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PREFÁCIO 
 
Alguns autores publicaram livros tentando explicar as razões para as desigualdades econômicas 
entre países. Comecei lendo livros históricos como o de Adam Smith (A riqueza das nações) 
publicado em 1776, cujo principal tema é o liberalismo econômico. Uma das razões para a riqueza 
dos países seria a pouca intervenção do Estado nos negócios. Adam Smith acreditava que o egoísmo 
de cada um faria uma sociedade melhor. Ou seja, o Homem, procurando seu próprio sucesso 
econômico, desenvolveria empreendimentos lucrativos para si. A inovação, o empreendedorismo e 
as invenções viriam da necessidade da população, ao mesmo tempo, gerando benefícios para a 
sociedade através de bens e serviços, e também gerando retorno financeiro ao empreendedor. 
Veremos mais adiante que nem mesmo os países onde esta teoria possui mais defensores deixam o 
comércio tão livre assim.  
 
Outros livros históricos que podem nos apontar razões para as diferenças atuais são “Capitalismo 
Socialismo e Democracia” e “Teoria do Desenvolvimento Econômico” de Schumpeter e “Ética 
protestante e capitalismo” de Max Weber (1904). Schumpeter defendia que a inovação vinha em 
ondas e que uma inovação puxava outra. Este é o Processo de Destruição Criativa e é o motor do 
capitalismo. As inovações revolucionam a estrutura econômica a partir de dentro, destruindo o 
velho e criando uma nova era. As ondas de criação e desenvolvimento econômico criam novos 
paradigmas e novos mercados. Esta pode ser uma causa provável para a diferença entre países. 
Discutiremos isto numa das seções seguintes, falando de tecnologias disruptivas (países que saem 
na frente tendem a ter melhores resultados – líderes de mercado).  
 
Já Max Weber discute como os princípios protestantes impulsionaram empreendedores e negócios, 
enquanto que a tradição católica freou o crescimento em alguns países. Mais adiante teremos um 
tópico só para discutir a relação entre religiões versus inovação e empreendedorismo. 
O livro histórico de Jean-Jacques Rousseau (Discurso sobre a origem e os fundamentos da 
desigualdade entre os homens) descreve as diferenças entre pessoas. Rousseau fala de causas 
naturais (idade, saúde, porte físico, etc.) e causas morais ou políticas. As primeiras se referem a 
qualidades do corpo e espírito (ou alma). Incluem capacidades físicas, que podem ser desenvolvidas 
ou inatas, mas que também podem não depender da vontade da própria pessoa. Mais adiante, 
falaremos de germes e saúde pública. As qualidades do espírito incluem as atitudes, positivas ou 
negativas, otimistas ou pessimistas, vontade e desejo, que podem influenciar ações e gerar melhores 
resultados. Trataremos um pouco disto quando falarmos das origens do Brasil, principalmente 
comparando nossos conquistadores com colonizadores que fizeram crescer os EUA e outros países. 
Já as causas morais e políticas de Rousseau incluem dominações, por força ou esperteza, que 
também trataremos mais adiante em diversos tópicos.  
 
Rousseau também supõe que as desigualdades entre pessoas podem surgir de diferenças em 
vocações e divisão do trabalho. A divisão do trabalho começou nos grupos primitivos, onde homens 
caçavam e mulheres coletavam. Mas foi com a invenção da agricultura que as especializações de 
funções surgiram, porque nem todos precisavam trabalhar para gerar alimentos. Ali surgem as 
primeiras profissões do mundo e talvez influenciadas pelas diferenças que Rousseau aponta como 
naturais (ex. alguns tinham mais habilidades para construir diques enquanto outros eram melhores 
para ensinar) ou políticas (ex. donos de propriedades gerenciavam trabalhadores braçais, ricos 
entravam com dinheiro para guerra e pobres participavam como soldados).  
 
Ao final do século XX, David Landes publicou um livro sobre “A riqueza e pobreza das nações 
(Landes, 1998). Alguns dos pontos apontados por este autor condizem com a nossa história e serão 
explicados adiante, incluindo a questão do clima quente, da geografia alongada de nosso território e 
outras causas. 
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Jared Diamond escreveu 2 livros que tratam de assuntos pertinentes ao nosso questionamento. Um 
deles (Germes, armas e aço) resume em 3 as causas para as diferenças econômicas entre países. Os 
germes se referem a diversas situações onde exploradores ou conquistadores chegaram em terras 
novas e passaram seus germes para os nativos. Na maioria dos casos, os tais exploradores eram 
europeus. Como as fronteiras da Europa estavam abertas e os caminhos eram curtos, os povos se 
miscigenaram ou se cruzaram formando estruturas genéticas mais resistentes a doenças. Já os 
nativos que só conheciam as suas próprias terras não tinham tanta resistência a novos germes. As 
armas se referem ao poderio militar e refletem a ideia óbvia de que povos com armas melhores 
conquistam os demais. Na parte anterior deste livro, já descrevemos como a Inglaterra exerceu forte 
pressão sobre o Brasil durante anos, usando como influência seu poderio militar. O aço é uma 
questão mais recente e remete à Revolução Industrial. Países onde a revolução aconteceu primeiro 
estão na frente hoje. O aço se refere tanto a ter conhecimento para criar máquinas quanto ter fontes 
de energia como carvão e petróleo para sustentar as máquinas. A posse de máquinas e indústrias já 
não é mais fator de vantagem, como será discutido logo em seguida, uma vez que já estamos na era 
do Conhecimento (a 3ª Onda).  
 
