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Editorial
O número 18 põe fim ao sexto ano de funcionamento
da Revista de Economia Política e História Econômica. Para
ele, fez-se uma pauta que já pode ser considerada habitual
na Revista. José Matias-Pereira abre o número, colocando em
um necessário xeque a concepção liberal de solução do
desemprego através do “barateamento dos custos do
trabalho”, proposta imbuída na flexibilização das leis
trabalhistas. Joyce Fattori apresenta resultados de sua
pesquisa sobre os impactos do processo de liberalização na
economia brasileira. Glinzer Santa Cruz da Silva Costa
apresenta um interessante exercício de inter-relação entre as
dialéticas kantiana, hegeliana e marxista, em seu
entendimento da dialética marxista. Waleska Andreza Ferreira,
Leonardo Basso e Herbert Kimura revisitam o conceito
econômico de “renda”, tema pertinente a toda escola de
pensamento econômico, mas ainda insuficientemente
abordado. Ao final, tem-se outra palestra transcrita de Wilson
do Nascimento Barbosa, agora sobre o lugar da História
Econômica entre as Ciências Sociais. Duas resenhas - uma
sobre a mais recente obra de José Luis Fiori, elaborada por
Vitor Eduardo Schincariol, outra sobre a obra recentemente
lançada por Martin Wolf sobre a crise atual, realizada por Luiz
Eduardo Simões de Souza – fecham mais este número.
Agradecemos a habitual colaboração de todos.
Os Editores
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Crise Financeira Global, Políticas Públicas de
Geração de Emprego e Flexibilização da Legislação
Trabalhista no Brasil
José Matias-Pereira1
Resumo: Temos como objetivo neste artigo analisar se a flexibilização da
legislação trabalhista (Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT) se
apresenta como uma medida efetiva para aumentar a geração de
empregos no Brasil. Correlacionamos à adoção da flexibilização trabalhista
com a extensão da atual crise financeira mundial. Para isso utilizamos três
variáveis econômicas importantes: as perspectivas de crescimento da
economia mundial; o desempenho da economia brasileira; e, o
comportamento do nível de emprego no país. A análise dos relatórios e
estatísticas das instituições multilaterais e nacionais, para o biênio
2009/2010, mostrou que as taxas de desemprego nos países de economias
mais complexas tendem a aumentar. Avaliamos, ainda, a base conceitual
e teórica do programa empregador de última instância (ELR) com vista a
sua aplicação no Brasil. Concluímos que a flexibilização da legislação
trabalhista se apresenta como uma medida de alcance limitado, portanto,
inadequada para estimular de forma efetiva o aumento do nível de
ocupação no Brasil.
Palavras-chave: Crise financeira e econômica mundial; flexibilização da
legislação trabalhista; empregador de última instância; geração de
empregos; Brasil.
Global Financial Crisis, Public Policies for Employment Generation and
Labor Market Reform Policy in Brazil
Abstract: Our aim in this article examine whether of labor market reform
policy (Consolidation of Labor Laws - CLT) presents itself as an effective
measure to increase the generation of jobs in Brazil. We refer to the
adoption of flexible working with the extension of the current global
financial crisis. For that use three major economic variables: the growth
prospects of world economy, the economic performance, and the
behavior of employment in the country. The analysis of reports and statistics
of multilateral institutions and national, for the biennium 2009/2010, showed
that unemployment rates in countries with economies tend to grow more
complex. We evaluate on a broad, conceptual and theoretical framework
of the employer of last resort (ELR) program and to verify the possibility of its
application to Brazil. We conclude that the labor market reform policy is
presented as a limited scope, therefore, inadequate to effectively stimulate
the level of occupancy in Brazil.
Keywords: Financial crisis and world economic; labor market reform policy;
employment generation; employer of last resort; Brazil.
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Introdução
As crises econômicas mundiais mais intensas tendem a refletir
de forma diferenciada, em geral negativamente, nos setores e
segmentos socioeconômicos dos países. Os trabalhadores nesses
períodos de crises necessitam receber uma atenção especial dos
governos (MATIAS-PEREIRA, 2009a). Nesse sentido pressupomos que
a crise financeira e econômica global, que eclodiu com intensidade
nos Estados Unidos (EUA) a partir de dezembro de 2007, e que se
alastrou para o resto do mundo, se apresenta como uma ameaça
concreta às economias e por decorrência aos trabalhadores. Os
estudos e indicadores econômicos e sociais divulgados no final de
2008 e no início de 2009 por diferentes instituições multilaterais e
órgãos de pesquisa econômica e estatística (WORLD BANK, IMF,
OECD, FED, IEDI, IBGE) revelam que, na sua maioria os países
começaram a sentir os seus efeitos, especialmente na deterioração
do mercado de trabalho.
É oportuno recordar que o nível de desemprego na grande
depressão, iniciada em 1929 e que durou quase toda a década de
1930, alcançou níveis muito elevados no mundo, especialmente nos
Estados Unidos da América (EUA). Registre-se que, naquela ocasião,
as ações do governo norte-americano para atenuar o desemprego
não se concretizaram apenas pela criação de novos postos de
trabalho. Considerando que não havia ocupação para o elevado
número de trabalhadores desempregados, buscou-se construir as
condições políticas adequadas para ajustar a oferta de mão-deobra, de forma a garantir a renda a uma parcela desses
trabalhadores. Assim, diversas medidas foram adotadas, como por
exemplo, o adiamento do ingresso da população mais jovem no
mercado de trabalho.
Observa-se, tanto na crise de 1929 como na crise atual, uma
clara ineficiência dos mecanismos reguladores do Estado. É preciso
lembrar que as crises são fenômenos inerentes ao sistema
capitalista, e são decorrentes de suas reconhecidas imperfeições, o
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que reforça a necessidade do Estado atuar de maneira consistente
como ente regulador. Está evidenciado, nesse contexto que, na
definição de políticas públicas de geração de emprego, na maioria
dos países, não tem sido levada em consideração a questão da
qualidade do emprego. Observa-se que nos últimos anos houve
crescimento em termos mundiais e no Brasil. Entretanto, conforme
argumenta Matias-Pereira (2009a, 2009b), não existem evidências
de que os benefícios desse crescimento estavam sendo distribuídos
igualmente. Para o autor, esse cenário tende a se agravar com a
atual crise financeira global.
A relevância deste estudo fica evidenciada na medida em
que está configurando-se na atualidade uma forte desaceleração
econômica no mundo, com efeitos perversos sobre o emprego e a
renda das populações mundiais. Esse cenário, coforme argumenta
Matias-Pereira (2009), está exigindo dos governos e dos atores
econômicos um esforço na estruturação de parcerias estratégicas
flexíveis, com vista a enfrentar os efeitos da crise. Assim, diante da
extensão e profundidade da crise é essencial que se aprofunde o
debate sobre as implicações da adoção da flexibilização da
legislação trabalhista no Brasil.

2. Referencial Teórico e Metodologia
Os empregadores, diante de um cenário de dificuldade
econômica tendem a reivindicar medidas governamentais para
amenizar os seus efeitos. Nesses períodos a redução do quadro de
funcionários surge como a alternativa mais racional para as
empresas adotarem, a partir da alegação de que a legislação
brasileira é pouco flexível. A literatura, por sua vez, nos revela que
diante dos novos parâmetros tecnológicos e macroeconômicos
existentes no mundo, somente por meio de políticas públicas
consistentes é possível atenuar os problemas do desemprego nos
países.

8

Revista de Economia Política e História Econômica, número 18, agosto de 2009.

Tendo como referência essas posições que se contrapõem,
formulamos as seguintes perguntas: Num cenário de crise financeira
e econômica de grandes proporções como a atual é o momento
adequado para discutir uma flexibilização das leis trabalhistas? Os
instrumentos legais existentes - como a suspensão do contrato de
trabalho, a redução da jornada e o banco de horas – estão
orientadas para lidar com a crise atual? A adoção da flexibilização
das

relações

trabalhistas

se

apresenta

como

uma

medida

adequada para aumentar a geração de emprego no Brasil?
Diante dessas questões temos como objetivo neste artigo - a partir
da constatação de que o crescimento do desemprego, em geral, é
um dos maiores desafios a serem enfrentados pelos governantes nos
períodos das grandes crises econômicas mundiais – analisar se a
flexibilização da legislação trabalhista (Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT) se apresenta como uma medida efetiva para
aumentar a geração de empregos no Brasil.
Pressupomos, também, que o crescimento da economia e o
nível de emprego são importantes variáveis para avaliar impactos
na demanda mundial por bens e serviços. Havendo uma demanda
menor, somada a uma queda acentuada no nível de emprego, o
comércio mundial será afetado, o que produzira efeitos negativos
em larga escala na economia do país. Não temos a pretensão de
esgotar o assunto em análise, ressaltando que este estudo possui
diversas limitações, notadamente diante de dificuldade de avaliar a
profundidade da crise.
Metodologicamente, buscamos correlacionar à adoção da
flexibilização trabalhista com a extensão da crise financeira atual.
Para medir os efeitos da crise sobre o nível de ocupação no país
utilizamos três variáveis econômicas importantes: as perspectivas de
crescimento da economia mundial; o desempenho da economia
brasileira; e, o comportamento do nível de emprego no país. A
análise foi apoiada nos relatórios e estatísticas elaborados pelas
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instituições multilaterais e nacionais que tratam do tema para o
biênio 2009/2010, com vista a verificar se as taxas de desemprego
nos países de economias mais complexas, como é o caso do Brasil,
tendem a aumentar.
Trata-se de um artigo teórico-empírico e exploratório,
apoiado nas abordagens das teorias institucionalista e keynesiana.
Destacamos em relação a corrente de pensamento institucionalista
as contribuições de Matthews (1986), Zysman (1994), North (1990,
2005), Nelson (2002), Hodgson (1993) e Samuels (1995). Registre-se
que os dois últimos, num sentido amplo, sustentam propostas
teóricas que contemplem os avanços tecnológicos, a inovação, as
políticas distributivas keynesianas e instituições que estão vinculadas
social e historicamente com as suas realidades regionais.
Não temos a pretensão de esgotar neste artigo o assunto em
debate, diante de sua amplitude e complexidade. É relevante
ressaltar que o nosso propósito não é avaliar a políticas públicas de
emprego e renda que já estão sendo executadas no país, como
por exemplo, o sistema público de emprego, contrato coletivo de
trabalho, treinamento e requalificação de mão-de-obra, apoio à
micro e pequena empresa e programa de geração de emprego e
renda.
3. Diferentes Visões Sobre a Redução do Emprego Estrutural e
Flexibilização Trabalhista
A flexibilização do mercado de trabalho pode ser aceita
como um dos principais fenômenos provocados pela globalização,
buscando dar mais maleabilidade às diretrizes laborais, visto essas
diretrizes ainda estão apoiadas numa visão de rigidez, portanto,
incompatível com os as exigências da sociedade pós-industrial.
Para Robortela (1994, p. 24), a flexibilização do Direito do Trabalho é
o “instrumento de política social caracterizado pela adaptação
constante das normas jurídicas à realidade econômica, social e

10
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institucional, mediante intensa participação de trabalhadores e
empresários, para eficaz regulação do mercado de trabalho tendo
como objetivos o desenvolvimento econômico e o progresso
social.”
Para

reduzir

o

nível

de

desemprego,

na

visão

dos

economistas ortodoxos do novo consenso, é necessário à adoção
de uma política de flexibilização do mercado de trabalho, por meio
da alteração dos mecanismos institucionais que permitam a
redução do poder de barganha dos trabalhadores na negociação
dos salários nominais. Dessa forma busca-se promover um equilíbrio
mais veloz e automático do mercado de trabalho, e no seu limite, a
eliminação desse tipo de desemprego. Sob a ótica desses
economistas, a redução do poder de barganha dos trabalhadores
para cada nível de emprego por meio dessa política, tornaria
factível a diminuição do desemprego estrutural da economia, e em
última instância, eliminá-lo quando o mercado de trabalho estivesse
no seu ponto de equilíbrio.
A visão heterodoxa, por sua vez, argumenta que a
flexibilização iria contribuir para agravar os problemas para a
sociedade, pois as conseqüências supostamente equilibradoras
assinaladas pela corrente ortodoxa também iria provocar diversos
efeitos desequilibradores. Para os autores dessa corrente, o
desemprego estrutural pode ser eliminado por meio da adoção de
políticas que estimulem o crescimento da economia. Quando a
economia não consegue crescer num nível adequado, capaz de
absorver a mão-de-obra desempregada, propõem que sejam
implementados programas paliativos de viabilizem a transferência
de renda (KEYNES, 1983).
Para Romita (1997), não existe um consenso a respeito da
flexibilização trabalhista. O autor aponta a existência de três
posições distintas a respeito desse tema:
. A primeira corrente de pensamento vislumbra a flexibilização por
um aspecto negativo. Para esses autores, apenas as grandes
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corporações e empresários seriam beneficiados, enquanto o
trabalhador se submeteria a qualquer imposição para não perder o
emprego. Isso conduziria a uma total perda de representatividade
dos sindicatos, o que representaria um retrocesso. A principal crítica
a esta posição decorre do entendimento que o tratamento
paternalista dispensado ao trabalhador é característica de um
Estado autoritário e assistencialista;
.

A segunda escola, numa posição oposta à primeira,

argumenta ser a flexibilização uma alternativa para o aumento de
emprego, visto que a redução de custos permitiria uma melhora na
situação financeira das empresas, refletindo, assim, para melhorar o
cenário social;
.

A

terceira

corrente

adota

uma

posição

moderada,

recusando a idéia de uma desregulamentação, sem desconsiderar
a recusa à flexibilização como supressão da autonomia individual e
coletiva.
Deve-se

observar

que

existem

diversas

formas

de

flexibilização no campo da gestão organizacional, com destaque
para a flexibilidade salarial, flexibilidade do emprego, flexibilidade
técnico-organizacional e flexibilidade do tempo de trabalho. Assim,
a discussão sobre a necessidade de se adotar a flexibilização de
legislação trabalhista surge num contexto que exige mudanças em
função de um cenário de transformações econômicas, políticas e
sociais aceleradas.
4. Crescimento Econômico e a Visão Institucionalista
A análise institucionalista, conforme Conceição (2007) pode
ser agrupada, num sentido amplo, em três segmentos: o Antigo
Institucionalismo Norte-Americano de Veblen, Commons e Mitchell;
a Nova Economia Institucional de Coase, Williamson e North; e o
Neo-Institucionalismo de Hodgson, Samuels e Rutherford (SAMUELS,
1995, HODGSON, 1993). Há nessas três abordagens alguns pontos
consensuais no que tange ao papel das instituições no referido
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processo, mas também grandes divergências, principalmente na
comparação

dos

Antigos

e

Neo-institucionalistas

com

os

economistas da NEI.
Para

North

(1990),

o

fundamental

no

campo

do

desenvolvimento econômico é buscar a formulação de uma ainda
inexistente

“teoria

da

dinâmica

econômica”.

E

esta

reside

fundamentalmente na compreensão e sistematização do processo
de mudança. Assim, as trajetórias das mudanças institucionais são
elementos essenciais na definição das diferentes formas de
crescimento econômico, o que revela notável semelhança com o
pensamento evolucionário.
A mudança econômica de longo prazo, assinala North
(1990), é uma “conseqüência cumulativa” de inúmeras decisões de
curto prazo tomadas por políticos e empresários, que, direta ou
indiretamente (via efeitos externos), determinam a performance
econômica. Entretanto, o grau através do qual os resultados são
consistentes com as intenções, refletirá o nível por meio do qual os
modelos dos empresários são efetivamente “verdadeiros”. Isto
porque os modelos refletem idéias, ideologias e crenças que são, na
melhor das hipóteses, apenas parcialmente refinadas e melhoradas
por feedback de informações sobre as conseqüências atuais das
políticas tornadas legitimamente legais.
Em outros termos, as conseqüências de políticas específicas
não são apenas incertas, mas imprevisíveis. Nesse sentido, North
(2005) busca reforçar a argumentação da necessidade em se
compreender o processo de mudança econômica como principal
fonte de explicação dos fenômenos vinculados ao processo de
crescimento. O autor, ao tentar desvendar a lógica de tão
complexo

processo,

analiticamente

que

aspectos

necessariamente
institucionais

deve

relevantes

contemplar
e

de

difícil

sistematização, mais uma vez, confronta tal necessidade com a
fragilidade do instrumental neoclássico, apesar de seus notáveis
avanços na área quantitativa. Na estrutura do referido livro, salienta
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que o processo de mudança econômica (e institucional) deve,
necessariamente, contemplar os seguintes aspectos: a incerteza em
um mundo não-ergódico; os sistemas de crenças, cultura e ciência
cognitiva; a consciência e a intencionalidade humanas. Esses
aspectos, em conjunto, definem o que ele designa de arcabouço
de interações humanas que permitem a construção da estrutura
institucional.
Deve-se registrar, nesse debate, que os avanços teóricos
sobre instituições e crescimento econômico não se originam de
uma

única

abordagem

(SCHUMPETER,

1979).

Nesse

sentido,

entendemos que o processo de compreensão da mudança e do
crescimento econômico deve ser estruturado por meio do esforço
permanente da crítica e da reflexão, através da proposição
contínua de novos conceitos e teorizações.
A contribuição do modelo keynesiano sobre o mercado de
trabalho também são relevantes no encaminhamento das análises
deste artigo. Ao propor rupturas com o modelo clássico, assinala
Keynes (1983) que nas modernas economias de mercado os
problemas de desemprego não são oriundos do mercado de
trabalho, mas de restrições na dimensão macroeconômica. O
mercado de trabalho ocupa uma posição subordinada no modelo
macroeconômico e o nível de emprego será um desdobramento
do nível de atividade.
A partir dessas considerações, no propomos a analisar os
principais relatórios e indicadores estatísticos elaborados por
diversas instituições multilaterais e nacionais sobre a crise financeira
e econômica mundial, com destaque para a questão do
desemprego no Brasil.
5. Crise e Geração de Emprego: Principais Indicadores Globais e
Nacionais
A crise, na visão de diversas instituições multilaterais, como
por exemplo, a OIT (2009), está gerando uma crise de desemprego.
Nesse sentido, sustentam que a crise financeira de 2007 virou uma
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crise econômica em 2008, e que em 2009 e 2010 o mundo viverá
uma crise de desemprego. Os indicadores que cuidam da pesquisa
sobre o nível de emprego no mundo mostram que está havendo
uma forte degradação do nível de emprego.
Feitas essas considerações, apresentamos a seguir, os
principais indicadores globais e nacionais que tratam das questões
que envolvem as perspectivas econômicas globais e de geração
de emprego em 2009 e 2010.
i. Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional
O

relatório

“perspectivas

divulgado

econômicas

pelo

Banco

Mundial

sobre

as

globais

2009”

(Global

Economic

Prospects 2009), assinala que economia mundial em 2009 deverá
contrair-se pela primeira vez desde a II Guerra Mundial e o comércio
global vai sofrer a maior quebra em 80 anos.
As projeções feitas pelo FMI (abr. 2009), sinalizam que o ritmo de
crescimento mundial cairá a 1,3% em 2009, o índice mais baixo
registrado desde a Segunda Guerra Mundial (World Economic
Outlook—Update, Apr. 2009). Caso as previsões do FMI se
confirmem, essa será a mais profunda recessão da economia
mundial desde a 2ª Guerra Mundial. O menor crescimento do
produto irá se refletir em forte retração do volume do comércio
mundial de bens e serviços, com variação anual projetada em –
11,0% em 2009 (contra expansão de 3,3% em 2008 e 7,2% em 2007),
conforme os indicadores apresentados a seguir no gráfico sobre a
economia mundial.
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ii. OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico
A OCDE, em seu relatório que trata do panorama econômico
mundial para 2009 (OECD Economic Outlook no. 84), divulgado em
novembro de 2008, além de revisar para baixo as perspectivas de
crescimento para todos seus países-membros, previu uma queda de
0,3% de seu Produto Interno Bruto (PIB) em 2009.
iii. OIT - Organização Internacional do Trabalho
A crise econômica de 2008 aumentou a preocupação com
as

repercussões

sociais

da

globalização.

É

perceptível

a

necessidade da adoção de medidas para apoiar os grupos
vulneráveis do mercado de trabalho, como os jovens e as mulheres.
Nesse contexto, o relatório da OIT (ILO, jan. 2009) observa que existe
um enorme potencial de trabalho não aproveitado em todo o
mundo. O crescimento e o desenvolvimento econômico poderiam
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ser muito maiores se fosse dada oportunidade às pessoas de ter um
trabalho decente através de investimentos produtivos e políticas
ativas dirigidas ao mercado de trabalho.
Os dados do relatório anual da Organização Internacional do
Trabalho denominado “Tendências Mundiais de Emprego 2009”
(ILO. Global employment trends: January 2009), mostram que a crise
econômica mundial poderá deixar sem emprego até o final de 2009
cerca de 51 milhões de pessoas no mundo, caso as condições
econômicas mundiais continuem a se deteriorar. A taxa de
desemprego mundial, por sua vez, pode chegar a 7,1% neste
cenário, contra os 6% de estimativa anterior. Isso elevaria para
cerca de 230 milhões as pessoas que não terão emprego até o final
do ano no mundo, ante 179 milhões em 2007 e 190 milhões em 2008.
Se considerada apenas a América Latina, até 23 milhões de pessoas
viverão sem emprego até o fim de 2009, ante 19 milhões em 2007.
Para aquela Organização (ILO, jan. 2009), se a recessão se
aprofundar em 2009, a crise mundial dos empregos vão se agravar
acentuadamente. Prevê que, para muitos dos que conseguirem
conservar seus empregos, seus ganhos e outras condições de
trabalho vão piorar. O peso dos cortes de empregos deve se fazer
sentir

mais

nos

países

desenvolvidos,

mas

os

países

em

desenvolvimento também sofrerão um forte impacto.
iv. Departamento do Tesouro e Banco Central dos EUA
Os dados divulgados pelo Departamento do Tesouro dos
EUA,

mostram que a

economia

americana

perdeu

539

mil

empregos em abril de 2009. A taxa de desemprego avançou de
8,5% em março para 8,9% em abril de 2009. Essa é taxa de
desemprego mais alta daquele país desde 1983.

Desde que a

recessão começou em dezembro de 2007, um total de 5,7 milhões
de postos de trabalho foram eliminados nos EUA. Veja: U.S. Bureau
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of Labor Statistics Division of Labor Force Statistics (May 08, 2009).
http://www.bls.gov
Os dirigentes do Banco Central dos EUA (Federal Reserve –
FED) conforme evidenciado nas atas das reuniões ocorridas nos dias
17 e 18 de março de 2009, temem um agravamento da crise
econômica

dos

Estados

Unidos

devido

ao

aumento

do

desemprego, a uma queda na atividade empresarial e a uma
redução do consumo. As preocupações estão plasmadas em
minutas divulgadas hoje da reunião que a autoridade monetária
manteve em meados de março. Como resultado, e para impedir
esse agravamento, decidiram uma compra substancial de dívida
hipotecária e do Tesouro.
As atas do FED (mar. 2009) assinalam que, a deterioração das
condições no mercado de trabalho foi rápida nos últimos meses nos
EUA, com fortes reduções dos postos de emprego em todos os
setores. Além disso, a produção industrial continuou se contraindo
como reação à queda na demanda e ao aumento dos estoques. O
crédito

se

restringiu

bastante,

se

mantém

a

fragilidade

e

instabilidade dos mercados de capital e se intensificam as pressões
sobre as instituições financeiras. Contribuiu a esta situação uma
redução na atividade econômica externa. O FED prepara-se para
comprar US$ 300 bilhões em ativos de longo prazo do Tesouro, assim
como US$ 850 bilhões em dívida hipotecária para aumentar a
liquidez. Ficou assinalado que existe pouca possibilidade de uma
alta da inflação em decorrência do maior desemprego e da
redução do consumo que se tornaram um freio para os aumentos
de salários e preços. Por sua vez, a taxa de desemprego nos Estados
Unidos se elevou a 8,5% em março, o mais alto nível desde 1983.
v. IEDI - Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial
A divulgação dos dados do desempenho da economia
brasileira em dezembro de 2008 mostram que a crise financeira e
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econômica mundial chegou ao Brasil de forma repentina e bem
mais forte do que as previsões feitas pelo governo e pelo mercado.
Esses resultados negativos podem ser mensurados na análise do
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI, 2009),
que tratam da forte retração econômica em dezembro de 2008.
Registre-se que o IEDI é um instituto privado de estudos sobre a
indústria e o desenvolvimento nacional, bem como sobre a questão
externa. Reúne os empresários representantes de grandes empresas
nacionais.
A crise financeira e econômica atual, iniciada no Brasil em
setembro de 2008, é a de maior intensidade comparada a todas as
demais. Por sua dimensão global, pode se estender por um período
mais prolongado do que prevaleceu em crises anteriores. Isso pode
ser evidenciado no gráfico abaixo, que mostra uma queda
acentuada da produção industrial do país. Considerando-se o auge
da expansão anterior, houve uma redução de 19,8% apenas no
último trimestre de 2008 (IEDI, mar. 2009). Veja o gráfico apresentado
a seguir, sobre a redução da produção industrial em diferentes
períodos no Brasil.
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Fonte: IEDI (2009).
Como mostra o gráfico acima, em ocasiões anteriores a
queda de produção com relação ao auge chegou a 14,3% na crise
do México e ficou em cerca de 8% nas três crises referentes à Crise
da Ásia / Crise cambial de 1999, Crise de Energia e Crise Cambial
de 2002. Em síntese, a presente crise não é como as anteriores:
pode ser mais profunda, mais duradoura e, através do setor mais
dinâmico da economia, que é a indústria, pode se espalhar para a
economia em seu conjunto (IEDI, 2009).
vi. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Os dados mais recentes sobre a taxa de desemprego no
Brasil, conforme dados do IBGE (abr. 2009), registrou a sua terceira
alta consecutiva em março de 2009. Refletindo a piora da situação
econômica mundial, o indicador passou de 8,2% em janeiro, para
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8,5% em fevereiro, e para 9% em março de 2009. Esta é a maior taxa
de desemprego no país desde o mês de setembro de 2007.
Comparado com março de 2008, a ocupação na indústria
recuou 5% em março de 2009. No acumulado do primeiro trimestre
de 2009, o emprego industrial recuou 4% em comparação com
igual período de 2008. Os dados do IBGE (abr. 2009) revelam que
este é o maior recuo apurado na série da pesquisa, iniciada em
2001.
Os indicadores do IBGE sobre emprego no Brasil (abr. 2009)
revelam que o contingente de desempregados atingiu, em março
de 2009, cerca de 2 milhões de pessoas. O número de ocupados no
país em março de 2009 situava-se em 21 milhões de pessoas. Veja
no gráfico, a seguir, a variação, em termos percentuais, da taxa de
desemprego no Brasil, no período de março de 2007 a março de
2009 (IBGE, abr. 2009).
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Os dados sobre o número de demissões no primeiro trimestre
de 2009 sinalizam que o segmento dos trabalhadores continuará
sofrendo perdas significativas de postos de trabalho ao longo do
ano em curso. Diante desse cenário, pode-se argumentar que o
governo, além da definição de políticas públicas de emprego
consistentes, terá que repensar a sua forma de comunicar-se com a
sociedade, visto que diante da dimensão dos efeitos da crise no
país a tentativa de manter um clima de confiança junto à
população não será mais factível.
6. Políticas Públicas de Geração de Emprego no Brasil
A

crise

financeira

e

econômica

mundial

refletiu

negativamente no desempenho da economia brasileira no quarto
trimestre de 2008. O Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e
serviços produzidos pelo país ao longo de um ano) do país recuou
3,6% nos últimos três meses de 2008 em relação ao terceiro trimestre,
na série com ajuste sazonal. A queda ficou bem acima da
esperada por economistas e foi a maior retração da série iniciada
em 1996 (IBGE, 2009). Apesar do resultado negativo, no ano todo, o
PIB cresceu 5,1% em 2008 e somou R$ 2,9 trilhões. O PIB per capita
(dividido pelo número de habitantes), subiu 4% em 2008 e atingiu R$
15.240,00. O desempenho da economia do país no primeiro
trimestre de 2009 também sofreu uma forte contração.
É sabido que toda política pública orientada para a geração
de emprego necessita ser precedida de um diagnóstico, que
permita identificar a origem do problema que se busca resolver e,
dessa forma, se propõem as intervenções entendidas como
adequadas.

Em

relação

a

Brasil

é

importante

levar

em

consideração que existe no ordenamento jurídico do país o
princípio da irredutibilidade salarial, que garante a subsistência do
trabalhador (CF, 1988).
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Por sua vez, ao garantir a intangibilidade do salário do
empregado, a Constituição Federal permitiu de forma excepcional
a possibilidade de redução, mediante acordo ou convenção
coletiva, como condição de sua validade. Nesse sentido, torna-se
possível sustentar que o art. 7º, VI, da Constituição Federal, revogou
tacitamente o art. 503 da CLT, à medida que limitou as
possibilidades de redução salarial à negociação coletiva. Assim,
mesmo diante da hipótese de prejuízo, sujeita à negociação
coletiva, abre-se a possibilidade de redução salarial. Registre-se,
ainda, que o Artigo 476-A da CLT prevê a suspensão do contrato em
situações emergenciais.
Do lado do governo surge como alternativa à adoção de
medidas

tributárias

que

reduzam

o

custo

da

contribuição

previdenciária sobre a folha de salários em troca da manutenção
do

emprego.

Essa

medida

é

conhecida

como

isenção

condicionada e está prevista nos artigos 178 e 179 do Código
Tributário Nacional e é muito pouco usada no nosso país. Registre-se
que algumas medidas já foram adotadas pelo governo federal,
como por exemplo, a redução do IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) dos veículos, redução do IRPF (Imposto de Renda
Pessoa Física) para as faixas mais baixas de renda, redução do
depósito compulsório dos bancos, capitalização do BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e a redução da
taxa de juros básica da economia, entre outras.
7. Conflitos Sobre a Redução da Jornada de Trabalho e Redução
dos Salários
Na medida em que a crise econômica aumenta de
intensidade as instituições patronais e empresas estão buscando
negociar com os empregados, por meio das centrais sindicais e
sindicatos isolados, a redução da jornada de trabalho com
diminuição no salário, para evitar demissões. Registre-se que essa
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possibilidade tem respaldo na Constituição Federal de 1988, desde
que feita por meio de acordo com os sindicatos.
Em que pese à posição mais flexível por parte de alguns
sindicatos que atuam em segmentos diferenciados, como por
exemplo, o automobilístico, pode-se constatar que as principais
centrais sindicais o país - CUT, Força, CGTB, CTB, NCST e UGT – se
posicionam contrários à flexibilização de direitos trabalhistas (CLT).
Na sua maioria, defendem o pleno emprego contra as demissões
arbitrárias e da redução da jornada de trabalho para 40 horas
semanais, sem redução de salário. Propõem aprofundar a discussão
de medidas como redução da taxa de juros e medidas pontuais
para os setores mais impactados pela crise. Essas posições mostram
que existem enormes dificuldades para o avanço das negociações
entre trabalhadores e empregadores, visando à adoção da
redução da jornada de trabalho e dos salários, como uma das
alternativas para reduzir os impactos da crise nos setores que foram
ou ainda serão afetados por ela.
Diante desse contexto, apresentamos a seguir o quadro
comparativo que revela os conflitos entre empregadores e
trabalhadores sobre o tema da redução da jornada de trabalho,
com redução dos salários.
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Quadro Comparativo - Conflitos sobre redução da jornada de trabalho com
redução dos salários
. Para os empregadores, em especial, os dirigentes da Confederação Nacional
das Indústrias (CNI), da Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP) e do Centro
das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), o problema do desemprego pode
ser atenuado com a adoção de uma jornada de trabalho menor, acompanhada
de cortes nos salários. Nesse sentido, sustentam que o Brasil precisa de reforma
que reduza os encargos sobre o trabalho e privilegie a livre negociação entre
empregadores e empregados. As regras mais flexíveis e custos menores
incentivarão a abertura de vagas e desestimularão a informalidade, garantindo
direitos básicos a milhões de trabalhadores e segurança às empresas (Emprego
depende de crescimento. Brasília: CNI, abr. 2009). http://www.cni.org.br
. A Central Única dos Trabalhadores (CUT) não concorda com medidas que
reduzam o salário dos trabalhadores, em particular, a redução de salários
atrelada à redução da jornada, suspensão de contratos e flexibilização de
direitos. Defende que a luta pelo emprego deve ter como princípio a garantia de
manutenção das vagas sem flexibilização dos direitos, nem redução de salários. A
CUT não apóia aos sindicatos que negociam redução de jornada e salário. Para
a CUT, a garantia dos empregos precisa ser uma contrapartida das empresas que
receberem benefícios do governo, como redução de impostos e empréstimos de
bancos públicos.
http://www.cut.org.br/content/view/11338/170/
. A Força Sindical manifestou-se contra a medida de flexibilização, pois significaria
que o governo está admitindo que é uma crise generalizada e que teria que
mexer com direito do trabalhador para superar a crise. Sustenta a entidade que é
crise setorial, o que exige um tratamento específico para cada setor. Admite,
entretanto, a possibilidade de utilização dos instrumentos previstos na lei - com o
agravamento da crise - para garantir os empregos, como por exemplo, a
suspensão do contrato e a redução de jornada com redução do salário.
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http://www.fsindical.org.br.
. A Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) é contra, por entender que
esse não é o momento de promover mudanças nos direitos dos trabalhadores. A
CGTB reafirma mais uma vez o seu compromisso com a nação e com a luta por
um Brasil para os brasileiros. Defende a mobilização pela redução drástica dos
juros, pelo controle das remessas de lucros, por mais empregos, aumento real dos
salários e redução da jornada sem redução dos salários. http://www.cgtb.org.br.
. A União Geral dos Trabalhadores (UGT) admite debater a alternativa de
negociações entre trabalhadores e empregadores para se adotar a redução da
jornada de trabalho e dos salários, quando não for mais possível evitar a
demissão. A entidade parte do princípio de que o governo, empresários,
trabalhadores e a sociedade não devem medir esforços no sentido de evitar que
a crise econômica que o mundo enfrenta afete de maneira dolorosa a classe
trabalhadora e por conseqüência a economia e a sociedade brasileira.
http://www.ugt.org.br.
. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes já fechou diversos
acordos recentemente, especialmente com a indústria automobilística. O
Sindicato está negociando, além da redução de jornada, as alternativas como
férias coletivas, banco de horas, licença remunerada e suspensão do contrato de
trabalho. Em média, as empresas garantem estabilidade por três meses no
emprego. O sindicato afirma que as empresas que fecharam acordo
comprovaram

a

dificuldade

e

estavam

com

a

produção

parada.

http://www.cntm.org.br
Fonte: Centrais Sindicais (2009). Elaboração do autor.
8. Contribuição Para o Debate: O Estado Como Empregador de
Última Instância
O relatório Tendências Globais do Emprego, publicado pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT, jan. 2009), prevê que
51 milhões de postos de trabalho podem ser perdidos até o fim de
2009, resultando num índice global de desemprego de 7,1%. Essa
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projeção mostra a relevância de se aprofundar a discussão sobre a
questão do Estado vir a atuar como empregador de última
instância, em diversos setores.

