forma necessária de manifestar-se a medida
imanente do valor das mercadorias, o tempo de trabalho” (Marx,
1982, p. 116). E em sendo o dinheiro meio de expressão do valor
das mercadorias, assume a função de meio de circulação. Seu
“movimento é apenas o movimento das próprias mercadorias, ao
mudarem suas formas” (Op. cit, p. 129).
A origem dos bancos, a moeda papel e o papel moeda

O crescimento de transações realizadas em lugares distantes
fomentou a criação de “casas de custódia”. Estas consistiam
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de estabelecimentos que guardavam quantidades de moeda
em troca de um certificado de depósito, sempre que alguém
necessitasse de volume expressivo de moeda para realizar uma
operação em lugar distante. Assim, em vez de um comerciante
levar moedas, portava o certificado e o trocava por moedas no
lugar de destino.
Essa é a origem histórica dos bancos e esse certificado passou a ser chamado de moeda papel. Ela tinha lastro em ouro
ou prata, pois o valor nele impresso podia ser trocado por igual
quantidade de valor na forma de moeda cunhada em um desses
metais. No processo de generalização do uso da moeda papel,
quando os donos das casas de custódia verificaram que sempre
permanecia em seus estabelecimentos uma quantidade razoável
de moeda, eles passaram a emprestá-la, criando moeda. Em
economia, a emissão com lastro da moeda papel é chamada
de primária; as operações de crédito, resultado dos saldos acumulados, de emissão secundária. Atualmente, não há moeda
no mundo que tenha lastro em ouro. A última, o dólar, que
guardava uma relação com o ouro, deixou de ser conversível
em 1971. As moedas não conversíveis são chamadas de moeda
fiduciária pela economia convencional.
A moeda, servindo de reserva de valor e tendo liquidez
absoluta – isto é, aquele que a possui pode dela se utilizar a
qualquer momento –, é também considerada um ativo, ou
seja, um bem ou patrimônio. Outros ativos, tais como títulos
públicos, certificados de depósitos bancários, imóveis, dentre
outros, apresentam níveis de liquidez mais limitados.
Vejamos um exemplo. João precisa de dinheiro para quitar
uma elevada dívida que vence nos próximos dias. Como ativos, ele possui títulos públicos e um apartamento. O primeiro
ativo pode ser vendido em um período de tempo muito curto,
podendo ser de forma imediata, com pouca perda em relação
ao seu valor original. Já no segundo, sua venda pode demorar
meses e corre o risco de ser realizada a um valor muito baixo.
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O sistema financeiro no Brasil

O sistema financeiro no Brasil é composto por um conjunto
de instituições:
a) Conselho Monetário Nacional (CMN) – órgão superior
normativo que tem a responsabilidade de formular a política
de moeda e do crédito. É composto pelo ministro da Fazenda,
ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central;
b) Banco Central (Bacen) – suas principais atribuições são
executar a política monetária (ver seção sobre política monetária)
e regular e fiscalizar o sistema financeiro. Assim, é responsável
por definir a emissão de moeda, controlar a liquidez da economia
e o crédito, ser o banco dos bancos (emprestador de última instância, quando instituições financeiras registrarem dificuldade,
e mantenedor das reservas dos bancos) e ser o depositário das
reservas internacionais do país (pois no país não podem circular
outras moedas que não o real). O Bacen também atua no mercado
cambial, sobretudo visando intervir ou controlar processos de
valorização ou de desvalorização da taxa de câmbio;
c) Bancos comerciais – bancos autorizados a captar depósitos
à vista;
d) Outras instituições – ressaltam-se as financeiras, bancos
de investimentos, bancos de desenvolvimentos estatais, bolsa de
valores, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
Os meios de pagamento

Quando falamos de meios de pagamento, isto é, com que
meios os agentes podem realizar operações de compra e venda
e contratos, destacam-se: o papel moeda e a chamada moeda
escritural.
O papel moeda é emitido pelo Bacen. A moeda escritural é
aquela criada pelos bancos comerciais a partir dos depósitos à
vista. Essa criação ocorre quando esses bancos emprestam a outros
agentes econômicos uma parte do montante dos depósitos à vista
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sem que os depositantes percam o direito ao valor depositado. Tal
como descrito acima com relação às casas de custódia, os bancos
comerciais partem do princípio de que apenas uma parcela dos
depositantes irá sacar a totalidade de seus recursos. Ou seja, o
crédito é resultante da criação de meios de pagamentos operada
pelos bancos comerciais. Atualmente, como os bancos centralizam também as poupanças, o volume de recursos passíveis de
ser transformado em crédito é ainda maior do que no passado.
Vale dizer que essa criação de meios de pagamentos é controlada
pelas autoridades monetárias, mediante sua política monetária e
creditícia (ver seção relativa à política monetária).
O desenvolvimento tecnológico tem gerado novas formas de
intermediação financeira nas transações, tais como o uso de cartões
magnéticos com microchips ou de “transferências de dinheiro” de
forma eletrônica.
O “afastamento” entre os ativos financeiros e a economia real
O sistema financeiro, sobretudo os bancos, fazem mais do que
intermediar recursos entre quem os tem e quem os necessita, seja
para ampliar um negócio, comprar um equipamento ou quitar
uma dívida. Como vimos, eles criam liquidez (ao criarem moeda
escritural) e, portanto, influenciam no nível de crédito existente
em uma economia.
Os agentes do setor financeiro atuam – como não poderia
deixar de ser – visando o maior retorno possível sobre suas operações. Suas decisões são influenciadas pelas expectativas e confiança
acerca do desempenho econômico do país onde estiverem atuando.
Desse modo, estão dispostos a criar maior liquidez em períodos de
crescimento econômico, onde predominem expectativas positivas.
Já em períodos de crise e de expectativas deterioradas, diminuem
a oferta de crédito e a criação de liquidez.
Esse comportamento do setor financeiro e do setor bancário
é conhecido como pró-cíclico, isto é, tendem a aprofundar a situa
ção decorrente de cada fase do ciclo: se estamos em recessão, por
exemplo, tendem a aprofundá-la, pois restringem o crédito. Por
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isso, a atuação do Estado é tão importante, quando adota medidas
anticíclicas no campo monetário.
Atualmente, aqueles que atuam no sistema financeiro não
precisam necessariamente emprestar para a produção, consumo
ou investimento para ter retornos financeiros. Principalmente
devido às inovações financeiras, tais como derivativos e outros,
mas também pelo predomínio de operações especulativas, criou-se
um fluxo de capitais sem relação com aquilo que os economistas
chamam de “lado real da economia”, isto é, com a produção e
criação de emprego e renda.
Nas últimas décadas, os ativos financeiros cresceram muito
acima dos ativos reais: se consideramos o somatório dos títulos
públicos, das ações e dos derivativos, sendo que os dois primeiros
localizados especialmente no mercado secundário (compra e
venda especulativa), em 2012, o montante dessa soma equivalia
a dez vezes o PIB mundial (Marques, 2015). E a possibilidade
de obtenção de elevados retornos junto a esses ativos financeiros
pressiona a que sejam perseguidos maiores níveis de lucro junto
às atividades produtivas ou comerciais. Nessas, a redução de custo
passa a ser fundamental. Um dos resultados disso é o deslocamento
das atividades de empresas industriais e/ ou de serviços para países
onde o custo da força de trabalho é menor.