Niall Ferguson (2013b), no seu livro “Civilização: Ocidente x Oriente” resumiu em 6 os fatores que 
modificaram a ordem mundial a partir do final do século XV, quando as civilizações do oriente 
eram muito mais avançadas em inovações (lideradas pela China), mas foram ultrapassadas pelas 
nações do Ocidente (principalmente as europeias), que até então eram pequenos países. Eis o 
resumo dos fatores pelo próprio Ferguson (estes fatores serão discutidos neste meu livro):  
“1. A competição: uma descentralização da vida política e econômica, que criou as condições para 
o surgimento dos Estados-nação e do capitalismo.  
2. A ciência: uma forma de estudar, entender e, finalmente, transformar o mundo natural , que deu 
ao Ocidente (entre outras coisas) uma importante vantagem militar sobre o restante.  
3. Os direitos de propriedade: o controle da lei como um meio de proteger os proprietários 
privados e solucionar pacificamente as disputas entre eles, que assentou a base para a forma mais 
estável de governo representativo.  
4. A medicina: um ramo da ciência que possibilitou uma importante melhoria na saúde e na 
expectativa de vida, inicialmente nas sociedades ocidentais, mas também em suas colônias.  
5. A sociedade de consumo: um modo de vida material em que a produção e a compra de roupas e 
outros bens de consumo desempenham um papel econômico central, e sem o qual a Revolução 
Industrial teria sido insustentável.  
6. A ética do trabalho: um sistema moral e um modo de atividade derivados do cristianismo 
protestante (entre outras fontes), que fornece coesão à sociedade dinâmica e potencialmente 
instável criada pelos itens 1 a 5.” 
 
O outro livro de Jared Diamond é “Colapso”, que tenta explicar porque grandes e poderosas 
civilizações fracassaram, entre elas o Império Romano. Algumas destas questões dizem respeito ao 
nosso atraso e serão tratadas nesta segunda parte do livro.  
 
Nesta mesma linha de pensamento, mas pensando pelo lado contrário, uma edição especial da 
Revista National Geographic de 2014 procurou apresentar por que os grandes impérios 
prosperaram. O estudo aponta similaridades entre os povos que conquistaram grandes territórios, a 
saber:  
a) poderio bélico: antigamente o território era ampliado pela guerra e isto assegurava matérias 
primas e riquezas naturais (ouro, açúcar, especiarias, petróleo, energia). Hoje em dia, o domínio 
técnico e comercial é o grande diferencial, contrapondo-se à extração. Entretanto, países que 
possuem petróleo ainda estão entre os mais ricos. Por exemplo, Venezuela e vários países africanos 
possuem altos índices de exportação em regiões muito pobres. Além disto, ainda há guerras por 
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territórios onde há petróleo, como por exemplo as Ilhas Malvinas disputadas por Argentina e 
Inglaterra e a região da Crimeia, disputada por Rússia e Ucrânia). 
b) organizações administrativas fortes: antigamente serviam para a cobrança de impostos. Hoje são 
responsáveis pelas infraestrutura de transportes e educação. Uma das razões para a estabilidade 
chinesa é a presença de bons funcionários públicos. 
c) padronizações: nos pesos e medidas, na língua e religião. Foi assim que a China se formou. Hoje 
ela enfrenta dificuldades justamente por suas enormes diferenças internas. E é assim também que 
países se dividem (União Soviética, Iugoslávia, Tchecoslováquia).  
d) absorver povos e aproveitar sua cultura: este é um processo enriquecedor e destrutivo. Constrói 
um novo povo mas pode matar os antigos. Se os conquistadores se misturarem com os locais, 
poderão ser melhor recebidos. Foi uma das razões para o sucesso do império romano no fim da 
antiguidade e na Idade Média: conquistavam e firmavam cidades, onde os conquistados poderiam 
fazer parte do império, inclusive através de casamentos entre povos. Foi assim também na conquista 
da América, e lembramos em especial o “cunhadismo” no Brasil, já explicado antes.  
e) achavam que estavam lidando com povos que não estavam na mesma condição (que eram 
inferiores). 
 
Sobre a questão apontada no item (d) acima, Moog (2011, original de 1957) fez uma comparação 
entre a colonização dos EUA e do Brasil, tentando explicar as diferenças históricas. E isto, como 
será discutido adiante, explica muitas diferenças econômicas e sociais atuais.  
 
Recentemente, Thomas Piketty (2014) publicou um dos livros mais comentados nos últimos 
tempos: O Capital no século XXI. O livro é de tamanha importância que está sendo comparado a “O 
Capital” de Karl Marx. Ele analisa séries históricas para demonstrar o nível de desigualdade nos 
principais países. Ele fala da desigualdade de renda e de riqueza e suas consequências. Mas também 
explora as possíveis causas para a desigualdade entre grupos sociais, incluindo as econômicas, 
sociais, morais e políticas. Muitas destas questões serão abordadas neste livro. 
 
Há um grande debate sobre Capitalismo X Socialismo, qual o melhor modelo econômico. Francis 
Fukuyama (“The End of History and the Last Man”) acredita que o capitalismo venceu (o que ele 
chama de democracia liberal), que não há outro modelo econômico melhor. Seus argumentos são 
baseados na decadência ou fim dos regimes comunistas (União Soviética, aberturas recentes em 
Cuba e China, e deterioração da liberdade na Coreia do Norte).  
 
Por outro lado, alguns autores acreditam que nem Governo nem o setor privado (empresas 
capitalistas) podem dominar. Este é o fundamento do recente livro de Henry Mintzberg “Renovação 
Radical”. Ele acredita que um país precisa de um terceiro setor forte (a sociedade civil). Este 
pensamento é corroborado por Niall Ferguson em “A grande degeneração” e por Acemoglu e 
Robinson em “Why nations fail (por que as nações fracassam)”, os quais exaltam a importância das 
instituições para um país equilibrado e próspero (e neste grupo, incluem-se também instituições 
governamentais e os 3 poderes equilibrados como pensou originalmente Montesquieu).  
 
Sobre a Economia do Brasil, um excelente relato histórico é feito por Bresser Pereira 
(Desenvolvimento e crise no Brasil: história, economia e política de Getúlio Vargas a Lula), 
explicando razões para o desenvolvimento do Brasil ao longo de nossa história recente. Há também 
o livro de Lacerda e outros (2010), contando em detalhes o desenvolvimento da economia 
brasileira. Vale também citar o livro de Faoro (Os Donos do Poder), contando sobre a questão 
jurídica na História do Brasil, mas dando também muitos detalhes da vida econômica e da 
sociedade durante Brasil Colônia e Império.  
 