Destaca-se entre esses segmentos,

por exemplo, a construção e recuperação de infra-estrutura
pública, como estradas, portos, pontes, escolas, hospitais e prédios
públicos, pode ser especialmente útil em países mais pobres com
elevados níveis de desemprego.
A

preocupação

do

Estado

de

oferecer

emprego

diretamente nas fases recessivas do ciclo econômico não é uma
idéia nova. Verifica-se que no século XX houve várias tentativas de
promover a sua implementação, notadamente no período da
Grande Depressão da década de 1930. Destaca-se, entre elas, a
adotada pelo governo Roosevelt, nos EUA, no contexto do New
Deal. Assim, a título de contribuição para o debate sobre a geração
de emprego no Brasil, apresentamos a seguir alguns aspectos
relevantes sobre a proposta do Estado vir a atuar como
empregador de última instância (ELR), desenvolvida por Minsky
(1986) e atualizado por Wray (2003) para a economia norteamericana. A sigla ELR vem do inglês: Employer of Last Resort.
É sabido que o problema do desemprego estrutural, no qual
se inclui o subemprego, se apresenta como um dos maiores
problemas sócio-econômicos com os quais o capitalismo se depara
nos últimos anos, em especial com o agravamento da crise
econômica instalada no mundo no final desta primeira década do
século XXI. Nesse contexto surge o debate sobre a possibilidade do
Estado se apresentar como empregador de última instância
(MINSKY, 1986; WRAY, 2003).
Existem
geração

de

contemporaneamente
emprego,

algumas,

formas
estatais

diferenciadas
(políticas

de

fiscais

expansionistas) ou para-estatais, outras, decorrentes de processos
de auto-organização social e cultural. No caso do Japão, por
exemplo, até recentemente havia, por questões culturais, uma
garantia de emprego de fato para os trabalhadores das empresas
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privadas: estas simplesmente não demitiam seus funcionários nas
fases descendentes do ciclo econômico, arcando com o custo
correspondente. Na China, por outro lado, empresas estatais são
tipicamente mantidas inchadas como forma de preservar os
empregos de amplas camadas da população. Europa e Japão
subsidiam fortemente a agricultura de pequena propriedade, antieconômica e intensiva em mão-de-obra, como forma de impedir o
desemprego, o inchaço das cidades e os problemas sociais
decorrentes.
Embora certamente inspirado por alguns desses casos
históricos de sucesso de criação direta de emprego pelo Estado, o
programa proposto inicialmente por Minsky (1986, cap. 13) e mais
tarde desenvolvido por Wray (2003) distingue-se em muito da mera
utilização da política fiscal anticíclica tipicamente associada ao
keynesianismo.
O programa, para Wray (2003, cap. 6), consiste na assunção,
por parte do governo federal, ao papel de empregador de última
instância. Isto é, o governo se responsabilizaria por oferecer
permanentemente (e não apenas em períodos de desemprego
elevado) um emprego básico do setor público (EBSP) a todas as
pessoas que estivessem aptas e dispostas a trabalhar a um salário
nominal pré-fixado (salário mínimo), denominado salário básico do
setor público (SBSP). Esses trabalhadores ficariam disponíveis para
contratação pelo setor privado ou mesmo pelo setor público nãoELR (emprego público convencional). Contudo, seria mantida plena
liberdade de escolha de emprego, de modo que o trabalhador que
estivesse empregado pelo ELR não seria obrigado a aceitar
qualquer outro emprego (privado ou público) que lhe fosse
oferecido, podendo manter-se no programa por um período de
tempo indefinido.
Quando houvesse a combinação dessas características do
programa,

seria

possível

alcançar

socioeconômicos relevantes (WRAY, 2003):

diversos

objetivos
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Quando

programa

estivesse

em

pleno

funcionamento,

abrangendo todo o território nacional, a ampliação da oferta de
empregos dele decorrente permitiria a completa eliminação do
desemprego estrutural, eliminando os impactos negativos a ele
relacionados sobre a sociedade. Isso eliminaria quaisquer outras
condições

que

não

as

efetivamente

necessárias

para

a

implementação do programa em si.
ii. Após sua implantação plena, o programa contribuiria para a
diminuição significativa da precariedade da remuneração, bem
como das condições de trabalho de toda a economia, onde se
incluiria os empregos ofertados pelo setor privado. Na medida em
que os trabalhadores permanecessem livres para optar entre se
manter no ELR ou aceitar outras propostas de trabalho, na busca de
convencê-los a aceitar um emprego - evitando que retornassem
ao programa, o empregador seria obrigado, pela pressão da
concorrência, a manter os salários com uma margem sobre o SBSP e
condições de trabalho que fossem entendidas como atraentes
pelos próprios trabalhadores.
O programa, dessa forma, levaria a fixação de um salário
mínimo e a criação de condições mínimas de trabalho de forma
muito mais efetiva que o atual aparato estatal. Assim, as forças da
concorrência no mercado de trabalho deixariam de atuar contra o
trabalhador, como tende a ocorrer no cenário de desemprego
elevado, pressionariam os capitalistas a disputarem mão-de-obra
com o ELR, com vantagens sociais, como: a redução da miséria
absoluta e a elevação da qualidade de vida de uma parcela
significativa da população. Nesse sentido, quanto maior fosse o
SBSP, melhores fossem as condições de trabalho oferecidas no
contexto do programa, mais amplas seriam as referidas vantagens.
iii. A capacidade do programa de permitir uma estabilidade maior
de preços - visto que contribui de forma efetiva para a estabilização
dos salários nominais, eliminando ao mesmo tempo o desemprego
involuntário – se apresenta como o terceiro fator econômico
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relevante e desejável (WRAY, 2003). Parra o autor, esta propriedade
deriva do fato de o SBSP, sendo fixado em termos nominais,
proporcionar também uma maior estabilidade de preços, pois
ajudaria a estabilizar os salários dos outros trabalhadores que não
pertencessem ao programa. A citada estabilização ocorreria
porque os trabalhadores do programa formariam um estoque
regulador capaz de fornecer potenciais substitutos para os
trabalhadores dos demais setores. Dessa forma, sempre que os
empregados do setor privado tentassem utilizar o seu poder de
barganha - reforçado pela eliminação do desemprego decorrente
do ELR -, para obterem salários nominais superiores à diferença de
produtividade em relação aos trabalhadores do programa, os
capitalistas poderiam demitir seus empregados e contratar os
trabalhadores disponíveis no ELR a um salário nominal ligeiramente
superior ao SBSP, reduzindo o poder de barganha destes. Por sua
vez, os salários daqueles trabalhadores que não fizerem parte do
programa poderiam permanecer acima do SBSP, mas não acima
da soma do SBSP com a diferença de produtividade. Quando já
estivessem neste patamar, não poderiam aumentar enquanto o
SBSP permanecesse fixo.
Argumenta Wray (2003), que para evitar que o ELR se
transforme em uma versão disfarçada dos programas de renda
mínima, é concebível que requisitos mínimos de disciplina e
desempenho

no

trabalho

sejam

estabelecidos,

e

que

os

trabalhadores que insistirem na violação continuada das referidas
normas sejam desligados. Assinala o autor que é mais viável
implantar o ELR primeiramente numa economia com baixa taxa de
desemprego como a estadunidense, devido ao seu custo elevado,
à dificuldade de construção da sua estrutura organizacional e
supervisora e à possibilidade de surgirem novas propostas para
amenizar o problema do desemprego.
Apoiado nas contribuições dos estudos seminais de Minsky
(1986) e aperfeiçoado por Wray (2003) – e diante da intensidade da
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crise atual, responsável pela rápida deterioração do mercado de
trabalho – torna-se relevante a inclusão na agenda política a
discussão sobre a viabilidade da implantação do ELR no Brasil. A
implementação do ELR no país, caso fique comprovada a sua
viabilidade, além de proporcionar uma elevação na qualificação
educacional

e

profissional

dos

trabalhadores

brasileiros,

aumentando o nível de produtividade média da população,
permitiria

elevar

o nível

da

renda

pessoal

disponível, que

aumentaria por decorrência o consumo, a demanda agregada, a
produção real e o nível de emprego. Desse modo, mais
trabalhadores

seriam

deslocados

do

estoque

regulador

do

programa para os demais setores da economia.
Conclusões
Observa-se que a discussão sobre a adoção da flexibilização
da legislação trabalhista (CLT) se apresenta como uma política
adequada para a geração de empregos no Brasil é bastante
conflituosa, ampla e complexa. É sabido que as políticas de
geração de emprego no Brasil, em grande parte, dependem das
medidas consistentes e criativas que levem a criação das
condições para a retomada do crescimento econômico do país,
entre as quais se deve considerar a atuação do Estado como
empregador de última instância.
A crescente integração da economia brasileira à economia
mundial sinaliza que a adoção de políticas e medidas pontuais
pelos governos pouco irão contribuir para a geração de empregos.
A literatura mostra que os novos paradigmas que definem os
parâmetros tecnológicos e macroeconômicos existentes no mundo
exigem políticas públicas consistentes para enfrentar o problema do
desemprego nos países capitalistas de economia mais sofisticadas,
como é o caso do Brasil. Por sua vez, está evidenciado que os
esforços para flexibilizar a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)
nos últimos anos, na busca de atender às necessidades dos
trabalhadores e as possibilidades do empregador, não foram
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capazes de reduzir o desemprego no país. Na medida em que a
legislação trabalhista protege cada vez menos os trabalhadores,
conforme revela esses estudos, a tendência é que uma grande
parcela da mão-de-obra produtiva do país busque se encaixar na
economia informal.
Os pequenos resultados alcançados por essas leis mostrou
que não é flexibilizando a legislação trabalhista que se consegue
resolver os problemas do mercado de trabalho. Essas dificuldades,
em particular, a crescente queda no nível de emprego no Brasil,
dependem muito mais da dinâmica da economia do que da
legislação

trabalhista.

Isso

nos

permite

argumentar

que

a

flexibilização da legislação trabalhista não se apresenta como uma
política pública adequada para resolver o problema da tendência
de crescimento do desemprego do país no biênio 2009/2010. A sua
a adoção, conforme ficou razoavelmente demonstrado, é uma
medida de alcance limitado, portanto, inadequada, diante da
dimensão da crise econômica instalada no Brasil, que possui
implicações mais complexas e profundas que vai além do mero
custo do trabalho.
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Impactos do processo de liberalização sobre a
sociedade brasileira: o processo de abertura e
a questão do desenvolvimento
Joyce Fattori 1
Resumo
O presente artigo pretende acompanhar a trajetória de liberalização da
economia brasileira a partir da década de 1990, bem como estudar suas
contrapartidas internas e externas. Tomando para tal análise o evento de
globalização financeira como um dos fatores mais influentes nesse arranjo,
abordaremos a articulação desse cenário externo em reconfiguração com
frações do empresariado nacional e as conseqüências desse arranjo no
ambiente interno. O propósito dessa abordagem é mostrar de que forma a
execução de uma série de reformas liberais desde a crise da dívida
externa brasileira, mas primordialmente a partir dos anos 1990, culminou no
abandono de preocupações efetivas e projetos visando o
desenvolvimento nacional. Consideramos o processo de liberalização
como um momento de ruptura com uma tradição política brasileira de
preocupação com o desenvolvimento.
Palavras-chave:
Brasileira.

Desenvolvimento;

Abertura;

Liberalização;

Economia

Abstract
This article aims to follow the process of Brazilian’s economy liberalization
during the 1990s, as well as studying its internal and external counterparts.
Considering for this analysis the event of financial globalization as one of
the most influential factors in this process, we intend to discuss the
articulation of that foreign scene with fractions of national entrepreneurs
and the consequences of this arrangement to the internal environment. The
purpose of this approach is to show how the procedure of liberalization
measures since the Brazilian external debt crises, but mainly during the 90’s,
results in the abandon of worries and effective projects regarding the
country’s economic development. We consider this moment of
liberalization as a break in the Brazilian political tradition of aiming to more
development.
Keywords: Development; Open Economy; Liberalization; Brazilian Economy,

Introdução
A mudança de posição de países chave no sistema
internacional, no final dos anos 70, levou à substituição da
ordem mundial vigente desde o acordo de Bretton Woods.
1 Graduada em Relações Internacionais pela UNESP e Mestranda em Ciências Sociais pela UNESP – Marília
na linha de Relações Internacionais e Desenvolvimento. Orientada pelo Prof. Dr. Francisco Luiz Corsi e bolsista
do IPEA.
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Essa reconfiguração do cenário internacional, longe de ser
uma transformação natural do capitalismo, decorre de uma
década

de

fragilização

dos

Estados

Unidos

enquanto

potência comercial e industrial frente às nações emergentes
da segunda guerra e caracteriza-se pela reafirmação da
hegemonia norte americana através da desregulamentação
financeira. (TAVARES & MELIN, 1997)
A nova fase do capitalismo que passa a reger as
relações econômicas internacionais a partir da década de 70
– a globalização financeira – é resultante da interação de dois
movimentos básicos: a progressiva liberalização financeira no
plano interno e a crescente mobilidade dos capitais no plano
internacional (CARNEIRO, 1999). A livre circulação de capitais
figura como o elemento central da nova ordem. Nesse
sentido, a globalização financeira caracteriza uma ordem
econômica na qual são progressivamente eliminadas as
restrições à mobilidade dos capitais, o que levou a um
progressivo aumento das transações cambiais e dos fluxos
brutos de capitais internacionais.
Essa

reconfiguração

do

sistema

internacional

vai

gradativamente ganhando espaço entre as nações mais
desenvolvidas e atinge paulatinamente a periferia do sistema
ao longo dos anos 80. O pensamento neoliberal encorajador e
legitimador das políticas de abertura e da diminuição do
papel estatal conquista espaço definitivo no Brasil a partir da
década de 90, quando a implementação de uma agenda
em consonância com a nova ordem mundial entra em ação.
A década de 1980 representou um grande divisor de
águas na história político-econômica brasileira. Conhecida
como a década perdida, esse período é marcado pela
tentativa frustrada de Figueiredo e Sarney de corrigir o grande
rombo financeiro que assolou as contas brasileiras com a crise
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da dívida externa e pôs fim ao modelo de desenvolvimento
anterior e pela abertura do caminho para as reformas liberais.
O estado brasileiro seguia desde a era Vargas (1930)
uma linha de políticas nacionais desenvolvimentistas, voltadas
para a construção de um parque industrial nacional e
pautadas no modelo de substituição de importações.
Ao longo dos sessenta anos do ciclo desenvolvimentista
ocorreram diferentes ênfases nos setores de produção; por
vezes mais voltado para os setores pesados, como na
administração Vargas e Geisel; ou com o foco no setor de
bens de consumo duráveis como na administração de
Juscelino Kubitschek; mas pode-se considerar, grosso modo, o
caráter nacional desenvolvimentista que embasava tais
políticas.
A década de 80 marcou a saturação da maior fonte de
financiamento do programa desenvolvimentista brasileiro – o
investimento externo. Após ter se suprido com os excedentes
internacionais provenientes dos petrodólares, o Brasil enfrenta
no período o ônus desses empréstimos contraídos a juros
flutuantes com a alta dos juros norte-americanos em 1979 e
conseqüente retração e encarecimento do crédito mundial.
A partir de então, com a elevação da dívida externa,
de seus serviços e das pressões externas decorrentes, a política
econômica brasileira passa a ter como foco a esfera
financeira. Nesse sentido, os atores econômicos internos se
vêem limitados externamente e pressionados a garantir o que
lhes é imposto a fim de manter o fluxo de capital externo
necessário para a saúde da economia.
O receituário proposto pelas políticas do FMI tinha por
meta controlar a inflação e promover as exportações a fim de
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gerar os superávits necessários por meio de medidas que
compreendiam: a) desvalorização cambial; b) controle da
emissão monetária e corte do déficit orçamentário do
governo; c) limitar a demanda interna por meio de reduções
salariais; d) promover a integração com a economia mundial,
retirando os entraves tarifários; e, e) aumentar a arrecadação
pública, por meio de realinhamento das tarifas e, no mesmo
sentido; f) elevação dos impostos.
Tal receita foi deveras custosa ao país, mas de sua
implementação

dependiam

futuros

empréstimos

e

o

reescalonamento da dívida. A crise da mesma demonstrou a
grande influência externa na economia brasileira. As políticas
propostas à sua solução não resolveram os problemas do país
e da região com um todo, acabando inclusive por agravá-los.
Assiste-se, a partir de 1982, a uma explosão inflacionária no
Brasil levando a um aumento da dívida interna e, devido ao
descontrole orçamentário decorrente, têm-se uma paralisia na
esfera de atuação das políticas públicas.
Percebe-se assim, claramente que as políticas dos
credores encabeçadas pelo FMI interferiram violentamente
nas economias periféricas. O rombo inflacionário, o peso da
dívida, bem como as medidas que foram pré-requisito para
aquisição de novos empréstimos, agiram de tal forma que
limitaram, desde então, a capacidade dos estados devedores
de

conduzir

autonomamente

suas

respectivas

políticas

econômicas.
Dada a nova conjuntura, tem-se na ordem do dia
a obtenção de superávits às custas de políticas internas
restritivas (monetárias e fiscais), com conseqüente perda do
dinamismo de crescimento. A década de 80 pode ser vista
como uma etapa da globalização financeira da qual se
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excluiu a periferia – em especial a latino-americana –, que
sofreu um violento racionamento do financiamento externo. A
situação é ilustrada pela redução nos fluxos destinados à
periferia para menos de 50% em dez anos2.
A nova ordem internacional – disseminando
políticas de liberalização e abertura econômica – minou a
capacidade de estados dependentes completarem seu ciclo
de desenvolvimento, os quais perderam consideravelmente a
relativa autonomia com a qual contavam. Ao mesmo tempo
em que evidencia a dependência brasileira de condições
externas favoráveis para o funcionamento do modelo então
proposto.
Este artigo tem por objetivo analisar de que forma a
nova configuração do cenário internacional atingiu o Brasil e
quais as transformações internas que podem ser constatadas
no decorrer de mais de uma década de implementação das
reformas liberais no país.
Devido à impossibilidade de se tratar detalhadamente o
período em limitadas páginas, optamos por uma exposição
generalizada

com

alguns

focos

de

análise,

os

quais

consideramos mais relevantes para a compreensão do
processo. Nesse sentido, abordaremos o Plano Real, como
marco mais consistente de implementação do programa
liberal

para

posteriormente

analisarmos,

ainda

que

brevemente, as repercussões finais do processo, ao fim do
primeiro governo Lula.
1. A década de 90 e a promessa neoliberal
Com o insucesso do governo Sarney em controlar a
inflação, ao lado da ausência da retomada do crescimento,

2“de

uma participação de mais de 50% dos fluxos em 1975-1975, os subdesenvolvidos caem para 23% no
período 1985-1989” (CARNEIRO, 2002 p. 119)
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deram-se as condições necessárias para que a orientação
econômica liberal (antes minoritária) se tornasse hegemônica
no aparato burocrático do Estado brasileiro e no bojo da elite
econômica.
Sendo assim, podemos afirmar que as medidas para
arcar com o ônus da dívida externa e garantir os superávits
necessários estavam deteriorando cada vez mais a situação
interna – não controlaram a inflação, tampouco conseguiram
estabelecer um ambiente saudável para o crescimento
econômico. A desaceleração do crescimento a partir de 1986
foi principalmente decorrente do mau desempenho da
indústria3 e, ao lado das pífias taxas de investimento4, o
cenário que se estabelecia não se fazia animador.
Decorrente da insustentabilidade e descontentamento
interno, o projeto de industrialização com proteção do
mercado interno foi abandonado em nome das políticas
preconizadas pelo Consenso de Washington5. Estabelecem-se
então, na década de 1990, com a eleição de Fernando Collor
e

uma

promessa

transformação

da

de

mudança,

economia

as

bases

brasileira,

para

uma

visando

sua

internacionalização. (CORDEIRO; SANTOS, 2005).
A inflação seguia corroendo os salários e assistia-se a
uma alarmante subida nas taxas anuais chegando a alcançar
“cujo produto real cresceu apenas 1,8 ao ano entre 1980 e 1988” (MODIANO, 1992 p.382).
A baixa taxa de investimento foi decorrente da insuficiência de poupança para tal; a base externa praticamente
desapareceu desde 1984 com o equilíbrio da conta corrente em resposta à suspensão dos empréstimos
voluntários em 1982. A poupança nacional também caiu devido à redução da poupança pública e a última,
diminuiu decorrente da queda da carga tributária líquida do governo. (ibidem; p. 383).
5 a)Disciplina fiscal, através da qual o Estado deve limitar seus gastos à arrecadação, eliminando o déficit
público; b)Focalização dos gastos públicos em educação, saúde e infra-estrutura; c)Reforma tributária que
amplie a base sobre a qual incide a carga tributário, com maior peso nos impostos indiretos e menor
progressividade nos impostos diretos; d)Liberalização financeira, com o fim de restrições que impeçam
instituições financeiras internacionais de atuar em igualdade com as nacionais e o afastamento do Estado do
setor; e)Taxa de câmbio competitiva; f)Liberalização do comércio exterior, com redução de alíquotas de
importação e estímulos á exportação, visando a impulsionar a globalização da economia; g)Eliminação de
restrições ao capital externo, permitindo investimento direto estrangeiro; h)Privatização, com a venda de
empresas estatais; i)Desregulação, com redução da legislação de controle do processo econômico e das
relações trabalhistas; j)Propriedade intelectual.
3
4
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os quatro dígitos nos momentos mais críticos. O povo já não
podia mais com planos de estabilização, heterodoxos ou
ortodoxos

que

provocavam

uma

queda

nos

índices

inflacionários, mas em pouco tempo tornavam a subir.
A heterodoxia do congelamento das contas bancárias
no

governo

Collor

ao

lado

dos

escândalos

que

acompanharam sua gestão culminaram no impeachment do
então presidente.
Com a posse de Itamar Franco o país segue a
mesma linha anterior e a opção liberalizante é patente nos
pronunciamentos governamentais, nas palavras de Cardoso
(1993, p.10), então ministro das Relações Exteriores:
a abertura de mercado, a atração de
investimentos estrangeiros, a aprovação da Lei de
Patente, a normalização das relações com a
comunidade
financeira
internacional,
a
determinação na proteção do meio ambiente e
dos direitos humanos – são todas políticas
imprescindíveis que colocam o Brasil no rumo das
tendências positivas de cenário internacional.

Nesse sentido, a adequação ao modelo proposto
por Washington se fez notar na implementação do Plano Real,
o carro chefe que leva FHC à presidência em 1994.
O sucesso do plano foi inegável, uma vez que cumpriu
seu objetivo de estabilizar o valor da moeda nacional,
derrubando uma inflação que já havia alcançado quatro
dígitos. Mas saindo do campo mais imediato, o plano
contribuiu

para

o

aprofundamento

dos

desequilíbrios

estruturais já existentes, bem como para a criação de novos.
Toma lugar nesse momento uma crítica que se estende
ao modo que foram executadas as reformas e adequações
necessárias do país ao novo ordenamento mundial. De modo
que o plano Real em si aprofundou a vulnerabilidade externa
do país. Ainda que sob a escusa do movimento de
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interdependência

global

da

nova

ordem

mundial,

os

caminhos escolhidos pela política econômica funcionaram
como agravantes desse processo.
Para Filgueiras (2000), a inconsistência interna do Plano
se faz notar pelos recorrentes déficits na balança comercial
do

Brasil.

Sua

crítica

maior

é

dirigida

à

abertura

e

sobrevalorização do Real que escancararam o país a uma
gama de importações que não obteve contraparte no ritmo
reduzido de crescimento das exportações do período.
A manutenção da âncora cambial dependente de
altas reservas em moeda internacional, a qual foi garantida
com

base

nas

negativamente

elevadas

nas

demais

taxas

de

variáveis

juros

repercutiu

macroeconômicas,

exceto a inflação.
A taxa de crescimento do produto interno ao longo do
primeiro governo

FHC

foi

medíocre com

períodos

de

estagnação e recessão levando a um aumento na taxa de
desemprego a cada ano desde a implementação do plano,
tendo em vista o fechamento de postos de trabalho
combinado com um aumento de 2,7% ao ano da população
economicamente ativa do país (a absorção desse ingresso no
mercado

de

trabalho

demandaria

taxas

médias

de

crescimento de 6 a 7% do PIB/ano) 6.
Ainda segundo o estudo de Filgueiras (2000) a despeito
dos superávits primários ou até pequenos déficits do período,
o

déficit

público

operacional-nominal

cresceu

sistematicamente em decorrência do crescimento do total de
juros a serem pagos interna e externamente.
Outro ponto extremamente criticável da forma como
foram implementadas as medidas neoliberais internamente
6

Segundo dados de Filgueiras (2000 p.150).
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são as privatizações. Apesar delas, a dívida interna pública
multiplicou-se por seis. Externamente, devido ao crescimento
dos juros pagos e da remessa de lucro, acrescido das viagens
internacionais, aumentou consideravelmente o déficit da
balança de serviços, antes compensado pela balança
comercial superavitária.
Conseqüentemente

temos

um

aumento

da

dependência externa do país, em especial dos capitais de
curto prazo – justificando o engodo da política de juros
elevadíssimos; bem como o aumento da dívida em dólares –
contando aqui com o estímulo dado ao setor privado em
buscar financiamento ao consumo nos recursos externos, bem
como capital para especulação com títulos do Governo.
As crises mexicana (1994) e asiática (1997) ameaçaram
a estabilidade do Plano, mas a situação foi superada com a
queima de reservas, elevação dos juros e maiores empréstimos
do FMI e dos países do G7, com especial ênfase nos Estados
Unidos – abortando a fuga de capitais do país que retornaram
logo em seguida. A crise russa (1998) foi mais violenta e com o
agravamento das variáveis de socorro anteriores uma crise
cambial anunciava-se. A fim de se evitar tal desenlace, o
pacote FMI, BIRD, BID e G7 veio antes da desvalorização
cambial e impediu que o país quebrasse.
2. O Plano Real em números: dados comparativos
O sucesso do plano extinguiu o componente inercial da
inflação e a sobrevalorização cambial impediu o seu retorno.
Como contrapartida, tivemos o surgimento de um déficit na
balança comercial do país. No período imediatamente
anterior ao Plano Real (1990 a 1994) a balança comercial
brasileira acumulou um superávit de US$60,3 bilhões. No
período subseqüente (1995 a 1998), com o aumento do
comércio internacional proveniente em grande escala do
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aumento das importações7, a balança comercial passou a
apresentar um déficit de US$23,7 bilhões, que somado à
balança de serviços negativa em US$97 bilhões, computava
um crescimento de 37,4% do valor do déficit8.
Nas contas da balança de serviços do segundo
período, temos um aumento do déficit representado pelas
viagens internacionais (crescimento no déficit acumulado de
673%9), situação que se repete na conta lucros e dividendos
(aumentando o saldo negativo em 144%10). O montante de
juros

líquidos

pagos

no

segundo

período

permaneceu

praticamente igual, denota-se, no entanto uma tendência
decrescente para o mesmo no primeiro período e levemente
crescente no segundo11.
No que tange à conta de capitais na comparação dos
mesmos períodos, o investimento líquido total aumentou 253%
(saltando de US$17,4 bilhões para US$61,6 bilhões) enquanto
os empréstimos e financiamentos subiram 44,1% (passando de
US$105,4 bilhões para US$ 151,9 bilhões). As amortizações
foram equivalentes (apresentando um crescimento de 2,5%
comparando-se os valores acumulados nos dois períodos).
Em conseqüência ao quadro apresentado, a dívida
externa bruta que havia crescido 20,7% no primeiro período
(passando de US$122,8 bilhões para US$148,3 bilhões), sofre
um aumento de 52% no período subseqüente (chegando a
US$226,4 bilhões).

Como as reservas cresceram 292% no

primeiro período e apenas 14,8%12 no segundo, a dívida

Dados importantes: entre 1994 e 1998 as exportações cresceram 20% enquanto as importações deram um
salto de 80%. Em todo esse período a balança comercial só apresentou saldos positivos no segundo semestre
de 1995, decorrente da recessão que atingiu o país no período (e em outros quatro meses – janeiro, abril e
maio de 1997 e junho de 1998, decorrente de razões conjunturais bastante específicas).
8 Segundo dados de Filgueiras (2000 p.151).
9 Passando de US$1,9 bilhão em 1990/1994 para US$14,6 bilhões em 1995/1998.
10 Passando de US$7,1 bilhões em 1990/1994 para US$17,4 bilhões 1995/1998.
11 Segundo dados de Filgueiras, 2000 p. 152.
12 Passando, no primeiro período, de US$9,9 bi em 1990 para US$38,8 bi em 1994, atingindo posteriormente o
montante de US$44,6 bi em 1998.
7
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líquida (que tinha diminuído 3% no período pré-Real) voltou
crescer 66% no pós Real, computando um acréscimo de
US$72,3 bilhões.
Filgueiras

(2000)

ressalta

que

o

caminho

do

endividamento externo e interno numa velocidade recorde
como mecanismo de estabilização dos preços foi uma
escolha política que preparou o terreno para as reformas
liberalizantes e privatizações, garantiu a reeleição de FHC,
ainda que às custas de um

aumento dramático da

dependência externa do país. Acrescenta ainda como
contrapartida a desestabilização externa, contando com um
aumento da dívida líquida do país de mais de US$72bi
(empréstimos e financiamentos menos amortizações); bem
como com a perda de considerável parte do patrimônio
público construído em mais de 30 anos, com as privatizações
bastante questionadas e responsáveis pelo aprofundamento
da desnacionalização da economia brasileira (contando com
os setores das telecomunicações, energia e financeiro).
3. As privatizações e a desnacionalização
O processo de desnacionalização foi crescente durante
o plano Real, atingindo todos os setores: indústria, comércio e
serviços.

Tal

caráter

foi

decorrente

dos

investimentos

estrangeiros no Brasil de 1994 a 1998 – de US$65,5bi, US$36,6
foram destinados à compra de empresas brasileiras já
constituídas. Esse valor representa um salto de 0,38% em 1994
para 74,1% em 199813.
É importante ressaltar que, do ponto de vista do
balanço de pagamentos, esse processo surte efeito apenas
nos anos seguintes, pelo crescimento das remessas de lucro e
dividendos pelas multinacionais. Cabe frisar ainda que a

13

Dados retirados de Filgueiras, 2000 p.162.
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maioria das empresas estrangeiras que participaram das
comprar não contribui com mais exportações. Concentrandose nos setores de: a) alimentos, bebidas e fumo; b) financeiro;
c) químico; d) petroquímico e e) telecomunicações, temos
que o primeiro grupo é voltado para o mercado interno,
enquanto o segundo e o último constituem serviços prestados
internamente. Consecutivamente temos investimentos que
não

geram

exportações

e

agravam

o

balanço

de

pagamentos com suas posteriores remessas de lucros e
assistência técnica para o exterior (CANO, 2000).
Esse processo de desnacionalização está intimamente
ligado ao processo de privatizações. Segundo dados do
BNDES14, a participação estrangeira nas privatizações é da
ordem

de

43,5%

(desdobrando-se

em

59,3%

nas

telecomunicações e 47,5% nas privatizações estaduais).
O número de aquisições de empresas brasileiras por
estrangeiros subiu 146% de 1994 a 1998, totalizando no período
676

operações,

acordos

e

desconsiderando-se

associações.

O

estoque

as
de

incorporações,
investimentos

estrangeiros passa a representar 12,34% do PIB em 1998 (face
aos 6,11% em 1995)15.
Ainda

a

título

de

ilustração,

das

vinte

maiores

sociedades anônimas do Brasil, 2 eram estrangeiras em 1994,
número que sobe para 6 em 1998 – enquanto o número de
estatais cai de 13 para 9. No setor de redes de supermercado,
em 1993, 1 entre 10 era estrangeira; em 1995 tal número sobe
para 5.
Ao lado do fator desnacionalização, há que se
considerar os discutíveis “incentivos nacionais” que foram
concedidos a compradores estrangeiros. O agravamento das
14
15

BNDES apud Filgueiras, 2000 p. 163.
Segundo dados de Filgueiras, 2000 p. 163.
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contas pública e externa em 1996 mais as crises asiática e
russa colocaram o financiamento externo em xeque. Em
nome da estabilidade e saúde financeira, para não ter de
renunciar à política de abertura, ao câmbio valorizado e à
estabilidade do Real o processo de privatização figurou como
a nova fonte urgente de recursos externos.
Nesse sentido, Cano (2000) acrescenta a venda da
CVRD16, a segunda maior mineradora mundial por US$ 2,6
bilhões, quando seu valor era estimado por seu corpo técnico
em até quatro vezes mais; repetindo-se com a Telebrás, que
de US$ 30 bilhões, saiu por US$22 bi entre outros escândalos
com o da Cemig que envolveu o governo estadual de Minas
Gerais, o Banco Opportunity, o BNDES e a Southern Energy.17
O setor bancário é outro exemplo paradigmático para
Filgueiras

(2000)

do

processo

de

privatização,

desnacionalização e concentração da economia brasileira. O
número

de

bancos

se

vê

reduzido,

decorrente

das

privatizações e aquisições feitas pelo capital estrangeiro,
passando de 273 em 1994 para 233 em 1998. Os bancos de
controle estrangeiro passam de 19 em 1994 para 36 em 1998;
computando um crescimento de quase 90%. O autor ainda
coloca que, em número de instituições, no total de créditos,
ativos e depósitos, e no montante do patrimônio líquido desse
segmento bancário, os bancos estrangeiros tiveram sua
participação aumentada em 2, 3 e até quase 4 vezes mais. A
participação estrangeira nos ativos dos 20 maiores bancos
privados passa de 9,3% em 1994 para 34,6% em julho de 1998.
Para Braga e Prates (1998, apud Filgueiras, 2000) esse
novo cenário não é uma contrapartida inexorável do Plano
Real, mas ambos vêem a privatização e internacionalização
16
17

Companhia do Vale do Rio Doce.
Para maiores informações ver matéria de Carlos Drummond na Carta Capital de 9.6.1999.
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do setor bancário como uma opção feita pelo governo FHC.
A política dos altos juros, sustentando a sobrevalorização do
real, fez das instituições financeiras os grandes beneficiados
pelo primeiro mandato de FHC.
Cano (2000) ainda acrescenta alguns exemplos da
forma como se deram as privatizações como no caso da
Telebrás, citado acima, que foi vendida por US$19 bilhões,
sendo que os investimentos governamentais feitos no grupo de
1996 a 1998 somam US$ 16,8 (ou US$ 23,9 considerando-se
também os dois anos anteriores); um pequeno presente
brasileiro que se repete, ainda que mais modestamente, na
venda da CVRD (cuja somatória de investimentos entre 1996 a
1998 chega a 25% do seu valor) e da RFFSA18 (12% ).19
Deve-se levar em consideração, como ressaltado por
Cano (2000), o desconto proporcionado pela política tarifária
no período, cujas tarifas sofreram uma baixa ante a política de
estabilização – deprimindo a situação financeira da estatal,
desvalorizando suas ações na Bolsa e seus ativos líquidos na
avaliação que precede a privatização; para posteriormente,
alguns casos antes, outros após a privatização serem
elevadas, aumentando a lucratividade e também o interesse
dos grupos privados.
Acrescentam-se, por fim, as conseqüências sociais das
privatizações, que podem ser sentidas nas dispensas de
funcionários,

terceirizações

com

comprometimento

na

qualidade do serviço, além de crescentes importações de
peças e equipamentos a despeito da indústria nacional.
4. “de FHC para FHC”: lidando com o próprio legado
O crescimento da dívida pública que alimentou a
ciranda financeira na década de 80 e garantiu lucros
Rede Ferroviária Federal S.A.
Dados apresentados pelo autor; para um estudo mais aprofundado, ver CANO,W. “Soberania e política
econômica na América Latina”, 2000.
18
19
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constantes às instituições financeiras não cessou com a queda
da inflação. Após a implementação do Plano Real, a dívida
pública seguiu como ponto de apoio fundamental para a
especulação financeira, principalmente a partir de 1995.
A fragilização do sistema financeiro nacional com a
erradicação da inflação – muitas instituições não conseguiram
conviver com o fim do flat bancário – ao lado das políticas de
abertura favoreceram a entrada dos capitais estrangeiros no
país.
No final da década de noventa, tal anti-projeto
nacional consumou-se num pano de fundo político apático e
sem ação, algo que Fiori (2001, p.57) resume bem ao dizer
que:
o país, perplexo, percebe que não tem mais
governo, por que o governo não tem mais nenhum
projeto para o país. Tinha, fez as reformas e
privatizações requeridas, e hoje se transformou em
uma
agência
de
gerenciamento
macroeconômico do Acordo Internacional que o
salvou da falência na crise final do Plano Real e
que definiu, por vários anos, quais serão os
objetivos e as prioridades da nação brasileira.

Após uma década de implementação de programas
de abertura e liberalização, constatamos que algumas
profecias (infelizmente) se realizaram:
num país ainda em formação, como é o Brasil, a
predominância
da
lógica
das
empresas
transnacionais, na ordenação das atividades
econômicas conduzirá quase necessariamente a
tensões inter-regionais, à exacerbação de
rivalidades corporativas e à formação de bolsões
de miséria, tudo apontando para a inviabilização
do país como projeto nacional (FURTADO, 1992,
p.35 apud FIORI, 2001 p. 164).

E ainda considerando Furtado (1975, p.55 apud FIORI,
2001 p. 165):
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debilitar o Estado como centro de decisões
independente dos conglomerados internacionais
não significa, na América Latina, fortalecer a
iniciativa privada; significa, sim renunciar à
formação de um sistema econômico nacional, isto
é, um sistema de produção articulado em função
dos interesses da coletividade nacional.