INSTRUMENTOS DE
POLÍTICAS ECONÔMICAS

Os governos podem atuar em três áreas para a realização
de políticas econômicas, são elas: fiscal, monetária e cambial. A
seguir, expomos cada uma delas, sendo que a política cambial é
apresentada no tópico “Setor externo”.
Política fiscal
A política fiscal diz respeito a como um governo administra as
receitas e despesas do setor público. Em um regime democrático, as
decisões, que se concretizam nessa política, são resultado da manifestação de diferentes interesses presentes na sociedade em questão.
Esses interesses podem ser complementares ou conflitantes.
Uma determinada política fiscal pode ter grande impacto sobre
a economia, pois o Estado é o maior agente econômico presente
numa sociedade capitalista. O Estado, a princípio, não visa lucro,
de modo que pode atuar em setores e/ou atividades que não são
relevantes para a iniciativa privada. Por último, completando suas
características, o Estado não “quebra”, isto é, não pode decretar
falência, tal como uma empresa.
Pode-se dizer que o governo, mediante a política fiscal, exerce
três funções:
a) Alocativa: ao alocar os recursos arrecadados do conjunto da sociedade. Em um regime democrático, a proposta de
alocação, que se concretiza em um orçamento, é de iniciativa
do executivo, mas é discutida e aprovada pelos representantes
da sociedade no legislativo. No Brasil, isso ocorre mediante
aprovação da Câmara e do Senado. O orçamento é, então,

36

Rosa Maria Marques, Marcelo Álvares de Lima Depieri, Bruno José Daniel
Filho, Adalberto Oliveira , André Paiva R amos, L ais Soares

sancionado pelo (a) presidente da república, tornando-se lei.
No país, ainda, em níveis municipal e estadual, houve experiên
cias de consulta à população do que deveria ser prioritário na
alocação dos recursos e/ou no direcionamento dos recursos
dentro de uma determinada função. Na nomenclatura brasileira
de classificação da despesa pública, função diz respeito a que
“área” a despesa é realizada, tal como Educação, por exemplo.
Dentro dessa função, a despesa classifica-se em subfunção:
ensino fundamental, ensino superior.
b) Distributiva: diz respeito a como o governo atua, ao alocar os recursos ou ao definir os impostos, na correção ou no
aprofundamento do nível de desigualdade de renda existente na
sociedade. Exemplos: programas de transferência de renda para
a população pobre e muito pobre; criação de um imposto sobre
grandes fortunas.
c) Estabilizadora: intervenção do governo no nível da atividade
econômica com vista a se opor à tendência observada na economia.
No caso da economia estar desacelerando, tal como observado em
2009, no Brasil, devido à crise econômica iniciada nos EUA, o
governo pode aumentar gastos, diminuir impostos e elevar o nível
de transferência às famílias, de forma a compensar ou mais do
que compensar a queda do investimento e do consumo provocado
pelo impacto da crise no país. Da mesma forma, o governo pode
atuar no sentido de frear o desempenho econômico, sempre que
o considerar demasiado.
As Receitas

A arrecadação de recursos ocorre fundamentalmente mediante
tributação, empréstimos ou emissão de títulos.
Tributação

É a forma mais utilizada pelos governos para arrecadar recursos
e ela pode ser classificada de acordo com a:

Economia,

que bicho é este?

37

a) Forma: tributação direta ou indireta. O imposto de renda,
que incide sobre a renda das pessoas, é um exemplo de tributação
direta. O imposto sobre o produto industrializado (IPI) que incide
sobre a cachaça e que, no Brasil, compõe o preço, é exemplo de
tributação indireta.
b) Competência: diz respeito ao âmbito do governo. No Brasil,
se a competência é do governo federal, estadual ou municipal. A
competência do imposto de renda e do IPI é do governo federal,
por exemplo. Já o imposto sobre prédios e territórios urbanos
(IPTU) é municipal.
c) Finalidade: refere-se ao destino que pode ser dado ao recurso arrecadado. No caso de impostos, a aplicação é livre, isto
é, o governo pode definir onde serão utilizados os recursos; se os
recursos tiverem origem em contribuição, tal como a contribuição
paga pelos trabalhadores assalariados do mercado formal para a
Previdência Social ou a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), os recursos são vinculados à despesa,
isto é, só podem ser gastos naquilo para o qual a contribuição foi
criada. Há ainda as taxas, pagas somente pelas pessoas que recebem
um determinado serviço (coleta de lixo, emissão de passaporte,
por exemplo), de modo que as taxas têm necessariamente origem
na prestação de um serviço por parte do Estado.
Carga tributária = diz quanto a soma dos tributos representa
do PIB.
Exemplos referentes ao ano de 2014: Brasil: 32,4%; Alemanha:
36,1%; Turquia: 28,7%; e Chile: 19,8%.