Sobre o Brasil também, há o livro de Neill Lochery contando detalhes dos acontecimentos que 
precederam a entrada do Brasil na 2ª Guerra Mundial e também dos eventos durante a Guerra. Seu 
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livro expõe algumas consequências disto, as quais serão analisadas aqui neste livro.  
 
Sobre a História do Brasil em geral, há os excelentes livros de Afrânio Peixoto e Eduardo Bueno, 
mas deve-se salientar o tratado escrito por Darcy Ribeiro sobre a formação do povo brasileiro.  
Sobre a agricultura e sua influência na Economia, muitas informações foram tiradas do livro de 
Michael Pollan (O dilema do onívoro). Mas o livro também conta como os alimentos chegam a 
nossa mesa e discute questões polêmicas como transgênicos e política agrícolas. Além disto, há o 
ótimo livro de Albuquerque (1987) sobre a Economia Agrícola no Brasil. 
 
Muitas informações sobre a Europa e o Mundo na Idade Média foram tiradas do livro organizado 
por Umberto Eco (2010). Sobre a Revolução Industrial, a nova era do Conhecimento, a divisão do 
trabalho entre humanos e máquinas e sobre o emprego de tecnologias em geral, foram consultados 
os livros “A 3a Onda” de Alvin Toffler (2007), “Race against the machine” de Brynjofsson e 
McAfee (2011), “The New Division of Labor - How Computers are Creating the Next Job Market” 
de Frank Levy e Richard J. Murnane (2012) e também três livros de Jeremy Rikfin: “A Terceira 
Revolução Industrial”, “O Fim dos Empregos” e “"The Zero Marginal Cost Society: The Internet of 
Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism". 
 
Outros livros que foram consultados incluem: “Os Fundamentos da Liberdade” de Friedrich A. 
Hayek (1983), “A Grande Transformação” de Karl Polanyi (2011, 2a edição), “The Great 
Stagnation” de Tyler Cowen (2011), “New Rules for the New Economy” de Kevin Kelly (1998), 
“Crash: uma breve história da economia” de Versignassi (2011), “Uma breve história das crises 
econômicas” de Waldon Alves (sem data),  
 
Alguns livros consultados falam da História da Humanidade em geral, entre eles os 2 livros de Van 
Loon (“Ancient man - the beginning of civilizations”, 1922; e “The story of mankind, 1921) e 
“Uma breve história do mundo” de Geoffrey Blainey (2000). 
 
Nas seções seguintes, iremos detalhar cada possível causa a diferença entre países mais 
desenvolvidos ou ricos e os chamados países pobres.  
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RANKINGS DE PAÍSES 
 
O principal indicador utilizado para medir a riqueza de uma nação é o PIB (Produto Interno Bruto). 
Segundo Giambiagi e Além (2011), o PIB é calculado como segue: 
 
PIB = CP + CG + I + (X – M)  
Onde  
CP é o consumo privado ou das famílias,  
CG é o gasto corrente do governo,  
I é o investimento total (público e privado), 
(X– M) é o saldo de transações com o exterior de bens e serviços reais (exportações menos 
importações). 
 

Tabela 1: Ranking de países por PIB NOMINAL  

Posição País PIB (Milhões de US$) 

1  Estados Unidos 17,947,000 

2  China 10,982,829 

3  Japão 4,123,258 

4  Alemanha 3,357,614 

5  Reino Unido 2,849,345 

6  França 2,421,560 

7  Índia 2,090,706 

8  Itália 1,815,757 

9  Brasil 1,772,589 

10  Canadá 1,552,386 

11  Coreia do Sul 1,376,868 

12  Rússia 1,324,734 

13  Austrália 1,223,887 

14  Espanha 1,199,715 

15  México 1,144,334 

16  Indonésia 858,953 

17  Países Baixos 738,419 

18  Turquia 733,642 

19  Suíça 664,603 

20  Arábia Saudita 653,219 
 
 
O Brasil está em 9º lugar no mundo (estava em 7º lugar até 2014) e já estivemos em 6º lugar, à 
frente do Reino Unido há poucos anos atrás (2011). 
 
Outro indicador utilizado é o PIB por paridade de compra (PPC), que avalia também o valor da 
moeda local, ou seja, o poder compra das pessoas com o que ganham.  
 

Tabela 2: Ranking de países conforme PIB POR PARIDADE DE COMPRA (dados de 2015) 

Posição País PIB (Milhões de Int$) 

1  China 19,392,357 

2 
 Estados 
Unidos 17,947,000 
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3  Índia 7,965,162 

4  Japão 4,830,065 

5  Alemanha 3,840,550 

6  Rússia 3,717,617 

7  Brasil 3,192,405 

8  Indonésia 2,842,247 

9  Reino Unido 2,679,325 

10  França 2,646,888 

11  México 2,227,176 

12  Itália 2,170,909 

13  Coreia do Sul 1,848,518 

14 
 Arábia 
Saudita 1,683,044 

15  Canadá 1,631,943 

16  Espanha 1,615,074 

17  Turquia 1,588,793 

18  Irã 1,371,066 

19  Austrália 1,138,085 

20  Tailândia 1,108,111 
 
Fonte: FMI/Wikipédia 
 
 
Outro indicador importante para avaliar a riqueza de um país é a renda per capita, normalmente 
calculada pela divisão do PIB do país pelo número de habitantes.  
 