Segundo dados levantados por Cano (2000),
temos que, fechando o primeiro governo FHC a década
prometida computa uma média de crescimento anual do PIB
de 1,9% (1989 a 1998), ficando levemente abaixo da anterior,
a perdida (2,2%). Com relação ao legado deixado pelo
governo

em

comercializáveis

matéria

de

(mineração,

investimentos

em

indústria

infra-estrutura

e

setores

econômica), uma pesquisa realizada por Bielschowsky em
1998 mostra que a fatia representada por esses setores nos
investimentos totais cai para 33% na década de 90 (o mesmo
setor representara nas duas décadas precedentes o montante
de 46%); o que representa dificuldades posteriores para
dinamizar as exportações20.
No que tange ao IDE (investimento direto externo),
temos números animadores, conforme levantamento de Cano
(2000), que saltam da faixa de 1 (em bilhões de dólares) no
intervalo de 1989-1994, para 4 em 1995, 10 em 1996 e 26 em
1998. Por trás das animadoras cifras, que atingem o montante
de 62,7 entre 1991 e 1998 se extrairmos as remessas de lucro
do período (27,2), e também o montante “investido” nas
privatizações (28,7) temos 6,8 – computando uma média de
0,85/ano; bastante inferior à da década perdida e insuficiente
para conduzir a formação de capital do país.
O resumo elaborado por Cano da década de
1990 e da esperança neoliberal é o de um quadro onde as
exportações diminuíram, opondo-se ao que era preciso; a
20

Os dados aqui utilizados são de Bielschowski, 1998 apud Cano, 2000 ( p.266,267).
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situação fiscal é complicada e a produção agrícola é que
vem ao socorro do contínuo desastre industrial. Por fim, temos
um

agravamento

desemprego

e

da

uma

situação
aparente

social,
falta

de

aumento

do

projeto

de

desenvolvimento nacional.
Os caminhos trilhados no primeiro mandato de FHC
ainda vão guiar consideravelmente os rumos do segundo, nas
palavras de Oliveira e Turolla (2003): “essa herança de FHC
para FHC restringiu o raio de ação da política econômica do
segundo mandato, mesmo com a mudança do regime
cambial”. Devido aos desequilíbrios fiscais decorrentes do
plano de estabilização, na virada de 1998 para 1999 o regime
de política econômica é substituído na direção da reversão
desses

desequilíbrios;

envolvendo

as

esferas

cambial,

monetária e fiscal.
A partir de 1999 o Real é desvalorizado e flexibilizado
pelas bandas cambiais, contando com intervenção do Banco
Central na venda de reservas e oferta de títulos públicos
indexados à taxa de câmbio. O regime monetário foi
substituído pelo sistema de metas inflacionárias e o regime
fiscal foi alterado a partir da introdução do Plano de
Estabilidade Fiscal, um compromisso de política econômica
com relação à manutenção de um superávit primário elevado
para diminuir a relação entre dívida pública e o PIB.
Essas mudanças foram seladas pela assinatura de um
acordo com o FMI em 1998 e transformadas em compromisso
de desempenho referentes ao acordo em si e em revisões
subseqüentes.
A crise cambial funciona segundo Druck e Filgueiras
(2007) como o grande divisor de águas que vai definir uma
mudança patente desde a implementação do Real até o
final do primeiro mandato do presidente Lula. A mudança de
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política econômica no início de 1999 e o ajuste políticoeconômico do modelo tiveram conseqüências importantes
para a sua dinâmica macroeconômica e para o tratamento
da questão social. Filgueiras (2006b, apud Druck e Filgueiras,
2007) ressalta dimensão cada vez maior assumida pelas
políticas focalizadas que começam a tomar corpo a partir de
então.
5. Um breve balanço das reformas neoliberais
Ainda que com algumas alterações como a da
desvalorização cambial no segundo mandato de FHC, o novo
modelo econômico que começou a se esboçar no governo
Collor, ao qual Druck e Filgueiras (2007) chamam de liberal
periférico, atinge no primeiro governo Lula (2003-2006) sua
forma mais acabada.
Ao longo de mais de uma década de transformações
no sentido de inserir, por vezes irrestritamente, a economia
brasileira na nova ordem mundial, o conjunto das reformas
características ao novo modelo resultou em profundas
transformações na sociedade brasileira. Segundo Filgueiras
(2006a) essas transformações podem ser sentidas em quatro
dimensões:
Em

primeiro

lugar,

as

relações

capital/trabalho

apresentaram forte inflexão, alterando a correlação de forças
a favor do capital, conduzindo à desestruturação do
mercado de trabalho e à precarização do trabalho. Com
resultados que podem ser sentidos no crescimento do
desemprego

de

caráter

estrutural,

na

elevação

da

informalidade e no enfraquecimento dos sindicatos.
Em seguida, o autor aponta para a reconfiguração da
relação entre distintas frações do capital, uma vez que o
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capital industrial perde sua hegemonia política e liderança do
processo de desenvolvimento e dinâmica macroeconômica
para o capital financeiro – nacional e internacional –
juntamente

com

parcela do capital

industrial

que se

financeirizou organicamente. Filgueiras (2006a) acrescenta
aqui o fato de o sistema financeiro ter passado por um amplo
processo de reconfiguração e teve sua face parasitária
acentuada ao continuar a operar no financiamento da dívida
pública.
Num terceiro momento temos uma redefinição da
estrutura e do funcionamento do Estado decorrente das
privatizações e das reformas de cunho liberal (previdência
social e quebra do monopólio estatal do petróleo). E também,
em decorrência da lógica do Plano Real, a partir de 1994 o
Estado sofre uma fragilização financeira ainda maior da que
vinha sendo exposto, por meio do crescimento exacerbado
da dívida pública, implicando na perda de sua capacidade
de investimento e restrição da política social.
Por fim, temos a alteração da matriz de política externa
brasileira, adotando um caráter de inserção internacional
mais passivo. A partir da abertura comercial e financeira e do
foco no combate à inflação, tivemos como resultado uma
acentuação da vulnerabilidade externa do país, o que tornou
sua dinâmica macroeconômica mais dependente dos ciclos
internacionais de comércio e da movimentação de curto
prazo do capital financeiro.
Como

dissemos

anteriormente,

a

despeito

da

continuidade na implementação do modelo liberal periférico,
a política e a dinâmica macroeconômicas não se mantiveram
exatamente as mesmas ao longo dos anos que se seguem ao
Plano Real até o fim do primeiro governo Lula (2006).
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No

entanto,

possibilidade

de

não

obstante

a

ruptura/redefinição

agitação
do

que

modelo

a

liberal

periférico que a eleição de Lula representava, seu governo,
segundo palavras de Druck e Filgueiras (2007 p. 2)
não moveu um milímetro para alterar a essência
do modelo de desenvolvimento – caracterizado,
sobretudo pela dominação da lógica financeira,
nem, tampouco, a política macroeconômica que
herdou do governo anterior.

Sua primeira gestão foi no sentido de dar continuidade
às

reformas

liberais,

contando

com

uma

reforma

da

previdência dos servidores públicos abrindo espaço para o
capital financeiro. Iniciou um processo para reformar a
legislação sindical e sinalizou para uma reforma nas leis
trabalhistas, apontando para uma maior flexibilização. Alterou
inclusive a Constituição para facilitar o encaminhamento da
proposta de independência do Banco Central.
Ao lado dessas reformas, acrescentam-se ainda a
aprovação da lei das falências e a das parcerias públicoprivado

(PPP),

desencadeando

uma

nova

fase

nas

privatizações, comprometendo então a infra-estrutura futura
do país, uma vez que com a política dos superávits primários,
assistimos a uma drástica redução na capacidade de investir
do Estado (FILGUEIRAS, 2006b, apud Druck e Filgueiras, 2007).
Na política macroeconômica, o governo Lula segue em
continuidade ao anterior, elevando os superávits primários
para mais de 4,25% do PIB. Desta forma, o governo Lula (até
julho de 2006) e o segundo governo Cardoso propiciaram ao
capital financeiro mais de um trilhão de reais referentes aos
juros da dívida pública e pagaram, com superávits primários,
R$ 468,5 bilhões (8% do PIB na gestão FHC e 8,2% na de Lula)
21.

21

Os dados aqui utilizados foram coletados em Druck e Filgueiras, 2007.
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Ainda assim, temos um acréscimo na dívida pública da
ordem de R$ 817,1 bilhões (entre 1995 e julho de 2006) o que
condicionou decisivamente os gastos sociais – para Druck e
Filgueiras (2007) o ponto mais crítico resultante deste modelo
liberal periférico.
Considerações Finais
A partir da breve análise aqui exposta, consideramos
que decorrida mais de uma década de implementação das
reformas neoliberais no país pudemos reunir aqui algumas das
principais transformações conseqüentes deste processo.
Do precedente apresentado, consideramos que, em
razão do tipo de abertura indiscriminada e distante de um
equilíbrio

interno-externo

que

tomara

lugar

no

Brasil,

aprofundaram-se ainda mais as dependências estruturais com
relação ao exterior de modo a fazer prevalecer sobre o
interesse nacional, nas palavras de Cervo (2008, p.52) “os
interesses

carregados

pelas

forças

transnacionais

da

globalização”.
Consideramos que, ainda que vulnerável e criticável,
havia um processo de desenvolvimento em marcha que fora
interrompido em nome de reformas estruturais e adequações
aos novos ventos externos.
Os dirigentes introduziram, sob o signo neoliberal, uma
estratégia de destruição das forças nacionais, as quais deram
lugar às forças do capitalismo transnacional. Cervo (2008)
considera que a década de 90 nos rendeu a emergência de
um tipo de Estado politicamente subserviente – ao sacrificar a
autonomia da política exterior em nome do Consenso de
Washington; economicamente destrutivo – ao promover a
dissolução do núcleo central robusto da economia nacional
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através das privatizações e posteriormente ao transferir renda
para o exterior em volume crescente, seja por meio de
dividendos

ou

especulação

financeira,

e,

por

fim;

historicamente regressivo, ao caminhar no sentido de arrastar
para

o

setor

primário

o

empreendimento

nacional;

restabelecendo, em alguma medida, o paradigma liberalconservador do século XIX.
Referências Bibliográficas
CANO,W., Soberania e política econômica na América Latina. São
Paulo: Editora UNESP, 2000.
CARDOSO, F.H., “Política Externa: fatos e perspectivas”. In: Revista
de Política Externa, v.2, n.1, 1993.
CARNEIRO, R. A globalização financeira: origem, dinâmica e
perspectivas. IE/UNICAMP, Campinas, n. 90, out. 1999. Disponível em:
<http://www.eco.unicamp.br/publicacoes/textos/download/texto9
0.pdf> Acesso em: 16 Maio 07
_____. Desenvolvimento em crise: a economia brasileira no último
quarto do século XX. São Paulo: Editora da UNESP, 2002.
CERVO, A.L. Inserção Internacional: formação dos conceitos
brasileiros. São Paulo: Saraiva, 2008.
CORDEIRO, M.P. SANTOS, S.A., OLIVEIRA J.F. (org) Economia para
administradores. São Paulo: Saraiva, 2005.
DRUCK, G., FILGUEIRAS, L. Política social focalizada e ajuste fiscal: as
duas faces do governo Lula. Rev. katálysis, Jun 2007, vol.10, no.1.
Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141449802007000100004&lng=pt&nrm=iso> Acesso em: 04 Ago 08
FILGUEIRAS, L. História do Plano Real.São Paulo: Boitempo, 2000.
_______. O Neoliberalismo no Brasil: estrutura, dinâmica e ajuste do
Modelo Econômico. In: MASUALDO, B.; ARCEO, E. (Org.)
Neoliberalismo y sectores dominantes - tendências globales y
experiências nacionales, Buenos Aires: CLACSO, 2006a, p. 179-206.
(Colección Grupos de Trabajo).

Revista de Economia Política e História Econômica, número 18, agosto de2009.

56

FIORI, J.L. Brasil no espaço. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.
MODIANO, E. A ópera dos três cruzados: 1985 – 1989. In: ABREU, M.P.
(org.) A ordem do progresso: cem anos de política econômica
republicana. 1889-1989. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1992.
OLIVEIRA, G., TUROLLA, F. Política econômica do segundo governo
FHC: mudança em condições adversas. Tempo soc., Nov 2003,
vol.15, no.2. disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010320702003000200008&lng=pt&nrm=iso> Acesso em: 05 Ago 08
SENNES, R. As mudanças da política externa brasileira na década de
80: uma potência média recém industrializada. Porto Alegre: Editora
da UFRGS, 2003.
TAVARES, M. C.; MELIN, L. C. Pós-escrito 1997: a reafirmação da
hegemonia americana. In: TAVARES, M. C., FIORI, J. L. (Org.). Poder e
dinheiro: uma economia política da globalização. 2. ed. Petrópolis:
Vozes, 1997.

57

Revista de Economia Política e História Econômica, número 18, agosto de2009.

A base filosófica do pensamento dialético-histórico
marxiano: uma tentativa de compreensão
Glinzer Santa Cruz da Silva Costa1
Resumo
As dialéticas dos filósofos Kant, Hegel e Feüerbach conduziram à doutrina
marxista e à sua ideologia. Quase o todo do pensamento filosófico alemão
construiu a base filosófica e científico-humana a partir do século XVIII.
Antes as condições de produção e as relações humanas produtivas não
permitiam uma compreensão que levassem a essa nova ciência; foi
quando a partir de então o desenvolvimento econômico-produtivo da
sociedade alemã, como um todo, evoluiu e se expandiu possibilitando o
surgimento do pensamento dialético-científico: o materialismo histórico; e
este tem origem nas idéias hengelianas. Marx identificou a contradição
entre as forças de produção e as relações de produção explicadas
através das mudanças históricas; e interpretou suas relações históricas,
sociais e materiais daquela sociedade a qual pertencia. Evidentemente,
assim não somente interpretou a produção que gerava o excedente, a
sua apropriação, o poder da burguesia (dona dos meios de produção e
poder de decisão) e a acumulação de riqueza de parte desse estrato da
sociedade; finalmente a contradição ente as lutas dessas classes sociais
que da produção participam.
Palavras-chave: Filosofia, Dialética, Materialismo Histórico, Marxismo.
Abstract
The dialectic of philosophers Kant, Hegel and Feuerbach led to the doctrine
and its Marxist ideology. Almost the whole of German philosophical
thoughts built the base built the philosophical and human-scientific base
from the eighteenth century. Before the conditions of production and
productive, human relations did not allow an understanding that could
lead to this new science, since then economic development of the
economic-productive development of German society as a whole, evolved
and expanded allowing the emergence of dialectical and scientific
thinking, the historical materialism, and it´s rooted in the ideas dialectical
and scientific thinking. Marx identified the contradiction between the forces
of production and relations of production explained through historic
changes, and played their historical relations, social and material that
society to which it belonged. This not only interpreted the production that
generated the surplus, its ownership, the power of the bourgeoisie (owner of
the means of production, and decision power) and the accumulation of
wealth in this stratum of society, and the contradiction between the
however, therefore social classes therefore the production participate.
Keywords: Philosophy, Dialectic, Historical Materialism, Marxismo.
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Introdução
A dialética quer de Kant, de Hegel e o humanismo de
Feüerbach todos levam ao caminho da doutrina e da
ideologia marxista. Porém, somente a partir do século XVIII foi
quando o pensamento filosófico alemão construiu a base da
filosofia científico-humana. Antes, contudo, as condições de
produção e as relações humanas produtivas não permitiam
uma compreensão que levasse a essa nova ciência. Desde
então o desenvolvimento econômico-produtivo da sociedade
alemã, como um todo, evoluiu e se expandiu; portanto, sua
compreensão

possibilitou

o

surgimento

do

pensamento

dialético-científico.
No início, construindo a nova ciência com sutilezas
abstratas, revestidas de roupagem sistemático-científica, os
filósofos germânicos fundaram questões e resolveram os mais
diferentes problemas. Uma dessas relevantes perguntas trata
do modo como solucionar o difícil tema filosófico: existem dois
eus no homem, duas personalidades no ser social? Isto fora
estudado minuciosamente pelo idealismo progressivo de Kant,
de alguma maneira pelo pensamento filosófico abstrato de
Fichte,

pelo

subjetivismo

endeusador

de

Hegel,

pelo

humanismo criador de Feüerbach e pelo materialismo
histórico-dialético de Marx e Engels.
O materialismo histórico deriva, fundamentalmente, das
idéias hengelianas. Em Marx, ele assume a contradição entre
as forças de produção e as relações de produção, isso não
somente explica as mudanças históricas, como também
interpreta as relações históricas, sociais e materiais da
sociedade à qual pertence o homem, num contexto de
classes sociais.
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O método de Marx para estudar o processo geral das
mudanças históricas, denominado de concepção materialista
da História (entretanto, os termos materialismo histórico ou
dialético foram cunhados por Engels), proporciona uma
descrição e interpretação da produção dos homens e suas
relações sociais, ou seja, um modo de produção determinado
e existente na sociedade. Evidentemente, assim explica não
somente a produção, a apropriação do excedente por ela
gerado. O poder de decisão da burguesia: o que, quando,
como e para quem produzir; e a acumulação de riqueza na
parte desse estrato da sociedade, através da contradição e a
luta das suas classes sociais que da produção participam.
Da Dialética Kantiana
A exposição elaborada por Kant se fundamenta na
interpretação de que o homem é composto de natureza
divina e outra humana. É a divisão do númeno e do
fenómeno. O homo númeno e o homo fenómeno. São os eus:
o eu divino do ser social e o eu prosaicamente do ser. Um, a
positividade; o outro, a aparência, a ilusão. O númeno é a
coisa em si mesma; o fenômeno é a coisa como ela aparece.
A capacidade noumenal é a realidade; o eu real é a
numenalidade. A capacidade fenomenal é a aparência do
eu; a fenomenalidade é a aparência.
A numenalidade é, portanto, a capacidade que possui
o ser de perfeição moral divina. A perfectibilidade, por
conseguinte, encontra no eu real o seu verdadeiro e autêntico
ambiente.
Para Kant [8] a razão prática lança a idéia de pessoa
como um postulado categórico. A virtude é a característica
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desse ser idealizado: atitudes virtuosas e perfeitas. A vida do
universo e a existência humana são levadas ao tribunal (ou
julgamento) dessa pessoa idealizada. Nada existe e nada se
realiza sem que não seja pelo ser divino.
Porém, Kant ao criar abstratamente essa pessoa real,
observa em conseqüência de vicissitudes da vida que outra
pessoa existe. Funda-se, então, o conflito do eu duplo. Um, o
eu perfeito, divino e numenal que surge de uma carreira e
vida completamente impregnadas de perfeição. Outro, o eu
empírico, diário, comum, imperfeito, irreal, fenomenal que se
engolfa

na

imperfectibilidade

de

padrões

inferiores

e

inclinações profanas.
E, aqui nasce o imperativo categórico de Kant [8:365384], que proclama o serás perfeito. O simplesmente humano
terá de ser divino, perfeito, moral, com a ordem, conforme o
imperativo categórico kantiano.
Não obstante, apesar de todo o esforço de Kant, o
conflito continua e o filósofo afirma que o eu fenomenal, não
se conforma com o jugo e escravidão cruéis, faz crescer
dentro de si o impulso de argumentar contra as leis severas do
dever e questionar sua validade.
Mergulhando num oceano de abstrações, Kant declara
que não há possibilidade de se resolver o problema - o conflito
se torna agudo entre os dois eus -. Haverá sempre o eu
fenomenal transgressor, cometendo crimes e contravenções,
infringindo as leis da perfeição e da moralidade divinas.
O filósofo chega, porém, a uma conclusão interessante:
a vitória só será obtida no caso da imortalidade pessoal. Ou
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então, para um ser racional, mas finito, a única coisa possível
é a transição do estágio mais baixo da perfeição moral para o
mais elevado [8:371-372]. Seria um auto-aperfeiçoamento
moral

infinito?...

Ou

um

desenvolvimento

mecânico

quantitativo?...
Sente-se, não obstante, que essa idéia de partida do
finito para o infinito (do real para o irreal) é abstrata e viveu
apenas no cérebro do grande filósofo. O grande dialético
inverte a realidade, confundindo conceitos e transmutando
irrealidades, imperfeições e sombras.
A

coercibilidade

foi

um

argumento

de

magna

importância para a perfeição imaginada por Kant. A
liberdade [8:242-243] é a mais perfeita autocoação humana.
Partindo do constrangimento de impulsos, inclinações e de
desejos; chega-se à moralidade perfeita, a um estado (divino)
de liberdade.
Mais tarde, ver-se-á que o que leva o homem à
perfeição não é o constrangimento e a coação impostos pelo
ser divino ao ser humano, mas sim, todo aperfeiçoamento que
deve,

fundamentalmente,

ser

conseqüência,

direta

ou

indireta, do modo de produção material da sociedade. Só
numa etapa de conscientização mais elevada é que o
homem poderá alcançar o desenvolvimento mais perfeito e
universal. A reversibilidade se caracteriza pela materialização
de

idéias

conscientes

e

práticas

nas

grandes

massas

populares.
O eu absoluto de Kant é falso porque imaginário,
irrealizável e, sobretudo, utópico. A dupla personalidade é um
corolário de sua filosofia idealista. A solução kantiana do
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crescente aperfeiçoamento moral apresenta uma vacuidade
digna de conceituações destituídas de identidade com a
existência da vida.
Em síntese, Kant divide o homem em duas pessoas
dentro de si mesma. O conflito caminha de braços dados com
o

incessante

e

constante

aperfeiçoamento

moral;

continuando assim com esse aperfeiçoamento moral do eu
fenomenal. Isto naturalmente abarcando os postulados da
dialética idealista.
Não obstante, a filosofia kantiana resplandeceu no
pensamento dialético humano. Ela dá a idéia de progresso
infinito, de uma série interminável de remodelações do
homem,

muito

embora

esse

processo

infinitizante

seja

concebido em termos abstratos e idealistas, metafísicos ou
transcendentais.
Da Dialética Hegeliana
Ver-se-á agora como o hegelianismo resolve ou tenta
resolver o conflito entre os dois eus. A filosofia de Hegel é,
antes de qualquer coisa, como afirmam Marx e Engels [12], o
ápice da filosofia alemã. Aperfeiçoando o kantismo, quiçá em
suas pedras fundamentais, Hegel cria um poderoso sistema
filosófico que irá influenciar todas as correntes de pensamento
do mundo ocidental.
No hegelianismo, a divisão do eu humano contra si
mesmo é uma realidade, ainda que Hegel afirme que o
conflito

terminara

(ao

contrário

de

Kant)

com

o

autoconhecimento absoluto e, por conseguinte, o eu se
tornando Deus.
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O espaço existente entre o eu divino e o eu humano de
Kant, este vazio desaparece com Hegel, pois o homo númeno
não é apenas divinizado à maneira kantiana, mas é Deus. É o
endeusamento do eu após a posse do autoconhecimento
absoluto. É, portanto, o esmagamento do eu imperfeito,
saindo do panorama mental.
Na Fenomenologia do Espírito [7:16] Hegel pontifica o eu
é o ser absoluto. Pela onisciência, porém, a inteligência do
homem

se

transmuta

numa

perfeição

imaginária,

logicamente, quando essa consciência alienada da vida real,
não se estrutura e se consolida na realidade cósmicouniversal.
Em Hegel, só o espírito é realidade. Para a dialética,
porém, só a materialidade é realidade. E, assim, o espírito é a
matéria no seu mais elevado desenvolvimento, em sua mais
perfeita

movimentação.

É

a

força

em

movimento

correspondendo à realidade cósmica ou a cosmicidade real.
A atividade produtiva do espírito hegeliano, sua criação
é auto-exteriorização, a dizer, é o mundo. O conhecimento é
o meio de consumar a auto-desalheação da consciência. Na
eliminação do objeto estranho, a natureza e o mundo é o eu
hostil, e a sua reintegração se opera por intermédio da
onisciência.
As palavras do próprio filósofo dialético confirmam e
ratificam esta exposição,
(...) a meta do conhecimento é a de despir o mundo
objetivo de sua estranheza e, para usar a expressão, achamonos à vontade no mesmo, o que nada mais quer dizer do que

Revista de Economia Política e História Econômica, número 18, agosto de2009.

64

acompanhar o mundo objetivo de volta à noção - ao nosso
eu mais íntimo [7:26].
A relação entre o eu absoluto e o mundo é uma
relação de auto-alheamento da consciência. Todos os
objetos são hostis a esse eu divino. No hegelianismo, a
dicotomia dos dois eus aparece numa vasta perspectiva, pois
Hegel a estende ao conflito do Universo. Daí o saber surge
como processo de desalheação, porque o mundo é a autoexteriorização do espírito.
O saber (hegeliano ou idealista) nunca foi nem será a
desalheação do mundo, nem o mundo externo nunca foi
produto

de auto-exteriorização do

espírito.

Muito

pelo

contrário, o cosmo é a verdadeira realidade. O saber é a
auto-exteriorização do mundo, evolutiva e qualitativa ou
mutacional. Outrossim, nenhum saber idealista desalhea o
homem da sua posição alienada. Só o saber prático, vital,
autoconsciente
contradições

e

transformador

sócio-econômicas,

é

que,

surgido

compreende,

de

abrange,

apreende e interpreta, de modo concreto e justo, a realidade;
que transforma e remodela o mundo num processo de
desalheamento.
Diante de um resumo significativo dos sistemas dialéticos
kantiano e hegeliano, se possível: o eu absoluto do homem
kantiano é um ser absoluto moral - é a imagem do eu
moralmente perfeito. O eu absoluto do sabedor hegeliano,
por outro lado, é um eu absoluto ontológico - é o eu, como
Deus, e este, como vimos, são definido por Hegel como um ser
absoluto e infinito, o Todo na realidade.
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O horizonte espetacular que descobriu Hegel aponta
para uma filosofia dialética que abre as portas do infinito ao
homem, num plano mais extenso e delineado que o projetado
por Kant. Embora, a sua filosofia seja idealista, nem por isso
Hegel deixa de ser um dos maiores filósofos e gênios da
humanidade. É isto, porque o idealismo caminha por linhas
tortas e fatigantes para chegar ao ponto visado. E, assim
mesmo só atinge o objetivo desejado e programado quando
se corrige, transmuta e muda necessariamente de estrutura.
Redunda, por conseguinte, nos postulados dialéticos2, ou
sejam, o conhecimento de:
1o Postulado: é e não é => (≠), ou
2o Postulado: é = não é => (=);
destruindo, conseqüentemente, as bases tradicionais
do:
3o Postulado: o que é = é => (≡) [7:14-15].
Diante de tantas dúvidas (?), o filósofo fala, por vezes,
em uma tristeza de finitude [7:1973]. Que quer dizer isto? Na
interpretação hegeliana, o espírito na sua infinitude sente-se
acorrentado à limitação e finitude do objeto, do eu, do
mundo, afinal. Todavia, parece que essa tristeza da finitude se
adapta melhor à realidade prática cotidiana, aos zigue-

A simbologia da linguagem matemática da álgebra somente foi introduzida no sentido de facilitar a interpretação dialética
dos postulados, p. ex., na primeira condição, é e não é, logo implica na diferenciação entre si; a segunda condição implica em
igualdade e a terceira em identidade dicotômica, e esta substitui as primeiras condições. Esta formulação assume outro
caráter em J. G. Fichte [3: 21] quando se se refere ao seu princípio supremo [eu = eu], dando uma nova forma ao clássico
princípio lógico de identidade [A = A], esta proposição é unicamente [se A é, A é]; uma posição lógico-formal de identidade,
que de forma mais ampla significa uma redução transcendental. Estava presente em Fichte uma velada tendência ao
spinozismo, conforme deixou como princípio supremo para o seu fundamento da doutrina e da ciência em seu conjunto. O
seu sistema dialético de princípios se inicia com o fundamento do saber teórico, um fundamento da ciência e da teoria e um
fundamento da ciência e da prática. Esses três princípios implicam na divisão entre consciência teórica e prática; (...) si trata,
sin embargo, en este caso, por uma parte, de la reducción trnascendental del principio de contracción, y, por outra, de mostrar
el presupuesto de toda la conciencia objetiva [3: 22]. Para ele tais princípios fundamentais da doutrina da ciência, escritos em
1797, redundam em: 1o princípio: Tese; 2o princípio: Antítese; e 3o princípio: Síntese.
2
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zagues de todos os dias, que se desenrolam à vista de todos
na sociedade historicamente considerada.
Do ponto de vista da dialética marxista, não só toda
filosofia de Hegel deve ser posta de cabeça para cima,
colocando

os

pés

em

sua

autêntica

posição,

como,

principalmente, a medula racional da dialética hegeliana não
se confunde jamais com a dialética marxista, visto esta ser
uma separação histórica (Aufhebüng) daquela, no sentido
científico e prático da vida.
Essa mesma concepção ilimitada leva o filosofo a uma
compreensão bastante estranha e singular da liberdade. Para
ele, a consciência da liberdade é o autoconhecimento, é a
auto-realização, a reintegração do objeto ao eu. Neste caso,
o isolamento do eu é patente. Somente existiria o eu. E o mais
grave: um único eu teria existência3.
Hegel proclama estar sozinho com o eu [7:1978], como
o clímax da liberdade humana. A dialética marxista afirma
que

o

ponto

mais

autoconhecimento,

alto

mas

a

da

liberdade

consciência

não

é

o

prática-crítica-

transformadora da realidade, a negação transcendente da
necessidade, o contato permanente e constante com a
problemática humana social, natural e universal, total e
cósmica.
Afasta-se dessa maneira, a idéia de isolamento. A
liberdade não pode estar no isolar-se. Tem que estar, como
realmente está, na vida, no movimento do homem com a

A liberdade assume outra dimensão em Fichte nas suas teses democráticas e radicais como as formulou na Revolução da
liberdade de pensamento frente aos monarcas europeus (em 1793) que até então haviam reprimido a liberdade,
principalmente às que se referem à compreensão dos contrastes sociais
3
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natureza, seu mais alto representante e, ao mesmo tempo, sua
parte orgânico-consciente-evolutivo-qualitativo.
Conhecer o absoluto na absolutabilidade é absurdo. Se
ao menos fosse o absoluto vivendo de uma realidade possível,
nada se poderia recear porque se trataria de uma lei
científica, provada pela vida. No entanto, Hegel quer o
homem livre como o único espírito, é certo, porém, só e
isolado.
O mesmo diz Hegel em outra passagem, para algo ser
finito é só suprimir-se e pôr-se de lado [7:19]. Ora, qual o ser
que vive só e não se põe de lado? O mundo é uma cadeia
de

processos

evolutivos

e

mutativos,

quantitativos

e

qualificativos, positivos e práticos e, por conseguinte, uma
estrada longínqua, atravessada sempre pelas relatividades
existenciais. Sim, porque, afinal, o mundo é a relatividade
entremeada e recheada de absolutos.
Para o hegelianismo, a atividade cognitiva é o meio
que o espírito aplica para transcender ou superar (Aufhebüng)
a

alienação,

os

limites

objetivos,

num

processo

auto-

infinitizante. Assim, rompem-se os grilhões e cadeias limitadas,
estreitas e finitas, e chega-se ao ser-sem-limite, ilimitado. Não
obstante, não leva em conta a atividade prático-cognitiva, a
conscientização real dos problemas concretos, o processo de
dificuldades torturantes que laceram o homem na senda
estonteante

de

sua

libertação.

Quer

o

saber

como

instrumento, mas não busca esse saber, esse conhecimento
na fonte autêntica da vida: o povo, porém, tão-somente na
própria imaginação, finitizado pelas paredes incômodas
daquele que se isola do povo.
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O conflito que era interno, a princípio, mais ou menos
estreito como na filosofia kantiana, toma o aspecto, no
hegelianismo, de uma tremenda guerra entre mundos,
notadamente, no pensamento. Então, a dialética hegeliana
se expressa assim nesses termos: A contribuição entre o espírito
como implicitamente infinito e explicitamente finito se resolve
pelo saber [7:20]. É sempre o modo ilusório, imaginário e
fictício de se considerar a questão. As condições materiais do
Universo, do modo de produção social, as contradições
sociais não são levadas em conta pelo filosofo. Que no
entanto exprime o finito sendo radicalmente contraditório,
implica na sua supressão [7:20].
Isto é uma movimentação psicológica, subjetiva, em
busca do autoconhecimento na arrancada para o absoluto.
Aqui Hegel critica Kant por não chegar a uma consumação
de seu processo auto-infinitizante, chamando-o (o processo)
de tímido e incompleto [5: 202-212]. E mais, o sistema kantiano
na filosofia é o infinito errado, porque nunca chegara a um
ponto fixo e conhecido. Assim, a negação da finitude pelo
saber é a negação do ser infinito permanecer do lado de lá; e
o finito firme no de cá, também a positividade da infinitude do
ser absoluto.
Por conseguinte, a filosofia de Hegel, numa formulação
compreensiva é:
(...) o mundo: a auto-objetivação do espírito;
(...) o mundo: o objetivo estranho e hostil, como
finitude; e
(...) o mundo: o autoconhecimento pelo espírito,
como o ser absoluto, como infinitude.

A trindade do engrandecimento pelo saber seria: o
espírito cria o objeto, destrói o objeto, reintegra o objeto;
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antes, o conservando naquilo que apresenta de sublimidade,
perfeição e moralidade perfectível. Assim, a necessidade
imperiosa do processo auto-infinitizante é de esmagamento,
destruição e eliminação do ser hostil, estranho e imperfeito.
Mas, como não existe uma moralidade servil e uma
moralidade senhoril em si mesmas, porém uma moralidade
que abarca a órbita das conseqüências emersas dos distintos
e

determinados

modos

de

produção

em

que

se

fundamentam as relações de produção - relações de
superestrutura das sociedades humanas - também não se
concebe

o

conhecimento

absoluto

em

si

mesmo.

O

conhecimento e o processo de saber são necessariamente
corolários

das

estruturas

econômicas

e

sociais

das

comunidades.
Hegel, na verdade, foi profundo. Sua filosofia não
aparece como críticas medíocres. Viver como um símbolo da
dialética que serviu de ponto de apoio para a concepção do
materialismo histórico-dialético da segunda metade do século
XIX foi também o que lhe restou. Hegel procurou solução para
um problema imaginário, dentro dos limites da filosofia
idealista.

Criou

na

sua

dialética

a

ilusão

da

dupla

personalidade do homem e viveu com a idéia de que havia,
realmente, dois eus na consciência humana.
Só existe mesmo um único eu. O conflito será resolvido
não como querem Kant e Hegel, dentro da consciência, no
esquema da filosofia idealista, mas numa relação de homem
para homem, tendo como base à natureza: Assim pensou
Marx!
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Hegel, como um companheiro de Marx, voou para os
páramos das regiões ideais. Não quis analisar o mundo em sua
objetividade, como ele é realmente. Preferiu subir. Ele mesmo
o confirma quando diz:

(...) existem épocas que impelem a alma das
naturezas mais pobres a buscar refúgio contra o
presente em regiões ideais - para descobrir nelas a
harmonia consigo própria que não mais pode
desfrutar neste mundo real discordante - [7:39].

É a prova cabal e perfeita de que real é mesmo o
mundo ideal na filosofia de Hegel. Para harmonizar-se consigo
próprio voa com o seu pensamento para regiões ideais. Não
busca, nem procura a realidade da vida, não exprime o
pensamento como reflexo dialético do mundo.
Em ultima instância, a filosofia hegeliana é uma
interpretação alienada da vida. Sua conclusão, prova-o mais
que tudo e todos: o eu é Deus [7:42]. Em páginas seguintes
nota-se que sendo o Ser Supremo uma entidade espiritual
plasmada

do

cérebro

do

homem

e

que

se

torna,

aparentemente, independente de seu criador, não podia a
filosofia hegeliana deixar de ser o alheamento da vida, do
universo e do cosmo. Sim, porque a consciência social é
criada pelo ser social, como ensina cientificamente Marx em
Para a Critica da Economia Política [13:103-104].
As filosofias analisadas, neste aspecto, ficam sem
solução para o problema, já que não se admitem a existência
de dois eus, duas personalidades dentro do próprio homem.
Tem-se, por conseguinte, que deixar o idealismo para ingressar
nos princípios da filosofia humanista militante, prática e

71

Revista de Economia Política e História Econômica, número 18, agosto de2009.

qualitativa que apregoa em seus frontispícios o homem como
a raiz, como o centro de tudo que existe.
Parte-se em busca de uma solução prática encontrável
no mundo, na terra solar. Procura-se uma resposta para a
questão, ora em voga, sentindo, primeiramente, que a
realidade, o universo e o cosmo são os pontos básicos e
fundamentais de todos os processos de pensamento. Não se
admite

qualquer

dualismo,

mesmo

entre

o

ser

e

o

pensamento. Aquele será, sempre, condicionante deste. O
pensamento, como reflexo alheado do cérebro na etapa
atual do desenvolvimento histórico da humanidade.
Na radicalidade de Hegel, sua idéia mais radical foi
querer unir o divino ao humano. Porém, sua mais radical idéia
estava por vir através do humanismo: eliminar a fantasia e a
ilusão, ou antes, as cadeias da fantasia e da ilusão, para que
o homem seja realmente um ser humano. A meta por
conseguinte é o humanismo. O humanismo que luta para
fazer desaparecer da face da terra a exploração, a
escravidão e todos os sistemas de especulação do homem
por outro ser social. Os homens, como os grupos oprimidos,
têm o dever irrefragável de destruir obstáculos que impedem
a sua concretização como homem, sejam esses embaraços
reais ou fantasiosos.
O apogeu do problema vai se plantear em Marx,
quando em seus Manuscritos Econômicos e Filosóficos [13],
analisa criticamente o trabalho alienado e, em parte, a
filosofia geral e dialética de Hegel. Outrossim, em A Ideologia
Alemã [12], Marx soluciona o problema. Aqui, o conflito que
na filosofia idealista, era entre os eus, toma a forma de luta
entre o homem e o mundo inimigo, em sua totalidade e
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universalidade. O adversário ferrenho, desonesto, impiedoso,
cruel, injusto e torturante é o mundo de uma específica e
determinada forma de apropriação privada da produção
social.
Da Dialética Fuerbachiana
Marx dá a idéia de que Feüerbach foi o purgatório de
seu tempo [11], assim como Kant exprime a moralidade
perfeita fictícia e Hegel o apogeu da filosofia. Esse filósofo
materialista dizia que:
(...) Deus é o homem em estado de alienação, ou
seja, o homem em sua vida religiosa está alheado
de si mesmo. A profundidade desse pensamento
encaminha a outro, a relação verdadeira entre o
ser e o pensamento é a seguinte: o ser é o sujeito, o
pensamento é o predicado. O pensamento advém
do ser, e não o ser do pensamento [3:19].

A assertiva se refere ao homem e a Deus, na relação
explicada pelo hegelianismo. Feüerbach, ao contrário de
Hegel, exprime que Deus é expressão, o atributo, o predicado
do processo de pensamento do homem. E concretiza, onde a
consciência de Deus estiver, lá estará o ser de Deus no
homem [3:42]. Por conseguinte, o homem para Feüerbach, é
o demiurgo de Deus. Notadamente, verifica-se que essa é
uma concepção qualitativa para o seu tempo porque
determina

um

rompimento

com

as

injúrias

religiosas

dogmáticas e predominantes.
O filósofo acrescenta ainda, para enriquecer Deus, o
homem tem de torna-se pobre; para que Deus possa ser tudo,
o

homem

tem

enriquecimento

de
e

torna-se

nada

empobrecimento

[3:72].