O governo pode, em certas circunstâncias, renunciar à
parte de sua arrecadação tributária. Neste caso, sua política
consiste de um subsídio, para estimular determinado setor da
economia ou para aumentar o nível de consumo das famílias,
por exemplo.
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Empréstimos

Realizados junto a instituições financeiras internacionais, é
uma forma rápida de obter recursos. Em geral, os empréstimos
são feitos em situação de dificuldade do país. Como qualquer
empréstimo, gera encargos (juros) futuros.
Títulos públicos

Os títulos públicos também constituem uma modalidade de
empréstimo, mas tomam a forma de uma obrigação do Tesouro
Nacional que pode ser negociada (vendida e comprada no mercado secundário) a qualquer tempo. A venda do título é realizada
mediante leilão e o Tesouro Nacional promete pagar, no prazo
estipulado, o valor negociado (juros e principal). Os títulos públicos podem ser comprados tanto por pessoa física quanto jurídica.
Os títulos públicos são de dois tipos:
a) prefixados: negociados com instituições financeiras cadastradas no Banco Central, eles contém um valor de face definido
antes da data de resgate, de modo que a diferença entre o valor
pago pelo comprador e o valor de face, chamado de deságio, define
os juros que serão pagos pelo Estado.
Exemplo: um título prefixado com valor de face de R$
1.000,00 e com vencimento no prazo de um ano, está sendo
negociado a R$ 900,00. Assim, representa uma taxa de juros de
R$ 11,11% a.a.
b) pós-fixados: o valor de resgate está atrelado a algum índice,
que pode ser relacionado à inflação, à taxa básica de juros (Selic),
à taxa de câmbio, entre outros. Os juros a serem pagos decorrem
da diferença entre o valor pago pelo comprador e o valor no momento do resgate.
Exemplo: um título que possui seu preço unitário de R$
1.000,00 é indexado à taxa Selic. Se a taxa Selic acumulada
em um determinado período for de 10%, os juros pagos serão
de R$ 100,00. Ou seja, a taxa de juros será igual à taxa Selic
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acumulada. No final deste período, o valor bruto que poderá
ser resgatado é de R$ 1.100,00.
A dívida que corresponde aos títulos públicos também é
chamada de dívida mobiliária (a dívida pública é tratada mais à
frente). Os títulos públicos são uma ferramenta tanto de política
fiscal quanto de monetária, uma vez que a taxa de juros média
paga nos títulos prefixados é a que definirá a taxa Selic (Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia), que veremos mais adiante.
Inflação = desvalorização da moeda que aparece como aumento de preços generalizado
As despesas

Tal como mencionado acima, as despesas públicas são definidas no orçamento, com vigência de um ano. Existem três tipos
de leis orçamentárias, conforme dispõe o art. 165 da Constituição
Federal: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Embora sejam
três tipos de leis, só há um orçamento, contido na Lei Orçamentária Anual. As demais leis orientam o planejamento dos gastos
de longo prazo (PPA) e definem as metas fiscais e financeiras de
curto prazo (LDO).
A Lei Orçamentária Anual é formada por dois orçamentos,
o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social (Previdência Social
dos trabalhadores do mercado formal junto ao setor privado,
Assistência e Saúde). Esses dois orçamentos compõem a proposta
orçamentária da União, cuja elaboração tem seus parâmetros
definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que define,
por exemplo, a projeção de receitas, a taxa de inflação, entre outros. Depois de examinada e aprovada pelo legislativo, a proposta
toma a forma de lei (Lei Orçamentária Anual – LOA). Há uma
legislação que define como as despesas devem ser apropriadas em
termos contábeis, com explicitação da origem do recurso.
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Na proposta orçamentária, as despesas são apresentadas por
categoria econômica (correntes, de investimento ou reserva de
contingência); por Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade, por Poder, órgão, Unidade Orçamentária, fontes de recursos
e natureza da despesa.
Saldo

O resultado das contas públicas pode ser classificado de duas
formas:
a) Nominal: receita total com tributos menos a despesa total.
No Brasil, em 2015, foi de R$ 613 bilhões.
b) Primário: resultado nominal excluído o saldo das despesas
financeiras (juros e correções monetária e cambial). Em 2015, o
resultado foi um déficit primário de R$ 111,2 bilhões.
Se o resultado foi positivo, tem-se superávit; se negativo,
déficit.
A dívida pública

Em caso de déficit nas contas públicas, o governo pode financiar seus gastos com títulos públicos e empréstimos, contraindo
uma dívida, a dívida mobiliária, cujo perfil (prazos de resgate e taxa
de juros dos títulos) dependerá das condições em que são vendidos
os títulos. A dívida contraída em moeda nacional é considerada
dívida interna; a em moeda estrangeira, dívida externa.
A dívida pública bruta é a soma das dívidas dos governos
federal, estaduais e municipais junto ao setor privado, ao setor financeiro, ao Banco Central e ao resto do mundo. A dívida pública
líquida é a dívida pública bruta deduzida dos ativos financeiros
do governo, como reservas internacionais e fundos soberanos.
Esses fundos constituem propriedade da nação e são formados por
recursos de reservas cambiais, da tributação, do excedente fiscal
do país, de ações, entre outros. No Brasil, o fundo soberano foi
criado em 2008.

Economia,

que bicho é este?

41

A relação dívida/PIB é geralmente utilizada para avaliar qual a
capacidade de pagamento da dívida que um país tem. A princípio,
quanto maior a relação, mais dificuldade terá um país em honrar
seus compromissos. Essa relação, contudo, não é absoluta, pois
depende do país sob análise, isto é, do grau de confiança que o
chamado mercado tem em relação ao país. Em 2015, por exemplo,
enquanto o Brasil apresentava uma relação de 66,2%, e sofreu
rebaixamento na avaliação de agências internacionais, o Japão e
os EUA registravam uma relação de 246% e 104%.
Impactos da política fiscal