Tabela 3: Ranking de países conforme PIB NOMINAL PER CAPITA (dados de 2015) 

Posição País US$ 

1  Luxemburgo 101,994 

2  Suíça 80,675 

3  Catar 76,576 

4  Noruega 74,822 

—  Macau 69,309 

5  Estados Unidos 55,805 

6  Singapura 52,888 

7  Dinamarca 52,114 

8  Irlanda 51,351 

9  Austrália 50,962 

10  Islândia 50,855 

11  Suécia 49,866 

12  San Marino 49,847 

13  Reino Unido 43,771 

14  Áustria 43,724 

15  Países Baixos 43,603 

16  Canadá 43,332 

—  Hong Kong 42,39 

17  Finlândia 41,974 

18  Alemanha 40,997 
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19  Bélgica 40,107 

20  França 37,675 
Fonte: FMI/Wikipédia 
 
Posições de países chave (e renda): 
24  Japão  32,486 
25  Itália  29,867 
28  Coreia do Sul 27,195 
29  Espanha 25,865 
45  Uruguai 15,748 
51  Argentina 13,589 
52  Chile  13,341 
62  Turquia 9,437 
65  Rússia  9,055 
70  Brasil  8,670 
72  China  7,990 
Fonte: FMI/Wikipédia 
 
 

Tabela 4: Evolução do PIB NOMINAL PER CAPITA 2012-2015 

Posição País 2012 2013 2014 2015 

1 Luxembourg 105,447.1 113,726.6 116,612.9 101,450.0 

2 Switzerland 83,208.7 84,669.3 85,610.8 80,214.7 

3 Macao SAR, China 77,145.0 90,746.1 96,074.8 78,585.9 

4 Norway 101,563.7 102,910.4 97,429.7 74,734.6 

5 Qatar 94,407.4 96,077.0 96,732.5 74,667.2 

6 Australia 67,646.1 67,652.7 61,995.8 56,327.7 

7 United States 51,433.0 52,660.3 54,398.5 55,836.8 

8 Singapore 54,451.2 55,617.6 56,007.3 52,888.7 

9 Denmark 58,125.4 60,361.7 61,330.9 52,002.2 

10 Ireland 48,976.9 51,814.9 54,321.3 51,289.7 

11 Sweden 57,134.1 60,283.2 58,900.0 50,272.9 

12 Iceland 44,258.8 47,493.2 52,036.7 50,173.3 

13 Netherlands 49,474.7 51,425.1 52,138.7 44,433.4 

14 United Kingdom 41,294.5 42,294.9 46,278.5 43,734.0 

15 Austria 48,324.3 50,557.8 51,148.4 43,438.9 

16 Canada 52,495.3 52,266.2 50,185.5 43,248.5 

17 Hong Kong SAR, China 36,707.8 38,364.2 40,215.7 42,422.9 

18 Finland 47,415.6 49,638.1 49,864.6 41,920.8 

19 Germany 44,010.9 45,600.8 47,767.0 41,219.0 

20 United Arab Emirates 41,712.1 42,831.1 43,962.7 40,438.4 

21 Belgium 44,734.5 46,622.5 47,299.9 40,231.3 

22 New Zealand 40,066.6 42,928.1 44,380.4 37,808.0 

23 Brunei Darussalam 41,807.7 39,151.2 40,979.6 36,607.9 

24 France 40,838.0 42,571.2 42,546.8 36,248.2 

25 Israel 32,818.9 36,281.2 37,206.2 35,329.5 

26 Japan 46,701.0 38,549.7 36,152.7 32,477.2 

27 Italy 34,814.1 35,367.6 35,179.7 29,847.0 
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28 Kuwait 50,903.9 48,463.2 43,593.7 28,984.6 

29 Korea, Rep. 24,454.0 25,997.9 27,989.4 27,221.5 

30 Spain 28,647.8 29,370.7 29,718.5 25,831.6 

31 Bahrain 23,063.1 24,378.9 24,855.2 23,395.7 

32 Cyprus 28,868.3 27,909.1 27,245.7 22,957.4 

33 Bahamas, The 22,112.6 22,315.6 22,217.5 22,896.9 

34 Slovenia 22,477.6 23,144.1 24,001.9 20,713.1 

35 Saudi Arabia 24,883.2 24,646.0 24,406.5 20,481.7 

36 Trinidad and Tobago 18,322.3 20,217.0 21,317.4 20,444.1 

37 Portugal 20,577.4 21,618.7 22,124.4 19,222.9 

38 Greece 22,242.7 21,842.7 21,627.4 18,035.6 

39 Estonia 17,491.0 19,155.4 20,147.8 17,295.4 

40 Czech Republic 19,640.9 19,813.9 19,502.4 17,231.3 

41 St. Kitts and Nevis 13,642.5 14,498.6 15,739.0 16,589.1 

42 Slovak Republic 17,207.3 18,108.5 18,501.4 15,962.6 

43 Barbados 15,317.1 15,153.8 15,366.3 15,660.7 

44 Oman 21,533.8 20,011.3 19,309.6 15,645.1 

45 Uruguay 15,092.5 16,881.4 16,738.0 15,573.9 

46 Seychelles 12,845.2 15,695.9 15,563.8 15,476.0 

47 Lithuania 14,342.5 15,694.1 16,489.7 14,172.2 

48 Antigua and Barbuda 13,525.6 13,342.1 13,432.1 14,128.9 

49 Latvia 13,775.3 15,015.8 15,692.2 13,664.9 

50 Palau 10,319.9 10,932.6 11,892.7 13,498.7 

51 Argentina 13,040.3 13,027.2 12,324.9 13,431.9 

52 Chile 15,253.3 15,764.8 14,566.1 13,383.9 

53 Panama 10,672.4 11,786.6 12,712.4 13,268.1 

54 Poland 13,142.0 13,776.5 14,337.2 12,494.5 

55 Hungary 12,819.7 13,585.4 14,021.9 12,259.1 

56 Croatia 13,236.0 13,575.0 13,480.7 11,535.8 

57 Equatorial Guinea 23,278.2 21,497.9 18,918.3 11,120.9 

58 Costa Rica 9,733.4 10,461.6 10,415.5 10,629.8 

59 Kazakhstan 12,857.9 14,310.0 13,154.8 10,508.4 

60 Malaysia 10,834.7 10,973.7 11,307.1 9,766.2 

61 Grenada 7,583.5 7,956.1 8,573.7 9,156.5 

62 Turkey 10,539.4 10,800.4 10,303.9 9,130.0 

63 Mauritius 9,113.6 9,479.9 10,002.9 9,116.8 

64 Russian Federation 15,154.5 15,543.7 13,902.1 9,057.1 

65 Mexico 9,720.6 10,197.4 10,350.8 9,009.3 

66 Suriname 9,422.3 9,618.4 9,680.1 8,983.6 

67 Romania 8,558.4 9,585.3 10,011.8 8,972.9 

68 Brazil 12,157.3 12,071.8 11,728.8 8,538.6 

69 Gabon 10,642.4 10,658.8 10,772.1 8,311.5 

70 Lebanon 8,773.9 8,389.0 8,148.6 8,050.8 

71 China 6,264.6 6,991.9 7,587.3 7,924. 
Fonte: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.PCAP.CD&country= 
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Os países considerados ricos são os que estão no topo de algum destes rankings.  
 