Mas,

contraditórios

tais
não
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interessam

aqui

senão

como

uma

afirmativa

do

que

Feüerbach fez e realizou pela filosofia. Naturalmente, o seu
sistema filosófico foi uma pedra de gelo em cima da ilusão
religiosa e sobre todos os que exploram os oprimidos. Dizia,
também, que a
(...) emancipação do homem frente à religião é o
único meio de fugir a alheação, único meio pelo
qual o homem pode se realizar como ser humano.
Isto representa uma renúncia, a ilusão do Ser
Supremo. Tendo despertado do sono religioso em
que se contempla como Ser, o homem será
libertado dos tormentos infernais da contradição
[3:72-73].

É necessário agora se fazer um retrospecto: para Kant, a
solução do conflito entre os eus é uma perfeição moral
imaginária; para Hegel, um autoconhecimento desligado da
prática qualitativa do homem diante do modo de produção
de

uma

determinada

sociedade;

para

Feüerbach,

a

destruição da idéia fictícia do Ser e a realidade do homem
como ser humano.
É possível agora se verificar como Marx resolveu o
conflito após estudos sobre Kant, Fichte e Hegel; ele estuda,
com profundidade, a filosofia feuerbachiana, sorvendo os
conhecimentos

apropriados

para

diluir

a

dicotomia

hegeliana4.
Não há dois mundos, duas personalidades, dois eus, mas
tão somente um mundo, um eu, uma personalidade. A ilusão
Em Fichte [3: 13] (…) sus primeros escritos politicos fue el cambio de actitud frente a la Revolución Francesa. La burguesía
y, sobre todo, la intelectualidad alemana habían acogido primero las ideas de 1789 con gran entusiasmo y habían seguido
fascinados los acontecimientos posteriors (…). Si la condena de la revolución de Francía trajo consigo la repression de la
liberdad de pensamiento en Alemania. As primeiras publicações de Fichte o levaram a considera-lo um kantiano más
importante y audaz, (…) si se tiene un cuenta que para una filosofía que partiendo de Kant se entiende primeiramente como
crítica, la libertad de pensamiento es un presupuesto incuestionable. Fichte se inclina mais para uma concepção socialista de
propriedade e uma defesa do capitalismo, como tal, num dos seus escritos de 1890 estuda a rápida transformação do
mercantilismo e defende o livre comércio. En este sentido se ha afirmado, con razón, que Fichte es el primer alemán que
esboza en sus rasgos fundamentales un estado socialista. (…) tomando e desarrollando ideas de Kant, expone al igual que al
final de su Derecho Natural, que esta forma de estado va unida a la existencia de pueblos, pero que pueblos satisfechos en lo
interior, con una distribución racional de la propiedad y la constitución política correspondiente (…) [3:32].
4
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da dicotomia surge da alienação vivida pelo homem na
sociedade estruturada sobre a propriedade dos meios de
produção.
Das Dialéticas ao Materialismo Histórico: uma possível
conclusão
O mundo hegeliano, criado pela consciência, é um
reflexo, uma fantasia, uma imagem ilusória. Assim, Marx se
expressa em 1843:
(...) em Hegel, uma substância mística se torna sujeito
real, e este aparece como outra coisa, como atributo da
substância mística. Hegel, então, é virado de pernas para
o chão porque a autoconsciência, agora, se torna a
autoconsciência do homem e (...) a Religião é apenas o
sol ilusório que gira em torno do homem enquanto este
não começa a girar em torno de si próprio.

Referindo-se ao livro de Feüerbach, a Essência do
Cristianismo. Marx propõe a seguinte tarefa:
(...) agora que a forma sagrada da auto-alheação
humana foi desmascarada, a tarefa seguinte de uma
filosofia a serviço da História é a de desmascarar a autoalheação em suas formas ímpias. A crítica do céu se
torna assim em crítica da terra, a crítica da religião em
crítica da lei, a crítica da teologia em critica da política
[13:33, 37, 43].

Assim Marx desmascara as formas mais ímpias da autoalheação, principalmente, em O Capital [16:13-27], quando
analisa o fetichismo da mercadoria.
Não obstante, como Marx resolve o problema, do
conflito estudado até agora, aqui? Antes, porém, deixa-se
claro que a crítica profana da alienação, a filosofia marxiana
aumenta os conhecimentos sobre a alheação do trabalho,
tornando-se uma arma espiritual para o proletariado e revidicando o proletariado como uma arma material-histórica.
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Para o materialismo histórico-dialético, o ser estranho,
hostil, fenomenal e imperfeito não é outro eu, mas o homem,
outro

homem.

A

relação

vincula-se,

agora,

a

uma

interdependência do homem para o homem. Os termos, por
conseguinte, são definidos no campo da realidade ao invés
de pisar constantemente no terreno fugidio, escorregadio e
abstrato da imaginação. Há uma cisão da religião para a
economia, e Marx explica,
(...) se ele experimenta o produto de seu trabalho
(Marx fala aqui do homem trabalhador), seu
trabalho objetivado, como um objeto estranho,
hostil, poderoso, independente dele o faz de tal
maneira que outro homem estranho a quem
pertence o trabalho, poderoso, ressalte-se:
independente dele, é senhor desse objeto (...). Esse
ser estranho a quem pertence o trabalho e seu
produto, em cujo serviço e para cujo desfrute o
trabalho é executado, só pode ser o próprio
homem. Não os deuses nem a natureza, mas
apenas o próprio homem pode ser essa força
estranha sobre o homem [13: 45].

Pode-se, agora, partir para uma posição científica: na
realidade, não há dupla personalidade, duplicidade de eus.
O que existe, realmente, é outro homem fora de si, próprio. Se
antes se tinha o eu perfeito, numenal, e o eu imperfeito,
fenomenal, no próprio homem, presentemente aparece a
relação: homem hostil que se apropria do trabalho de outro
homem. Quem são as duas personagens? Bem, o que
trabalha de modo alienado é o proletário e o que desfruta do
trabalho alheio é o dono da propriedade privada dos meios
de produção. Por conseguinte, dois seres sociais, tendo por
base a natureza, transformada pela máquina e o esforço
humano.
Indaga-se,
Simplesmente:

o

agora,
trabalho

qual

a

causa

alienado.

Marx

do

conflito?

mostra

isso,

conseqüentemente, quando transpõe o conflito para a órbita
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dos grupos sociais historicamente predeterminados. Isto é, a
opressão de um grupo social sobre outro. Não obstante,
convém que se observe que a dialética marxista proclama
que se o trabalho alienado cria a propriedade privada, por
outro lado, numa etapa já superior do desenvolvimento
histórico-social da humanidade, a propriedade privada dos
meios de produção também cria o trabalho alienado. Por
conseguinte, na especulação abstrata do idealismo é que se
encontra a solução para os problemas da existência humana.
No modo capitalista de produção, o trabalho alienado produz
a mais-valia que, por sua vez, vai engendrar a propriedade
privada dos meios de produção. No entanto, é a propriedade
privada dos meios de produção, na atualidade, o elemento
que contribui com maior parcela para o processo de
alienação do homem, como se deduz dos postulados
científicos do materialismo histórico-dialético.
A liberdade humana, a supressão do antagonismo entre
o homem e o homem, o homem e a natureza, a essência e a
existência, a burguesia e o proletariado, só pode advir de uma
comunidade
irreconciliáveis.

sem
E,

grupos
uma

antagônicos,

análise

concreta

antinômicos
das

e

situações

concretas, no pensar de Lênin [9:1979], é que oferece os
meios

indispensáveis

para

superar

e

transcender

a

especulação filosófica, a abstração do pensamento kantiano
e hegeliano.
À medida que o grupo social se conscientiza para si,
vive a prática como uma universalidade, a teoria como uma
totalidade e a própria vida como uma autocontradição de si
mesma. Os conflitos nascem na sociedade e nela devem ser
solucionados. A transcendência dos conflitos proporciona ao
homem vencer etapas de desenvolvimento diante da
temporalidade e historicidade do mundo humano. Os conflitos
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internos são imagens dialéticas dos antagonismos torturantes
da realidade.
E, por fim, chaga-se claramente: o homem é apenas um
objeto fundamental da história... E a compreensão dialéticohistórica de como este objeto se insere e participa do
processo de produção capitalista, suas relações econômicas,
suas categorias, a acumulação, etc. constituem o marco
fundamental para a interpretação do seu papel sob o ponto
de vista (principalmente) da história (contemporânea).
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Resumo
Este artigo tem como objetivo principal realizar uma revisão dos conceitos
de renda econômica, avaliada sob diferentes perspectivas (destaques
para Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, bem como Joseph
Schumpeter dentro do arcabouço teórico), bem como avaliar a teoria de
vantagem competitiva sustentável, sendo a mesma intrinsicamente ligada
à idéia de recursos intangíveis, sob a visão da RBV (Resource-Based View).
Dessa forma, uma pergunta se faz necessária: Como algumas empresas
possuem uma Vantagem Competitiva que seja Sustentável? Para que uma
firma mantenha sua vantagem competitiva é necessário que a mesma
busque sempre melhoras em suas rotinas, isto é, a empresa deve dispor de
habilidades e competências para inovar. Dessa maneira, a vantagem
competitiva está intimamente relacionada aos recursos e competências
ligados, principalmente, a experiência, relacionamento, criatividade e
capacidade de inovação.
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Competitive Advantage that is Sustainable? In order to maintain a
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Introdução
Este artigo baseia-se em uma revisão dos conceitos de:
renda econômica (economic rent) e a teoria de vantagem
competitiva sustentável, sendo esta última intrinsecamente
ligada à idéia de recursos intangíveis, sob a visão da RBV
(Resource-Based View)4.
Um elemento central da Visão da Firma baseada em
Recursos é a conexão entre renda econômica e vantagem
competitiva

sustentável.

Identifica-se

que

a

vantagem

competitiva e a renda econômica neoclássica (ou lucro
econômico)

e

o

conceito

associado

ao

custo

de

oportunidade são importantes elementos na discussão de
gestão de estratégia especialmente, de uma empresa dentro
de um setor.
Para a RBV, a empresa pode ser compreendida como
um agrupamento de recursos, determinados historicamente e
vinculados ao processo de gestão. Estes recursos (ou ativos
estratégicos), são caracterizados na literatura em tangíveis
(capital ou patentes); intangíveis (rotinas e habilidades
organizacionais); e estáticos (estoques de ativos de vida útil
limitada), ou dinâmicos (capacidade de aprendizagem da
empresa ao longo do tempo). Porém, o requisito principal
para a perspectiva da RBV, é que o recurso seja raro,
complexo, inimitável, de difícil identificação e correlação ao
desempenho da empresa.
Portanto, apesar da RBV proporcionar uma visão
diferente no campo da estratégia de uma empresa, porém
esta visão exige as interpretações neoclássicas de lucro
econômico, renda econômica e custo de oportunidade.

4

Visão da Firma baseada em Recursos.
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Por isso, tem-se como objetivo inicial apresentar as visões
de diversos autores ao conceito de renda econômica, bem
como exame do conceito de custo de oportunidade. Em uma
segunda parte após discutir o conceito de renda econômica
na perspectiva clássica tem-se

o propósito de discutir o

conceito de renda econômica contemporânea, ou seja, a
RBV, inserindo nesta seção o elo com o conceito de
vantagem competitiva, bem como o exame e análise da
vantagem competitiva sustentável.

1 –Renda Econômica - Apresentação
Como

a

RBV

conecta

os

conceitos

de

renda

econômica e de estratégia competitiva, BOWMAN (1974)
observou que a estratégia era uma “procura por renda” e
RUMELT

(1984,

1987),

argumenta

que

o

desempenho

sustentável (ou vantagem sustentável) se dá devido à renda e
além do mais, a fonte principal para renda era a conexão da
incerteza (ou empreendedorismo) com mecanismos isolados.
MONTGOMERY

e

WERNERFELT

(1988),

PETERAF

(1993),

MAHONEY e PANDIAN (1992), WINTER (1995) têm contribuído
para a identificação de renda como ganho excedente5 pela
escassez e propriedade de recursos valiosos6, tornando
possível o aproveitamento de oportunidade e / ou a
neutralização de ameaças presentes no ambiente da firma.
Renda é o pagamento pelos serviços de um fator de
produção (por exemplo, alguém paga aluguel por um
apartamento ou carro). Renda econômica, em outras
Ganho excedente se refere a capacidade de uma firma ter melhor desempenho em seu setor, isto é, obter
uma maior taxa de lucro do que os demais.
6 Criação maior de valor pela empresa depende da quantidade de recursos, como patentes, reputação do nome
da marca, base instalada e capital humano; e competências distintas como atividades que a empresa exerce
melhor que as concorrentes. Além do mais os recursos têm que ser escassos para que se possa manter uma
vantagem competitiva que seja sustentável (o que será verificado ao longo deste artigo ).
5
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palavras, é definida como pagamento por um fator que é
necessário para a viabilização de uma atividade. A renda
econômica se dá pela escassez, segundo RICARDO (1996), os
produtores das melhores terras, que ao longo da evolução da
agricultura tornar-se-iam mais escassas tinham vantagem
sobre os produtores que cultivavam terras menos produtivas.
Essa vantagem se coloca na forma de uma produção
excedente, que se transfere aos proprietários da terra na
forma de renda da terra (rent of land).
Um agricultor paga aluguel por um pedaço de terra.
Este pagamento é o preço para realizar o empreendimento
(plantação). Mas o que faz deste pagamento interessante, é
que o mesmo só acontece, porque a terra é escassa.
Vários autores não fazem distinção entre renda e
renda econômica, mas utilizam o contexto para referenciar
tais distinções. Por exemplo, no contexto de contratar
trabalhadores, MILGROM e ROBERTS (1992) declaram, “A rent
is the portion of the earnings in excess of the minimum amount
needed to attract a worker to accept a particular job or a firm
to enter a particular industry”.
1.1 Renda na perspectiva Clássica
Antes de examinar o conceito de Renda Econômica
para os clássicos está primeira parte tem como propósito
avaliar a Teoria do Valor ou conceito de Valor Econômico
para Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx.
Ao

analisar

que

a

produção

de

determinada

mercadoria é voltada para o outro, Adam Smith, David
Ricardo e Karl Marx analisam em seus estudos uma questão
fundamental que se segue: Qual é o valor social do trabalho?
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Adam Smith escreve “Um Inquérito sobre as Riquezas
das Nações” sobre o bojo da Primeira Revolução Industrial
(portanto, escreve sobre a economia mercantil – mudança
para novo sistema). Smith observa no capítulo IV, livro I, que
em uma economia mercantil cada vez mais a produção se
dá para o outro, ou seja, o produto do trabalho de
determinado indivíduo está ligado ao consumo de outro. Com
a divisão do trabalho essa relação se intensifica e a discussão
acerca do valor da mercadoria, Smith examina que tal valor
se dá pelo trabalho contido, e suas quantidades relativas,
regulam – dão valor a estas (mercadorias).
Tanto Smith, quanto RICARDO (1996) fazem algumas
abstrações para analisar a Teoria do Valor:
a) A renda da terra é igual a zero;
b) Não há divisão entre capital produtivo e capital
financeiro;
c) As taxas de lucros são iguais (ou tendem a se igualar
no mercado);
d) Impostos e subsídios não entram na teoria do valor,
porque são considerados preços políticos;
e) A composição orgânica do capital é homogênea e
o período de rotação é unitário (observação:
entretanto, Ricardo observa diferentes casos em que
a composição orgânica não é homogênea, mas
quem realmente discute com maior precisão esta
questão é Marx nos preços da produção).
Ricardo, do mesmo modo que Smith considera o
trabalho como sendo aquele que dá valor mercadoria, ou
seja, os dois autores (assim como para Marx, que será
examinado adiante) a substância do valor é o trabalho,
abstraindo as idéias de habilidade e destreza, pois pressupõe
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a mobilidade do trabalho em todos. Só que para cada um
destes autores a substância do valor é conhecido como
trabalho contido (SMITH), RICARDO trabalho cristalizado e
MARX trabalho humano abstrato.
Entretanto, apesar de Ricardo utilizar a mesma idéia de
que o valor é dado pelo trabalho cristalizado (contido) na
mercadoria, este apresenta algumas objeções com relação
as análises de Smith. Primeiro este se refere a Smith, ter
confundido trabalho contido com trabalho comandado. Por
trabalho contido se entende o valor agregado líquido e
trabalho comandado por salário.
MARX também crítica Smith, e a partir disso, deriva
um dos seus principais conceitos de sua teoria que é a
mais-valia, isto é, a diferença entre trabalho contido e
comandado (ou valor agregado líquido menos o salário).
Karl Marx parte do mesmo fundamento de Smith e
Ricardo que o trabalho é a causa do valor e que sem esse
o valor não existe. Ele examina que as relações de
produção entre pessoas se dá nas relações de troca, como
examinado no conceito de fetiche da mercadoria7.
O autor evidencia que todos os trabalhos concretos
(o que produzir) se relacionam através dos trabalhos
abstratos (trabalho mediado pelo mercado, o valor social
se dá por meio das relações de troca no mercado). E este
trabalho humano que confere valor as mercadorias.
A análise sobre renda iniciada por Adam Smith (1976)
está relacionada a renda da terra a partir da idéia da
apropriação particular e do trabalho no solo, cuja renda da
terra é o valor pago pelo uso da terra.

A teoria do fetichismo da mercadoria é a base de todo sistema econômico, para Karl Marx, principalmente,
com relação ao desenvolvimento da teoria do valor. Para Marx, as “relações entre as pessoas se dão por meio
das relações entre as coisas”.
7
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Já David Ricardo introduz o conceito de renda
diferencial (que mais tarde é desenvolvido por Marx), e
pressupõe a partir da idéia desenvolvida da Lei dos
Rendimentos

Decrescentes,

que

a

população

em

determinados momentos aumentará, o que indica que a
produção agrícola necessitará de terras menos férteis (a
produção não ficará apenas no âmbito das terras mais férteis,
mas se deslocará também para terras menos férteis).
RICARDO adicionou mais detalhes a este conceito
(renda), especificamente explicando o papel da escassez na
renda. De acordo com RICARDO, (1996, p.70):
“Se o elevado preço do trigo fosse o efeito e não causa
da renda, os preços seriam proporcionalmente afetados
quando as rendas fossem altas ou baixas, e a renda,
portanto, seria um componente do preço. Contudo, o
trigo produzido com a maior quantidade de trabalho é
que regula o preço deste cereal, e a renda não entra
nem pode entrar de forma alguma como parte
componente daquele preço. Adam Smith, portanto não
pode ter razão ao supor que a regra fundamental que
determina o valor de troca das mercadorias, isto é, a
quantidade comparativa de trabalho pela qual são
produzidas, possa ser de qualquer modo alterada pela
apropriação da terra e pelo pagamento da renda.
Matérias-primas entram na composição de muitas
mercadorias, mas o valor delas, assim como o do trigo, é
regulado pela produtividade da última porção de capital
empregada na terra e que não paga renda, a renda não
é parte componente do preço das mercadorias”.

Para Ricardo, a renda da terra era o pagamento
determinado

pela

fertilidade

da

terra

ou

das

mais

favoravelmente localizadas. Conforme avalia RICARDO (1996,
p.66):
“Se todas as terras tivessem as mesmas características se
fossem ilimitadas na quantidade e uniformes na
qualidade, seu uso nada custaria, a não ser que
possuíssem particulares vantagens de localização.
Portanto, somente porque a terra não é ilimitada em
quantidade nem uniforme na qualidade, e porque, com
o crescimento da população, terras de qualidade inferior
ou desvantajosamente situadas são postas em cultivo, a
renda é paga por seu uso”.
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Portanto,

terras

marginais

de

plantio

de

“milho”

(exemplo, utilizado por RICARDO) são pagas rendas, devido
ao uso. Segundo, o tratamento clássico padrão examina que
uma terra de qualidade inferior produz menos milho e,
conseqüentemente, gera uma renda menor. Entretanto, há a
necessidade de avaliar a função de produção de milho,
dadas

às

alterações

de

“fertilidade”,

o

que

não

é

expressamente observado pelos clássicos.
Segundo Mill (1983) renda era o pagamento para a
utilização

de

recursos

superiores.

Além

da

terra,

Mill

argumentava que a lei da renda se aplicava “para qualquer
diferença a favor de certos produtores”. Ele também avaliou o
conceito de renda diferencial: “quando uma terra capaz de
produzir renda na agricultura é utilizada em algum outro
propósito, a renda que seria gerada é um elemento no custo
de produção da `commodity´ que é empregada para
produzir”. Com este elemento Mill argumentou que a renda é
um pagamento adicional sobre o pagamento do recurso que
poderia ter sido empregado de uma outra maneira.
Já MARX (1975) desenvolve a partir das idéias clássicas o
seu conceito de renda da terra, na qual pressupõe a
existência de dois conceitos: a renda diferencial e renda
absoluta.
Entende-se por renda absoluta a determinação do
preço pela terra de menor fertilidade (menor produtividade),
e a sua magnitude é dada pelo diferencial entre valor da
renda e o preço de mercado dos produtos agrícolas. Sabe-se
que a composição orgânica do capital é a relação entre
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capital constante e variável e quanto menor tal relação, isto
é, quanto maior o capital variável em relação ao constante o
valor da produção (valor da terra) será maior que seu preço
ou custo de produção. Conforme se verifica abaixo a relação
entre preço e valor:
“A relação entre o preço da produção de uma
mercadoria e seu valor é determinada exclusivamente
pela proporção entre a parte variável do capital com
que é produzida e sua parte constante, ou pela
composição orgânica do capital que a produz. Se a
composição do capital em uma esfera da produção é
inferior à do capital social médio, ou seja, se sua
componente variável, gasta em salários, é maior em
proporção a sua componente constante, desembolsada
nas condições materiais de trabalho, do que é habitual
no caso do capital social médio, o valor de seu produto
deve encontrar-se acima de seu preço de produção. Ou
seja: por empregar mais trabalho vivo, havendo igual
exploração de trabalho, tal capital produz mais-valia,
portanto, mais lucro, do que uma parte alíquota de igual
grandeza do capital social médio. Por isso, o valor de seu
produto está acima de seu preço de produção, já que
esse preço de produção é igual à reposição de capital
mais o lucro médio, e este é inferior ao lucro produzido
nessa mercadoria. A mais-valia produzida pelo capital
social médio é menor que a mais-valia produzida por um
capital com essa composição inferior.” (MARX, 1975,
p.704)8.

E entendendo que na agricultura tal composição é
menor

do

que

a

determinado valor

média

social

(“renda”)

que

faz-se

necessário

cubra os

custos

um
de

produção mesmo da terra menos fértil (precisa de uma
parcela

que

remunere

os

capitalistas

–

lucros

e

os

Tradução de: “La proporción entre el precio de producción de una mercancía y su valor se determina
exclusivamente por la proporción entre la parte variable del capital con que se la produce y su parte constante, o
sea por la composición orgánica del capital productivo. Si la composición orgánica del capital de una rama de
producción es más baja que la del capital social medio, es decir, si su parte variable, invertida en salarios, en
proporción a su parte constante, invertida en condiciones objetivas de trabajo, es mayor que en el capital medio
de la sociedad, el valor de su producto será necesariamente superior a su precio de producción. Es decir, este
capital, por emplear más trabajo vivo, producirá con la misma explotación del trabajo más plusvalía y, por tanto,
más ganancia, que una parte alícuota igual del capital medio de la sociedad. El valor de su producto será, por
consiguiente, superior a su precio de producción, ya que éste es igual a la reposición del capital invertido más la
ganancia media, la cual es menor que la ganancia producida en esta mercancía concreta. La plusvalía
producida por el capital social medio es menor que la que produce un capital de esta composición orgánica
baja”.
8
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trabalhadores – salários). Por isso, o preço de mercado é
determinado por essa terra de menor produtividade.
Com relação a renda diferencial entende-se que as
terras de maior fertilidade e com localização mais próxima dos
grandes

centros

urbanos,

necessitará

de

um

menor

contingente de trabalhadores (o mesmo número) para
produzir mais ou mesmo do que as terras menos férteis.
A renda diferencial é determinada pela terra de maior
produtividade e mais próxima dos mercados consumidores. A
terra menos fértil não possui renda diferencial, ou seja, a terra
pior não tem renda. Conforme é destacado por Marx (1975,
p.694):
“Ao analisar a renda diferencial, partimos do pressuposto
de que o solo pior não paga nenhuma renda fundiária,
ou, para expressar isso de modo mais genérico, só paga
renda fundiária o solo para cujo produto o preço de
produção individual está abaixo do preço de produção
regulador do mercado, originando-se assim um
sobrelucro que se transforma em renda”.9

Entretanto, Marx ressalta que todas as rendas absolutas
são iguais para todas as terras (mais ou menos férteis), é
determinada (preço) da terra de menor produtividade.
Portanto, os proprietários dos recursos (ou da terra)
somente os colocam a disposição do processo produtivo se
auferirem alguma renda (“lucro”).
De acordo com MARX (1975, p.696)10:
Tradução de: “Al analizar la renta diferencial, partíamos del supuesto de que la tierra peor de todas no
devenga renta alguna o, para decirlo en términos más generales, de que sólo devenga renta la tierra cuyo
producto arroje un precio individual de producción inferior al precio de producción regulador del mercado,
diferencia de la que nace una ganancia excedente, que se traduce en la renta”.
10 Tradução de: ...”el arrendatario capitalista puede, en estas condiciones, cultivar la clase de tierra A, siempre y
cuando que sea él el llamado a decidir como capitalista. Se da la condición necesaria para que el capital pueda
valorizarse normalmente en la clase de tierra A. Sin embargo, del hecho de que ahora el capital pueda invertirse
por el arrendatario en la clase de tierra A con arreglo a las condiciones medias de valorización del capital
siempre y cuando que no tenga que pagar renta alguna, no se desprende ni mucho menos que esta tierra
perteneciente a la clase A vaya a ser puesta sin más a disposición de los arrendatarios. El hecho de que el
arrendatario pueda valorizar su capital, sacándole la ganancia corriente, a condición de no pagar renta, no es
ninguna razón para que el terrateniente ceda su tierra a aquél de un modo desinteresado y se sienta lo bastante
filántropo para implantar el crédit gratuit a favor de este colega. Semejante supuesto entraña, en realidad, la
eliminación, de la propiedad territorial, la supresión de la propiedad privada sobre el suelo, cuya existencia
9
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...”o arrendatário capitalista pode cultivar, nessas
condições, a classe de solo A (menos fértil – pior terra),
desde que tenha de decidir enquanto capitalista. Agora
existe a condição para a valorização normal de capital
no tipo de solo A Partindo-se, no entanto, da premissa de
que o capital poderia agora ser investido pelo
arrendatário no tipo de solo A, de acordo com as
condições médias de valorização do capital, mesmo que
ele não tivesse de pagar nenhuma renda, não se pode
concluir daí, de maneira alguma, que esse solo
pertencente à classe A esteja, sem mais nem menos, à
sua disposição. A circunstância de o arrendatário poder
valorizar seu capital pelo lucro habitual se não pagar
nenhuma renda não é razão para o proprietário da terra
ceder seu solo de graça para o arrendatário e ser tão
filantrópico ante esse parceiro, a ponto de introduzir o
crédit gratuit. Tal pressuposto implica a abstração da
propriedade fundiária, a eliminação da propriedade
fundiária, cuja existência constitui exatamente uma
barreira para o investimento de capital e para a arbitrária
valorização do mesmo na terra – barreira que de nenhum
modo se desfaz ante a mera reflexão do arrendatário no
sentido de que o nível dos preços dos cereais lhe
permitiria extrair de seu capital o lucro habitual pela
exploração do solo de tipo A se não pagasse nenhuma
renda....”

Pareto (1897) desenvolveu um conceito de renda que
foi inapropriadamente descrito na literatura moderna. O que
RUMELT (1987) chamou de “Paretian Rents” é na verdade
renda

econômica

ou

`transferível´. Pareto

enxergou

a

atividade econômica como uma luta entre desejos e barreiras
a serem vencidas. Ele examinou que em um mercado
competitivo, duas desigualdades existem: Receita ≥Custo e
Preço ≥ Custo Marginal. Ele argumentou que a renda existe
quando há uma destas desigualdades (o excedente da firma
na forma de lucro existirá, se o preço de mercado é superior
ao seu custo de produção). Ele declarou que a renda surge
por causa de obstáculos e tais obstáculos são barreiras para

representa precisamente una traba para la inversión de capital e para la libre valorización del mismo sobre la
tierra, traba que no desaparece, ni mucho menos, por el mero hecho de que el arrendatario se haga la reflexión
de que el nivel de lis precios del trigo le permitiría sacar la ganancia corriente de su capital mediante la
explotación de la tierra A, si no tuviese que pagar renta alguna...”
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substituição e imitação (que será examinado nas próximas
seções).
1.2 Renda na perspectiva Neoclássica e o Conceito de Custo
de Oportunidade
A atual concepção de “renda econômica” foi formada
pela junção de idéias clássicas e análise marginal. Joan
Robinson (1933) apresenta uma clara visão do conceito de
renda. Ela define rendimentos transferíveis (renda ´transferível´)
como pagamento ou preço “necessário para reter uma dada
unidade de um fator em uma certa indústria.” A expressão
“necessário” sinaliza que o pagamento não é o pagamento
de fato recebido, mas o que será recebido em seu próximomelhor uso. Conforme ela observa (1933, p. 104-107): “cada
unidade de cada fator se estabeleceria no lugar na qual os
ganhos são os maiores; mas quando os ganhos naquele uso
caem, retira-se para o próximo mais lucrativo uso, e caso haja
uma diferença notável entre o atual ganho e o próximo
“mais” lucrativo uso para que se deva colocar, então existirá
(ou receberá) o que se chama de renda”.
Esta “renda transferível” também é chamada de Renda
Diferencial ou (incorretamente) de “Paretian Rents”. Os
economistas atualmente, simplesmente chamam de Renda
Econômica (“economic rent”). O novo conceito foi adotado
pelos economistas neoclássicos porque se adapta a lógica de
custo

de

oportunidade

por

eles

desenvolvida.

Como

determinado acima, o conceito padrão utilizado atualmente
enxerga

renda

econômica

como

um

excedente

de

pagamento – a parte do pagamento em excesso do mínimo
necessário para transferir o recurso de um uso para outro.
Renda econômica estabelece escassez, renda simples
(simple rent) determina valor. Dado um recurso renda (simple
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rent) é o pagamento total recebido pelo proprietário deste
recurso. O valor do recurso é o valor descontado de futuros
pagamentos de renda simples.
A renda econômica é a fração da renda simples, e
dependerá sempre da definição do analista, para o seu uso
alternativo. Dado um uso alternativo específico, a renda
econômica é a diferença entre o atual pagamento de renda
simples e o pagamento de renda simples que será recebido
no caso deste uso alternativo. Esta alternativa de pagamento
está na hipótese “fora de equilíbrio”, com base nas diversas
suposições sobre o que pode mudar (e que não irá mudar)
para forçar o uso alternativo deste recurso.
Além disso, pode se apresentar outra maneira de
identificar recursos escassos que é relacionada com o
conceito de renda econômica, mas que aborda a questão a
partir de uma maneira diferente, Denominada de análise da
sensibilidade de renda (rent sensitivity analysis). A idéia básica
é a seguinte: ao invés de calcular a quantidade de renda
econômica, pode-se examinar a sensitividade da renda
simples para mudanças na demanda.
De

acordo

com

LIPPMAN

&

RUMELT

(2003)

“o

pagamento pela terra é sensível (suscetível) as mudanças na
demanda, se e somente se, a terra for economicamente
escassa e se tiver renda econômica”.
Conforme é avaliado por estes autores (2003) uma vez
que a estrutura da análise da sensibilidade de renda é
estabelecida, deve estar claro que o valor dos recursos
depende dos parâmetros além da demanda. O significado
da especialização é que o valor de um recurso seja
especialmente sensível a certos parâmetros. Esta abordagem
pode ser utilizada para descobrir a sensitividade dos valores
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dos recursos, mudanças na demanda, mudanças de preços
de diversos recursos, mudanças na lei, etc.
Em qualquer indústria, por exemplo, na ‘indústria’ de
milho, é fácil verificar de acordo, com os economistas
clássicos e neoclássicos já citados, que a terra busca maior
valor para seu uso. É mais difícil compreender o significado da
expressão “o custo da terra”. Por outro lado, a terra é
percebida como um custo para o agricultor, certamente
cada agricultor deve pagar por sua terra. Por outro lado, é a
base do valor, o ato de cultivar torna-se lucro.
Deste modo nesta subseção explorar-se-á diferentes
visões

sobre

o

significado

de

custo,

enfatizando,

especialmente, o conceito de custo de oportunidade.
1.2.1 Custo de Oportunidade
O conceito de custo econômico é complexo. Os
escritores clássicos como Adam Smith tinham a seguinte visão:
se um caçador podia pegar três castores ou um urso em um
dia de trabalho, o custo de um urso era o valor de três
castores. Para Marshall, custo era mais complexo, mas era
basicamente extraído da ‘dor’ e sacrifício exigidos para fazer
algo.
Dessa forma, o custo econômico pode ser considerado
como custo de oportunidade.
De acordo com a enciclopédia virtual da New School, o
conceito de custo de oportunidade foi apresentado como
uma doutrina em um artigo para seminário por FRIEDRICH VON
WIESER (1826) e exposto de forma mais consistente em dois de
seus livros (Wieser, 1884, 1893). Foi incorporado no pensamento
dos economistas austríacos Eugen Von Böhm-Bawerk (1889,
1894), Paul Rosenstein-Rodan (1927) e Guttfried Van Harberler
(1930, 1933).
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Foi popularizado nos paises de língua inglesa por D. L.
Green (1894), Frank A. Felter (1907), Herbert J. Davenpont
(1908, 1913), Philip H. Wichsteed (1910, 1914), Frank H. Knight
(1921) e Lionel Robbins (1930, 1932, 1934).
WIESER (1893) primeiro a articular a posição da Escola
Austríaca de que preços relativos

refletem oportunidades

abandonadas. Esta posição é derivada da análise da curva
de indiferença do consumidor.
É comum em livros de microeconomia declarar que
custo da oportunidade leva em consideração o valor de uso
alternativo. COHEN E CYERT (1965) declaram, ‘o custo de
utilizar um recurso para produzir qualquer commodity é o valor
da melhor oportunidade que é abandonada por não utilizar
este fator de outra maneira’ BESANKO et al (1999) são bem
específicos em declarar que o custo de utilizar um recurso de
certa maneira é o valor que poderia ser obtido em seu
próximo melhor uso: ‘o custo econômico de dispor recursos
em uma atividade é o valor do melhor uso alternativo
abandonado destes recursos’.
O livro do Prêmio Nobel Paul Samuelson (escrito em
conjunto com Nordhaus, 2001), enfatiza estreita ligação entre
custo de oportunidade e o preço do recurso.
“Custo Econômico não inclui somente os gastos explícitos
ou transações monetárias, mas também os custos de
oportunidade mais sutis, como o retorno do trabalho
fornecido pelo proprietário de uma empresa. Este custo
de oportunidade é fortemente restringido pela ofertas de
compra e venda nos mercados competitivos, então o
preço é próximo dos custos de oportunidade para bens e
serviços transacionados no mercado”11. (Samuelson e
Nordhaus, 2001, cap.7).

Já Stiglitz (1997) não menciona valor de uso alternativo,
Tradução de “Economic cost includes not only the obvious out of pocket purchases or monetary transactions
but also more subtle opportunity costs, such as the return to labro supplied by the owner of a firm. These
opportunity costs are tightly constrained by the bids and offers in competitive markets, so price is close to
opportunity cost for marketed goods and services”.
11

93

Revista de Economia Política e História Econômica, número 18, agosto de2009.

mas inclui o custo de capital.
“É importante que no custo sejam incluídos todo o custo
de oportunidade da produção realizada pela empresa.
Não somente os custos explícitos como salários, energia,
matéria-prima e juros inclusos, mas também os custos de
oportunidade mais sutis como o valor da hora do
executivo ou os ganhos alternativos de investimentos
realizados pelos proprietários da firma. Estes são
considerados custos de oportunidade, porque se a
empresa não produzisse, o executivo dedicaria seu
tempo a alguma outra atividade e os proprietários
investiriam seus capitais em outro lugar”12. (Stiglitz, 1997,
cap.12).

O cerne do conceito de custo de oportunidade tem
como propósito avaliar que os preços relativos espelham
oportunidades abandonadas.
Desse modo, o custo de oportunidade de um recurso é
o valor de seu próximo melhor uso. Apesar da aparente
precisão

da

palavra

“melhor”,

o

significado

de

“uso

alternativo” é ambíguo. Para definir o assunto “uso” com mais
precisão, recorre-se a STIGLER (1966), que explica a doutrina
de uso alternativo da seguinte maneira:
O uso alternativo do recurso depende do uso em que o
custo é calculado:
1. O custo de um acre de terra para uso agrícola é a
quantidade que a terra gera em uso não agrícola
(residências, parques etc).
2. O custo de um acre de terra para a indústria do cultivo
de trigo é a quantidade que a terra iria gerar com o
cultivo de outras safras agrícolas (aveia, milho, etc),
assim como seu uso não agrícola.