No nível de atividade
Devido ao peso que o Estado tem na economia, suas decisões
de ampliar ou não seus gastos têm impacto no conjunto da economia. Esse impacto será tanto maior quanto maior for o peso
do gasto público no conjunto da demanda, que os economistas
chamam de demanda agregada. O gasto do governo pode se constituir em gasto corrente, voltado para a manutenção da máquina
do Estado e para pagar seus servidores, e em gasto de investimento,
como mencionado anteriormente.
Quando falamos do impacto da política fiscal sobre o nível
de atividade de um país, isto é, sobre o emprego e a renda, classificamos essa política em duas modalidades, que estão relacionadas à função estabilizadora da ação governamental mencionada
anteriormente.
a) Política fiscal restritiva: amplia impostos e/ou reduz gastos
para diminuir o nível de atividade.
b) Política fiscal expansionista: reduz impostos e/ou amplia
gastos para aumentar o nível de atividade.
Na distribuição de renda
A composição da arrecadação, se mais intensivo em impostos
diretos ou indiretos, e se maior ou menor for o “peso” dos tributos
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sobre as diferentes faixas de renda da população e sobre os bens
de consumo, afeta de maneira diferente a distribuição de renda
do país. Diz-se que uma política fiscal é: a) progressiva: quando
predominam os tributos diretos; b) regressiva: quando predominam
os impostos indiretos. Ao se criar um imposto sobre as grandes
fortunas, por exemplo, instituindo uma política mais progressiva,
a renda e o patrimônio tenderiam a serem menos concentrados,
diminuindo a desigualdade.
Uma diminuição do peso dos impostos indiretos beneficiaria
as famílias com menor renda, pois os produtos e serviços que elas
consomem representam um percentual mais alto de sua renda
familiar, quando comparadas às famílias de maior renda. Para
entender esse raciocínio, basta pensarmos em quanto o consumo
de bens básicos representa na renda de uma família de até dois
salários mínimos e o quanto ele representa para outra, com renda
de 10 salários mínimos.
Também é necessário lembrar que o governo pode aumentar
o pagamento de transferências de renda para a população com
menores rendimentos, de forma a elevar a sua renda disponível e,
portanto, diminuir o nível de pobreza do país.
O novo regime fiscal no Brasil
Em dezembro de 2016, foi aprovada a Emenda Constitucional 95, que congela o nível do gasto federal por 20
anos, podendo haver revisão depois de passados 10 anos. Essa
medida é inédita no mundo, tanto pelo período de vigência
quanto pela natureza dos gastos que estão congelados. Em
países que tomaram medidas semelhantes, as despesas sociais
foram preservadas, isto é, não foram incluídas na contenção e,
por outro lado, os juros da dívida o foram. No Brasil, foi feito
exatamente o contrário.
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Regressividade nos imposto diretos
Embora a incidência maior de impostos diretos tenda a indicar
uma política fiscal mais progressiva, podemos encontrar níveis de
regressividade em seu interior quando a alíquota mais elevada do
imposto de renda incide sobre uma faixa de renda bastante ampla,
tal como acontece no Brasil. Os 27,5% de alíquota são válidos
tanto para as pessoas situadas na chamada classe média “média”,
como para as pessoas com renda extremamente alta. Além disso,
ressalta-se que os rendimentos sob a forma de lucros distribuídos
e dividendos são isentos do imposto de renda da pessoa física, o
que beneficia a parcela da população de maior renda.
As contribuições no Brasil e o financiamento da Saúde e
da Educação
Embora com destinação específica à Seguridade Social, em
1994, 20% da arrecadação das contribuições foram “desvinculadas” e colocadas à disposição do Executivo em nome de uma maior
flexibilidade de alocação dos recursos. Em 2016, a vigência da
DRU foi garantida até 2023 e o percentual colocado à disposição
do governo foi ampliado para 30%.
No caso da Educação, são destinados percentuais da arrecadação de impostos e/ou dos fundos de participação para seu
financiamento: 18% (União) e 25% (Estados e municípios). Já
para a Saúde, embora no plano federal os recursos tenham origem
em contribuição, nos municípios e estados, os recursos provêm de
fundos de participação, impostos e taxas.
Política Monetária

Desde 1999, quando do governo Fernando Henrique Cardoso, os parâmetros definidos pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN) para a política monetária a ser desenvolvida seguem as
regras do que é conhecido como Sistemas de Metas de Inflação.
O CMN define a meta da inflação e a variação em torno dela,
para mais ou para menos. Quem operacionaliza os parâmetros é
o Comitê de Política Monetária (Copom), órgão do Bacen.
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Desde essa época, o principal instrumento utilizado para que
a meta seja atingida é a taxa básica de juros, chamada de Selic
(Sistema Especial de Liquidação e de Custódia). A taxa Selic é
utilizada no mercado interbancário para financiamento de operações com duração diária, lastreadas em títulos públicos. Seu
valor, maior ou menor, interfere diretamente no financiamento
da dívida pública.
Ocorre que, ao elevar a taxa de juros com o intuito de baixar
a inflação, o Copom também atua sobre o nível de atividade
do país, isto é, sobre o desempenho da economia. Tornando os
empréstimos mais caros, o investimento diminui, reduzindo o
emprego e a renda e provocando, por consequência, redução do
consumo. Sem contar que a dívida pública aumenta quando a
taxa Selic é elevada.
Essa foi, por exemplo, a política aplicada em 2016, quando a
taxa de juros real foi aumentada ou se manteve significativamente
alta, de forma a aprofundar a recessão que havia se instalado no
Brasil, levando a uma redução do Produto Interno Bruto (PIB)
de -3,5% e -3,6%, em 2015 e 2016, respectivamente.
Além disso, a elevação da taxa Selic tende a atrair capitais
estrangeiros, atraídos pela diferença desta com relação às taxas
do resto do mundo. Isso resulta numa maior procura pela moeda
local – o real – (lembrem-se que é a única moeda que pode circular no país), valorizando-a em relação ao dólar. A valorização
do real prejudica as exportações – pois aquilo que exportamos
fica relativamente mais caro –, e favorece as importações, o que
pode deprimir ainda mais o nível de atividade no país, ocorrendo
substituição de produção interna por externa.
No caso brasileiro, ainda, é preciso se ponderar que o crédito subsidiado sempre foi significativamente importante. Em
2017, por exemplo, segundo o presidente do Banco Central, o
crédito concedido pelo BNDES e o destinado ao crédito rural
e habitacional atingiu 50% do total de crédito. De modo que
os efeitos de uma política monetária restritiva no mercado de
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crédito são minimizados pela presença desse crédito subsidiado
(Maciel, 2017).
O controle da liquidez e o Banco Central