Os países em desenvolvimento normalmente são os grupos de países conhecidos como BRICS e 
MINT. 
BRICS inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
MINT inclui México, Indonésia, Nigéria e Turquia. 
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GENÉTICA NÃO INTERFERE 
 
Neste livro não vamos abordar ideias de que as diferenças econômicas venham de genética ou raça 
pois não acreditamos em eugenia. Moog rechaça tal ideia apesar de explicar as teorias de alguns 
autores.  
 
David Shenk (2011) explica cientificamente por que só genes não são suficientes para gerar pessoas 
melhores. Ele conclui que a diferença em desempenhos é porque Genética e Cultura (ou 
Aprendizado ou Ambiente) se combinam (modelo que ele chamou de G×A). Os genes (todos os 22 
mil) determinam predisposições (e isto são probabilidades e não certezas) que precisam ser ligadas 
ou desligadas, e muitos estímulos para isto vem do ambiente, seja por nutrição, aprendizado por 
convivência, experiência, etc.  
 
Segundo Shenk, A inteligência então não seria algo concreto mas sim um processo. Da mesma 
forma, os demais talentos não são dons inatos, mas “resultado de um acúmulo lento e invisível de 
habilidades que se desenvolvem desde o momento da concepção. Todos nascem com diferenças, e 
alguns com vantagens exclusivas para determinadas tarefas. Contudo, ninguém é geneticamente 
destinado à grandeza e poucos são biologicamente incapazes de alcançá-la.” 
 
Cochran e Harpending (2010) acreditam que houve uma grande evolução genética após o 
surgimento da agricultura (há 10 mil anos atrás), quando então o Homem começou a viver em 
grupos maiores e mais concentrados (com mais interação entre pessoas e maior número de 
cruzamentos). Além de maior cruzamento de genes, algumas modificações evolutivas vieram por 
adaptação ao novo modo de vida, principalmente pela dieta diferenciada (mais vegetais pelo 
desenvolvimento da agricultura e carnes selecionadas pelo desenvolvimento da domesticação de 
animais). As alterações genéticas favoreceram o desenvolvimento do cérebro e também do corpo, 
mais adaptado a climas diferentes e mais resistente a doenças. Mas o principal está na geração de 
mais inovações, modificando o nosso ambiente. Desta forma, genes e ambiente se combinam para o 
desenvolvimento humano.  
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GEOGRAFIA 
 
Já que na seção anterior, finalizamos dizendo que o ambiente influencia e muito o desenvolvimento 
humano, então se faz necessário começar explicando esta possível causa para o desenvolvimento 
econômico. 
 
Jared Diamond, em seu artigo “How to get rich” de 1999, acredita que a geografia é fator 
determinante para algumas diferenças históricas entre nações. Por exemplo, a China conseguiu se 
unificar porque sua geografia era mais parelha, enquanto que a Europa se dividiu devido a muitos 
acidentes geográficos (cadeias de montanhas e rios cortando a terra) que dificultavam a integração 
(https://www.edge.org/conversation/jared_diamond-how-to-get-rich) 
 
Na mesma linha, Moog (1957) aponta possíveis causas relacionadas à Geografia para a diferença 
entre Brasil e EUA: 
 
a) chegando pelo nosso litoral para entrar tem-se que passar por matas e morros; nos EUA é tudo 
liso (planície ininterrupta) e isto facilitou a penetração e o povoamento de todo o território, o que 
permitiu um benefício maior das riquezas naturais e o assentamento dos colonizadores; 
 
b) nos EUA, há muitos rios navegáveis e portos fáceis, sendo considerada a melhor rede 
hidrográfica do mundo; tanto que ali se desenvolveram os primeiros navios a vapor. No Brasil, há 
poucos lagos e os rios são difíceis de navegar. E isto tudo também dificulta o espalhamento, as 
conquistas, o povoamento e as trocas econômicas.  
 
c) o clima americano é parecido com o Europeu (pelas latitudes parecidas); isto facilitou o 
assentamento do imigrante europeu. No Brasil, o imigrante europeu só se deu melhor no sul. Na 
maior parte do Brasil, é verão o ano todo e solos tropicais são mais pobres. Houve até propaganda 
na Europa contra o clima do Brasil, divulgando-se que havia ameaças à vida e saúde. 
 
A transferência da capital do Brasil para o interior foi pensada no início da República. Segundo 
Villa (2011), estava presente na Constituição de 1891. Mas só foi instalada em 1960 com a 
inauguração de Brasília. A demora da interiorização do Brasil se deu pela falta de infraestrutura. A 
construção de Brasília obrigou o governo a construir meios de se chegar e sair de lá (estradas e 
aeroportos). Isto facilitou o povoamento do interior do país, e novas formas de exploração 
econômica, longe do litoral. O espalhamento do povo brasileiro contribuiu para aumentar a área de 
produção agrícola e a diversidade de gêneros. Durante anos o Brasil viveu somente no litoral, 
enquanto que os colonizadores americanos logo se espalharam pelo centro e oeste daquele país. Em 
especial, o crescimento da indústria ferroviária americana (com a construção de estradas de ferro e 
máquinas a vapor) foi o que acelerou a chegada do branco até a Califórnia e permitiu o retorno para 
leste (e exportação para a Europa) dos frutos produzidos ou extraídos no oeste. É claro que isto tudo 
foi ruim para os nativos americanos, que hoje estão desaparecidos, porque suas tribos morreram ou 
porque foram inseridos no modo de vida americano. Por outro lado, a interiorização foi o que 
permitiu, em parte, o crescimento econômico do país logo no início da colonização, seja pela 
exploração de recursos naturais, seja pela produção agrícola.  
 