Tradução de “It is important that cost include all opportunity cost of production borne by the firm. Not only are
such explicit costs as wages, energy, raw materials, and interest included, but also more subtle opportunity costs
are taken into account, such as the value of the entrepreneur´s time or the alternative earnings on the equity
invested by the owners of the firm. These are considered opportunity costs because if the firm did not produce,
the entrepreneur would devote time to some other activity, and the owners would take their investment cpaital
elsewhere”.
12
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3. O custo de um acre de terra para o agricultor de trigo X
é a quantidade que a terra poderia gerar para outros
agricultores de trigo, assim como o uso que não seja
com o trigo.
Então, de acordo com Stigler, o custo da terra para o
agricultor não é o custo da terra para a indústria, que não é,
por sua vez, o custo da terra para a sociedade.Esta doutrina
aborda a questão de especificar uso alternativo referindo-se a
três níveis de agregação: a firma, a indústria e a sociedade.
Não tenta abordar a questão do

por quê

estas são as

alternativas de uso relevantes. O maior problema com esta
doutrina é que abandona a característica mais importante de
todo o conceito de custo: o custo é criado pelo tomador de
decisões.
Enquanto

Stigler

relaciona

custo

ao

uso,

outros

economistas relacionam custo à escolha. Esta linha de
pensamento é mais bem exemplificada por James Buchanan.
Para BUCHANAN (1987), o conceito de custo de
oportunidade (ou custo alternativo) expressa a relação básica
entre escassez e escolha. Se nenhum objeto (ou atividade)
que é avaliado é escasso, todas as demandas para todas as
pessoas e em todos os períodos podem ser satisfeitas.
Portanto, não há nenhuma necessidade para escolher
entre opções avaliadas separadamente; não existe nenhuma
necessidade para criar processos de coordenação sociais
que

determinarão

quais

demandas efetivamente

terão

prioridade. Em um mundo onde não existe escassez, não
existe nenhuma oportunidade ou alternativa que é perdida,
abandonada, ou sacrificada.
Uma vez que a escassez é introduzida, todas as
demandas não podem ser satisfeitas.
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Assim, a escassez introduz a necessidade de escolha.
Escolha

sugere

alternativas

rejeitadas

assim

como

selecionadas. O custo de oportunidade é a avaliação da mais
valorizada das alternativas ou oportunidades rejeitadas. É o
valor que é abandonado ou sacrificado para assegurar o
valor mais alto que a seleção dos objetos escolhidos abrange.
(BUCHANAN, 1987).
COASE (1938, p.123) teórico que fez a junção entre
teoria econômica e práticas de negócio, compartilha de
idéias similares a Buchanan e esclarece que somente a única
atividade que cobre os custos é a melhor atividade possível
(que, portanto, maximiza os lucros): “Costs will only be covered
if he chooses, out of the various courses of action which seem
open to him, that one which maximize his profits. To cover costs
and to maximize profits are two ways of expressing the same
phenomenon”.
Na mesma linha, BUCHANAN (1969, p. 28) levou este
argumento adiante: “Qualquer oportunidade de lucro que se
insere no domínio das possibilidades, mas que é rejeitada,
torna-se

um

custo

no

transcorrer

da

ação

do

empreendimento escolhido”.
BUCHANAN (1987) é enfático ao afirmar que o custo de
oportunidade é o valor antecipado do 'que poderia ser' se a
escolha fosse feita diferentemente. Não é o valor de 'que
poderia ter sido' sem a referência qualificativa relacionada à
escolha.
Na ausência de escolha, pode às vezes ser significativo
discutir valores de eventos que poderiam ter acontecido, mas
não ocorreram. Entretanto, Buchanan não enxerga nenhuma
significância em

definir estes

valores

como custos

de

oportunidade, na medida em que o cenário alternativo não
representa uma oportunidade perdida ou sacrificada.
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Existem quatro conseqüências relevantes que decorrem
da definição de Buchaman. Primeiro, se escolha é feita entre
opções separadamente avaliadas, alguém tem que fazer a
escolha. Quer dizer, um tomador de decisões (chooser) é
requerido. Segundo o valor atribuído à opção que não é
escolhida,

ou

seja,

o

custo

de

oportunidade

deve

necessariamente ser aquele valor que existe na mente do
indivíduo que escolhe. Conseqüentemente, o custo deve ser
suportado exclusivamente pelo chooser; não pode ser
direcionado para outro indivíduo. Terceiro o custo de
oportunidade deve ser subjetivo. Ele se situa dentro da mente
do chooser, e não pode ser objetivado ou medido por
qualquer indivíduo externo ao chooser. Não pode ser
traduzido em um recurso, mercadoria, ou dimensão em
dinheiro. Quarto, o custo de oportunidade só existe no
momento de decisão quando a escolha é feita. Desaparece
imediatamente depois disso. A conseqüência é que o custo
de oportunidade não pode nunca ser realizado. O que é
rejeitado não pode nunca ser apreciado.
De

acordo

com

BESANKO

et

al

(1999)

o

valor

econômico é criado através da produção e da troca de
mercado, isto significa, que quando há combinação de
recursos produtivos: mão-de-obra, capital, matérias-primas,
utilizados para fabricar um produto cujo benefício está acima
do custo incorrido, e quando tal produto é adquirido por um
consumidor este valor econômico é criado. Além disso, a
criação de valor relaciona a disposição do consumidor a
pagar um preço de mercado maior ao valor sacrificado para
produzir um bem qualquer. Sendo assim, o consumidor toma
sua decisão de aquisição de um bem com base nos
benefícios que tal bem lhe proporcionará.
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Portanto,

de

acordo

com

este

autor

a

renda

econômica13 é o lucro econômico, que surge da criação de
valor em níveis maiores que seus concorrentes, condição esta
necessária para a que a empresa tenha uma vantagem sobre
outras empresas. Além do mais a criação de valor existirá se o
benefício de aquisição do bem for superior ao seu preço.
Logo, a soma desses dois itens resultará no valor total criado.
Para BECKER (1971) a diferença entre receita e custo de
uma firma eficiente, é conhecida com renda econômica
(‘economic rent’). Além disso, o mesmo sugere que se o
recurso superior (‘superior resource’) e as habilidades da firma
puderem ser vendidas para outras firmas, a renda econômica
é denominada ‘custo’ (‘cost’). Bem como os valores dos
recursos são derivados da escassez e não da especialização.
Retornando a posição de Buchanan-Coase de que
custo segue escolha, a única maneira de evitar a igualdade
de custo com receita seria artificialmente restringir o domínio
da escolha. Esta restrição artificial é realizada dentro da teoria
de preço neoclássica pela restrição da escolha da firma de
seus

recursos

e

produtos

para

uma

definição

de

X

commodities conhecidas. O problema com o conceito de
custo de oportunidade aparece quando a teoria neoclássica
tenta utilizar a teoria da firma para explorar outras questões
além da determinação do preço das commodities. A restrição
do uso alternativo então desaparece.
Para ilustrar o conceito de custo de oportunidade,
considere uma empresa que contrata um trabalhador
temporário por um dia pelo valor de $200. O custo deste
trabalhador pode ser medido de pelo menos 6 maneiras,

Para BESANKO o conceito de renda econômica tem semelhança com o conceito de custo de oportunidade,
isto é, em uma escala do mais eficiente para o menos eficiente. O menos eficiente (último colocado) não extrai
renda econômica de seus empreendimentos.
13
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dependendo do autor e do argumento, conforme destaca
LIPPMAN & RUMELT (2003):
(1) o custo monetário do trabalhador; (2) o que a firma
poderia fazer com o salário de $200, caso fosse utilizado de
outra maneira; (3) o quanto o trabalhador poderia receber
trabalhando em outro lugar, (4) o valor para o trabalhador por
uma atividade alternativa que seria realizada naquele dia, (5)
o valor monetário do produto que o trabalhador poderia
realizar trabalhando em outro lugar, (6) o quanto a empresa
poderia ganhar por empregar o trabalhador em outra
atividade.
O argumento de Buchanan- Coase é consistente. Se
custo é ligado à escolha do tomador da decisão, deve-se
adotar o ponto de vista desta pessoa. Além do mais, uma
escolha poder ser considerada à base do custo, o que foi
rejeitado desaparece e o valor padrão - é o valor criado. O
custo de um recurso equivale a receita da produção sob o
seu melhor uso.
Este último ponto merece destaque. Considere o
seguinte exemplo sobre o conceito de custo de oportunidade:
um executivo dirige uma empresa que apresenta um lucro de
200 que é definido como renda. Os economistas, entretanto,
observam que o executivo esqueceu-se de contabilizar o seu
custo associado ao tempo gasto nesta atividade. Em um
emprego regular, por exemplo, o mesmo receberia 160, então
o lucro da firma é de 40 ao invés de 200. A conclusão que se
chega é a seguinte: o melhor para o executivo é dirigir a
empresa do que ter um emprego regular.
Desse modo,

faz-se necessário a definição de lucro

econômico que representa a diferença entre os lucros
auferidos do investimento de recursos em uma atividade
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particular e os lucros que poderiam ser auferidos investindo
esses mesmos recursos na atividade mais lucrativa de todas.
Convêm destacar um ponto de crucial importância: a
troca de uma certa quantidade de mercadoria por outra
envolve montantes. Pode-se argumentar que por trás da
relação de quantidades existe trabalho (como na celebre
argumentação de Smith que um urso custa mais que um alce
porque se dispende do dobro de trabalho para caçar um urso
relativamente a um alce) ou posso argumentar em termos de
utilidade. Nos dois casos tem-se montantes positivos (não
existe quantidade de trabalho negativa e a teoria da utilidade
parte do pressuposto que a utilidade marginal é decrescente,
mas sempre positiva). Ao expandir a teoria do custo de
oportunidade para taxas, não lidamos com montantes, mas
com percentuais e a subtração de uma taxa de outra pode
originar uma taxa negativa (como ocorre no caso do EVA –
Valor Econômico Agregado)14.
Quando existem recursos não há necessidade de
confrontar projetos alternativos. A regra do EVA é idêntica à
do fluxo de caixa livre descontado (discounted free cash
flow). Se o cálculo deu positivo deve-se realizar o investimento.
Mas contrastam com a argumentação de Keynes quando da
apresentação no capitulo 11 da Teoria Geral do Emprego do
Juro e da Moeda, do conceito de eficiência marginal do
capital. Os capitalistas ranqueiam os investimentos e optam
por aqueles onde a eficiência marginal do capital é maior

O Valor Econômico Agregado (EVA – Economic Value Added) é definido como: EVA= NOPAT - {capital
empregado} x WACC, onde NOPAT é o lucro produzido após os impostos (taxas) estabelecidos para uma
empresa, capital empregado é obtido de valor contábil e WACC é o custo médio de capital apropriado para a
firma ou negócio. Este número supostamente revela se o negócio está ou não criando valor para o acionista. A
lógica proposta pelos defensores deste método é que EVA seja uma estimativa do verdadeiro lucro econômico,
ou a quantia de ganho adicional ou fica abaixo da taxa mínima de retorno necessária para que acionistas e
financiadores investissem em outros negócios de risco comparável.
14
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que a taxa de juros de mercado (ou livre de risco, se
preferirem).
O cálculo de EVA na verdade desempenha uma
comparação binária entre (a) receber NOPAT como taxa
anual (b) fechar a empresa e receber a quantia do Capital
Empregado. Se EVA < 0, você sabe que a decisão de fechar a
empresa é a melhor. Um EVA positivo não significa que a
empresa está criando valor para os acionistas. Significa
somente que a empresa não deve ser fechada.
Para

determinar

se

uma

estratégia

diferente

é

apropriada, deve-se comparar o valor existente do negócio
com seu valor esperado da nova estratégia.
Se o cálculo de EVA fosse baseado no valor de mercado de
recursos não escassos, ao invés de no valor contábil de todos
os recursos adquiridos, poderia ser uma estimativa de
pagamentos para recursos escassos. Porém, este não é o
método utilizado. O método do EVA ajusta ao custo de
oportunidade de capital e ilustra o que se denomina de:
Falácia de Retorno Esperado (Expected Return Fallacy). Esta
linha observa que o investimento realizado deveria receber
ao menos uma taxa “normal” (regular- média) de retorno,
caso o contrário deve-se rejeitar o empreendimento.
De acordo com BARNEY15 (1994), os proprietários de
ativos produtivos somente os deixarão à disposição da firma se
o retorno esperado for tão alto quanto as suas expectativas.
Tal análise resultará em três classificações: as firmas podem ter
um retorno normal, abaixo do normal e acima do normal. A
diferença positiva é chamada de renda econômica.
Dessa maneira, observa-se que a linha de condução do
conceito de renda avaliado por diferentes autores citados
A visão deste autor é muito parecida com a tese da renda absoluta descrita no item 1.1 deste artigo, pois
assim como para MARX, BARNEY acredita que todo ativo produtivo é capaz de gerar renda.
15
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envolve a questão da escassez dos recursos utilizados no
processo produtivo. Quando há monopólio de algum recurso
natural talvez à produção se torne mais eficiente; bem como
o emprego de um maior volume de capital pode alterar os
moldes de produtividade.
Sendo

assim,

PENROSE

(1980)

insere

uma

teoria

inovadora que serviu de base a uma nova corrente de
pensamento sobre a gestão estratégica: a RBV (ResourceBased View of the Firm) que será apresentada na próxima
seção.
2- Vantagem Competitiva Sustentável e a RBV
De

acordo

com

PFEFFER,

(1992)

o

desempenho

competitivo de uma firma não depende apenas de suas
características ou da tecnologia utilizada, mas depende de
uma série de habilidades e competências que a mesma
possua e seja distinta de seus concorrentes, gerando,
portanto, renda econômica superior e sustentando tal posição
de maneira continuada.
Quando uma firma obtém uma taxa maior de lucro
econômico do que a taxa média de lucro econômico de
outras firmas concorrendo no mesmo mercado, tal firma possui
uma vantagem competitiva (BESANKO et al, 1999).
Caso uma empresa tenha vantagem competitiva, a
mesma é capaz de criar e entregar valor econômico mais do
que suas concorrentes.
Outras definições de vantagem competitiva16 seguem
adiante:

A vantagem competitiva, conforme a estrutura teórica da RBV, pode ser definida como a existência de renda
econômica.
16
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Segundo
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PETERAF (1993), vantagem competitiva é o

retorno acima do normal. Já BARNEY (2002) afirma que uma
firma dispõe de vantagem competitiva quando suas ações na
indústria ou no mercado criam valor econômico e quando
poucas concorrentes têm ações similares. BARNEY destaca
que a perfomance de uma firma que dispõe de vantagem
competitiva: o valor criado é maior do que o esperado pelos
recursos empregados. Assim, se o proprietário dos recursos
acreditar que os mesmos valem 10 unidades monetárias, mas
o valor criado pela firma utilizando estes recursos são 12
unidades monetárias. A diferença (positiva) entre o valor
esperado e o valor real é conhecida na literatura como lucro
econômico ou renda econômica (economic rent).
SALONER, SHEPARD, PODOLNY (2001) afirmam que a
maior forma de vantagem competitiva está relacionada com
a

firma que pode produzir algum bem ou serviço com o

menor custo que seus concorrentes.
BRANDENGER & STUART (1996) discutem jogos de
diferentes agentes17 e examinam a condição que estes
agentes podem se apropriar de uma porção do ganho total
de comércio. Eles concluem que o valor máximo criado é
limitado pelo valor adicionado de cada agente – o montante
de valor total se amplia pela presença dos agentes.
KAY (1993) define habilidades distintas como derivadas
de características da firma que não existem entre os seus
competidores

e

que

são

características

sustentáveis

e

apropriadas. Uma habilidade distinta torna-se uma vantagem
competitiva quando é aplicada na indústria ou conduzida
para o mercado. KAY mede o valor da vantagem competitiva
como valor adicionado.
17

Agentes estes como compradores, fornecedores e produtores.
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DIERICKX & COOL (1989) argumentam que a vantagem
competitiva não é obtida de ativos (recursos) livremente
comercializados. Caso haja uma posição privilegiada no
mercado para um produto tal posição é protegida por
recursos escassos. Muitos recursos exigidos para implementar
uma estratégia são adquiridos nos correspondentes mercados
de recursos. Neste caso, os preços de mercado são de fato
úteis para avaliar o custo de oportunidade daqueles ativos
(recursos) no mercado. Contudo, a disposição de tais recursos
não

acarreta

precisamente

em

vantagem

porque

os

competitiva

mesmos

sustentável,

são

livremente

comercializados.
Já BARNEY (1991) observou a relação existente entre os
recursos

estratégicos,

dimensionados

como

base

da

vantagem competitiva. Ele parte da consideração que tais
recursos são distribuídos de forma distinta entre as firmas, e
que tais distinções podem ser mantidas, e, portanto, dá
origem a chamada vantagem competitiva sustentável (que
será verificada adiante). Além disso, o autor observa que o
modelo das cinco forças de Porter18 enfatiza os aspectos
ambientais,

sugerindo

que,

nos

setores

atrativos,

as

oportunidades são maiores que as ameaças. Entretanto, estes
aspectos ambientais de vantagem competitiva dispõem de
duas simplificações: primeiro - as firmas dentro de um grupo
são idênticas em termos de recursos; segundo – as possíveis

As cinco forças de Porter são rivalidade interna, entrada, substitutos/complementares, poder do comprador e
poder do fornecedor. A rivalidade interna refere-se às manobras praticadas pelas empresas para obter e /ou
ampliar a participação em um mercado. Já a entrada pode corroer os lucros das maiores empresas de duas
maneiras: as entrantes dividem a demanda do mercado com mais vendedores; além disso, as entrantes
diminuem a concentração de mercado, ampliando a rivalidade interna. Com relação aos substitutos
/complementares avaliam-se importantes elementos que influenciam a demanda. Os substitutos reduzem os
lucros da mesma forma que as entrantes por abocanharem negócios e intensificarem a rivalidade interna. Já os
complementares ampliam a demanda do bem em questão, desse modo, alavancam as oportunidades de lucro
para o setor. O poder do fornecedor refere-se a capacidade de os fornecedores negociarem preços que
extraiam lucro do setor. Já o poder do comprador é análogo ao último, mas o mesmo refere a capacidade do
cliente em negociar preços de compra.
18
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distinções existentes entre as firmas terá curta duração, devido
a grande mobilidade de recursos utilizados.
Entretanto, a partir principalmente da década de 1990,
iniciou-se um processo de revisão dessas formulações, pois a
partir de então se confirmou que as firmas de um mesmo
grupo podem apresentar características e desempenhos
heterogêneos. Alinhada a essa avaliação surge a abordagem
da RBV (Resource-Based View of the Firm) que tem como
objetivo principal oferecer explicações acerca das diferenças
entre as firmas, e de que forma as mesmas utilizam tais
distinções para criar e /ou manter vantagens competitivas.
A base teórica desse novo fundamento surge com o
trabalho de PENROSE (1980)19 que contribuiu com quatro
elementos fundamentais que cercam a RBV, como: i) a firma
é visualizada como uma coleção de fatores produtivos cuja
disposição de diferentes usos é determinada por uma decisão
administrativa; ii)a competitividade entre firmas é baseada na
distinção dos seus ativos (recursos); iii)os recursos produtivos
incluem também os recursos intangíveis – habilidades e
competências gerenciais e iv)o processo de expansão de
uma firma depende de suas características de gestão, de sua
experiência, bem como de sua capacidade de aprendizado.
Segundo LIPPMAN & RUMELT (2003) as diferenças de
eficiência entre as firmas de um mesmo grupo se deve
necessariamente as origens das distinções observadas entre as
firmas, bem como os mecanismos associados ao impedimento
da eliminação dessas heterogeneidades, que ocorreria pela
rivalidade interna ou pelos novos entrantes.

19

The theory of the growth of the firm.
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A

teoria

econômica

neoclássica

afirma

que

as

diferenças das firmas podem ser eliminadas como resultado
da competição entre elas, seja a partir de um processo de
reprodução da tecnologia utilizada, seja pela elevação de
custos dos recursos produtivos. Contudo, a manutenção das
diferenças entre as firmas é resultado da imperfeição no
acesso aos recursos produtivos relacionada, especialmente,
ao direito legal que impede a reprodução (imitação) do
recurso valioso, assim como a imobilidade de recursos raros
responsáveis pelo alto retorno.
Conforme ressalta BARNEY (2002) quando existem nos
recursos produtivos quatro atributos: value (valor), rarity
(raridade), imitability (dificuldade de imitar) and organization
(organização), ao mesmo tempo há a possibilidade de gerar
renda econômica.
Neste caso value significa que o recurso produtivo
utilizado pela firma oferece mecanismos para explorar
oportunidades do mercado ou neutralizar riscos, tal recurso é
um elemento forte nas diferenças de eficiência das firmas.
Já a raridade refere-se aos recursos de difícil aquisição
ou obtenção, e, portanto, a firma que dispor deste recurso
terá vantagem sobre os seus concorrentes.
A imitability (dificuldade em imitar um recurso) é
observada quando os concorrentes não possuem habilidade
em duplicar, ou reproduzir o recurso valioso. Portanto, trata-se
de um recurso complexo, obtido através da interação de
diversas variáveis, chegando a criação de um recurso
intangível, baseado em processos e habilidades gerenciais.
De acordo com BESANKO et al (1999) existem elementos
que dificultam imitar um recurso como: as restrições legais;
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acesso superior a insumos ou clientes; tamanho de mercado e
economias de escala; além das barreiras chamadas de
intangíveis associadas a ambigüidade causal, dependência
de condições históricas e a complexidade social.
O primeiro elemento – restrição legal – se refere as
patentes, direitos autorais e marcas registradas, além do
próprio, controle governamental sobre entradas no mercado,
por meio licenças e certificados sobre direitos de operação.
Já em relação ao segundo elemento – acesso superior a
insumos ou clientes – se refere as firmas que dispõem de
recursos de alta qualidade ou alta produtividade, como,
matérias-primas ou informações. Desse modo, a firma que tem
estes recursos se sobressai sobre as demais, pois a mesma
possui vantagens de qualidade e custos mínimos que os
competidores

não

poderão

imitar.

Entretanto,

lucros

econômicos extraordinários, só, serão adquiridos quando a
firma adquirir controle da oferta do insumo em questão
(recurso valioso e raro) [BESANKO et al, 1999].
Em relação ao terceiro elemento – economias de
escala – representa uma barreira à entrada, pois, a produção
de bens em larga escala reduz consideravelmente os custos.
Representada

fisicamente

por

grandes

unidades

de

produção, as firmas de economia de escala possibilitam o
emprego de amplo contingente de mão-de-obra altamente
qualificada, grande capacidade de estocagem de produção
e de matérias-primas. O elevado grau de especialização e a
tecnologia

envolvida

no

processo

produtivo

garantem

melhores processos e métodos de controle de qualidade da
produção, bem como a maior uniformidade na padronização
de produtos. Além disso, os recursos que se encontram a sua
disposição possibilitam maiores investimentos na pesquisa e na
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criação de novos bens. Não se pode esquecer que as
economias

de

escala

não

comportam

mercados

consumidores limitados, entretanto, uma vantagem baseada
em escala só será sustentável se a demanda não crescer
muito, caso contrário, o crescimento da demanda atrairá
entrantes adicionais ou induzirá concorrente menores a se
expandir, permitindo, assim os mesmos se beneficiarem das
economias de escala.
Barreiras intangíveis à imitação estão associadas a
vantagem

da

empresa

por

suas

competências

organizacionais distintas. Os recursos não imitáveis se originam
de três razões que seguem adiante (BESANKO et al,1999):
a) Habilidade
dependente

da
de

firma

em

obter

condições

o

recurso

históricas

de

é
seu

desenvolvimento, isto significa, que a empresa dispõe
de experiências únicas e se adapta rapidamente ao
ambiente de negócios;
b) A ligação entre os recursos disponíveis e a vantagem
competitiva é ambigüidade causal, isto quer dizer,
que

as

competências

são

difíceis

de

serem

articuladas, por meio uma fórmula ou conjunto de
regras.

Muitas

empresas

grandes

podem

ser

incapazes de descrever o que fazem de melhor,
portanto, empresas menores podem erradamente
acreditar que possuem habilidades superiores. Dessa
forma, sua incapacidade de articular suas forças
pode ser atribuída a ambigüidade causal;
c) O recurso gerador de vantagem competitiva é
socialmente complexo. Os fenômenos socialmente
complexos incluem as relações interpessoais dos
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gerentes de uma empresa e aqueles dos seus
fornecedores e clientes.
Os três atributos citados anteriormente (value, rarity e
imitability) não garantem plenamente que renda econômica
seja obtida. Dessa maneira, outro atributo deve ser incluído,
ou

seja,

a

capacidade

da

firma

em

explorar

suas

potencialidades, ou seja, a firma tem que estar preparada
estruturalmente para identificar e explorar os recursos valiosos.
E

tal

avaliação

refere-se

ao

que

denominamos

de

organização (organization).
Conforme destacado anteriormente, uma empresa
para atingir uma vantagem competitiva deve criar mais valor
do que as suas rivais. Mas, a capacidade de uma firma criar
valor superior as demais depende da quantidade de recursos
disponíveis e de competências e habilidades.
Conforme avalia BESANKO et al (1999),

recursos são

ativos específicos da empresa, como marcas e patentes,
reputação do nome da marca, cultura organizacional, base
instalada e trabalhadores com habilidades ou know-how
específicos. Já as competências são atividades que uma
empresa exerce especialmente bem, em comparação com
as rivais. As competências podem estar ligadas, por exemplo,
a tecnologia ou designs de produtos específicos, bem como
podem estar presentes na capacidade da empresa de
conseguir integrar os elementos da cadeia de valor ou
coordenar atividades dentro da mesma.
Desse modo, de acordo com BARNEY (1991) os recursos
e competências podem ser reunidos nas seguintes categorias:
i)capital

humano:

experiência,

treinamento,

inteligência,

relacionamento e criatividade dos trabalhadores da firma;
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ii)capital

físico:

tecnologia,

acesso

a

matéria-prima

e

localização geográfica, e, iii)capital organizacional: sistemas
de planejamento, controle e coordenação do processo
produtivo, além dos relacionamentos informais entre grupos
da firma e entre a firma e seu ambiente.
Entretanto, recursos e competências não asseguram
plenamente que uma firma possa dispor de uma vantagem
competitiva sustentável. Segundo BESANKO et al (1999), uma
vantagem competitiva é sustentável quando a mesma
persiste apesar dos esforços das competidoras ou entrantes
em potencial para imitá-la ou neutralizá-la.
Para

uma

firma

ter

uma

vantagem

competitiva

sustentável ou persistente a mesma implementará uma
estratégia de criação de valor diferente a todas as outras
firmas, bem como as concorrentes são incapazes de duplicar
os benefícios desta estratégia. Além disto, os recursos e
competências são escassos e

imóveis (ou imperfeitamente

móveis).
A escassez é condição necessária, mas não suficiente
para dispor de uma vantagem competitiva sustentável, pois
as firmas acabam por realizar ofertas uma às outras para obtêlos. O lucro econômico extra associado a vantagem
competitiva seria transferido para o proprietário dos recursos.
Se por exemplo, os recursos valiosos estiverem associados a
empregados com talentos especiais, o pagamento para o
mesmo será alto, portanto, o valor adicional seria capturado
pelo trabalhador, ao invés da firma (BESANKO et al, 1999).
PETERAF (1993) define os recursos imperfeitamente
móveis, como aqueles que são especializados para a
empresa. A autora observa que estes recursos podem ser uma
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fonte de vantagem competitiva, porque a renda gerada pelo
ativo não será totalmente compensada por considerar o custo
de oportunidade dos ativos (o valor do recurso para os outros).
Para BESANKO et al (1999) determinados recursos não
são comercializáveis ou negociáveis como: o know-how que
uma organização adquiriu pela experiência cumulativa.
Contudo, apesar de alguns recursos serem negociáveis, não
significa os mesmos não sejam valiosos, isto porque, tais
recursos são específicos em relacionamento.
A vantagem competitiva sustentável relacionada aos
recursos escassos e imperfeitamente móveis pode não durar
para sempre, pois, outras empresas podem desenvolver seus
próprios

recursos

e

competências

que

neutralizam

a

vantagem competitiva da primeira.
Um outro ponto a ser destacado é o motivo para que
algumas firmas se destaquem sobre as demais, ou seja, possua
uma

vantagem

competitiva.

Dentro

deste

aspecto

se

pretende discutir as origens da vantagem competitiva, isto é,
como a empresa explora oportunidades para criar condições
rentáveis, enquanto, que as concorrentes não conseguem
explorar ou ignoram tais possibilidades.
O arcabouço teórico utilizado será o de “Destruição
Criativa” idealizado por Joseph Schumpeter, verificado no
próximo subitem.

2.1 Inovação20

Grande parte deste subitem se baseia na obra Capitalismo, Socialismo e Democracia de Joseph Schumpeter
(1984).
20

111

Revista de Economia Política e História Econômica, número 18, agosto de2009.

De acordo com BESANKO et al (1999) destruição criativa
é

o

processo

pelo

qual

velhas

fontes

de

vantagem

competitiva são destruídas e substituídas por novas.
Conforme

SCHUMPETER

(1984)

evidenciou

que

o

capitalismo é um processo evolutivo, pela sua própria
natureza. Por isso, o capitalismo é uma forma de mudança
econômica e não apenas um processo estacionário. O
caráter evolutivo do sistema capitalista não se deve apenas
ao fato da vida econômica acontecer em um ambiente
social totalmente mutável; o impulso fundamental que inicia e
mantém o sistema capitalista em pleno movimento decorre
da implementação de novos bens de consumo, de novos
métodos de produção ou transporte, de novos mercados, das
novas formas de organização industrial que a empresa
capitalista

possa

SCHUMPETER de

criar.

Processo

este

chamado

por

“Processo de Destruição Criativa”: “que

incessantemente revoluciona a estrutura econômica a partir
de

dentro,

incessantemente

destruindo

a

velha,

incessantemente criando uma nova” (1984, p.113).
Agarrar

novas

empreendedorismo,

oportunidades
e

o

é

a

essência

empreendedorismo

pode

do
ser

considerado como sinônimo de descoberta e inovação.
Primeiro é ressaltado, que o impacto de novas coisas,
ou seja, novas tecnologias, por exemplo, sobre a estrutura
existente de uma indústria. O autor reconhece que as práticas
capitalistas (destruição criativa) adquirem novos significados
que não existiriam em um estado estacionário ou em um
estado de crescimento lento e equilibrado21.
Para SCHUMPETER: “No processo de destruição criativa
as práticas restritivas podem fazer muito no sentido de

21

Ibidem, p.117.

112

Revista de Economia Política e História Econômica, número 18, agosto de2009.

‘estabilizar o navio’ e aliviar dificuldades temporárias”. (1984,
p.117).
Além da

decisão do empresário de investir, existem

certas ações como os chamados “artifícios protetores” que
são comuns no processo de produção capitalista (patentes e
segredos temporários do processo).
No entanto, alguns economistas consideram estes
artifícios como obstruções ao progresso do capitalismo. Para
SCHUMPETER tais artifícios não podem ser considerados com
um fator negativo, mas sim um fator propulsor do sistema.
Além dessas observações acerca do capitalismo,
SCHUMPETER

destaca

que

é

preciso,

visualizar

o

comportamento de novos conglomerados ou indústrias que
introduzem novas mercadorias ou processos, ou então
reorganizem uma parte ou a totalidade de uma indústria22.
O

autor,

já

sugere

(implicitamente),

que

estes

conglomerados são agressores por natureza e impõe a
“arma” efetiva da concorrência. Entretanto, SCHUMPETER
deixa claro, que este fato, não deixará de aumentar a
produção (só em raros casos).
Dessa forma, é feita uma alusão a estas empresas, de
ataque e defesa (como uma guerra), nas quais estas
necessitam de peças (armaduras) que são as estratégias de
preços

e

da

qualidade

de

seus

produtos,

que

são

constantemente manipuladas todo tempo.
Para que o empreendimento seja realizado se espera
dele uma situação favorável, ou pelo menos que compense
situações

excepcionalmente

desfavoráveis,

por

isso

é

ressaltado que as estratégias de curto prazo são restritivas
(pois há um limite para analisar se este empreendimento ou

22

Exemplo citado no livro já referido de Schumpeter: Standard Oil Company.
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estratégia utilizada é viável - especialmente se for levado em
conta a reação dos concorrentes a esta estratégia). Em
alguns casos, entretanto, o êxito é tal que resultam em lucros
acima da necessidade para induzir o investimento23.
Além disso, é ressaltado a existência de situações
específicas no capitalismo, de muitas firmas conseguirem
sobreviver

(vencer)

as

tempestades

(crises)

e,

ainda

acabariam por conseguir uma vida mais vigorosa e útil do que
outras empresas que não souberam aproveitar as crises, para
evoluir no seu processo de produção.
Schumpeter defende o monopólio, pois o autor acredita
que a concentração leva a maiores investimentos em
inovação e taxas mais altas de crescimento a longo prazo.
Para o autor o monopólio é um mercado que não está
aberto à entrada de produtores potenciais da mesma
mercadoria ou de similares (p.131). No entanto, o autor
destaca que o monopólio “puro” dificilmente persistirá por
muito tempo sobre as condições do capitalismo - sendo mais
freqüentes no curto prazo (exemplo de monopólio citado:
ligado aos serviços públicos).
Outra questão observada com relação ao monopólio, é
a contestação da eficiência do monopólio em relação à
concorrência perfeita. Entretanto, SCHUMPETER coloca que
“os

métodos

monopolísticos

são

superiores

aos

da

concorrência perfeita24”, além disso, tais métodos não são
acessíveis a todos os concorrentes.
Essas unidades monopolísticas não apenas surgem no
processo de destruição criativa e funcionam de maneira
inteiramente diferente do esquema estático, da concorrência
perfeita. É claro, que tal processo de “inovação” precisa ser
Para SCHUMPETER estes casos de “lucro extraordinário”, promovem as chamadas “iscas que atraem o
capital para caminhos desconhecidos” - (p.120).
24 Ibidem, p.134.
23
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melhorado de tempos em tempos, pois caso ao contrário,
esta unidade produtiva não terá mais poder de monopólio no
mercado.
Este processo dado pelo sistema capitalista ressalta a
importância de uma análise dinâmica, e não mais de
equilíbrio observado pela concorrência perfeita. E a luta pelo
ajustamento incessante, pode levar ao afastamento e não
aproximação, de tal sistema para um novo equilíbrio.
SCHUMPETER faz a seguinte suposição: caso o mundo
econômico consistisse em um número de indústrias que
produzem

mercadorias

familiares,

através

de

métodos

conhecidos e invariáveis, portanto, nada acontecerá de novo
neste sistema produtivo. Pode-se concluir que a “introdução
de novos métodos é inconcebível sob a concorrência
perfeita” (p.139)25.
Um problema apontado pelo autor nesse estudo é a
relação compreensível entre os aspectos estruturais do
capitalismo apresentados por vários modelos analíticos e o
desempenho econômico apresentado, para época de
capitalismo sem interferências, pelo índice de produção total.
A partir, dessas análises iniciais, SCHUMPETER chega a
tendência de monopólio, e desvia-se das análises habituais de
concorrência perfeita.
Existem segundo o autor cinco candidatos não inerentes aos processos empresariais do capitalismo.
O primeiro deles é a ação governamental, como
analisado por Marx, tal fator não é independente do processo
social, mas é elemento deste processo.
O segundo candidato é o ouro, no entanto hoje nos
moldes que chegamos com o capitalismo, este elemento não
A concorrência perfeita eliminaria imediatamente os lucros excedentes, não deixando assim, espaço para
inovação.
25
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é mais importante no desempenho produtivo. O mesmo vale
para a administração monetária.
O terceiro elemento, apresentado pelo autor é o
aumento da população, que é um dos fatores dominantes do
sistema

econômico.