Uma das principais funções do Bacen é controlar a liquidez
na economia, isto é, o quanto de moeda existe, na forma líquida, no país. Ele pode exercer esse controle através dos seguintes
instrumentos:
a) da taxa básica de juros, a taxa Selic, pois essa é referência
para as taxas de juros das instituições financeiras. Uma elevação
das taxas de juros pode atrair aplicações, diminuindo a liquidez
na economia, por exemplo;
b) do depósito compulsório, que consiste da parte dos depósitos
existentes nos bancos comerciais que obrigatoriamente deve ser
retida pelo Bacen, de modo que reduz o volume de recursos sobre
os quais eles podem oferecer empréstimos. Tal como mencionado
na parte de Mercado de Moeda, um aumento do compulsório
diminui a capacidade dos bancos realizarem criação secundária
de moeda;
c) do redesconto. Consiste de uma taxa cobrada pelo Bacen
quando este faz empréstimos aos bancos comerciais que tenham
problemas de liquidez;
d) do mercado aberto, cujas operações envolvem a compra ou
venda de títulos da dívida pública que são emitidos pelo Tesouro
Nacional. Se o objetivo for reduzir a liquidez na economia, por
exemplo, os títulos são colocados à venda, reduzindo parte do
dinheiro que estava em circulação;
e) do controle seletivo de crédito. Podem ser promovidas
linhas de crédito diferenciadas, voltadas para determinadas
atividades.
Do ponto de vista marxista, a principal função do Bacen é
converter moeda em capital monetário, isto é converter moeda
em títulos públicos.
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Política cambial e o setor externo
O balanço de pagamentos

O Brasil não é uma economia fechada e por isso se relaciona
com o resto do mundo. As relações que ele estabelece com os demais países envolvem a exportação e a importação de mercadorias
de todos os tipos, o envio ou o recebimento de remessas, de lucros
e dividendos de mercadorias, e a entrada e saída de investimentos
de capital destinado a investimentos, aplicação em Bolsa, entre
outros. Quanto mais o país se integra na economia mundial mais
se acentuam suas relações com o resto do mundo.
Esse conjunto de relações é registrado em dólares americanos
(US$), no Balanço de Pagamentos (BP). O preço, em moeda
nacional (real), de uma unidade de dólar americano é a taxa de
câmbio, como sabido.
O BP do Brasil apresenta, então, de forma contábil/estatística,
todas as transações entre residentes (pessoas físicas ou jurídicas que
têm no país seu principal interesse econômico) e não residentes
num período de tempo específico. Seus dados são divulgados pelo
Banco Central (Bacen). O BP é dividido em três partes: Transações
Correntes; Conta Capital e Financeira; e Erros e Omissões. Sua
estrutura, bem como a definição de cada item, podem ser vistas
no Quadro 1.
Quadro 1 – Estrutura do Balanço de Pagamentos
1 – Transações correntes
1.1 – Balança Comercial – exportações e importações
1.2 – Serviços – viagens; transportes; seguros; financeiros;
computação e informações; royalties e licenças; aluguel de equipamentos; serviços governamentais; outros serviços.
1.3 – Renda primária – salários e ordenados; rendas de investimentos (juros, lucros e dividendos)
1.4 – Renda secundária – donativos; manutenção de residentes no país
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2 – Conta Capital – transferência de patrimônio
3 – Conta Financeira – investimentos diretos; investimentos
em carteira; derivativos; outros investimentos.
4 – Erros e Omissões
5 – Saldo (déficit ou superávit) = 1+2+3+4
Sendo:
Transações Correntes – registram todas as operações referentes
a bens e serviços, bem como operações sem contrapartida entre
países. É formada por três rubricas:
a) Balança Comercial – registra a movimentação de bens
tangíveis. Seu saldo é formado pela diferença entre as exportações
e as importações efetuadas pelo país;
b) Serviços – contabiliza receitas e despesas com transporte
e viagens internacionais, entre outros;
c) Renda Primária – registra a movimentação de bens intangíveis, como o pagamento ou recebimento em função da utilização
de fatores de produção (salários, lucros, juros e dividendos);
d) Renda Secundária: registra pagamentos ou recebimentos de
recursos que não possuem contrapartida de compra ou venda de
qualquer bem ou serviço. Exemplos: envio de moeda estrangeira
para um filho que estiver estudando fora do país; donativos de ajudas humanitárias a países que tenham sofrido desastres naturais.
Conta Capital – registra as transferências de capital relacionadas com patrimônio de migrantes e aquisição/alienação de bens
financeiros não produzidos, tais como cessão de patentes e marcas.
Conta Financeira – É subdividida em quatro rubricas:
a) Investimento Direto – refere-se às aquisições e vendas de
capital (empresas nacionais, privadas ou estatais), às participações
societárias de valor igual ou superior a 10% do total da capital da
empresa, à ampliação e/ou criação de capacidade produtiva por
iniciativa de grupos estrangeiros e à compra de empresas;
b) Investimento em Carteira – registra os fluxos de ativos
e passivos constituídos pela emissão de títulos negociados em
mercados secundários de papéis, tais como títulos de renda fixa
(dívida pública) ou variável (ações);
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c) Derivativos – contabiliza os fluxos relativos à liquidação de
haveres e obrigações relacionadas a operações financeiras (swaps)
e a fluxos relativos ao prêmio de opções;
d) Outros Investimentos – contabiliza empréstimos, financiamentos e disponibilidades em moedas e depósitos.
Erros e Omissões – têm como objetivo compensar contabilmente a superestimação ou subestimação dos componentes
registrados. Esses erros decorrem de várias causas, entre elas o
fato de ocorrerem oscilações diárias no câmbio e o registro de
inúmeras transações.
Resultado do BP – o resultado da soma das três contas pode
ser positivo (superávit) ou negativo (déficit). Quando positivo, os
recursos em dólares engrossam as reservas internacionais; quando
negativo, demandam parte dessas reservas para cobrirem o déficit.
Se o país não tiver reserva, terá que se valer de endividamento
externo.
Os regimes de câmbio