Landes afirma que os EUA foram favorecidos pela sua geografia, pois tinham ferro e carvão em 
proximidade, como nenhum outro país, tinham meios naturais de transporte e comunicação. Mokyr 
também credita parte das origens da Revolução Industrial na Inglaterra à “montanha” de carvão 
sobre a qual a Inglaterra foi construída.  

Por outro lado, outros países não teriam tido tamanha sorte. Segundo Landes, o México tem muitas 
montanhas, planaltos e desertos. No Brasil, o Rio Amazonas é de difícil navegabilidade. Landes 
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afirma que a Argentina teria uma geografia mais parecida com os EUA mas a imigração foi 
retardada e os recursos naturais para a industrialização ficaram esperando.  

Contradizendo Landes, Laurentino Gomes conta que muitas “expedições percorreram os rios do 
Amazonas até as nascentes e estabeleceram a comunicação fluvial entre Mato Grosso e São 
Paulo”. Da mesma forma, Zweig via o Brasil em 1941 com grande potencial para o futuro devido a 
suas reservas hídricas e grandes quedas d´água, além da diversidade de fauna e flora, fontes para 
estudos.  

Por outro lado, Zweig concorda que a construção de estradas de ferro foi prejudicada pela estrutura 
montanhosa do centro do país. Os rios, apesar de navegáveis, fazem muitas curvas. A geografia 
atrasou o povoamento do país e o desenvolvimento por todas as regiões. Segundo Baer (1979), era 
impossível a navegação por embarcações de alto mar devido à barreira de montanhas no litoral. 
Segundo Baer ainda, a geografia do Brasil é composta por 57% de planaltos (altura entre 200 e mil 
metros), 40% de planícies baixas (menos de 200 m) e 3% de planícies altas (mais de mil metros). 

Segundo o Plano Hidroviário Estratégico de 2013 do Ministério dos Transportes 
(http://www.transportes.gov.br/images/TRANSPORTE_HIDROVIARIO/PHE/PHE.pdf), há 42 mil 
km de rios potencialmente navegáveis dispersos por 12 bacias hidrográficas, mas somente menos de 
50% (apenas 20 mil km) são utilizados atualmente para o transporte.  

Com estes dados, não estamos tão longe dos EUA. Conforme Queiroz et al. (2013), o sistema 
hidroviário interior dos EUA é composto de 19 mil km de vias comercialmente navegadas. Por 
outro lado, se o Plano Nacional de Investimentos Hídricos fosse completamente executado, segundo 
relatório da ANA, haveria um incremente de 67% até 2030 nas hidrovias estratégicas do país.  

Se não fomos agraciados com hidrovias naturais, poderíamos utilizar investimentos para, por 
exemplo, a criação de canais, como o do Panamá, e eclusas. Por exemplo, a região da Wallonia (no 
sul da Bélgica) possui 451 km de hidrovias sendo 182 em canais e 81 em eclusas (Queiroz et al., 
2013). 

Apesar de o Brasil possuir 13% da água doces disponível no planeta, sua distribuição é muito 
desigual, sendo que 81% estão concentrados na região da Amazônia, onde há apenas 5% da 
população brasileira. Nas regiões hidrográficas banhadas pelo Oceano Atlântico, onde há 45% da 
população, apenas 2,7% dos recursos hídricos estão disponíveis, conforme o relatório da ANA.  

A Alemanha foi uma que se valeu da sua geografia para crescer economicamente. No início do 
século XIV, segundo Souza (2013), ela era a “senhora absoluta do comércio do norte da Europa 
continental e o da Escandinávia”, devido à utilização sábia do Rio Reno para aumentar o comércio 
com outros países, atuando como produtora ou intermediária. O rio era internacional mas usaram 
como se fosse alemão. Outros rios não eram utilizados porque não ofereciam condições de 
transporte. Da mesma forma, Souza acredita que Paris no século X era a maior e mais culta cidade 
europeia muito por causa do Sena e seus afluentes.  

Outra vantagem que a geografia pode trazer a um país é poder cultivar, produzir e depois exportar 
produtos agrícolas que não podem ser cultivados em outros países pela diferença da posição 
geográfica (uma vantagem comparativa). Jared Diamond (1997) acredita que as civilizações 
começaram no Crescente Fértil porque ali havia grande concentração de plantas e animais 
domesticáveis. Karnal et al. (2007) contam que as colônias sulistas dos EUA se beneficiaram desta 
diferença de posição, por estarem mais próximas da linha do Equador que a Europa, para exportar 
para a Europa produtos que esta não conseguia produzir. Segundo Frieden (2008), os países 
colonizados “gozavam da vantagem de um clima temperado, adequado à criação de gado e à 
produção de culturas delicadas... as tecnologias desenvolvidas para a agricultura de climas 
temperados, que durante séculos foi responsável pelo extremo desenvolvimento da Europa 
ocidental, podiam ser diretamente aplicadas a essas terras.” 

Assim foi também com o café e a cana no Brasil, o que gerou muita riqueza nos tempos coloniais e 
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início da república. Atualmente, tal fator não é mais uma vantagem competitiva. Primeiro porque, 
como será discutido adiante, a produção agrícola não tem mais tanto peso na economia mundial. 
Segundo, porque os países em latitudes semelhantes competem entre si produzindo mais ou menos 
os mesmos produtos agrícolas, o que faz baixar o preço mundial, ou seja, já não há mais 
exclusividade em produção agrícola. Por último, em se tratando de alimentos, o produto cru não é 
mais valorizado que o industrializado. O futuro nos reserva duas alternativas: voltar a consumir 
alimentos in natura (e assim revalorizar a produção de alimentos naturais) ou produzir alimentos 
sintéticos como fazem para astronautas (o que valorizaria ainda mais o alimento industrializado).  