Análises

realizadas

no

escopo

da

população está relacionada com um número maior de
pessoas proveitosamente empregadas produzirá menos por
empregado ou por habitante (medida de desempenho
capitalista).
O quarto candidato são as terras novas ou as
chamadas “oportunidades objetivas”, isto é, oportunidades
que existem independentemente de qualquer arranjo social.
E o último candidato é o progresso tecnológico.
Questão levantada por SCHUMPETER, neste tópico: “O
desempenho observado não se deveu mais à corrente de
invenções que revolucionou a técnica de produção do que à
busca de lucros pelo empresário?” Resposta é negativa, pois
não se pode separar a empresa capitalista do progresso
tecnológico (a primeira era a força propulsora da segunda).
Portanto, quando as empresas desenvolvem produtos,
tecnologias

ou

competências

organizacionais

superiores

obtêm lucros econômicos positivos. Entretanto, sempre há
inovação e superação tecnológica, o que se denomina aqui
por “choques”. Tais choques destroem as velhas fontes de
vantagem e as substituem por novas. Os empresários que
tiram vantagem das oportunidades que esses “choques”
criam, conseguem lucros positivos, e, por conseguinte se
destacam dentre as demais empresas.
Contudo,

na

medida

em

que

as

pessoas

(especialmente, consumidores) vão se aproximando da
saciedade, os desejos automaticamente se expandem e
novos desejos surgem. Apesar deste fato, o autor resolve
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levantar a possibilidade de que os métodos de produção
tenham atingido o estado de perfeição a fim de desenvolver
o raciocínio. Após atingir este estado de perfeição, a
seqüência seria um estado estacionário e dado que o
Capitalismo é um processo evolutivo, este se esgotaria, os
empresários não teriam o que fazer, a taxa de lucro tende a
zero e a taxa de juros também. Com isso, as camadas
burguesas que vivem dos lucros e dos juros tendem a
desaparecer.
A função dos empresários, portanto, é revolucionar o
padrão

de

propriedades”

produção.
e

as

Esse

“recessões”

mecanismo
(devido

gera
ao

“as

impacto

desequilibrador dos novos produtos ou métodos).
Cabe destacar a existência da função empresarial que
não consiste em inventar qualquer coisa ou criar as condições
que a empresa explora e sim em conseguir que as coisas
sejam feitas. Essa função social esta perdendo importância,
pois é cada vez mais fácil fazer as coisas fora da rotina familiar
(e as inovações tecnológicas são cada vez mais realizadas
por

equipes

de

especialistas

treinados)

e,

pois,

a

personalidade e a força de vontade são cada vez menos
importantes em ambientes já habituados a mudanças
econômicas.
Na ordem capitalista, as resistências decorrentes de
interesses ameaçados por uma inovação fazem parte do
sistema, mas os outros tipos de resistências - dos consumidores
e dos produtores principalmente - estão desaparecendo.
Como conseqüência, o progresso econômico tende a
se tornar despersonalizado e automatizado e os trabalhos em
equipe tendem a substituir os individuais. Por esse motivo, a
importância individual das pessoas nas organizações tendem
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a ser cada vez menor e os funcionários tendem a ser cada vez
mais “substituíveis”.
Dessa maneira, a “máquina” capitalista imprime a
condução de novos métodos, novas mercadorias e novas
formas de organização industrial, nas chamadas “ondas” ou
ciclos do capitalismo (períodos de maturação) nas quais,
ocorrem a necessidade destes novos processos.
Ao mesmo tempo o processo capitalista estimula a
proliferação

de

novas

técnicas,

isto

imprime,

segundo

Schumpeter o predomínio da monopolização (como já foi
verificado anteriormente).
Entretanto, Schumpeter destacou que a empresa
necessita sempre buscar melhoras em suas rotinas, isto
significa que a empresa tem que dispor de habilidades e
competências para manter sua vantagem competitiva.
PRAHALAD & HAMEL (1990) ressaltam que as empresas
dominantes que apenas colhem os frutos de suas vantagens
existentes

podem

ser

rapidamente

destruídas

por

concorrentes dispostos a inovar.
A disposição a inovar em uma empresa dominante, no
entanto, pode ser menor que as entrantes. De acordo com
BESANKO et al (1999), os sunk costs e o efeito de substituição
enfraquecem o incentivo da empresa dominante para inovar.
O efeito sunk cost tem relação com a assimetria entre
uma empresa que já possui um comprometimento com uma
tecnologia ou esteja planejando tal comprometimento. O
efeito do sunk cost surge porque uma empresa que já tem
compromisso com uma tecnologia, já investiu recursos e
competências organizacionais que tendem a ser específico
daquela tecnologia e, portanto, são menos valiosos se a
empresa muda para outra tecnologia. Para uma empresa
dominante ou já estabelecida os custos associados com estes
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investimentos são sunk cost e assim devem ser desprezados
quando a empresa considera a mudança para uma nova
tecnologia (BESANKO et al , 1999).
Para uma empresa dominante (monopolista) o incentivo
para inovar é menor que a entrante, pois uma inovação bem
realizada

pela

entrante

pode

conduzir

a

mesma

ao

“monopólio”, já para a empresa dominante que exerce
monopólio, seu ganho com inovação será menor. Desse
modo, a entrante que inova pode substituir a empresa
dominante ou monopolista, mas esta última só pode substituir
a si própria. Esse fenômeno foi cunhado

por TIROLE (1988)

como efeito substituição (replacement effect).
Entretanto, ARROW (1962)26 apud BESANKO et al (1999),
avalia que um monopolista em geral tem mais a perder com a
entrada de outra empresa do que a empresa tem a ganhar
ingressando no mercado. A razão para isto associa a redução
de preços que a “monopolista” terá com o ingresso de uma
concorrente, bem como a ingressante reduz o ritmo de
negócios da empresa dominante. Sendo assim, o efeito de
eficiência torna o incentivo para inovar de uma empresa
dominante

maior

do

que

aquele

de

uma

empresa

ingressante.
Pode-se afirmar que a vantagem competitiva é uma
variável com comportamento dinâmico, pois há sempre uma
evolução verificada nos diferentes setores de atividade
(inovações tecnológicas).

Dessa maneira, a vantagem

competitiva está intimamente relacionada aos recursos e
competências

ligados,

principalmente,

a

experiência,

relacionamento, criatividade e capacidade de inovação.

ARROW, K. “Economics Welfare and Allocation of Resources for Inventions”. IN: NELSON, R. (org). The Rate
and Direction of Inventive Activity. Princeton, NJ, Princeton University Press, 1962.
26
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3- Considerações Finais
Este artigo teve como objetivo apresentar as visões de
diferentes autores no que tange ao conceito de renda
econômica (economic rent).
Fazendo o uso de inúmeros autores como, por exemplo,
Besanko que aproxima sua avaliação da tese de David
Ricardo, pois o mesmo exclui a possibilidade de se alcançar
renda econômica pelos recursos de pior rentabilidade, pois
para este autor o conceito de renda econômica tem
semelhança com o conceito de custo de oportunidade, isto é,
em uma escala do mais eficiente para o menos eficiente. Já
Barney aproxima sua avaliação: a renda absoluta de MARX,
pois para o mesmo qualquer ativo (recurso) produtivo é capaz
de gerar renda.
Tais diferenças conceituais apresentadas neste paper
têm impactos na avaliação da vantagem competitiva, pois
sabe-se que a renda econômica é a essência de toda e
qualquer tomada de decisão de uma firma.
Desse modo, uma pergunta deve ser respondida: como
algumas empresas se sobressaem sobre as demais? Ou seja,
como as mesmas possuem uma Vantagem Competitiva que
seja Sustentável?
Para

a

avaliação

desta

questão

utilizou-se

do

arcabouço teórico Schumpeteriano. De acordo com este
autor, para que uma empresa mantenha sua vantagem
competitiva é necessário que a mesma busque sempre
melhoras em suas rotinas, ou seja, a empresa deve dispor de
habilidades e competências para inovar. Sendo que o
processo capitalista estimula a proliferação de novas técnicas,
imprimindo, dessa forma, o predomínio da “monopolização”.
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Vantagens competitivas baseadas em recursos nãoimitáveis, habilidades e competências gerencias, vantagens
de pioneirismo podem se tornar obsoletas, dada a constante
inovação e superação tecnológica, bem como as alterações
de gostos, proposta por Schumpeter em seu conceito de
“Destruição Criativa”, podem transformar tal vantagem em
“desvantagem” ou descontinuidade.
Dessa forma, as empresas devem ter aptidão para
sobrepujar tais descontinuidades, bem como devem possuir
competências dinâmicas que consistem na habilidade da
mesma em manter as bases de sua vantagem competitiva. E
tal habilidade está intimamente relacionada aos recursos e
competências

ligados,

principalmente,

a

experiência,

relacionamento, criatividade e capacidade de inovação.
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O Lugar da História Econômica entre as
Ciências Sociais

Wilson do Nascimento Barbosa1

Resumo
Esta é a transcrição da gravação da palestra que ocorreu na sala de
Conferências Fernand Braudel, sob o nome “O lugar da História Econômica
entre as Ciências Sociais”. O evento foi organizado pelo CAHIS – Centro de
Estudos de História do Departamento de História da FFLCH-USP e ocorreu
em 13 de outubro de 2008.
Palavras-chave: Keynesianismo; CEPAL; crises econômicas; métodos
históricos.
Abstract
This is a transcription of the records of the speech held at Fernand Braudel
conference room, under the name “The place of Economic History in the
Social Sciences”. The conference was demanded by CAHIS, DH-FFLCH-USP
and ocurred in October, 13th of 2008.
Keywords: Keynesianism; CEPAL; economic crisis; historical methods.
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Uma Outra História Econômica
Hoje falaremos sobre a história econômica, que é uma
outra história. Quando ela apareceu, era ela a história social,
mas prestou tão bons serviços que deu sentido a uma outra
história social, baseada no resultado de seus parâmetros o
suficiente para aparentemente abandoná-los. Falaremos
também de uma outra história econômica, de um tipo que
não possui muito espaço acadêmico. Nem por isso deixa de
ser interessante. Interessante lembra interesse. Ou como dizia
Kierkegaard, “INTER ESSE”, ou seja, é algo que “está entre”.
Não sou, não é você. É algo que modifica as nossas relações
e que me bloqueia de minha parte, e que bloqueia você, de
sua parte. A interpretação do fato mais individual em sua
aparência tem, portanto, esse muro ou essa folha de duratex –
não importa quão espesso – separando: interesse. Há quase
tantas linhas de interpretação historiográfica – as chamadas
escolas – quantos grupos sociais ou classes sociais que lutam
pela dominação na sociedade ou pela hegemonia dentro
dela.
Assim, o surgimento da história econômica se deu para
abrir um espaço fora da história política, a história dos heróis,
dos grandes homens, dos estadistas, e por que não dizer?, a
história dos políticos e de seu controle de aparato de Estado.
Essa grande história coadjuvada por biografias talvez fosse
uma mentira social mais extensa do que a velha história dos
padres, bombardeada pela ilustração dos séculos XVII e XVIII.
No entanto, também na história econômica não poderia
deixar de se refletir o interesse. Daí que se teve, dos primórdios
(1820-1840) da mesma, para a sua fase já adulta (1850-1914) o
surgimento

de

várias

correntes,

que

se

digladiavam,
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notadamente: (a) uma delas historista que fará a defesa e o
discurso do Estado Nacional e do povo-nação; (b) uma
história liberal, a realçar o indivíduo, o burguês, o empresário;
as instituições econômicas, como portos, ferrovias e grandes
empresas; particularmente os bancos; e (c) uma outra
corrente chamada marxista, que faria ou buscaria fazer uma
história das lutas das classes sociais e dos movimentos sociais,
pondo a ênfase não no indivíduo notável, mas na ação dos
grandes coletivos.
Os melhores trabalhos daquela historiografia históricoeconômica do século XIX referiam-se quase sempre ao
comércio, à agricultura e ao trabalho escravo. O Comitê
Executivo

da

Sociedade

Norte-Americana

Contra

a

Escravidão, por exemplo, produziu notáveis relatórios nos anos
(18)40, que podem ser considerados peças de história
econômica atual (estavam tratando de problema vivo no diaa-dia).
J.Elliot lançou em 1845 o seu Sistema de consolidação
da dívida flutuante nos EUA e Grã-Bretanha. J.L.Laughlin
publicou em 1897, a História do bimetalismo nos EUA.
W.G.Summer lançara no ano anterior a conhecida História dos
bancos nos EUA; e muitos outros.
Enquanto os historiadores individuais, ou aqueles que
faziam

parte

de

algum

coletivo

de

trabalho

mais

ideologicamente definido lançavam suas obras, a sociedade
das duas margens do Atlântico passava pelas transformações
mais vastas que já haviam sido presenciadas pela sociedade
humana. Com a segunda “revolução industrial” (1880-1930) o
mundo pareceu outro: motores a explosão, bombas de
gasolina, estradas de rodagem, arranha-céus, elevadores,
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energia elétrica, etc, dando centralidade de cena à
civilização norte-americana. Requeriam melhores explicações
das oportunidades humanas. Ao passo que a economia
buscava assessorar as instituições envolvidas em tal mudança,
a história econômica intentava descrevê-las e descobrir seus
mecanismos.

Dessa

forma,

os

métodos

artesanais

de

produção da análise objetiva precisavam ser melhorados e
até substituídos por “procedimentos de massa”, no estilo da
produção industrial, para o tratamento das informações. A
produção industrial requereu o desenvolvimento da estatística
e

da

probabilidade

como

disciplinas

efetivas

e

tal

desenvolvimento veio colocá-las também ao alcance das
ciências

sociais.

Assim,

nesse

mesmo

trecho

temporal,

surgiriam novos aparatos capazes de facilitar a descoberta –
para outros, inovação – de sentido, dentro da massa
aparentemente desordenada de fenômenos sociais. Burns,
Mitchell e Moore trabalhariam duro no aperfeiçoamento dos
fundamentos econométricos, criados pelos alemães Ernest
Engel e Adolf Schwabe. A metodologia básica para a
exploração quantitativa das relações entre a oferta e a
procura foi criada então. Levada para a análise da
agropecuária e das atividades empresariais no mercado
verificaram-se exitosas. Àqueles que resistiam à generalização
de tais métodos, era apresentada a pergunta óbvia: se uma
empresa aumenta seus ganhos com tais metodologias e
emprega parte do dinheiro para financiar a sua faculdade,
por que tais métodos não podem nela ser adotados?
A transformação imposta pela vida contribui não raro
para remover os piores dogmatismos. “Não há resposta que o
tempo não ultrapasse”. No caso da evolução metodológica,
a crise geral de 1929-1932 verificou-se ser excelente remédio.
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Maneiras de enfocar completamente superadas, focadas
num equilíbrio imaginário, numa imitação da mecânica física
e no desinteresse pelo societário viram-se – ao menos
temporariamente – varridas e lançadas fora. Respirou-se o ar
novo

da

liberdade

de

pensamento.

“Novos

tempos

demandam novas engenhocas”. Como seria de esperar, a
história econômica também iria se beneficiar da nova visão
crítica criada pelo vento da mudança.
Antecedentes da História Econômica
Nas

condições

da

chamada

primeira

revolução

industrial (1760-1840), o ambiente de trabalho fabril foi-se
deteriorando rapidamente, junto com o salário dos operários.
A situação era ainda pior nos países mais industrializados, ou
que estavam se industrializando mais rapidamente. Era a pior
de todas, portanto, na Escócia e na Inglaterra. Frederich
Engels, então um jovem representante comercial da firma de
seus pais e tios em Manchester, testemunhou semelhante
processo. Estava na moda que autoridades ou sociedades
benemerentes elaborassem relatórios sobre as situações fabris,
a vida miserável dos operários em bairros improvisados, etc.
Engels, lançando mão de tais relatórios produziu um livro que
se tornaria um clássico, chamado A situação da classe
trabalhadora na Inglaterra.
Nas décadas seguintes, o debate – tendo de um lado –
o movimento operário e socialista, e – do outro –, as
associações patronais e os intelectuais liberais, colocariam em
xeque o papel das nascentes ciências sociais, então em pleno
processo expansivo. Os grandes adversários do pensamento
liberal, fora do movimento operário, na época, eram os
membros da chamada escola histórica alemã. Partidários do
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chamado historismo, eles pertenciam a diversas correntes de
pensamento.

Contudo,

os

unia

a

idéia

de

que

o

conhecimento histórico era uma gnoseologia independente,
com traços de ser culturalmente acumulativa.
Os trabalhos historiográficos dos historistas valorizavam,
por isso, o fato histórico. Resistiam assim à escolha dos fatos o
que em breve os levou a querer preservar através da
copilação e da descrição minuciosa todo fato ocorrido. Os
historiadores já faziam a distinção entre fato ocorrido, fato
observado e fato (re)construído, ou construto. No entanto, em
seu afã de preservar a opinião e a capacidade de
interpretação futura, queriam mexer o menos possível nos
fatos conhecidos e tentar preservá-los todos. Esta tendência –
obviamente – os empurrou desde uma visão de síntese.
Gradualmente também os deslocou de sua intenção de
captar o estrutural dos fatos históricos para uma mera
descrição dos mesmos, onde acabavam por privilegiar os
fatos políticos (ou o aspecto político dos fatos). Desenvolveuse assim, muito, no século XIX, a história política.
Engels

discordava

dessa

atitude

dos

historistas.

Acreditava que a história política se tornava parcial e não
levava de modo algum a uma história estrutural. Ele apontava
o seu livro sobre a situação da classe trabalhadora como um
embrião da história que devia ser feita. Reconhecia as
limitações de tal trabalho, particularmente quanto às fontes
que julgava ainda insuficientes. Daí, preconizar esse trabalho
sistemático para produzir uma história econômica que
pudesse embasar socialmente a história política em expansão.
Como era socialista, Engels se preocupava com a elaboração
de uma história econômica da sociedade do ponto de vista
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do interesse dos trabalhadores. Nos anos 1870-1890, surgiram
nos

diferentes

intelectuais

partidos

que

se

operários

tornaram

europeus,

historiadores

grupos

de

econômicos,

elaborando textos, cursos para operários e trabalhos de
pesquisa sobre a formação da classe operária; a evolução
nacional e/ou internacional da classe; os mecanismos do
capital e da sociedade capitalista; a história sindical, etc. O
Partido Social-Democrata Alemão chegou a ter o mais
extenso trabalho desse tipo, com dezenas de círculos, institutos
de ensino, editoras, livrarias, etc.
Paralelo a esse desenvolvimento de uma história
econômica social, isto é, voltada para os trabalhadores como
força dinâmica da sociedade, os liberais continuavam
produzindo a sua história econômica, os historistas também
desenvolveram a sua etc. Havia assim uma luta de opiniões e
uma

ocupação

de

espaços

sociais

que

expressava

contradições de classe e uma busca pela hegemonia. No
entanto, a primeira guerra mundial poria fim a esta ampla
difusão democrática da luta pelo socialismo.
Nós conhecemos alguns historiadores econômicos que
participaram naqueles choques do século XIX e começos do
século XX, cujas obras ainda chegam até nós. Alguns
produziram
Mantoux

mesmo

reescreveu

textos
várias

clássicos.

Por

versões

do

exemplo,
seu

Paul

Revolução

industrial, entre 1895 e 1920. T.C.Clarke produziu seu livro sobre
a ferrovia norte-americana em 1892. G.K.Holmes escreveu
sobre a situação alimentar nos EUA (livro de 1916). E.R.Johnson
publicou em 1915 seu livro sobre o comércio interno e externo
nos EUA. Até chegar-se nestas listas de hoje com mais de mil
historiadores econômicos importantes nos EUA e na Europa,
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devemos recordar que nos faltam listas similares para Ásia,
África e América Latina. Devemos recordar também as
contribuições de Maximilian Carl Weber, Ernest Labrousse,
Gustav Schmoller, Wilhelm Oncken, Henri Seé, François
Simiand, Bertrán Nogaro e tantos outros.
No Brasil, no mesmo período, podemos destacar
Capistrano de Abreu, e J.F. Normano. Aqui predominou o
hábito da biografia. A história econômica brasileira iria
desenvolver-se a partir dos anos (19)30, com Roberto
Simonsen, Pompeu Accioly

Borges, Caio Prado Jr e alguns

outros. Nos EUA, ela também seria reativamente tardia,
aparecendo na virada do século XX, Contudo, ela se
desenvolveu mais nos EUA, no período subseqüente do que
faria aqui no Brasil. O nosso acanhamento na área de História
tem em geral como explicação a onipresença de um Estado
quase sempre repressor e patrão direto da maioria dos
intelectuais. Nesse sentido, a autocensura é um

fator

importante para a sobrevivência.
O impacto inicial da abstração e da dedução
Assim, os duelos importantes que se veria serem tratados
por todo o século XIX, para fixar as bases metodológicas das
chamadas ciências sociais, mas não apenas delas, foram de
dois tipos: (a) o conflito entre o método abstrato e dedutivo
contra o método da observação e da indução; e (b) o
conflito entre idealismo e (contra) materialismo. O triunfo da
burguesia, com as resoluções de 1789-1799 e 1830, levava os
seus intelectuais a acreditar na possibilidade, para não dizer
realidade, de uma ciência social unânime, que descrevesse
de modo tranqüilo a certeza, a superioridade e o domínio do
homem europeu e da cultura européia. Esta certeza era mais
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importante que a brecha entre idealismo e materialismo.
Todas as facções podiam se completar assim no domínio do
mundo.
No entanto, o conflito entre os métodos abstrato e
dedutivo, de um lado, e os observacionais e indutivos, do
outro, era mais difícil de ser esquecido. Tal conflito seria
aparentemente conciliado pela chamada “Escola Francesa”,
mas haveria de se ampliar no século XX, particularmente no
entre-guerras (1919-1939).
O regime de luta dessas duas metodologias dar-se-ia na
Economia Política, por haver sido a ciência social que mais se
desenvolver na época das revoluções burguesas (1750-1850).
O desfecho que ocorreu na Economia Política definiria a
situação – ao menos temporária – das demais “ciências
sociais”, que acompanhavam de perto seu desenvolvimento
para definir os seus próprios contornos. Aonde fosse a
Economia Política, iriam as demais disciplinas. Por exemplo,
não existia à época uma “ciência política”. Toda a “política”
estava contida, no século XIX, no desdobramento da História
Política, que resultava da metodologia da chamada Escola
Histórica Alemã. É evidente que o desenvolvimento dos
“métodos científicos” em luta poderia criar ou não um lugar
para

o

que

se

chamaria

no

século

XX

a

“Ciência

Política”(Politologia).
Adam

Smith

(1723-1790),

ao

reformular

a

teoria

econômica de Quesnais para os seus próprios objetivos,
diminuiu a importância do método dedutivo do mestre
francês, com a utilização do método histórico. Como se sabe,
o método histórico é muito mais observacional do que
abstrato ou dedutivo. A narração histórica era vista pelos
iluministas como algo suspeito. Voltaire chegou a qualificar a
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história de uma “disciplina dos padres”(católicos), porque as
fontes seriam fabricadas ou adulteradas, e os ensinamentos
mera armadilha do tipo bíblico para moralizar as vítimas da
igreja. No entanto, Adam Smith, que era ele próprio professor
de Moral, não dava tanta importância ao conselho de
Voltaire e de outros ilustrados. Smith não via como seria
possível atribuir confiabilidade a certos mecanismos expostos
como

teoria

econômica

sem

apoiá-los

em

aparentes

explicações históricas. Afastaram-se desse seu dualismo,
discípulos seus muito importantes, como David Ricardo (17721823) e Thomas Malthus (1766-1834). Muito mais dedutivos que
Smith, Malthus e Ricardo formaram a geração seguinte de
economistas ingleses, franceses e alemães, colocando o
método dedutivo e o método abstrativo no centro do modo
de pensar da Escola Clássica de Economia Política.
Assim, Stuart Mill (1806-1873), Fréderic Bastiat (1801-1850),
Yves Guyot (1843-1928) e outros aplicaram e desenvolveram
os métodos abstrato e dedutivo em seus trabalhos. A crítica
de seus oponentes considera que tais versões do abstratodedutivo ainda são mais rígidas que as de David Ricardo,
considerado

por

muitos

o

aperfeiçoador

de

inúmeras

deficiências do pensamento clássico.
O historiador econômico Alfred Sauvy (1898-1990)
considera importante nuançar as dificuldades dos clássicos
quando desenvolveram o método abstrato-dedutivo. Eles
enfrentavam

um

mundo

diferenciado,

com

(1)

documentação dispersa e de difícil acesso; (2) ausência de
acúmulo metodológico de pesquisa social; (3) uso quase
sempre da observação direta; e (4) inexistência ainda da
estatística como ciência. Para Sauvy, era assim natural que
um pesquisador buscasse abstrair e usar a via dedutiva,
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fundada em uma hipótese introspectiva com relação à
natureza humana. Elaboraram por esta estrada um homem
imaginário, cujos reflexos espelhavam a condição humana
suposta, e da qual os parâmetros abstrativos expeliam todos
os traços que não iriam interessar. Este modelo seria
ridicularizado pelos historistas como homo economicus. Ele
não existia em parte alguma e não podia ser observado. Era
abstrato, esquemático, um esqueleto, um boneco. Como tal
se prestava – no melhor estilo Robinson Crusuoe – às
maquinações do economista clássico. Ele permitia à Escola
Clássica omitir a observação dos fatos e dedicar-se àquilo que
era importante para a Escola Histórica Alemã, a saber, a
tentativa

de

elaborar

uma

explicação

histórica

dos

fenômenos observados, que a escola alemã considerava,
portanto, fatos reais.
Marx e Engels
Karl

Marx

chamava

“economistas

vulgares”

aos

partidários dos clássicos que eram seus contemporâneos,
como Frédéric Bastiat (1801-1850), Jean Baptiste Say (17671832) e outros. Considerava tais seguidores de Smith, Malthus e
Ricardo como simples superficialistas, prisioneiros teóricos do
fetichismo

econômico.

Seguindo

G.W.F.

Hegel,

Marx

considerava que os “vínculos reais estão escondidos sob as
aparências” e a pista deixada por Smith e Ricardo quanto às
contradições irreconciliáveis da sociedade industrial não eram
trabalhadas por aquele verdadeiro “feixe de estúpidos”. O
homem, para Marx, deveria seguir um outro caminho que não
aquele

apontado

consciência

crítica

pelas
se

aparências,
despertasse.

desde
A

partir

que

sua

da

sua

aproximação com Friedrich Engels, dedicaram-se os dois ao
estudo da Economia Política inglesa e puderam chegar a suas
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conclusões críticas já no chamado “Manifesto Comunista”, de
dezembro de 1847. Ali previam o ambiente da revolução de
1848, e apontavam a necessidade de uma saída da
sociedade do capital, para uma sociedade de trabalhadores.
Passaram ambos, após esta escolha, o resto de suas vidas
desenvolvendo e aperfeiçoando suas hipóteses para um novo
mundo, que mais tarde ficariam conhecidas como o
“marxismo”.
No entanto, o marxismo não era uma única doutrina
que apontava para o socialismo. Veja-se um dos fundadores
da econometria, o norte-americano Henry Ludwell Moore
(1869-1958), membro da escola de Lausanne, e Knut Wicksell
(1851-1926), também neoclássico; eram ambos socialistas não
marxistas.
O marxismo ocupa um lugar próprio dentre as doutrinas
socialistas. Muito da sua especificidade resulta do método
independente que Marx buscou construir. Sendo ele próprio
filósofo, tinha sólida experiência nos métodos abstrato e
dedutivo. No entanto, reconhecendo a importância do
concreto para as ciências sociais, tratou de embasar sua
economia política nas duas margens, adotando a dialética
de Hegel como um dos métodos da mesma. Através de
categorias duais, que só existem e se consideram em sua
oposição perpétua em relação aos fenômenos, buscou
elaborar uma posição que ultrapassasse tanto o dedutivo
quanto o indutivo. Considerando ambas as categorias como
componentes básicas do conhecimento científico, Marx as
concebe como um produto do conhecimento acumulado
historicamente, até a sociedade industrial. Nesse sentido, o
conteúdo de tais categorias não é perene, mas se transforma
no processo histórico do conhecimento. Cada ciência tem
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suas categorias peculiares, mas há categorias que abarcam
grupos de ciências e até aquelas que se referem ao
conhecimento em seu conjunto.
A apreensão do conhecimento se dá como um
movimento de superação desde uma categoria até a outra
de seu par. Desta forma, não seria para Marx e Engels possível
supor uma ciência econômica com métodos exclusivamente
dedutivos ou indutivos. Isto seria uma percepção superficial e,
portanto, “vulgar”. Assim, a economia política marxista é
normativa, mas – pelo menos para seus fundadores – ela
reconstrói os seus princípios de acordo com a transformação
da realidade social, que deve expressar. Nesse sentido, o
marxismo

seria

apenas

um

método

para

a

ação

transformadora.
Dessa maneira,a determinação das categorias gerais
da Economia Política, no entender de Marx e Engels, é um
processo

que

se

dá

sem

cessar,

acompanhando

o

enriquecimento do referido método dialético. Qualquer
formulação que se faça das categorias será sempre provisória.
Isto porque a realidade está em movimento, isto é, em
transformação. Tal inclui, portanto, as próprias interpretações
dos fundadores do marxismo, que viam sua leitura da
realidade

como

uma sucessão

de

atos

provisórios.

A

especificação por eles de categorias lógico-cognitivas da
dialética, como espaço, tempo, função, especificação,
magnitude, causalidade, etc e seus opostos, expressava uma
abordagem científica de sua época e das relações sociais de
força que ali se continham. E que consequentemente,
deveriam continuar a se reler em seu processo de mudança.
É muito difícil conceber o marxismo sem a dialética e
talvez seja ainda mais difícil compreender ou dominar o
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método dialético. Ele compreende uma maneira de entender
e de pensar o mundo que é muito diferente das lógicas
correntes. Talvez por isso seja mais comum encontrarem-se
discípulos de Marx e Engels que conhecem a letra do que eles
afirmaram, mas não são capazes de proceder como eles,
produzindo seus pensamentos de modo dialético. Isso dificulta
colocar o marxismo num lugar definido quanto ao seu
potencial, que pode considerar-se haver-se esgotado ou não.
No entanto, nos séculos XIX e XX a Economia Política Marxista
deu uma enorme contribuição ao estabelecimento de outras
áreas, como a História Econômica, a Geografia Econômica, a
Geografia Humana, a Sociologia, etc. Certamente, a escola
marxista e a escola histórica alemã foram as principais forças
responsáveis por moldar as ciências sociais tal como elas
existem hoje, e isto não é mérito pequeno.
As categorias dialéticas podem ser entendidas como
lógica ou como gnoseologia para os discípulos do marxismo.
Nesse caso, as categorias com o mesmo nome não são
exatamente a mesma coisa. Na lógica dialética, por exemplo,
as inferências dedutivas montam a 16 tipos, mas as inferências
indutivas são também 16 em suas modalidades.
O Historismo da Escola Alemã
Embora os membros da Escola Alemã (historistas)
considerassem o resultado do trabalho dos clássicos algo bem
próximo a um “pensamento de igreja”, a Escola Clássica se
consolidou, omitindo a observação dos fatos. Assenhorandose de uma séria de mecanismos com que explicava o
funcionamento econômico das sociedades, os clássicos
atribuíram-lhe caráter de universalidade e generalidade.
Podendo assim explicar o presente, o passado e o futuro, o
homo oeconomicus podia servir da base ideológica para o
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indivíduo comum das ruas, justificando-lhe o interesse pessoal
e o fato de poupar a si mesmo ante supostas obrigações
sociais. Assim, a Economia Política clássica não iria observar as
pessoas

comuns,

mas

traçar-lhes

um

comportamento

hipotético. As leis da ciência econômica nada mais são que
deduções lógicas tiradas umas das outras, até formar um
sistema.
São traços dessa ciência econômica hipotética dos
clássicos: (a) a sociedade é uma sociedade de mercado
(cada vez mais) livre e, portanto, baseada na competição; (b)
o homem é um ser racional impulsionado principalmente pelo
seu interesse pessoal; (c) tal homem é capaz de maximizar sua
posição (minimizar os erros que comete); (d) essa sociedade
parece haver chegado a um estado em que não mais
mudará; apenas se aperfeiçoará.
Então, essa espécie de elogio ao homem livre de certas
regiões ocidentais era o resultado possível das elucubrações
da Escola Clássica e seriam retomadas mais tarde pela
chamada Escola Neoclássica, para defendê-la dos ataques
duros da Escola Histórica Alemã e dos partidários de Karl Marx.
O fisiologista Claude Bernard (1813-1878), considerado
um dos mais importantes cientistas do século XIX, demarcou a
pesquisa científica como caracterizada por quatro operações
separadas e sucessivas: (1) observação; (2) construção de
uma hipótese acerca do observado pela via indutiva; (3)
aplicação lógica da hipótese pela via dedutiva a um fato
particular; e (4) verificação pela comparação dos resultados
obtidos com a realidade dos fenômenos implicados. O
argumento de Claude Bernard indica as pernas curtas da
metodologia dos clássicos. As relações contraditórias da
dedução e da indução as opõem, mas elas só podem existir
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juntas. Isso daria origem à chamada Escola Francesa, dita de
conciliação. Mas esta escola seria logo combatida, por
aqueles que não desejavam quaisquer cooperações entre o
dedutivo e o indutivo. Seguindo o espírito de Malthus e de
Ricardo, a Escola Clássica desprezou a observação e a
indução e valorizou apenas a abstração e a dedução. Seria
possível à geração seguinte de economistas clássicos haver
corrigido a rota de sua metodologia, caso houvessem
observado (a observação!) as novas elaborações intelectuais
que os rodeavam. No entanto, como é bem característico dos
discípulos, não quiseram nada aprender do pensamento
diferente que lhes era coetâneo. Certamente, para esta
segunda geração, já não se pode aplicar os critérios de
relativização

elaborados

por

Alfred

Sauvy.

Deve-se

reconhecer que ela foi efetivamente ultrapassada pelo seu
modo de pensar e pesquisar. Desde que seus adversários
puderam caracterizar o fundamento arbitrário de numerosas
de suas escolhas, o alcance das mesmas se tornou limitado e
outras hipóteses explicativas viriam a ganhar força.
A Escola Histórica Alemã, por exemplo, era uma
corrente

de

pensamento

formada

basicamente

por

economistas alemãos que se tornaram historiadores, ao longo
dos seus trabalhos. Seus expoentes foram Wilhelm Georg
Friedrich Roscher (1817-1894), Karl Gustav Adolf Knies (18211898), o jovem líder do grupo Gustav von Schmoller (18381917) e o conhecido George H. Hildebrand (1824-1899). Os
membros da escola histórica consideravam o conceito
dedutivo uma visão mecanicista da ciência. Eles buscaram
demonstrar que há um entretecido entre teoria e realidade –
à medida em que uma investigação avança – que não dá
lugar para uma realidade que se explica pela teoria. Para
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Schmoller, a teoria deriva de aspectos gerais e não explica
senão fiapos da realidade observada, que são gerais, mas
não permitem penetrar os traços concretos, singulares e
particulares de qualquer fenômeno. Os historiadores – no lugar
da

situação

economia

a

em

abstrato

estudar

–

do

funcionamento

preferiram

sempre

de

uma

estudar

as

economias efetivamente existentes, formulando a chamada
Economia Nacional e valorizando as particularidades ou
diferenças

que

pareciam

derivar

de

cada

modelo

institucional, da cultura, do povo local, etc. Ao criticar que a
ciência econômica seja derivada de um perfil psicológico
teórico, foram levados a negar as proposições daí resultantes
como universais ou gerais. Obviamente, tiveram que chegar
ao método abstrato dedutivo e propor a sua substituição por
um método de investigação baseado na História.
Para os historistas, qualquer comportamento individual
ou sectário terá que variar em sua combinação com outras
necessidades e atitudes, em grau e intensidade, ao longo do
tempo ou em momentos diferentes. Karl Gustav Knies chegou
a escrever: “Representar o homem como imutável e movido
de impulso universal, em sua atividade econômica, por
motivos puramente egoístas, seria o mesmo que negar-lhe
todo motivo melhor ou mais elevado em qualquer dos seus
empreendimentos, e equivaleria a dizer que o homem possui
uma série de centros de atividade psíquica que funcionam
independentemente uns dos outros.”
Hildebrand negaria a base da Escola Clássica, qual seja,
a

existência

substituindo-as

de

leis

por

naturais,
leis

imutáveis,

sociais

e

e

universais,

dinâmicas

de

desenvolvimento. Caracterizou ele a ciência econômica
como

“uma

doutrina

(em

mudança)

das

leis

de
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desenvolvimento econômico das nações”. Os historistas
também

consideram

uma

observação

histórica

o

desenvolvimento da sociedade através de certas etapas, que
certamente

expressava

um

aperfeiçoamento

societário

crescente. Karl Bücher, por exemplo, adotou uma teoria do
progresso

na

história,

que

compreendia

os

seguintes

momentos: (a) uma economia doméstica; (b) uma economia
citadina; (c) uma economia nacional; que corresponderia ao
mundo resultante da revolução industrial (1760-1840).
Os historistas geralmente são criticados por valorizar em
excesso o singular e o particular, chegando ao ponto de
tender da explicação econômica para um excesso de
reconstrução de fatos políticos e uma sobrevaloração do
Estado. Frederich Engels disse deles que haviam percorrido o
caminho da história econômica até a história política, mas
que não era possível esta sem aquela. O público da época,
no entanto, parece haver feito uma certa confusão entre a
Escola Histórica Alemã e o Comunismo Científico de K. Marx
(1818-1883) e Friederich Engels (1820-1895). Criariam estes a
sua própria metodologia, baseada no método dialético de
G.W.F. Hegel (1770-1830), o filósofo mais importante do
Romantismo. Chamaram-na materialismo histórico, método
que granjeou enorme simpatia por pretender (a) representar
adequadamente as “leis da dinâmica social”; e (b) ser
expressão dos interesses dos trabalhadores e de uma
revolução socialista. Graças a este segundo ponto, Marx e
Engels envolveram-se em uma luta de opiniões com os liberais
clássicos, partidários do ajuste automático pelo mercado, e os
historistas do outro lado, que em tese estavam-lhes mais
próximo. Ao lado da história econômica muito forte da Escola
Histórica Alemã, cresceu nos partidos operários e nos
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sindicatos uma história marxista, que valorizava a revolução
industrial e a formação da classe operária industrial. Nos
principais

partidos

operários

criaram-se

“seções’

de

historiadores econômicos, capazes de ensinar a história dos
trabalhadores e os principais preceitos da contradição entre
capital e trabalho. Esta história econômica ligada aos
operários é vista como um dos elementos formadores da
hegemonia socialista no movimento de massas dos países
industrializados

(1880-1914).

Somente

a

destruição

física

causada pela 1ª guerra mundial foi capaz de atalhar aquela
chamada “marcha para o socialismo”.
A crítica de Engels, em certa medida, antecipava o
destino a seguir pela escola histórica alemã. Os seus membros
gozavam de enorme liberdade intelectual e aparentemente
não

estavam

interessados

em

constituir

uma

doutrina

fechada. Em parte por isso tenderam cada vez mais para
opiniões diferenciadas entre si. Houve quase uma versão de
historismo para cada historiador historista (1848-1930). Esta
escola suavizou o rigor antes atribuído a supostas leis
econômicas e destacou a importância da relativização
histórica dos fenômenos sociais, afastando as ciências sociais
das explicações naturistas. Quer isso seja bom ou mau, foi o
que ela fez. Contribuiu assim, através de personalidades fortes
como Karl Wilhelm Bücher (1847-1930) e Werner Sombart (18631941) para reduzir a importância do doutrinarismo e dos
esquemas

absolutos.