Um dos fatores que influenciam o desempenho do Balanço
de Pagamentos (BP) é o regime de câmbio adotado pelo país. Há
quatro regimes de câmbio, cada um deles afetando de maneira
diversa as contas registradas no BP. São eles:
a) Câmbio fixo – quando a taxa de câmbio é determinada pelo
Banco Central e fixa;
b) Câmbio múltiplo – quando são adotadas mais de uma taxa
de câmbio, a depender da transação em questão;
c) Bandas cambiais (regime misto) – quando a taxa de câmbio
pode variar dentro de determinados limites máximos e mínimos
estabelecidos pela política econômica;
d) Câmbio flutuante – quando a taxa de câmbio é o resultado
da oferta e demanda por moeda estrangeira.
A maioria dos países adota o regime de câmbio flutuante.
Uma exceção é a China, onde o câmbio é fixo. No Brasil, esse
regime passou a vigorar desde 1999; sua adoção não significa que
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o governo, via o Bacen, não atue no mercado de câmbio, comprando e vendendo dólares sempre que considerar necessário. Para
alguns analistas, essa intervenção, muitas vezes forte, configura
um regime de câmbio flutuante “sujo”.
Valorizações ou desvalorizações do real frente ao dólar têm
impacto sobre vários aspectos da atividade econômica ou de variáveis importantes. Por exemplo:
a) Uma valorização do real desestimula as exportações (nossos
produtos se tornam mais caros em dólar), estimula as importações,
que se tornam mais baratas em dólar, e pode conter aumento dos
preços, dado o aumento da concorrência provocado pela entrada de
mercadorias mais baratas do exterior. Também favorece a entrada
de capitais estrangeiros, pois o “valor” das ações, das empresas e
de outros ativos, fica mais barato em real, isto é, com os mesmos
dólares, esses capitais podem comprar mais;
b) Uma desvalorização do real e a expectativa de sua continuidade desestimula a entrada de capitais externos (estrangeiros), pois
a desvalorização acarreta perdas com relação ao capital investido,
estimula as exportações e prejudica as importações. Também
resulta em pressão inflacionária, pois os bens importados, muitas
vezes necessários à produção, têm seus preços aumentados; além
de que a concorrência é restringida.
O governo, além de intervir no mercado de câmbio, comprando e vendendo dólares, pode se utilizar de outros instrumentos
para estimular o comércio exterior. Ele pode, por exemplo, estabelecer tarifas de importação diferenciadas (para estimular ou não
a importação de certos itens), introduzir cotas de importação e
criar diferentes subsídios para a exportação. Todos estes instrumentos são, contudo, combatidos pela Organização Mundial do
Comércio, que defende que o mercado não deve sofrer nenhum
tipo de intervenção por parte dos governos.

INTERAÇÕES RELEVANTES
E DEBATE NA ECONOMIA

Taxa de juros e inflação
A relação entre taxa de juros e inflação ocasiona uma série de
debates entre os economistas. Dentre eles, destacamos um dos
mais importantes.
A taxa de juros como instrumento
para o combate à inflação

A inflação de um determinado país pode ser diagnosticada
por seus governantes como sendo uma inflação de demanda. Ou
seja, a pressão de aumentos nos preços tem origem na procura
excessiva por bens e serviços, o que gera escassez na economia
e, consequentemente, elevação dos preços. Nesse caso, usa-se o
aumento da taxa de juros como instrumento para frear a procura
por bens e desacelerar a inflação.
Como o aumento da taxa de juros freia a procura? O aumento
da taxa de juros torna necessariamente o custo do empréstimo
mais caro, de modo que a demanda por empréstimos se desacelera, diminuindo a expansão do crédito. Com menos dinheiro na
economia, a procura por bens diminui, o que diminui a inflação.
Outro efeito que o aumento na taxa de juros provoca é o encarecimento de compras a prazo, fazendo com que diminua essa forma
de consumo e, assim, desacelere a inflação.
O aumento da taxa de juros é o único meio de combate à
inflação? Não. Quando a inflação é de oferta, por exemplo, o aumento da taxa de juros não é eficiente. Exemplo disso é o choque
derivado de safras agrícolas.
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Choque em safras agrícolas
É comum as safras agrícolas passarem por problemas (geadas,
excesso de chuva, seca e queimadas). Esses fenômenos diminuem
o abastecimento de alimentos em feiras e supermercados e, caso
a demanda por esses alimentos não se altere, há uma pressão para
que os preços aumentem, ocasionando inflação. Os alimentos
são determinantes no cálculo dos principais índices de preços do
país, que medem a inflação, como o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), por exemplo, onde o grupo (alimentação e
bebidas) compõe 31,42% do índice. Um aumento dos preços dos
alimentos pressiona o índice para cima.