Esta seção discutiu a importância da geografia para a riqueza das nações. Entretanto, devemos 
lembrar que mesmo países com a mesma geografia (como as duas Alemanhas entre 1945 e 1990, e 
as duas Coreias, do Norte e do Sul) podem ter diferenças enormes. Portanto, a geografia não pode 
ser o único fator.  

É bom lembrar também que a vantagem da geografia é momentânea e um dia pode acabar. O citado 
Crescente Fértil hoje é um deserto onde não se produz alimento.  

E por fim, a geografia talvez não possa ser alterada mas pode ser contornada. A China fez o Grande 
canal que foi a principal artéria de comércio interno (conforme Niall Ferguson, 2013b). Os EUA 
construíram uma cidade turística no deserto (Las Vegas). Israel contornou seu problema de seca 
com irrigação. A Europa se integrou através de estradas e túneis. Lagos artificiais existem em toda 
parte do mundo. O canal do Panamá foi construído. E a tecnologia inovadora criada por humanos 
permitiu até mesmo contornar o Cabo das Tormentas (hoje conhecido como Cabo da Boa Esperança 
porque já não assusta mais tanto).  
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RECURSOS NATURAIS 
 
Na Idade Média, a terra era tão importante que a 2ª razão para as Cruzadas era justamente encontrar 
terras porque os nobres estavam empobrecidos e havia pouca terra para cultivar na Europa 
(Nascimento, 2004).  
 
O extrativismo de riquezas naturais era uma grande fonte de renda antes da industrialização. Como 
nos conta Frieden (2008), “fortunas eram geradas pelo desenvolvimento de algum produto 
primário, que era enviado para a Europa ou América do Norte – nitrato e cobre do Chile; açúcar 
de Cuba; algodão e açúcar das plantações costeiras do Peru; prata e cobre das Cordilheiras dos 
Andes; e borracha da Amazônia.”. A África Ocidental (segundo Frieden ainda) também cresceu 
rapidamente com exportações de produtos naturais, as quais quadruplicaram entre 1897 e 1913, 
com maior desenvolvimento concentrado nas quatro colônias mais prósperas, as britânicas Nigéria e 
Costa do Ouro e as francesas Senegal e Costa do Marfim. Na Ásia, a exportação do arroz gerou 
prosperidade, especialmente para os pequenos produtores.  
 
Por aqui também se tinha de tudo, confirmando o que Pero Vaz de Caminha previu e escreveu: 
“Contudo a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados como os de Entre-Douro-e-
Minho, porque neste tempo d'agora assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas; infinitas. 
Em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo; por causa das águas 
que tem.” 
 
Entretanto, demorou para Portugal se dar conta que poderia produzir nas terras brasileiras. Nossa 
primeira riqueza foi o pau-brasil, que não tingia os tecidos como a púrpura oriental. Os portugueses 
arrendavam a exploração do pau-brasil e ainda havia os traficantes deste produto. As capitanias 
hereditárias e os governos gerais tentaram organizar a bagunça mas pouco exploraram as riquezas 
da nossa terra. O Brasil tinha pouco ouro e prata mas tinha pedras preciosas. Isso tudo foi levado 
para a Europa e não favoreceu nossa economia por aqui. 
 
Depois veio a cana de açúcar, o algodão, a borracha, o café, o charque, e isto sim foi o que gerou 
nossas primeiras riquezas pois parte do lucro era reinvestido aqui e com brasileiros.  
 
Como Moog (1957) comenta, uma boa explicação para o começo das diferenças entre EUA e Brasil 
é a diferença nas reservas de carvão. Na época do início da máquina a vapor, o carvão que se extraía 
aqui era de baixa qualidade em comparação ao carvão americano que produzia mais força. Ambos 
os países tinham carvão, mas a qualidade fazia a diferença.  
 
Kenneth Pomeranz defende que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra e não na China 
porque a primeira tinha muito mais minas de carvão e de melhor qualidade. Além de ter pouco 
carvão, o da China era de baixa qualidade na época da Revolução Industrial. A vantagem chinesa 
era justamente sua agricultura forte, com alta especialização e lucratividade, o que pode ter 
desestimulado os chineses a investirem em indústrias.  
 
Por outro lado, como argumenta Constantino (2012), há países ricos sem recursos naturais. 
Historicamente, as primeiras cidades capitalistas (Florença, Veneza e Gênova) não possuíam 
recursos naturais. Sua riqueza vinha de atividades como bancos, navegação e comércio. Outros 
países da Europa, com pouco território e poucos recursos naturais (por exemplo, países baixos e 
Inglaterra) foram ricos de em determinado momento da História, utilizando outros fatores. Mais 
recentemente, Singapura e Hong Kong também ficaram bastante ricas sem recursos naturais. 
Lindleberger (1976) lembra que o Japão não tem matéria prima mas soube utilizar bem sua mão de 
obra qualificada e o capital. Os países europeus são pequenos e com poucos recurso naturais mas 
estão entre os melhores pelo IDH. 
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Hoje em dia, o Brasil possui muitos recursos naturais e produz muito a partir da terra. Entretanto, os 
produtos tipo “commodity” têm preços que flutuam mais, enquanto que os preços dos 
manufaturados são menos sensíveis às intempéries dos mercados externos (Giambiagi e Além, 
2011).  
 
Commodity é “o termo usado como referência aos produtos de base em estado bruto (matérias-
primas) ou com pequeno grau de industrialização, de qualidade quase uniforme, produzidos em 
grandes quantidades e por diferentes produtores. Estes produtos "in natura", cultivados ou de 
extração mineral, podem ser estocados por determinado período sem perda significativa de 
qualidade, dependendo de sua conservação.” (Wikipédia).  
 
O preço da commodity flutua muito porque se a produção for grande, os estoques aumentam e o 
preço cai. Por outro lado, com preço baixo, há pouco interesse em produzir. Com safras pequenas, o 
preço sobe e isto estimula produtores a investirem no produto. E isto forma um ciclo de altos e 
baixos.  
 