Muitos

notáveis

estruturalistas

e

formuladores da Economia do Bem-Estar (1905-1950) foram
membros ou discípulos dos historistas, como E. Demoulin, Paul
de Rosiers (1857-1934, Adolph Wagner, o famoso “socialista de
cátedra”(1835-1917),

Ludwig

von

Brentano

(1844-1931)
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Clement Juglar (1819-1905), Georg Friedrich List (1789-1846) e
tantos outros.
Marc Bloch taxou as obras dos historistas de simples
“manobras de erudição”. No entanto, uma opinião mais
correta reconheceria como elemento adicional explicativo da
diluição da escola historista o desenvolvimento da estatística
como disciplina. Sendo fortes defensores do método de
observação, os historistas trataram o fato como algo ocorrido
e/ou algo reconstruído. As relações entre os fatos ocorridos
podia levar a uma rede reconstrutiva de fatos ocultos, e
seriam estes fatos reconstruídos ou construtos. Dessa maneira,
era necessário buscar descrever a maior quantidade possível
de fatos, deixando sua interpretação não raro para aqueles
que tal desejassem ou necessitassem fazer. Por este modo,
para evitar teorias fabricadas, os historistas levavam o fato ao
altar. O fato era cultuado porque ele decorria ou necessitava
de observação direta. Ora, a consolidação dos métodos
estatísticos e do cálculo das probabilidades permitiria avançar
em muito na ciência social com a observação indireta. Isso
dava uma nova oportunidade a diferentes teorias para serem
testadas ou comparadas através de hipóteses, e levava a
própria formulação da hipótese a um novo patamar, no
campo dos estudos sociais. Surgia a possibilidade de testar as
observações

disponíveis

como

amostras

e

atribuir-lhes

condições aleatórias para submetê-las a análise probabilística.
Dessa forma, o desenvolvimento da teoria da hipótese pelo
engenheiro

Charles

Renouvier

(1815-1903)

pode

ser

incorporado também às disciplinas sociais, abrindo-se vastas
possibilidades que dispensariam certamente “manobras de
erudição”. Não se pode, pois, negar que houvessem os
historistas

contribuído

para

expandir

a

mentalidade
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observativa em ciência e para a adoção da estatística
inferencial na ciência social.
A utilidade marginal
León Walras (1831-1910), W. Stanley Jevons (1835-1882) e
Karl Menger (1840-1921) criaram um caminho matemático
para sustentar a teoria individualista da psicologia do homo
oeconomicus através da chamada teoria da utilidade
marginal.

Ela

permitiu

fundar

a

microeconomia

contemporânea, com base na análise circunstanciada da
procura. Não se sabe ao certo em que extensão cada qual
deles apoiou-se ou não na chamada lei dos rendimentos
marginais decrescentes (1854), que havia sido elaborada por
um obscuro funcionário público da Prússia, Hermann Heinrich
Gossen. Os especialistas em matemática costumam dizer que,
antes de tentar solucionar um problema fora da matemática,
é bom olhar uma lista das criações da sua época no campo
da mesma, pois lá estará a solução que lhe serve. Talvez haja
sido isso. Alguém, ou todos os três, acharam a solução de
Gossen e resolveram estendê-la para todo o campo da
Economia. A idéia da utilidade marginal é até simples. O
exemplo que sempre é dado é o da fatia de pão. Qualquer
pessoa com fome estará disposta a pagar um preço p1 por
uma fatia a1 de pão, que é um preço alto, porque para tal
pessoa a utilidade da mesma é alta. E assim por fatias
sucessivas a2, a3, a4, ..., a100, onde certamente a utilidade de
tal fatia haver-se-á tornado negativa, e seu preço negativo.
A aplicação do cálculo marginal à Economia Política
permitiu livrar a mesma do termo “Política”, através do que se
chamou revolução marginalista. Desta feita, a nova escola de
Lausanne, de Viena e de Londres, chamada novo-clássica ou
neo-clássica,

parecia

permitir

efetivar

todo

o

debate
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econômico,

através

apenas

de

métodos

matemáticos,

banindo para sempre a história e a sociologia da mesma.
Estava dada uma resposta dura às críticas dos marxistas e dos
historistas. No entanto, estes logo perceberiam a confusão que
os liberais procuraram fazer entre cálculo marginal e teoria
econômica marginalista. Nem tudo da matemática podia ser
incorporado à economia, sob pena de voltar a descrever
uma economia hipotética puramente dedutiva, de quê o
caráter normativo devia tornar-se uma vez mais suspeitoso.
Uma opinião parcial não se torna mais geral porque se lhe dê
uma formulação genérica, ou porque se embuta em uma
equação.

É

correspondam

crucial
a

que

testes

as

das

demonstrações
observações

analíticas

empíricas.

O

desprezo dessa regra limitou em seu desenvolvimento posterior
a escola neo-clássica. Alfred Marshall (1842-1924), Knut
Wicksell (1851-1926) e outros, ainda fizeram avançar tal;
corrente, mas ela ver-se-ia bloqueada pela sua insistência em
ignorar

fatos

políticos

e

as

perturbações

dos

ciclos

econômicos.
O exemplo do pão a1,...,a100, que se deu anteriormente
expressa a característica da utilidade marginal: para uma
pessoa, a utilidade marginal de um artigo diminui com cada
aumento na quantidade que de tal artigo tenha. Isso leva à
relação entre utilidade e preço. Ela se dá entre o preço e a
utilidade marginal. Se alguém paga 5 reais por um quilo de
pão francês, mas não se interessa por pagar 8 reais por dois
quilos, percebe-se que em sua opinião a utilidade marginal do
pão está bem próxima ao preço do mesmo. Daí a conclusão
daqueles estudiosos de que o preço da mercadoria mede
aproximadamente a utilidade marginal que a mesma tem
para o comprador. Ou seja, o preço de uma mercadoria
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expressa grosseiramente a sua utilidade marginal naquele
mercado. É claro que os artigos essenciais de que depende a
sobrevivência individual têm uma utilidade muito maior. Por
isso

são

produzidos

Consequentemente,

em
uma

quantidade
quantidade

muito

maior.

adicional

de

semelhante artigo – como o pão – não altera muito a sua
procura e espelha portanto a sua utilidade marginal. E daí
expressa-se seu preço.
Dessa forma, quanto mais é marginal um comprador,
mais ele medita e vacila em fazer aquela compra que seria,
para o vendedor, uma venda adicional e, portanto, marginal.
Assim, são os compradores marginais os que mais formam o
preço de uma venda ou várias vendas na margem da oferta.
Portanto, são eles que formam o preço da produção
continuada e por extensão de toda a oferta efetuada
daquele artigo.
Para o economista marginalista, a efetuação ou
realização de todas as ofertas na margem explica a formação
de todos os preços, inclusive de fatores de produção como a
força de trabalho. O patrão não contratará um trabalhador
adicional se não estiver convencido de que a utilidade de seu
trabalho

(que

está

na

margem)

corresponde

aproximadamente ao seu salário. O economista marginalista
está certo também que consumidores, empresários, etc.
trabalham com semelhante cálculo marginal e não com
cálculos médios puramente matemáticos, que lhes garantam
“margens

de

comparação

ganho
com

”verdadeiramente
lucubrações

leoninas,

marginalistas.

em
Estão

convencidos, eles, que tal refinamento de raciocínio não seja
um retorno ao homo oeconomicus, mas uma expressão dos
objetivos e dos métodos do negociante que existia em 1880
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ou em 1980. Caberia lembrar aqui a crítica dos historistas às
descobertas de “lei naturais”, que regeriam os mercados
imunes às mudanças temporais, institucionais e culturais.
Elaboraram os marginalistas, também, o conceito de
utilidade derivada, quando o ganho de produzir ou efetuar
uma utilidade alimenta a busca de outra utilidade. Dando
conseqüência a estes raciocínios, foram construídas as teorias
sobre a utilidade decrescente do dinheiro, sobre o custo
marginal, sobre a margem de produção, as variações no nível
dos preços, etc.
Do Abstrato ao Concreto
A história estrutural ou institucional dos historistas insistiu
em que se recolhessem todos os fenômenos observáveis. Com
o uso da estatística, as medidas frias por elas oferecidas
permitiriam ainda trabalhar com mais rigor na reconstituição
do fato histórico, atribuindo-lhe tanto quanto possível de um
ambiente vivo e de uma força animadora. A ambição do
historiador de obter um retrato, tanto vivo, tanto dinâmico
quanto possível, do processo histórico é louvável, e se constitui
a fonte de progressão de suas metodologias. Ela, contudo,
não deve nos enganar muito sobre o que pode ser obtido, e
deve mesmo nos afastar da tentação de desqualificar o
trabalho alheio.
Os marxistas, mesmo os seguidores de Engels, intentaram
muito pouco a aproximação de métodos dedutivos e
indutivos. Foi a chamada “Escola Francesa” (1890-1940) que se
dedicaria a esta tarefa, apenas com um sucesso que se pode
chamar relativo. Depois dela, a luta iria tornar-se talvez mais
profunda. Auguste Étienne Joseph Béchaux (1854-1922),
economista liberal, julgou haver logrado a escola francesa
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não só uma aproximação útil dos dois métodos, como aberto
o caminho à superação do nível anterior da história
econômica. Henri Pirenne (1862-1935), historiador belga, Ernest
Labrousse (1895-1988), e tantos outros, indicaria o nível
alcançado, graças ao trabalho conciliador de Paul LeroyBeaulieu (1843-1916). Na verdade, a leitura de Leroy-Beaulieu
indica uma recuperação da teoria das leis econômicas
naturais, que poderiam ser verificadas a partir da observação.
A observação e a comparação dos fenômenos econômicos
permite portanto ao historiador verificar o “desvio” da
sociedade real quanto à posição que a mesma deveria
efetivamente ocupar, facultando-se a partir daí uma síntese
interpretativa pelo mesmo.
H. Michel, Charles Renouvin, P. Archambault, Eduard
Demolin, Paul de Rousiers, entre outros, responderiam por
diferentes ramos da escola francesa, que com o tempo foi-se
tornando diluída. O limite de sua influência é geralmente
identificado como o segundo conflito mundial. Muitos de seus
membros também haviam pertencido à escola histórica e à
elaboração da economia do bem-estar, o que coloca certa
dificuldade para uma identificação “pura”. O individualismo
moderado da escola francesa permitiu “pontes” para outras
correntes estruturalistas, então em formação na Europa.
Um desses importantes estruturalistas, da chamada
Escola de Estocolmo, Gunnar Myrdal (1898-1987) pontuaria
que a Escola Clássica e os seus sucessores elaboraram, na
verdade, “monstruosidades” que gostariam de apresentar
como “sínteses” capazes de durar. No entanto, para quê
classificá-las

de

“sínteses”?

Tratava-se

de

uma

escola

decadente, que buscava ilustrar com “exemplos práticos”
princípios

estabelecidos

exclusivamente

com

base

na
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dedução. Seus discípulos agarravam-se a tais exemplos, que
nada

tinham

a

ver

com

a

teoria

que

sustentavam

aparentemente. Foram ali encaixados, mas dela não faziam
parte. Eram tais teorias “paródias sem valor”, cujo único ponto
forte consistia em ocultar que se tratassem de meras hipóteses,
no fundo, que desconheciam o fundo real das coisas.
Com o desenvolvimento da Escola Neoclássica na
Economia Política (1870-1930), que buscava combater a
crescente influência das correntes marxista, historista, etc, no
pensamento econômico, o conflito seria renovado, agora
com a luta entre o método abstrato e o método concreto.
Joseph Schumpeter (1883-1950) havia dito que a história
histórica havia assaltado uma fortaleza (a escola clássica)
defendida por inválidos. Isso certamente se deveu ao enorme
desenvolvimento da ciência em geral, que desbordou
aqueles que haviam ficado aferrados a posições anteriores. A
escola neoclássica retomaria a independência dos clássicos,
ao considerar logo o trabalho de seus membros como obra
definitiva. Diria Leon Walras, de seu trabalho: “levou de cem a
cento e cinqüenta ou duzentos anos para a astronomia de
Newton e Laplace, e para a mecânica de Galileu tornar-se a
mecânica de d’Alambert e Lagrange. Por outro lado, menos
de um século se passou entre a publicação da obra de Adam
Smith e as contribuições de Counot, Jevon e a minha.” Ao
confundir a sua própria posição com a verdade científica, o
investigador, na verdade, está a empobrecer as possibilidades
da ciência que busca praticar.
No

entanto,

o

potencial

de

partida

da

escola

neoclássica (ou austríaca) havia sido bom. Eles haviam
identificado os métodos psicológico e matemático, através de
estudiosos que, trabalhando independentemente, chegaram
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em 1871 a resultados convergentes. Haviam sido eles Stanley
Jevons, Leon Walras e Carl Menger. Devido ao caráter
matemático da obra de Walras, ela levou algum tempo para
ser percebida como algo que não podia ser reduzido a uma
apresentação algébrica da teoria dos clássicos. Em conjunto,
apresentaram eles (a) uma teoria do processo causal que leva
ao equilíbrio; e (b) o esquema de equilíbrio geral, através de
equações.

Indução e Dedução

Carl Menger, da escola austríaca, e Gustav von
Schmoller, da escola histórica, terminaram por conciliar seus
partidarismos atribuindo à dedução e à indução papéis
independentes e completantes, como métodos de pesquisa.
Karl Wilhelm Bücher (1900) diria, na virada do século, que a
estatística era o melhor procedimento indutivo a aplicar-se na
ciência, mas à época, segundo ele, não era “o bastante sutil
e penetrante” para competir com a popularidade da
dedução. Como Alfred Marshall usasse o seu prestígio para
atribuir um lugar à História, em apoio à “análise científica”,
pode-se compreender o relativo apaziguamento conseguido
pela

chamada

escola

francesa.

A

escola

neoclássica

separaria a Economia em campos: economia pura; economia
aplicada; e arte econômica. Com isso, podia desinteressar-se
da história econômica e seu modo conflituoso. A indução
ficaria desterrada para a economia aplicada, área de síntese
capaz de misturar-se com a sociologia, a história, a política, a
geografia, etc. Quanto à arte econômica, ela compreendia a
aplicação das “idéias sublimes” da economia pura, enquanto
regras, ao reino inferior da política econômica. Apesar de uma
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certa aristocratização do campo, cada pesquisador podia
assim seguir sua vocação e o método de sua preferência,
trocando-se a hostilização mútua por um sentimento mítico de
pesquisas que visavam se completar.
No entanto, seguiam existindo aqueles que viam o
mundo neoclássico, com suas teorias sem atrito e sem paralelo
no

mundo

real, com

a

persistência

da

tentativa

de

deliberadamente confundir uma hipótese com a descrição
da realidade. Por exemplo, a hipótese da competição
absoluta não é uma necessidade lógica. Expressa apenas
simplificação facilitadora da descrição matemática dos
neoclássicos.

Começavam

a

aparecer

os

economistas

estruturalistas, que buscariam testar toda e qualquer hipótese
teórica no contexto das contradições dos fatos, para refazer a
hipótese e a teoria, seguindo imposições bem coerentes e
definidas. Louis De Broglie (1892-1987), o grande físico,
chamava a atenção de que os grandes edifícios teóricos, que
abrem caminho à experimentação, são em geral erguidos por
pensadores que não têm talento matemático. E que é raro
grande intuição na maioria dos matemáticos talentosos.
Portanto, a liberdade do investigador para escolher a área de
trabalho e o método de sua preferência não deve ser
negada. Aliás, o objetivo da pesquisa é que se produzam dela
invenções, descobertas, coisas novas enfim, que não eram
antes conhecidas. Desta forma, como tal não iria afetar os
próprios métodos dos pesquisadores?
Deve-se, pois evitar a posição dogmática e o excesso
do “espírito de escola”. É melhor flexibilidade mental,
paciência, tolerância e um esforço para se compreender
aquilo que não se compreende. Todas as coisas que podem
ser medidas irão necessitar de métodos quantitativos. Isso não
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se aplica, contudo, ao que se encontrará junto, e que não
pode efetivamente ser medido. Deste modo, a elaboração
de uma tese qualquer, que se enquadre ou não em uma
teoria conhecida, deve levar à elaboração de uma hipótese
e à escolha de um método, para comprovar ou não essa
hipótese; e daí, limitar ou confirmar – em parte ou no todo – a
tese. Este caminho de procedimento é o que mais se
aproxima de uma abordagem científica.
A valorização da matemática como método pela
escola neoclássica deveu-se ao poder da mesma como
procedimento dedutivo. Mas o perigo da prova dedutiva não
depende do método usado – lógica comum ou matemática –
. Depende do valor das premissas tomadas. Daí a importância
do reconhecimento da instância empírica, qual seja, da
necessidade de qualificar o valor das premissas e, quando for
o caso, até mesmo criar meios de medir o grau das mesmas
no fenômeno considerado. De certa forma pode-se ver aqui
um certo deslocamento do papel da matemática como
método, desde os neoclássicos até os estruturalistas. Para os
neoclássicos, a matemática oferece um tratamento mais
seguro da construção de uma economia pura. Para os
estruturalistas, a força da mesma não está em seu poder
dedutivo para trato teórico, mas como coadjuvante de
procedimento de teste para o estudo de relações particulares
muito concretas. Nesse caso, a matemática assessora o
procedimento de xeque da possível generalização por
indução no nível empírico.
Um

número

não pequeno

de

pesquisadores,

no

entanto, continuava convencido de que, apesar da hipótese
hedonística

e

psicológica

corresponder

a

um

homem

imaginário, os problemas por ela levantados faziam parte da
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vida real, embora não esgotasse as questões por ela
apresentadas.
A

irreversibilidade

dos

fenômenos

sociais

recusa

certamente a hipótese elaborada para um fenômeno, ou a
interdependência de fenômenos, que tenha a pretensão de
descrevê-los corretamente. As observações de Max Weber
(1864-1920) sobre a natureza desigual da estrutura social; de
Karl Marx e F. Engels sobre as contradições societárias; de
François Perroux sobre as desigualdades econômicas num
contexto de racionalidade atribuída, de igualdade entre os
indivíduos e concorrência perfeita. Nada disso é encontrado
na prática social.

O Historismo como um Todo
O historismo é tratado com muita confusão, mas ele,
certamente, confuso não é. É historismo toda concepção que
privilegia (a) o desenvolvimento, (b) a História, (c) a
acumulação, por uma espécie de densidade, da experiência,
da vivência, do conhecimento obtido pelo estar na história e
pelo viver na história.
As sociedades anteriores ao calendário solar não
acreditavam na acumulação de experiência através do
existir, ou do estar na história. O calendário lunar induzia à
circularidade

e,

consequentemente,

à

crença

de

um

movimento circular, onde tudo depois de um ponto, retornaria
ao começo, ou a um começo.
Com

o

processo

de

formação

da

ideologia

contemporânea na época do Iluminismo (século XVIII), o
historismo criou-se a partir de diversos pensadores, carregando
o conceito de irrepetibilidade dos fatos históricos e daí a
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evolução da humanidade, sob a forma de uma voluta
ascendente. Esta só na aparência passava pelo mesmo ponto
anterior. “A história não se repete”, eis a divisa do historismo.
Dessa forma, o historismo compreende uma forma de método
dialético, em que: (a) tudo se transforma e tende a evoluir,
não há volta ao passado; (b) há uma acumulação da
experiência histórica que se transfere para as novas gerações.
Estas partem sempre de patamares mais elevados, que
expressam sua vivência como uma experiência histórica
acumulada.
Desta forma, toda a mudança é história; toda a
experiência se situa no processo social de desenvolvimento e,
consequentemente, é história, ou seja, vivência acumulada. A
ciência, o conhecimento, etc, se fazem na história e só
podem ser entendidos e reelaborados de forma profunda a
partir do conhecimento de seu desenvolvimento específico,
que é história. Assim, não custa esforço particular perceber-se
que, para o pensador historista, a “história é a mestra de todas
as ciências” porque, cada ciência só pode ser entendida (ou
incorporada) através da história dela mesma, ou seja, sua
historicidade (verdade histórica) enquanto ciência.
Disso tudo não requer agora maior esforço entender
que somente o estudo da história de um fenômeno leva
efetivamente à sua compreensão. Sendo todo o fenômeno
em sua parte história, a história dos fenômenos é histórica, isto
é, compreensível pelo estudo de seu desenvolvimento. Daí
que os historistas em suas diferentes correntes de opinião
hajam pertencido a apenas duas posições metodológicas ou
flutuando de uma para a outra: (1) histórico-lógica; e (2)
lógico-histórica. Dito de outra maneira, ou a massa de
eventos, ou fenômenos que é incompreensível, leva, à
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produção de uma razão, à produção de uma certa lógica
redutora e retora (histórico-lógica); ou a aplicação de uma
razão historicamente elevada – acumulada socialmente
numa

situação

dada

–

leva

à

ordenação

de

fatos,

aparentemente ao acaso. Ambas as posições parecem a
mesma coisa, mas não são. A primeira corrente foi mais
radicalmente historista e viveu uma luta mais exacerbada
contra os abstracionistas e dedutivistas. Quanto à segunda
corrente, ela atribuía aqui e li um certo papel positivo para a
abstração e a dedução, em grau diferente – é claro –
enquanto opinião de seus membros. Consideravam que
faltava alguma ciência à indução.
Assim que as ciências tenderam a se independizar, à
medida que se tornavam mais complexas (1830-1930),
particularmente nas ciências sociais, verificou-se que a
estatística

veio

ocupar

aquela lacuna

apontada

pela

segunda corrente. A estatística (1870-1930) logrou em sua
consolidação desdobrar-se em dois níveis: (a) tornou-se
inferencial, ao associar-se ao cálculo de probabilidades; (b)
tornou-se vinculada às ciências, sociais, ao criar inúmeras
soluções específicas para esse ramo de ciências. Por exemplo,
Verhulst

criou

as

curvas

logísticas

para

descrever

as

transformações demográficas do mundo industrial e viabilizar
a base para a chamada teoria da transição demográfica.
Hoje não seria exagero falar-se em estatística histórica, ou
estatística sociológica, ao lado da estatística econômica ou
estatística biológica, etc.
A solução de Verhulst, é claro, não ficou confinada à
demografia. As curvas logísticas são amplamente utilizadas na
descrição e análise socioeconômica, viabilizando elementos
analíticos para estudos específicos da história econômica.
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Não se deve esquecer que o desenvolvimento da estatística
para as ciências sociais foi um resultado das concepções
historistas, e sua luta para viabilizar crescente metodologia de
base

indutiva.

A

intransigente

defesa

do

método

da

observação, e dos procedimentos de uma lógica indutiva
para incorporar na explicação da pesquisa os seus resultados,
contribuiu de modo decisivo para o desenvolvimento da
estatística e para a sua aproximação das ciências sociais. A
insistência na “comprovação objetiva”, isto é, um tipo de
prova quanto a um ou vários fenômenos que possa ser
reproduzida por outrem de forma independente, tornou-se me
muito viável graças à aproximação das ciências sociais com a
estatística.
O uso da estatística permitiu introduzir a idéia de
comprovação objetiva no teste da hipótese, incluindo um
elemento indutivo em separado do elemento dedutivo. A
prova por via indutiva permite mais facilmente construírem-se
hipóteses onde efetivamente não se sabe se há uma ou mais
premissa(s) verdadeira(s), ou seja, que a hipótese seja
efetivamente uma hipótese, e não uma tese apenas
disfarçada. Quando a hipótese o é verdadeiramente (do
ponto de vista lógico, é

claro),

então seu

desfecho

conhecimental pode levar a um enunciado teórico.

Disciplina de Síntese
A História Econômica é uma disciplina de síntese. Isso
quer dizer que ela é um espaço, onde se encontram
diferentes ramos das ciências sociais. Em primeiro lugar, ela é
disciplina de aplicação. Os ganhos e aperfeiçoamentos de
diferentes disciplinas são por ela absorvidos, adquirindo um
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sentido novo, como resultado deste encontro. Por exemplo, a
história econômica é um encontro básico de (a) um método
histórico e (b) um método econômico. Qual o método
histórico? Aquele de escolha do historiador econômico; qual o
método

econômico;

a

mesma

resposta.

Ou

seja,

o

pesquisador que deseja se tornar como especialista um
historiador econômico, deverá adotar semelhantes métodos,
de acordo com a sua escola de preferência.
Hoje em dia tem-se uma visão bastante eclética,
quanto à estratégia da pesquisa. Não se chega mais ao
extremismo de 1880 ou 1960, de impedir esta ou aquela linha
de pensamento ou metodologia. Isso contudo não deve ser
confundido pelo pesquisador iniciante para misturar vários
métodos históricos e varas metodologias econômicas. Não.
Ainda se considera importante que haja da parte do iniciante
uma coerência fundamental que corresponde à sua opção
por métodos no nível crítico. O método histórico a1 deve ser
coerente com o método econômico adotado, no caso a2.
Não seria conveniente aqui escolher b2 ou c2. Esta coerência
básica fica ao critério do estudante. Não conheço colegas
que queiram impor uma metodologia. O iniciante deve
portanto procurar por conta própria o seu guarda-chuva e
fazer sua escolha coerente, para enfrentar as tempestades
que estarão por vir.
Em segundo lugar, a história econômica é uma
disciplina de pesquisa social. Quer dizer, ela irá lançar mão de
todo o apoio de outras disciplinas sociais que sejam
necessárias para cada pesquisa específica. Um determinado
tema de pesquisa pode requerer psicologia social e o
historiador econômico deve franquear essa fronteira e ir
buscar o que precisa, seja numa colaboração com outro
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pesquisador daquela área, seja assimilando as informações
demandadas pelo “método psicológico” adotado, no caso, e
fazendo-se assessorar ao menos por aqueles dali especialistas.
Esse será o caso, quando se vai estudar, por exemplo, a
biografia de alguém. Pode ser que se torne necessário lançar
mão de entrevistas ou mala direta, para esclarecer detalhes
não encontrados da política econômica de um dado
governo, da política tecnológica de um dado setor, etc. O
historiador econômico – particularmente nas condições de
nossa pesquisa sem dinheiro – não pode ficar sentado
esperando a visita do Arcanjo Miguel, com um manual não
escrito de abstração e dedução criadoras. Ou seja, o
historiador deve pôr mãos à obra e encontrar a solução para
o problema da pesquisa; e lançar-se também em busca da
metodologia adicional encontrada.
Em terceiro lugar, a história econômica não se reduz às
metodologias conhecidas ou de uso corrente. Quando se
estuda a história da história econômica, e das lutas teóricometodológicas entre membros das escolas historista, marxista,
clássica, neoclássica, institucionalista, estruturalista, etc não se
vê que os melhores pesquisadores hajam se deixado prender,
como diria Brechet, por um círculo de giz. François Simiand
virou as costas à sua escola de origem (historista) e reinventouse como positivista. Beltrán Nogaro, o notável historiador dos
padrões

monetários,

criou

o

seu

próprio

método

de

observação. Albert Aftalion agiu de forma semelhante. Henri
Ludwell Moore escapou do horizonte neoclássico e quase
criou sozinho seu método econométrico. Em suma, seriam
dezenas os exemplos dos rebeldes a escapar do ninho. Assim,
os métodos estabelecidos devem ser entendidos como um
roteiro de partida para o historiador econômico iniciante. De
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maneira alguma devem visar tolhe-lo. São como as técnicas
de base de um esporte, que lhe ensinam os movimentos
iniciais. A partir dali, caberá ao iniciado elaborar suas próprias
contribuições e produzir o seu próprio ritmo habilitando-se
para o seu desempenho. Poderá não ganhar o ouro olímpico
mas ainda terá satisfeito a si mesmo.
O historiador não se forma da noite para o dia. Nem
mesmo deve o historiador econômico usar os métodos da
abstração e da dedução como um remédio geral para fugir
das fontes, ou das dificuldades de compor a base de dados.
Ele deve trabalhar honesta e modestamente como qualquer
outro historiador. Deve buscar separar as necessidades
qualitativas das quantitativas em sua pesquisa, e escolher
judiciosamente as instâncias que irá percorrer em uma e
noutra seara, para obter as informações e processá-las com
correção.
O trabalho honesto produzirá um historiador honesto e a
honestidade é a melhor das metodologias. Ela gradualmente
leva à superação de todos, ou quase todos os erros. A
estatística

inferencial,

a

econometria,

a

contabilidade

nacional, a macroeconomia, a teoria da história, a história da
historiográfica, etc, nada poderão fazer com alguém que
esquecesse de pôs as aspas nas citações, confundisse seu
fichamento com seu texto próprio ou se excedesse nas
“marteladas” para “encaixar as fontes”.
Contrariamente, se o jovem

historiador ama sua

profissão, semelhantes disciplinas ser-lhe-ão de maior ajuda.
Elas o ajudarão a percorrer com maior rapidez o caminho do
aprendizado básico. Habilitado a partir daí, só podemos
desejar que ele nos traga as surpresas efetivamente boas,
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com a qualidade da rebeldia de um Dobb, de um Nogaro, de
um Aftalion, ou de um Henry Moore.

A História Econômica no Século XX
São esses, pois, os traços que resultaram da e para a
história econômica do século XX e que se colocam para a
formação dos novos pesquisadores que estão a se iniciar. Dos
historistas, produziram-se os diferentes estruturalismos de nossa
época, com destaque para (1) o institucionalismo norteamericano, em especial a ala esquerda que o criou; (2) a
escola de Estocolmo; (3) o keynesianismo; (4) o estruturalismo
cepalino ou da CEPAL, etc. O marxismo dividiu-se em diversas
correntes

conforme

aceitem

ou

não

a

validade

do

materialismo dialético de Engels e Plekhanov ou apenas o
materialismo histórico, de Marx. Cabe ressaltar a importância
de pesquisadores marxistas que moldaram intensamente a
interpretação da história contemporânea, como Jacques
Pirenne, Samir Amin, Paul Sweezy, Paul Baran, Leo Huberman;
o grupo inglês da revista Past and Present; e o da revista
Peasants;

com

destaque

para

Eric

Hobsbawm;

todos

influenciaram a atual história econômica. No Brasil, deve-se
recordar Rui Mauro Marini, com notável influência em toda a
América Latina, como Andrew Gundher Frank (pesquisador
alemão).
Os

investigadores

marxistas

situam-se

entre

os

formuladores da ciência econômica do século XX e daí
haverem desempenhado papel chave também para a
formulação da história econômica atual. Michal Kalecki, o
mais importante. Rosa Luxembourg, Hilferding e Piero Sraffa.
Certamente N. Kondratieff e o menos conhecido Eric
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Lundberg. Este fez parte do hoje famoso Comitê do
Desemprego (órgão do governo sueco) que antecipou as
políticas keynesianas de alguns anos (1930-1933) à percepção
do próprio Keynes. Foram membros do comitê Johannson,
Hammarskjold, Myrdal, Ohlin, entre outros. Não citaremos
nominalmente os mais importantes formuladores da teoria das
flutuações e dos ciclos, elemento central da análise históricoeconomica,

por

se

tratarem

de

cerca

de

sessenta

pesquisadores.
Cabe relembrar que a ciência econômica avançou
muito durante o século XX. Os métodos concretos permitem
hoje estudar com mais cuidado e formular tanto um
diagnóstico, quanto um prognóstico mais precisos, dentro de
parâmetros especificados e, portanto, podendo se admitir
diferentes circunstâncias. O impacto dessas técnicas para o
estudo da história econômica se fez evidente. A reconstituição
para fins analíticos dos perfis das diferentes variáveis permite
reconstruir melhor fatos do passado. A consolidação desses
procedimentos foi resultado dos embates para tornar a
ciência econômica em todos os seus ramos uma parte capaz
de processar a informação obtida sobre a realidade, fornecêla para o conjunto das outras ciência sociais, que a apóiam
nessa tarefa.
Sobre o nome de revolução Keynesiana foi resumido o
coroamento do processo de instauração dos procedimentos
concretos na economia, em que os dados estatísticos
fornecidos passaram a ser utilizados em larga escala, com
procedência para explicar – e não justificar – hipóteses
originadas na teoria. Uma hipótese pode assim se sustentar ou
não. Em ambos os casos, a análise deve ser retomada e
levada adiante. Wesley C. Mitchell (1874-1948) e Kenneth
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Galbraith (1908-2006), membros destacados do estruturalismo
institucionalista (EUA) estudaram o impacto das flutuações e
das crises na sociedade capitalista, particularmente os EUA,
fornecendo indicações normativas para as políticas anti-crise.
John Maynard Keynes (1883-1946), como líder do chamado
Circus (Circo) de Cambridge, consolidou teoricamente (19361945) as políticas anti-depressivas elaboradas por diferentes
estudiosos, para enfrentar a tendência à depressão e as
constantes crises de realização com o crescimento das
posições oligopolistas (1918-1932). Entre os principais aliados
de Keynes na elaboração Keynesianismo, poderíamos citar
Roy F. Harrod (1900-1978), Evsey Domar (1914-1997), Ragnar
Nurkse (1907-1959); Simon Kuznets (1901-1985), Joan Robinson
(1903-1983) e Nicholas Kaldor (1908-1986), entre outros. O
Keynesianismo escapou ao controle do próprio Keynes e
desenvolveu-se em várias direções, que até – por suas
convicções – não lhe interessavam. Gerou uma dinâmica
econômica teórica, modelos de crescimento de curto e longo
prazo, e até famílias (!) de modelos de equilíbrio (!)
macroeconômico. Na verdade, os pais já não são mais
responsáveis pelas crianças quando elas crescem e saem
pelas ruas. Keynes não pôde nem mesmo escapar da “ajuda”
de seus inimigos, como John Hicks (modelo IS-LM), Milton
Friedman e Robert Solow. Vocês sabem que a coisa fica feia,
quando os nossos inimigos resolvem nos ajudar...
Embora Keynes haja indicado no Teoria Geral uma fase
histórica em que o equilíbrio do subemprego persiste, não
funcionando quaisquer “requilibradores

automáticos” de

mercado. Seus inimigos passaram a produzir modelos, partindo
das premissas keynesianas como fenômeno temporário ou
excepcional, pautando daí situações hipotéticas de onde se
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volta ao equilíbrio, este sim, condição perene do sistema. Ou
seja, o sucesso do Keynesianismo levava à dissimulação de
muitos, que usaram e abusaram das soluções keynesianas da
pior forma possível, financiando o militarismo e as guerras
localizadas. Com a crise de 1971-1973, tais “amigos” abriram o
jogo relançando o neoliberalismo e considerando-se fortes o
bastante para sepultar a “revolução Keynesiana”. Assim,
varrendo crises com abracadabra financeiro para debaixo do
tapete, conduziram o mundo à situação de mais uma crise –
atual – de grandes proporções.

Dirigindo na Crise
O fato de que o mundo se encontra agora – uma vez
mais – numa crise não decorre de uma incapacidade teórica
de se saber o que se está passando. Todos nós que estamos
aqui, sabemos com toda a clareza o que está acontecendo.
Também não se trata nesse caso de que não se tenham os
instrumentos teóricos ou o aparato analítico ou ferramental
para prever e atacar a crise, quando ela se aproxima ou
instala. Tem-se os instrumentos. A razão porque a crise não
pode ser prevista nem pode ser enfrentada encontra-se no
fator poder. Os intelectuais que dominam o conceito e o
método não exercem o poder. Eles não podem por si mesmos
romper a barreira do interesse real das forças dominantes e
avisar numa rádio ou num jornal que a crise se aproxima. Não
podem fazê-lo de uma maneira ou numa escala em que isso
se torne acreditável pela pessoa comum. A mídia serve ao
poder. Consequentemente, ao interesse da maioria no poder,
que na verdade é até a menor parte da classe dominante.
Para o conjunto da classe dominante, reservam-se as mesmas
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mentiras

midiáticas

que

são

distribuídas

ao

resto

da

população.
Por mais profunda que seja a crise, serão chamados
para combatê-la somente um punhado de intelectuais,
dentre os que estejam aliados com a dominação, ou que
aceitem a suas imposições. Jamais chamariam alguém
alinhado com o interesse da maioria ou dos trabalhadores. Isso
não quer, portanto, dizer que não se possui os instrumentos
capazes de analisar o que está acontecendo ou irá
acontecer. As correntes da economia voltadas para os
interesses reais da sociedade podem perfeitamente conhecer
os traços gerais de cada situação, manifestações de
conjuntura previsíveis e acompanháveis. Tal não se dá por
interesses sociais constituídos. Não se adotam as melhores
políticas porque elas impediriam os elementos no poder de
continuar lucrando na crise, ou de lucrar ainda mais com
cada crise.
De

forma que,

todo aquele que quiser estudar

Economia ou História Econômica, ele aprenderá a conhecer
os contornos de sua época através dos recursos teóricos e
metodológicos hoje disponíveis, da maneira (gastará mais
tempo...) que você aprende a dirigir um carro e obter a sua
carta de motorista. Saber dirigir, é óbvio, não tem nada a ver
com preferir dirigir bêbado. Ou manifestar o prazer de “fazer
rachas”, atropelar pessoas, ou ter uma preferência pela
violação das regras do trânsito. Isso, no caso, já seria outro
interesse.
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Debate
Fábio – Poderia falar sobre a ascensão de Hayek e seu
pensamento na Economia?
Wilson - Friedrich A. von Hayek (1899-1992) não é um pensador
importante porque haja criado um sistema ou descoberto um
mecanismo na economia, seja realidade, seja ciência. Sua
influência é ideológica e seu papel é ideológico. Adversário
do socialismo de todos os tipos, revolucionário ou reformista,
ele ajudou a fundar um grupo de extrema direita, a
Sociedade de Monte Pélerin, com Von Mises, Walter Lipman,
Karl Popper, Lionel Robbins, Salvador de Madariaga e outros.
Como ideólogo, sempre se voltou contra todo o solidarismo,
coletivismo, sindicalismo, e ações políticas de trabalhadores e
pobres. Este grupo está na raiz da criação de uma estratégia
chamada micropolítica. Como pensador em economia, ele
limita-se a enxergar a onisciência do mercado, da liberdade
das classes dominantes, da escravidão que o Estado
representa, etc. A qualidade de seu pensamento econômico
pode ser resumida em dois episódios. O primeiro contador
pela Joan Robinson, que aliás o incluiu em um de seus livros.
Ela contava que Hayek foi fazer uma palestra na Cambridge e
pôs uma equação no quadro. Lançava os seus argumentos e
se referia à equação, a qual ele não desenvolveu mas deixou
apenas indicada. Robinson dizia que tentou, no papel,
desdobrar a equação em duas ou três hipóteses diferentes,
mas nenhuma apoiava a tese de Hayek, por isso ela o
interpelou e levantou o problema.
– Por que não desenvolve esta equação para sustentar o seu
argumento?
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– Não vou desenvolvê-la porque ela não confirma meu
argumento.
A segunda anedota foi-me contada por Meghnad Desai.
Houve uma reunião de professores da London School e da
Cambridge, para debater assuntos da conjuntura econômica.
Hayek

havia

lançado

recentemente

um

“paper”

que

“mudaria tudo” no comércio internacional. Estava por isso
recebendo os cumprimentos. Nicholas Kaldor (1908-1986),
conhecido trabalhista, pediu que alguém lhe emprestasse o
“paper”, pois ele ainda não o havia lido. Meghnad contava
que Kaldor o leu, em cerca de meia hora, rabiscando-o com
uma caneta. Pouco depois, pedindo um aparte, solicitou para
ir ao quadro negro.
– Hayek, tem uns erros aqui no seu “paper”. Precisa consertálos.
E refez com equações o trabalho de Hayek no quadro negro,
invertendo-lhe as provas.
Roberto – Qual a importância do pensamento neoclássico
para os princípios econômicos do Thatcherismo.
Wilson - Margareth Thatcher também não representa um
pensamento novo. Ela representa o mesmo neoliberalismo de
Hayek e de outros. Este pensamento não tem novidades em
economia. Ele é o pensamento neoclássico, ou seja, uma
defesa liberal do mercado em grau extremo, que ignora quais
as forças que estão organizadas nele. Ou finge ignorar.
Thatcher destruiu os sindicatos usando a polícia; fabricou
calúnias, com a ajuda da grande imprensa, para derrubar o
governo trabalhista, de Harold Wilson.
Reprimiu violentamente os irlandeses, levando seu governo a
continuar a matança no Ulster.
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O neoliberalismo é uma política exacerbada em favor dos
monopólios e dos oligopólios, que expressa uma direção
política

fascista.