Taxa de juros e investimento
O investimento, na teoria econômica, está relacionado à inversão de um valor em uma atividade produtiva. Aqui não trataremos,
portanto, do investimento como aplicações em poupança ou em
fundos de pensão, ações e títulos do tesouro.
A decisão de investimento envolve algumas variáveis, dentre
elas a taxa de juros. Tendo em vista que realizar um investimento envolve um risco, o lucro esperado desse investimento é
geralmente comparado à taxa de juros, que seria o retorno que
esse dinheiro teria, caso estivesse rendendo na poupança ou no
mercado financeiro. Além disso, de modo geral, os investimentos
ocorrem a partir da tomada de crédito, logo, quanto maior os juros
de uma economia maior o custo da tomada de um empréstimo
para realizar um investimento. Portanto, de maneira simplificada,
quanto maior a taxa de juros, dado um lucro esperado, menor
será o investimento.
Investimento: criação ou ampliação de capacidade produtiva.
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Taxa de juros e ativos
A taxa básica de juros (Selic) é considerada um dos principais
balizadores para tomadas de decisões dos agentes na economia
brasileira. No mercado de ativos não é diferente. Quando um
indivíduo toma uma decisão de alocar recursos, geralmente a taxa
Selic é utilizada para estabelecer a comparação de rentabilidade.
Ademais, a taxa básica de juros é a taxa que serve de base para
as rentabilidades dos títulos públicos que, no caso brasileiro, são
ativos com elevada liquidez e rentabilidade, e baixo risco.
Quando a taxa Selic está em um elevado patamar, sobretudo se
for superior à rentabilidade esperada de um determinado projeto de
investimento ou atividade produtiva, há um incentivo à alocação
dos recursos em títulos públicos e/ou outros ativos financeiros cuja
rentabilidade seja atrelada a essa taxa. Nesse caso, destacam-se os
Certificados de Depósitos Bancários (CDB), as Letras de Crédito
Imobiliárias (LCI) e grande parte dos fundos de investimentos,
cujas rentabilidades são atreladas em grande parte à taxa básica
de juros. Logo, se a taxa Selic está muito alta, há um desincentivo
para os investimentos e para a atividade produtiva e, consequentemente, para a geração de emprego e renda.
Taxa de juros e câmbio
Em economias abertas como a brasileira, os fluxos comerciais
e financeiros são processos importantes e a taxa de câmbio possui uma influência maior do que em economias fechadas. Uma
variável importante na determinação da taxa de câmbio é a taxa
de juros.
De que forma a taxa de juros influencia na taxa de câmbio?
Tendo como exemplo a economia brasileira e sua moeda, o
real, um aumento da taxa de juros faz com que o real se valorize.
Esse processo pode ocorrer por duas vias:
Quando a taxa de juros interna se eleva, a remuneração paga
aumenta, por tomada de empréstimos de dinheiro em Real. Ou
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seja, torna-se mais “caro” tomar dinheiro emprestado, diminuindo
a expansão de moeda. Com menos dinheiro (Real) na economia,
a moeda brasileira fica mais rara de se obter no mercado, ocasionando uma valorização do Real em relação a outras moedas.
Os investidores financeiros buscam taxas de juros atrativas em
diferentes mercados. Se a taxa de juros no Brasil for aumentada,
serão atraídos os investidores e com eles dinheiro em moeda estrangeira (dólar, euro). Com mais moeda estrangeira no mercado
brasileiro, relativamente, há menos Real na economia, ocasionando
uma desvalorização das moedas estrangeiras e uma valorização
do Real. E quando há uma diminuição na taxa de juros interna,
a relação se inverte, e a moeda nacional, o Real, se desvaloriza.
Contudo, quando o dólar é convertido em reais e esses são utilizados na compra de títulos da dívida ou ações, não há alteração
na quantidade de moeda. Isso somente ocorre quando os títulos
são comprados diretamente do Bacen.
Taxa de juros x contas públicas
A taxa básica de juros tem um impacto direto no custo do
financiamento da dívida pública. Quando o governo precisa captar
novos recursos e/ou refinanciar parte do seu estoque de dívida
no mercado financeiro, ele emite novos títulos públicos. Quanto
mais elevada for a taxa Selic maior será o custo para o governo se
financiar e, consequentemente, um montante de juros mais altos
será pago pelo governo. Por outro lado, quanto mais baixa for a
taxa Selic, o custo de financiamento da dívida tende a ser menor.
Isso ocorre porque a taxa básica de juros é a base da rentabilidade dos títulos públicos. Além disso, grande parte desses títulos,
como, por exemplo, os títulos pós-fixados denominados de Letra
Financeira do Tesouro (LFT), têm suas rentabilidades indexadas
à Selic. Como o governo possui um grande estoque de dívida
pós-fixada à taxa Selic, quando essa taxa aumenta o governo paga
mais juros para honrar os compromissos atrelados aos títulos que
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já foram emitidos e ainda não venceram. Se a taxa de juros cai, os
pagamentos de juros referentes a esses títulos também diminuem.
O Brasil possui um dos maiores custos de financiamento da
dívida em termos mundiais, considerando a relação dívida/PIB.
As despesas com juros passaram de R$ 311 bilhões, em 2014,
para R$ 502 bilhões, em 2015, e R$ 407 bilhões em 2016. O
custo de financiamento da dívida em relação ao PIB alcançou
5,4% em 2014, 8,4% em 2015 e 6,5% em 2016. A elevada despesa com financiamento da dívida é o principal fator responsável
pelo déficit estrutural e pela deterioração das contas públicas no
período recente.
Déficit x inflação
A relação entre déficit público e inflação é alvo de muitos
debates no campo econômico. Esse debate costuma aparecer com
frequência nos grandes meios de comunicação (jornais e telejornais) e nas mídias sociais. Em linhas gerais, a ideia defendida nesses
meios é a de que o déficit público é causado pelo excesso de gastos
e que isso gera inflação. É comum se ouvir que a inflação, sendo
um grave problema para sociedade brasileira, deve ser combatida a
qualquer custo, até mesmo, se preciso for, cortando investimentos
em áreas sociais. No entanto, é importante desmistificar alguns
pontos do debate e voltar os olhos para a análise do déficit. A
inflação, no debate reproduzido pela grande mídia, funciona
como mero cacoete ideológico, utilizada como uma espécie de
legitimação para cortes sociais. Como se a inflação fosse um mal
maior e por isso a necessidade de se fazer ajustes.
E a arrecadação? A primeira coisa a se salientar é que o déficit
não deve ser analisado somente pela ótica dos gastos, é necessário olhar para a arrecadação. O discurso na grande mídia, para
explicação do déficit, fica muito centrado no excesso de gastos do
governo, mas o déficit pode ser explicado pela baixa arrecadação.
E as políticas de isenções fiscais e de desonerações para certos
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setores da economia, grandes grupos e empresas pioram o déficit
público, pois reduz o volume arrecadado.
Os maiores gastos no orçamento público são os sociais? Não. Se
forem analisados somente os gastos no orçamento público, como
advoga a ideia dominante, será observado que os gastos sociais
não representam a maior parte dos custos no orçamento. O componente que mais pesa no orçamento público é a dívida pública,
com seus juros, amortizações e refinanciamentos, e não as áreas
da Saúde, Educação e Previdência.
Salário mínimo x emprego
Quando o governo determina o aumento do poder de compra do salário mínimo, o que mais aparece na mídia televisiva e
escrita é que isso irá gerar desemprego. E essa ideia é fácil de ser
aceita. Imagine-se, tal como a mídia em geral faz, uma família,
com determinada renda e com uma empregada doméstica, e que
não tenha condições de dar conta de uma despesa maior, provocada pelo aumento do salário mínimo. Nesse caso, a empregada
doméstica será dispensada e a família irá reorganizar as tarefas
domésticas, dividindo-as entre seus membros e/ou adquirindo
aparelhos que as facilitem. Mas é possível se inferir dessa situação
que o desemprego na economia necessariamente ocorrerá frente a
um aumento do salário mínimo? Este tipo de pensamento supõe
duas coisas: que a família é racional e que o nível de emprego pode
ser determinado simplesmente pela soma das partes.
Fatos históricos, alicerçados em outra teoria, desmentem o
pensamento anterior: maior poder de compra em função do aumento do salário mínimo induz maior consumo, que induz maior
produção, que induz mais contratações. No Brasil, na primeira
década dos anos 2000, o poder de compra do salário mínimo
aumentou 1,75 vezes. Mas o emprego formal também aumentou
nesse período, em particular para trabalhadores de menor qualificação, cujos salários são baixos. Foram então incorporados ao
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mercado formal 10 milhões de trabalhadores que ganhavam até
1,5 salários mínimos. Sua elevação foi uma das variáveis que determinaram um crescimento econômico razoável nesses dez anos,
refutando a ideia que uma elevação do salário mínimo resulta em
aumento do desemprego.
Impactos de uma política do salário mínimo na estrutura
do mercado de trabalho: o exemplo da Dinamarca
A Dinamarca, depois dos anos 1950, adotou uma política de
salários mínimos relativamente elevados, o que levou à eliminação
de postos de trabalho em setores como o têxtil e o vestuário, de
menores qualificação e produtividade. Apostou, no entanto, em
ações no campo da formação de mão de obra e na modernização
produtiva. No médio prazo verificou-se um processo de reconversão de setores econômicos tradicionais para setores de maior
produtividade e salários mais elevados, sem o aumento da taxa
global de desemprego. Diminuiu, assim, o número de trabalhadores não qualificados, aumentou o de qualificados, foi promovido
o desenvolvimento e reduzidas as desigualdades.