No

entanto,

esses

fascistas

são

suficientemente habilidosos para se apresentarem como
liberais, e não como uma “revolução nacional”, ao estilo de
Mussolini e Hitler. Thatcher implementou a micropolítica na
Grã-Bretanha, eliminando grande parte da política de bem
estar criada com grandes sacrifícios pelo antigo trabalhismo. À
semelhança do fascismo, o neoliberalismo é uma ideologia de
choque.
Rômulo – Explique melhor as diferenças entre as correntes
marxista e utilitarista na questão do valor. E também a crise
atual. Para Bresser Pereira é uma crise do neoliberalismo.
Outros falam que é uma crise financeira; outros ainda que é
uma crise cíclica.
Wilson - Quanto à corrente marxista do valor pelo trabalho.
Marx seguiu Adam Smith e David Ricardo, considerando o
caráter

social

dos

produtos

(bens

produzidos

para

o

autoconsumo) e das mercadorias (bens produzidos para a
venda)

determinado

pelo

valor

do

trabalho

humano

efetivamente neles contido. Assim, o valor-de-troca de uma
mercadoria era determinado pelo tempo de

trabalho

socialmente médio necessário para produzi-la. As diferenças
de habilidade, treinamento e formação – ou motivação – dos
trabalhadores se cancelavam enquanto agregação como
trabalho social e podiam assim ser considerados como
expressão média.
Quanto à teoria do valor pela utilidade, foi reelaborada pela
escola marginal, de Lausanne, Viena e Londres. Ela combina a
utilidade com a formação marginal do preço do bem.
Utilidade é a propriedade que o bem possui para satisfazer a
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necessidade daquele que o consome. Como se baseia na
avaliação subjetiva, psicológica, de cada indivíduo no
mercado, a utilidade era anteriormente concebida como
produzindo uma utilidade média, que se expressava em um
preço

médio

da

mercadoria.

A

escola

marginalista

abandonou essa idéia, adotando outra variante, pela qual o
que forma o preço é o acréscimo de satisfação adicional da
utilidade do bem e não o próprio bem. Como as mercadorias
mais necessárias são também as mais abundantes, a utilidade
adicional de mais do mesmo bem tende a ser mais baixa do
que de um bem raro. Por exemplo: eu compro um quilo de
pão todo o dia por cinco reais. Quanto estaria eu disposto a
pagar por um quilo a mais? Não muito. Minha necessidade já
está suprida. Assim, a saturação gradual aumenta com a
quantidade de bens e diminui a satisfação que podem
proporcionar.
Quanto à crise atual. Isto tomaria outra palestra. Esta crise
combina dois elementos: (a) crise de realização, ou de
demanda efetiva. No ramo imobiliário, o crédito em excesso
rompeu a barreira dos compradores que efetivamente
podiam comprar; (b) crise cíclica conjuntural, com excesso de
produção, de especulação e – repita-se – de crédito,
combinando-se para provocar uma baixa taxa de lucro.
Uma crise dessas características não tem saída fácil por causa
dos interesses no poder, como já argumentei. Não basta saber
o que está ocorrendo. Os capitalistas transformaram a crise
em novas formas de entesourar, de imiserar o próximo e de
ganhar dinheiro. Não é verdade que o núcleo dos capitalistas
que efetivamente controla o poder queira debelar a crise. Ele
vê nela uma nova oportunidade. Quanto aos “degraus
debaixo” deles, nem têm uma compreensão plena do que
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está acontecendo. Torna-se muito complicado. Veja o
governo inglês. Ele está tentando uma solução keynesiana,
que eles desenterraram, para administrar a crise. É o governo
que está buscando o melhor caminho. É um governo
trabalhista. Ainda tem alguns compromissos com quem
trabalha. Mas veja o caminho dos EUA. Veja o Brasil. A idéia é
dar dinheiro para banqueiros, grandes grupos, etc. O que eles
vão fazer com tal dinheiro? Dumping, entesouramento e
agiotagem. Vão elevar as taxas de juros e tomar as empresas
dos mais pobres.
Roberto – Com a intervenção necessária nos bancos, é
possível que o neoliberalismo sofra uma crise ou um colapso?
Estar-se-á retornando a um movimento keynesiano, com uma
economia mais controlada pelo Estado?
Wilson - A intervenção nos bancos está sendo feita de forma
errada. É como uma estrada rachar no meio, e você pôr umas
máquinas para encher o racho com terra. O problema não é
mais terra, é consertar o que aconteceu. Os bilhões somem
dos bancos e você joga bilhões neles, não há uma razão para
o boqueirão desaparecer. O neoliberalismo não está em crise,
ele apenas pisa numa posição em falso. Isso não é nada para
cavadores de abismos, ele aprecia a profundidade –
extraordinária – do abismo que andou cavando. Ele apenas
precisa esconder isso de você e de outros observadores no
mercado. Os neoliberais fingem que estão preocupados,
falam de “raio no céu de anil”, em situação extrema até
trariam de volta o keynesianismo, doutrina excepcional para
acidentes excepcionais. Mas tão logo a recuperação se dê, e
falo de recuperação em diferentes patamares, de seis meses
e de três anos, por exemplo, os neoliberais, financiados com o
dinheiro

público

dos

impostos,

estarão

lucrando

pelo
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endividamento do governo, aquilo que teriam sido as verbas
da educação, do emprego e da saúde pública.
Paulo – Há 20 anos, o valor dos títulos no mercado financeiro
era 5 vezes o valor da economia real; agora, no pé dessa
crise, era talvez 200 vezes. Uma vez que a crise está colocada
no mercado real, é possível recuperar o mercado financeiro
sem destruir a economia real?
Wilson - Na verdade, é um discurso oco achar que a
economia financeira está “dissociada” da economia real.
Está-se ali especulando com as possibilidades estratégicas de
adoção desta ou daquela tecnologia; deste ou daquele
futuro alternativo para um setor inteiro; deste ou daquele
destino para a produção de tal país.
Qual o primeiro resultado do afundamento do mercado
imobiliário norte-americano? A quebra das seguradoras que
deveriam garantir a montanha de papéis podres que tal
mercado representava. Por quê? Ou bem elas garantiam, ou
bem lucravam; passavam os títulos adiante e assim verifica-se
agora que a quebradeira atinge aqueles bancos europeus e
de Hong Kong e grandes empresas brasileiras. Não será de
admirar que algumas grandes “estatais” brasileiras – e hoje são
bem poucas – hajam sido apanhadas nesta chave-de-braço.
Mas o governo local finge que não houve nada e que ele não
sabe de nada. Como conseqüência, na condição de valor
formal limite, o dólar já está se valorizando, isto é, se tornando
escasso para aqueles que não o emitem. O que decorre daí?
A progressão da queda de todos os valores de investimento e
consequentemente queda das Bolsas. A que leva tal queda?
Ao crescimento da inadimplência, ao desaparecimento do
crédito e à elevação nominal – leonina – dos juros. Assim, a
crise financeira tem um impacto direto e quase logo –
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diferença de semanas ou dias – na produção real, ou seja, no
“lado real da economia”. A restrição de crédito acarretará
consigo o corte de encomendas, o desemprego em seguida,
a recessão prolongada e - quem sabe? - talvez mesmo uma
nova depressão. E, no entanto, nós queríamos apenas ganhar
uma comissão, um “troquinho”, especulando. Mas até
quando se pode especular?
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Resenha: FIORI, J. L; MEDEIROS, C. e SERRANO,
F. O Mito do Colapso do Poder Americano.
São Paulo: Record, 2008.
No fim de 2008, a Editora Record lançou a obra O Mito do Colapso
do Poder Americano, de autoria conjunta de José Luis Fiori, Carlos
Medeiros e Franklin Serrano. O livro rendeu muitos comentários no meio
acadêmico, e por isso esta REPHE não pode se furtar de comentá-lo
também, dada a atenção dada por seus colaboradores ao estudo da
economia internacional. O objetivo declarado do texto é distinguir “análise
objetiva” e “desejo e esperança” sobre o poderio norte-americano no
mundo, mostrando como ele não está em crise, e como isto é necessário
para obter a “transformação social” que eles afirmam ser necessária na
atualidade.
A obra está composta de três capítulos, cada um escrito por um
dos autores. São eles: (1) O Sistema interestatal capitalista no início do
século XXI, de Fiori; (2) A economia americana, o padrão dólar flexível e a
expansão mundial nos anos 2000, de Serrano; (3) Desenvolvimento
econômico e ascensão nacional: rupturas e transições na Rússia e na
China, de Medeiros.
De fato, cada um dos textos pode ser lido separadamente, e na
verdade o último deles, de Medeiros, pouco se refere à discussão em si
mesma do poder norte-americano no mundo: o texto discute as
transformações políticas, econômicas e sociais na China e na Rússia nos
últimos trinta anos. Por isso, fica um pouco a impressão de que está inserido
de forma “ad hoc” no livro, cujos capítulos que discutem efetivamente o
poderio norte-americano são apenas os dois primeiros. Assim, vamos
comentar todos os três artigos, mas dando ênfase aos dois primeiros.
O texto de Fiori inicia-se com uma avaliação da literatura sobre a
situação atual da economia e política internacional. Há aí algumas
imprecisões. Por exemplo: não se pode afirmar que Giovanni Arrighi seja
estritamente marxista; na verdade, Arrighi parece ser mais um braudeliano
que toma a teoria marxista como interlocutora. É difícil conferir a um autor
o rótulo de marxista quando ele descarta toda a teoria do imperialismo,
como faz Arrighi, e quando tal autor adota o conceito de “saturação de
capitais”, de Adam Smith. Em segundo lugar, é errado afirmar que as teses
de Arrighi não têm confirmação empírica. Todas as obras do autor estão
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repletas de fontes de dados e são confirmadas pela análise de muitos
autores, como este próprio. É uma maneira barata e desonesta de
desmerecer

o

autor.

Em

terceiro

lugar:

há

uma

dificuldade

de

compreensão do papel da dívida externa norte-americana. Ao invés de
afirmar que “a dívida [externa] não provocou um desequilíbrio fatal na
economia

norte-americana”,

deveria

dizer

“a

dívida

sanou

um

desequilíbrio fundamental na economia norte-americana”, desequilíbrio
este fundado nas pressões recessivas vindas da crise dos anos (19)70. Fiori
insere aqui o erro que depois Serrano vai repetir, e amplificar, mais à frente:
o erro de ver a dívida externa não como o expediente norte-americano de
consumir e investir mais do que se pode durante este longo período de
instabilidade, mediante o papel do dólar, mas sim como uma potencial
“fonte de crise”. Aqui se confunde o remédio com a doença. A dívida é
uma potencial fonte de crise somente hoje, depois de ter servido durante
anos para manter o nível médio de vida dos Estados Unidos; ela foi,
durante todo o período, um meio de contornar a crise. Por fim, à página
41, a afirmação de que a administração George Bush “propunha
implantar democracias e mercados livres no território situado entre o
Marrocos e o Paquistão” é no mínimo um atento conceitual que
obscurece as verdadeiras intenções da então administração norteamericana. Soa algum jornalista mal-intencionado.
Porém, estes detalhes não são o que há de mais importante no
texto de Fiori. O declínio do poder norte-americano para ele “faz parte das
transformações sistêmicas e estruturais em curso, com um papel decisivo
do poder americano” (p.22). A tese fundamental da obra é a de que o
próprio exercício do poder norte-americano no mundo exige que o país
faça concessões, e que as concessões, assim como os espaços abertos às
economias subordinadas aos Estados Unidos, nada mais fazem do que
reproduzir o poder norte-americano sob novas condições: “a reconstrução
e a aceleração do crescimento do poder político e econômico dos
demais são, ao mesmo tempo, dependentes e indispensáveis para a
acumulação de poder e riqueza da própria potência que está –
supostamente – em declínio” (p.21). O declínio é então relativo. “A própria
potência hegemônica precisa da competição e da guerra. E para se
expandir, muitas vezes, ela precisa ir além e destruir as próprias regras e
instituições que ela mesma construiu, num momento anterior, depois de
alguma grande vitória.” (p.31). O corolário, ademais realista, é o que vai
haver uma intensificação das pressões interimperialistas, sob domínio dos
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Estados Unidos. Aparece aí uma dialética interna entre dominado e
dominador.
O artigo aponta uma direção correta, ainda que ela mereça ser
reavaliada: só pode ser plenamente correta se desconsiderarmos a visão
de Fiori, que aqui julgamos errônea, de que simplesmente não há uma
“crise” norte-americana. Há uma crise econômica latente, remediada pelo
endividamento externo, desde os anos (19)80. Do contrário, porque o país
teria se convertido no maior devedor do mundo? Mas com este acerto, as
conclusões do texto podem ser consideradas corretas. O poderio
hegemônico norte-americano continuará por mais um tempo, mesmo à luz
do desempenho ruim que obriga o país a importar cada vez recursos,
devido à força atômica e militar. Sob o exercício do poder hegemônico, o
crescimento das potências de segundo ordem – como a Índia e a China –
vão conduzir a disputas por recursos e territórios, ainda no interior da
hegemonia norte-americana. O autor reconhece a aparição da China
como nação industrial de rápido crescimento como um evento histórico
de tipo qualitativamente distinto. A escassez dos recursos vai conduzir a
disputas nacionais por territórios e bens. Fiori aponta lucidamente uma
direção certeira.
Deve-se apenas ressaltar que estas mudanças vão conduzir a um
mundo cada vez menos dominado pelos Estados Unidos, a um mundo
politicamente mais heterogêneo, onde a carapaça da hegemonia do
dólar será posta em xeque, em mais ou menos hora. Assim, como o texto
não deixa notar, pelo próprio critério teórico adotado, as guerras pela
disputa geopolítica vão caminhar cada vez para fora de um mundo onde
os Estados Unidos são a nação dominante. Dar-se-á assim paulatinamente
o “colapso do poder norte-americano”. Fiori paga então o preço da
adoção de uma tese simplista – a de que “a queda do poder [norte]americano é um mito” – em torno do qual estruturar seu texto e a obra
como um todo.
O segundo texto da obra pertence a Franklin Serrano. O objetivo
do texto é “discutir criticamente diversos aspectos do funcionamento da
economia norte-americana e do padrão dólar flexível no contexto da
expansão da economia mundial dos anos 2000” (p.71). Pretende-se (i)
propor um “esquema alternativo” à teoria da “crise do padrão dólar e do
colapso do poder norte-americano”; (ii) discutir a atual crise financeira; (iii)
discutir o déficit externo norte-americano.
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Serrano tem um estilo de argumentação particular. Caracteriza-se
este por uma saraivada de citações por todo o texto, e por um comentário
de números que não são demonstrados em nenhuma tabela no texto. Sua
veracidade o leitor é obrigado a aceitar apenas porque o autor a afirma.
Deixa-se ver uma escassez de demonstrações empíricas rigorosas das
hipóteses adotadas, em favor da citação volumosa de autores, cujo
objetivo é na verdade é reforçar a própria tese pelo argumento de
autoridade. Em tempo: para além de todos os argumentos específicos e
citações do autor, o que se quer afirmar é que, realmente, não há crise
alguma. Segundo ele, o déficit em conta corrente norte-americano não é
um problema porque o dólar continua sendo a moeda predominante no
mundo. Assim, o autor quer ir de encontro à grande maioria dos autores
que discutem a situação da conta corrente do balanço de pagamentos
dos Estados Unidos, maioria esta que tem opinião oposta à de Serrano,
para afirmar a tese de que na verdade não há crise alguma. A insistência
do autor na idéia, que em si mesma é simplista, deixa entender que o autor
quer se notabilizar por ser o defensor de alguma idéia-força, nem que esta
idéia força seja qualquer idéia-força. “[Nossa análise] é totalmente
diferente da imensa maioria das demais análises do tema” (p.75).
E por que não há crise? Porque “praticamente a totalidade dos
passivos externos americanos é denominada em dólares e praticamente
todas as importações de bens e serviços dos Estados Unidos são pagas
exclusivamente em dólares” (p.76). Uma série de perguntas se apresenta
face ao diagnóstico. Não seria isto uma afirmação tautológica? O fato de
que se pagam as importações com a própria moeda não indica que,
além da vantagem do processo para quem o comanda, o próprio
processo não indica que há alguma necessidade fundamental subjacente
para que ele exista? Além do exercício do papel da hegemonia do dólar,
não há a necessidade de que ele se apresente, para sanar dificuldades
subjacentes de queda da demanda agregada não existentes antes da
crise do sistema de Bretton Woods? Pode um nível de endividamento
externo tão grande (que já soma globalmente 1,3 vezes o PIB) ser
interpretado como uma manobra que não acarreta riscos e ser visto
unilateralmente como o exercício da hegemonia inconteste de uma
moeda? Podem os manuais de macroeconomia encontrar-se defasados
face ao poder norte-americano, numa situação nova em que a
identidade entre poupança e investimento domésticos no longo prazo
pode agora ser violada cada vez mais num mundo onde supostamente já
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não existiriam interesses nacionais, onde os mercados financeiros não
temem uma quebra, um calote? É evidente que não há apenas o poderio
norte-americano, mas também a necessidade dos Estados Unidos em suprir
a demanda local em queda relativa, pela queda de seu setor industrial,
por empréstimos e recursos externos. A dialética é uma perspectiva mais
adequada à compreensão do processo econômico do que a adoção de
uma tese unilateral que deve ser demonstrada a ferro e fogo, ainda que
incompleta. Mas trata-se do oposto, segundo ele.
Serrano procura demonstrar teoricamente a tese da inexistência de
dificuldades para a economia norte-americana. Escreve supostamente
sob a teoria de Piero Sraffa. Mas aí aparecem outras dificuldades – no
caso, suas, e não de Sraffa, que não pode ser responsabilizado pelas
peripécias que sua teoria econômica pode gerar nas mãos de outrem.
Para demonstrar que não há crise, o autor mergulha numa teia de
discussão teórica obscura, que vamos aqui tentar acompanhar e resumir.
A principal hipótese adotada no nível teórico é a de que o crescimento
das economias é “puxado pela evolução da demanda efetiva” (p.77).
Como há um déficit comercial crescente, o autor declara que os autores
que afirmam haver crise incorrem numa perspectiva de que a crise
expressa então uma falta de oferta agregada, que é suprida desde fora
pelas importações. Daí ele tenta então demonstrar, pelo comentário de
dados do Bureau of Economic Analysis e outras fontes, oficiais e
secundárias, que não há falta de oferta agregada na economia,
baseando-se nas séries de utilização de capacidade instalada, que em
geral mostram 25% de capacidade ociosa média.
Segundo Serrano, a “expansão sustentada do mercado final [sic!]
explica a tendência de crescimento do investimento que cria capacidade
para o setor privado da economia” (p.77-78). Mas isto não quer dizer nada,
em si mesmo: demanda efetiva supõe investimentos e consumo das
famílias. Isto é, tanto compras por parte das empresas, em forma de bens
de capital, como aumento da oferta de mercadorias na forma de mais
investimentos; também, mais consumo em forma de mais gastos das
famílias. Isto parece ser uma tese anti-marxista, anti-ricardiana, e, por
decorrência, anti-sraffiana: aqui o “mercado” (demanda) explica o
investimento, e não o investimento explica o crescimento do mercado.
Justamente, a inversão da determinação última da economia fundada no
desempenho da taxa de lucro. Para Serrano, não é a taxa de lucro que
explica no longo prazo o crescimento, mas sim a demanda. Perguntar-se-ia
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então: de onde surge a demanda, se as empresas ganham o que gastam,
e as famílias (trabalhadores) só gastam o que ganham...? Podem os gastos
das famílias, que dependem dos detentores de riqueza para existir,
determinar o curso no longo prazo de uma economia? Pode uma variável
dependente explicar as variáveis que – na teoria que ele mesmo diz
adotar – são as explicativas?
É

realmente

obscura

sua

utilização

da

linguagem

macroeconômica: afirma ele que “na realidade o crescimento da
economia americana é limitado pela demanda agregada, e não pela
oferta. Isto significa que a causa dos seus grandes déficits externos não
pode ser excesso de demanda agregada ou insuficiência de poupança
agregada, como supõem tantos” (p.80). Muito bem. Levando à conclusão
lógica, pode-se dizer: (i) a presença da capacidade ociosa explica que há
mais oferta que demanda, e que o limite do crescimento não está então
na oferta; (ii) assim, o limite do crescimento está na demanda; (iii) se há
mais oferta que demanda, a causa dos déficits externos não está no
excesso de demanda; (iv) o déficit externo deve ser buscado então em
outra esfera explicativa; (v) se não há excesso de demanda agregada,
nem falta de oferta, a economia está equacionada de um ponto de vista
dos

agregados

fundamentais

da

macroeconomia

(investimento

e

poupança); (vi) então, não há crise.
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Gráfico 1. Estados Unidos. Crescimento médio do PIB em porcentagem.
1940-2007. Fonte: BEA.
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Mas... sabemos que a economia vem consumindo e investindo mais
do que pode – sabemos que a demanda agregada vem sendo maior do
que pode ser, expressando-se isto pelo endividamento externo. Ora, vejase então: endividamento externo implica consumir e investir mais do que se
pode; se mesmo às custas do endividamento externo vem existindo
capacidade ociosa, não seria mais correto dizer que tem havido pouca
demanda face à necessária para um crescimento sustentado? E se tem
havido pouca demanda, é porque tem-se investido pouco, dado que as
famílias têm poupado cada vez menos? O problema não residiria em
baixos investimentos, face à capacidade de oferta existente? E se as
empresas têm investido pouco, o problema não está na taxa de lucro? E se
o problema reside na taxa de lucro, não é errado dizer que é o mercado
que determina o crescimento? Surge inevitavelmente a conclusão de que
a demanda agregada, em forma de investimentos e consumo, tem sido,
apesar do endividamento, insuficiente para colocar a economia norteamericana na trilha do crescimento similar ao que antecedeu a crise dos
anos (19)70. Mais especificamente: o componente do consumo, que tem
substituído os investimentos na demanda agregada total, é insuficiente
para levar a economia a patamares sempre crescentes de crescimento,
basicamente porque contribui apenas para manter a utilização da
capacidade instalada, e não aumentá-la. Em suma: há crescimento
insuficiente porque há investimentos insuficientes. É errado, assim, afirmar
que...
“...a taxa de investimento produtivo tende a seguir as
mudanças nas taxas de crescimento dos gastos ‘improdutivos’
ou finais, ou seja, todos os gastos que criam demanda mas não
criam diretamente capacidade produtiva para o setor privado
da economia” (p.81).

O autor confunde a capacidade que os gastos finais de consumo
têm de impulsionar a economia no curto prazo (política keynesiana) com a
determinação do movimento da economia no longo prazo, que não pode
estar fora do campo que busca explicar como aqueles que dirigem a
riqueza social (firmas) a aplicam. Mais claramente, o que ele está
afirmando é que o modo pelo qual os trabalhadores e as famílias gastam
suas rendas é que explica como a economia se comporta. Para Serrano, o
movimento estrutural depende de como as famílias gastam a renda, e não
de como as empresas (capitalistas) ganham o que gastam, para repetir
Kalecki (que Serrano já afirmou ser uma de suas fontes teóricas). O
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argumento é simplesmente errôneo, dada uma suposta base sraffiana de
análise. Mas a linguagem obscura, disfarçando grandes conhecimentos de
macroeconomia, não deixa perceber-se o elemento fundamental do
argumento. Esta é a especialidade dos economistas, afinal: afirmar o
absurdo, com linguagem eufemística. A hipótese ad hoc para demonstrar
tal é afirmar que a queda da taxa de poupança das famílias reflete o
aumento da taxa de poupança das empresas, “cujos donos são também
as famílias”. Assim, nos Estados Unidos, já não há trabalhadores; todos
vivem de renda financeira. As empresas vão bem; mas porque a taxa e a
massa de lucros no setor real continuam estagnadas face aos lucros
financeiros, e porque a economia encontra cada vez mais dificuldade em
crescer?
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Gráfico 2. Estados Unidos. Gastos agregados como porcentagens do PIB.
2000-2006. Fonte: BEA.

Esta resenha já se estende deveras, e o espaço não dá conta para
um comentário completo da abordagem heterodoxa de Serrano. Mas há
coisas que não se pode deixar de comentar. À página 85, afirma que os
déficits comerciais não têm prejudicado mas sim “tido uma contribuição
pequena mas positiva para o crescimento do produto liderado pela
demanda dos Estados Unidos” (p. 85). A seqüência de explicação é: as
importações criam dólares nas mãos dos países estrangeiros; estes
importam dos Estados Unidos; as importações dos outros países são então
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exportações dos Estados Unidos. Mas... as exportações dos outros países
viram dívida dos Estados Unidos, e mais déficits comerciais líquidos dos
Estados Unidos para com eles; o déficit comercial se mantém, e a assim a
pressão negativa na demanda agregada... Isto é, os déficits comerciais
são negativos para a demanda agregada, como qualquer manual de
economia mostra. Serrano tenta afirmar então outro absurdo: os déficits
comerciais não diminuem a produção local, mas sim “contribuem um
pouco” para o crescimento norte-americano. Não pode ter sucesso. Assim,
dão-se absurdos como: “é o déficit externo que está fazendo o consumo
crescer mais que o produto, e não o crescimento absoluto excessivo do
consumo que está causando o déficit externo” (p.96). Nesta estranha
macroeconomia, as importações contribuem para a demanda agregada,
não sendo causadas por esta! Ao invés de partir de um princípio básico da
macroeconomia para uma noção mais elaborada (novamente, o método
científico de ir do simples ao complexo, de novo caro à dialética), o autor
quer se distinguir por tentar reinventar a as leis da economia. É mais simples
adotar a noção de que os déficits comerciais existem porque os Estados
Unidos podem importar mais do que exportar porque é a sua moeda que
exerce hegemonia no mundo, sendo reserva de valor internacionalmente
aceita; e que isso tem uma contrapartida que é a diminuição relativa da
produção física norte-americana, face às compras no exterior.

1980
1985
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Lucros da indústria sobre lucros
totais
0,36
0,32
0,28
0,26
0,18
0,07
0,06
0,08
0,13
0,15
0,16
0,17

Lucros financeiros sobre lucros
totais
0,16
0,17
0,31
0,24
0,26
0,31
0,36
0,35
0,29
0,28
0,26
0,24

Tabela 1. Estados Unidos. Lucros da indústria e lucros do setor financeiro
(inclui bancos da Reserva Federal) em relação aos lucros totais da renda
nacional. Fonte: Economic Report of the President de 2009.

Na verdade, é difícil encontrar um texto com tantas contradições
teóricas face ao próprio marco teórico que o autor diz ter, como o de
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Serrano. Para ele, a economia não entraria em recessão com a atual crise
(p. 104); as ações (papéis) norte-americanas não são afetadas pela taxa
de câmbio do dólar (p.132); a “tendência dos americanos a viver acima
de seus meios” é um “mito”, sendo na verdade é benéfico aos países
periféricos depender dos déficits norte-americanos, pois estes (déficits)
criam demanda efetiva para estes últimos (p.143), “aliviando a restrição
externa aos países periféricos” (p.143). Assim, não existe um problema de
discrepância de poupança e investimento, não existem dificuldades da
dependência da periferia num comércio exterior ditado pelo mercado
norte-americano, não existem necessidades de aplicar os saldos de
exportação

domesticamente,

em

transformação

da

capacidade

produtiva local etc.. Segundo este autor, não há trocas desiguais
baseadas na dependência da venda de bens primários, e não há a
necessidade de maiores investimentos para a diversificação da estrutura
industrial dos países periféricos que remetem seus excedentes de
exportação aos Estados Unidos. Está-se no melhor dos mundos, depois da
“expansão da economia mundial nos anos 2000”. Não parece ser este um
corolário que aponta para a necessidade de transformações sociais, tal
como se afirma no início da obra.

Anos

População
(milhares)

PIB
(bilhões
de US$)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

211577
215092
217570
221168
223357
226082
228815
231867

9817
10128
10469
10960
11685
12421
13178
13807

PIB per
capita
(unidades
de US$)

Endividamento
externo
(bilhões de
US$)

46000
47000
48000
49000
52000
54000
57000
59000

7569
8177
8687
9724
11586
13886
16607
20081

Déficits
em bens e
serviços
(bilhões
de US$)
-379
-365
-423
-469
-607
-711
-753
-700

Tabela 2. Estados Unidos. População, PIB, PIB per capita e dívida externa
acumulada com o exterior no fim de período. População em milhares, PIB
per capita em dólares, e PIB e dívida em bilhões de dólares correntes.
Fonte: Economic Report of the President de 2009.
Porém, nem só de crítica vive a intelectualidade. O último artigo de
Carlos

Medeiros

é

certamente

o

melhor

dos

três

capítulos,

e,

contrariamente ao de Serrano, é objetivo. É extenso, mas faz um bom
quadro comparativo entre a evolução da ex-União Soviética e da China
no interlúdio 1980-1990 e depois da Rússia e da China a partir de 1990.
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Com boa base bibliográfica, fontes de dados primários e citações de
declarações das principais lideranças de ambos países, o autor resume
bem a diferença entre as estratégias dos dois Partidos Comunistas, e como
foi mais fácil à China proceder com as modificações econômicas sem
abdicar do monopólio do poder político do PCC, face às dificuldades do
então PC soviético. O artigo serve como uma boa introdução e um bom
resumo das diferentes contradições que os dois então maiores países
socialistas do campo socialista mundial conheciam, até as transformações
dos anos (19)90. A única ressalva é que não se discute diretamente o
poder dos Estados Unidos, ficando a impressão, como se disse acima, de
que o texto não deveria ser de fato inserido na obra.
Poder-se-ia

argumentar,

porém,

que

o

texto

discute

o

“background” internacional no qual se dá o exercício hegemônico norteamericano. Mas, diante de métodos de abordagem tão diferentes
adotados pelos três autores, a ressalva pode ser mantida; Fiori vale-se uma
perspectiva mais ou menos própria de interpretação, calcada numa
perspectiva historizante; não nega a mudança histórica, mas a incorpora
dentro do quadro da continuidade da dominância norte-americana no
mundo. Medeiros tende também a uma perspectiva histórica, com maior
acento empírico; mas Serrano, como se viu, tenta criar um tipo muito
estranho de macroeconomia. Assim, a adoção de uma conclusão comum
de que o poderio norte-americano não está em crise não basta para
esconder os diferentes enfoques explicativos de todos eles. Fiori e Medeiros
são mais sóbrios e rigorosos. Especificamente quanto a Fiori, ainda que a
discussão da tese fundamental de que os Estados Unidos detém e deterão
a hegemonia mundial por muito tempo deva ser rediscutida com base no
que se afirmamos acima – quer dizer, sua afirmação de que não há crise,
afinal – o nível da discussão está certamente num patamar elevado, com
seus pressupostos sendo firmemente estabelecidos e suas conclusões
apontando, no limite, a tendências certeiras. Diferentemente de Serrano,
que busca notoriedade perseguindo a todo custo a defesa de uma tese
simples com argumentos que parecem inovadores, mas que na verdade
poderia ser defendida sem a pretensão de reinventar as leis básicas da
economia.

Vitor Eduardo Schincariol
Doutorando em História Econômica – NEPHE – USP
Professor Assistente FEAC - UFAL
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Resenha: WOLF, M. A Reconstrução do Sistema
Financeiro Global. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2009.
Trata-se de obra do jornalista Martin Wolf, que escreve há décadas
no Financial Times. Irrompida a crise mundial, no segundo semestre do ano
passado (2008), seria esperado um conjunto de obras de especialistas em
um intervalo de seis meses de sua deflagração.
Descontada a pressa de diagnosticar rapidamente as razões da
crise, bem como do estabelecimento de revisões de pensamento e novas
prescrições, há um fator que parece consensual aos analistas que se
propõem como interlocutores de algum setor social: a presença do Estado,
em suas funções não apenas regulatória, mas fiscalizadora, encontra-se
mais que afirmada. Mesmo os defensores mais ferrenhos do “Estado
Mínimo” à moda dos admiradores de Friedman e Hayek consideram o
momento atual propício a pelo menos fingir alguma desconfiança na
capacidade que o mercado tem de resolver problemas, sem criar
problemas concretos às pessoas que vivem não apenas dele.
É o caso da obra de Martin Wolf. Ainda que o prefácio do exministro Pedro Malan sugira e saúde, à maneira do discurso monolítico
neoliberal da década de 1990, a necessidade apontada por Wolf de
maior arrocho sobre o salário e o emprego (sob o eufemismo de “reformas
microeconômicas”), e uma política de Estado mais amigável ao capital
financeiro (sob o eufemismo de “políticas macroeconômicas ligadas ao
balanço de pagamentos”), é notável que tais prescrições – elas mesmas
uma reproposição impensada do Washington Consensus – venham
precedidas de uma interessante e importante reflexão sobre o papel das
forças de mercado, quando deixadas à vontade, ou seja, sem regulação,
fiscalização ou controle da parte da sociedade.
A tese central do livro de Wolf vai um pouco além do que a
prudência sugerida aos gestores públicos nesses tempos de crise permite.
Wolf defende a criação de mecanismos de controle internos ao que
entende ser um “sistema financeiro internacional”. Em nosso ver, o
resultado de décadas de estreitamento de relações promíscuas entre o
setor público de países “globalizados” e o sistema financeiro interno e

185

Revista de Economia Política e História Econômica, número 18, agosto de2009.

externo a esses países não poderia ser revertido com um reforço nesse
estreitamento, que parece ser exatamente a pauta sugerida pelo autor.
O resultado final de uma leitura que representa, em última análise,
uma sugestão do mercado financeiro – dada por um de seus arautos de
primeira linha – à crise causada, também em última análise, por esse
mesmo mercado financeiro, é, ao final, uma contabilidade até simplória:
reconhece-se a culpa pelo excesso de autonomia dado às forças
especulativas, lamentam-se os excessos, mas é proposto o remédio brando
de uma agenda do Estado que pouco faria além de despejar capital em
instituições problemáticas, realizar os movimentos legais de posse nos
processos de concentração e centralização do capital, voltando
discretamente a uma posição arbitral no mercado.
Quando se tem a informação recente da iminente aprovação dos
SDRs dos países-membros do FMI em US$ 100 bilhões – a ser votada em
agosto – dado o comportamento de queda livre do dólar nos mercados
internacionais, nos últimos doze meses (com a exceção perigosa do Brasil),
teme-se que os mercados centrais internacionais estejam mantendo o
discurso para uma grande “socialização de prejuízos”. Nesse sentido, o livro
serve como um importante alerta às mentes realistas desses mercados
para que não se considere tal possibilidade. Ela é tão insana quanto a
possibilidade de um sistema financeiro internacional que funcione sem
fricções ou crises periódicas, baseado apenas na “boa vontade” de seus
agentes.

Luiz Eduardo Simões de Souza
Doutor em História Econômica – NEPHE – USP
Professor Adjunto UNIVALE - MG
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