Ajuste fiscal x crescimento econômico
O ajuste fiscal é defendido nos principais meios de comunicação e por técnicos econômicos claramente a partir do pensamento
econômico neoliberal. Um dos principais argumentos para essa
defesa é a necessidade do ajuste fiscal para que ocorra crescimento
econômico. Segundo essa visão, partindo da ideia que há déficit
nas contas públicas, os agentes econômicos ficam sem confiança
para investir na economia real e direcionam seus investimentos
em títulos públicos, por exemplo, canalizando a poupança privada para o governo. Isso afetaria de maneira negativa a produção
econômica e o crescimento econômico.
Ocorre que o gasto governamental não só é parte integrante
da demanda global de um país, de modo a sustentar certo nível
de atividade em momento recessivo, como sua ação pode incen-
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tivar a atividade econômica privada (propiciando aquilo que os
economistas chamam de efeito multiplicador). Além disso, parte
importante de seus gastos é direcionada para áreas sociais, tais
como Saúde, Educação, Assistência, Seguro Desemprego, Previdência, entre outros, tão necessários para a reprodução e a coesão
social. Dessa maneira, a ação do Estado favorece o crescimento
e não seu contrário.
Frente a isso, qual seria o interesse na defesa do ajuste fiscal?
A ideia de que o ajuste fiscal seria imprescindível para o crescimento econômico não passa de mais um “cacoete” ideológico
de interesses das classes dominantes reproduzidos nos principais
meios de comunicação. O principal discurso é de que o governo
gasta demais em áreas sociais e que é necessário realizar ajustes
em seus gastos. A verdadeira intenção, no entanto, é abrir espaço
para o setor privado atuar, inclusive nas áreas sociais, e garantir
disponibilidade financeira para o pagamento dos juros da dívida
pública.
Desregulamentação x crescimento econômico
Uma das ideias do pensamento neoliberal é a de quanto
menor forem os impostos e as contribuições sociais maior será o
crescimento econômico. Esses tributos desestimulariam os investimentos e, portanto, reduziriam a concorrência entre as empresas,
pois alguns ofertantes não conseguiriam se manter no mercado
devido ao fato de o custo impostos + contribuições ser proibitivo.
No caso das contribuições, elas são vistas como componentes do
custo da força de trabalho, de modo que a desoneração da folha
de pagamento das empresas (quando o governo reduz ou suprime
a alíquota de contribuição) favoreceria a ampliação do emprego,
pois o “salário total” do trabalhador diminuiria. Essa visão não
poderia ser mais falsa.
A decisão de investir é determinada pela expectativa de lucro.
E para a formação dessa expectativa, é fundamental avaliar se a
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demanda tem capacidade de absorver o aumento da produção
derivado do investimento. Se a produção for um bem de consumo, por exemplo, é importante considerar a renda disponível das
famílias, que é basicamente resultado da sua renda líquida (renda
bruta – imposto sobre a renda) mais as transferências do Estado
às famílias. E faz parte desta última, as aposentadorias e pensões,
que são financiadas por contribuições sociais.
Da mesma forma, entender que quanto menos o Estado
regulamentar o mercado de trabalho maior será o crescimento
não considera que a manutenção de um piso, tal como o salário
mínimo (que no Brasil define também o valor mínimo dos benefícios previdenciários e assistenciais), garante determinado nível
de consumo das famílias, importante componente da demanda
de qualquer país.
Por último, cabe mencionar que, no Brasil, o nível das desonerações é significativamente alto, sem que tenha se observado
resultado positivo em termos de crescimento.
Desregulamentação x exportações e importações
A mesma “solução” é defendida para incentivar nossas exportações. Ocorre que as exportações são influenciadas pelo nível de
câmbio e pela renda do resto do mundo, isto é, se nossa moeda
estiver desvalorizada, nossos produtos, em dólar, ficam mais
baratos, e quanto maior for a renda dos países estrangeiros, mais
eles estarão dispostos a importar (o que para nós seria uma exportação). E, como sabido, o Brasil tem mantido, desde o governo de
Fernando Henrique Cardoso, o real valorizado, o que prejudica
as exportações e incentiva as importações.
Além disso, no lugar de colocarem o câmbio no lugar, isto
é, de permitirem que ele seja favorável à indústria com vocação a
exportar, querem reduzir o custo da força de trabalho para praticar preço mais competitivo no mercado internacional. Em outras
palavras, em vez de aumento da produtividade (que reduziria o
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custo unitário das mercadorias), defendem a redução dos salários
e das contribuições. No jargão dos economistas, essa seria uma
“concorrência espúria”, que teria impacto sobre o poder aquisitivo
das famílias, reduzindo o consumo e, ao final, podendo se voltar
contra as próprias empresas, caso elas também dirijam a produção
para o mercado interno.
Outra questão importante é a relação entre desonerações e
importações. O pensamento neoliberal defende que é necessária
uma maior abertura comercial, com uma redução de alíquotas
dos impostos sobre os bens importados. No entanto, diversos
aspectos de competitividade da economia brasileira já afetam
significativamente a produção nacional, como, por exemplo, o
câmbio valorizado, a taxa de juros elevadas e a péssima infraestrutura logística.
Ao longo das últimas duas décadas houve uma relevante
diminuição do setor industrial nacional e das cadeias produtivas
de vários setores no Brasil. Atrelado a essa questão, ocorreu um
forte aumento de importações tanto de produtos finais quanto
de partes, peças e componentes. Uma diminuição das alíquotas
de impostos sobre importações tende a afetar a capacidade das
empresas nacionais competirem com os importados no mercado
doméstico, isto é, interno. Logo, haveria um incentivo ao aumento
nas importações e um desincentivo às empresas produtivas nacionais e à produção doméstica, o que afetaria a geração de renda e
de emprego na economia. Essa questão está relacionada ao debate
acerca da desindustrialização da economia brasileira.
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