As commodities vem aumentando sua participação nas exportações do Brasil. No primeiro semestre 
de 2002, os produtos básicos correspondiam a 25% das exportações brasileiras, enquanto os 
industrializados ficavam em 75%. Já na primeira metade de 2014, mais da metade (50,8%) das 
vendas ao exterior foi de mercadorias básicas. 
(http://achadoseconomicos.blogosfera.uol.com.br/2014/07/23/em-15-anos-materias-primas-dobram-
presenca-nas-exportacoes-e-viram-maioria/) 
 
Já em 2015 (pode-se ver na Tabela 5), os produtos básicos perderam participação nas exportações. 
Em janeiro de 2015, correspondiam a 42,6%. Em Julho de 2015, a participação aumentou para 
48,7% mas ainda abaixo dos produtos industrializados (48,9%), apesar de bem próximo.  
 

Tabela 5: Exportações brasileiras em Janeiro e Julho de 2015 

 Janeiro 2015  Julho 2015  

 US$ bilhões % US$ bilhões % 

Exportação Total 13,7 100 18,5 100 

Produtos Básicos 5,8 42,6 9 48,7 

Produtos Industrializados 7,4 54,2 9 48,9 

     Produtos Semimanufaturados 2,4 18 2,3 12,8 

     Produtos Manufaturados 4,9 36,2 6,7 36,1 

Outros 0,4 3 0,4 2,3 

 
Fonte: http://br.advfn.com/indicadores/balanca-comercial/brasil/2015/07/exportacao 
 
 
Atualmente, os produtos mais exportados pelo Brasil segundo o Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior são:  
 
• Básicos: Soja em grão, milho em grão, carne bovina e de frango, minérios de ferro e de cobre; 

petróleo bruto, café em grão, algodão, fumo em folha, arroz em grãos, trigo em grãos, pimenta 
em grão. 

 
• Semimanufaturados: celulose, couros e peles, ferro/aço e açúcar de cana, borracha sintética e 

artificial, madeira serrada. 
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• Manufaturados: automóveis, plataforma, veículos de carga, resinas plásticas, tratores, óleos 
combustíveis, autopeças, aviões, suco de laranja, medicamentos, papel. 

 
Como será detalhado em outro tópico adiante, a produção agrícola influencia a riqueza de um país, 
sendo importante por exemplo para posicionar a China entre os maiores e para dar aos EUA menos 
dependência a importações. Entretanto, também discutiremos adiante que o Brasil precisa de mais 
indústrias e principalmente de empresas de 3ª Onda.  
 
O Brasil é essencialmente um país agrícola e de pecuária, forte no extrativismo. Entretanto, como 
será discutido adiante, chegamos tarde na Revolução Industrial e estamos perdendo outras corridas 
(sempre correndo atrás dos países inovadores). Não que a agricultura não seja importante. Muitos 
países mantém uma boa balança comercial por exportarem alimentos. Além disto, em caso de 
guerras ou problemas de logística, os países que conseguirem alimentar sua população 
exclusivamente com sua produção estarão em melhores condições. 
 
Os recursos naturais são mais importantes hoje que antigamente. Segundo Piketty (2014), “a renda 
anual vinda da exploração dos recursos naturais, definida como a diferença entre as receitas e os 
custos de produção, representa, desde a metade dos anos 2000, algo em torno de 5% do PIB 
mundial (do qual uma metade é a renda do petróleo propriamente dita, e a outra metade é a renda 
de outros recursos naturais: gás, carvão, minerais, madeira), contra cerca de 2% nos anos 1990 e 
menos de 1% no início dos anos 1970.” 
 
Entretanto, hoje em dia, a relação de valor entre produtos industrializados e produtos naturais 
extrativos (principalmente para alimentação) favorece os primeiros. Ou seja, o valor agregado aos 
produtos naturais pela indústria é que faz riquezas hoje em dia (e isto é um produto da Revolução 
Industrial). A maior parte dos países ricos (Europa e Japão) são fracos em recursos naturais. 
Precisam importar insumos e principalmente alimentos. Entretanto, conseguem gerar outros tipos de 
riquezas que equilibram a balança comercial. Segundo Kindleberger (1976), o problema quem 
exporta matéria prima é que os países em geral estão comprando menos matéria prima e 
aumentando importação de manufaturados. A CEPAL (citada em Kindleberger, 1976) acredita que 
o modelo baseado na exportação pode ser responsável pelo atraso econômico, pois os países 
subdesenvolvidos concorrem entre si na exportação de matéria prima. Ou seja, se o país for 
dependente demais de exportações de matéria prima, certamente não terá crescimento.  
 
Conforme discutido por Laurentino Gomes (2014), a abundância de riquezas naturais enfraquece as 
instituições e inibe o desenvolvimento sustentado das nações. E esta é uma herança histórica que 
ganhamos de Portugal, país cuja riqueza “era resultado do dinheiro fácil, como os ganhos de 
herança, cassinos e loterias, que não exigem sacrifício, esforço de criatividade e inovação, nem 
investimento de longo prazo em educação e criação de leis e instituições duradouras... Baseava-se 
na exploração pura e simples das colônias, sem que nelas fosse necessário investir em 
infraestrutura, educação ou melhoria de qualquer espécie.” 
 
Por outro lado, uma economia pode obter vantagens com exportação de matéria prima. Ainda hoje 
há países que se beneficiam da extração de recursos naturais tais como petróleo, minérios, sal, 
diamantes, frutas, silício, madeira, terras raras para produção de eletrônicos (e há ainda a indústria 
do peixe e do beneficiamento de partes animais). E isto com certeza gera riquezas para o país.  
 
Uma das limitações para o crescimento atual da China é justamente a crise de energia e Petróleo 
(precisa comprar muito da Rússia). Isto justifica que os recursos naturais ainda são importantes para 
a riqueza de um país. No Brasil, sofremos com a crise do Petróleo na década de 70, o que freou 
nosso crescimento (ver tópico sobre o PIB na parte 2 deste livro). No próximo tópico, discutiremos 
a importância do Petróleo e de fontes de energia.  
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A questão primordial é não ficar preso à maldição dos recursos naturais. Ela acontece, segundo 
Stiglitz (2007) quando um país ganha muito vendendo seus recursos naturais mas não consegue 
crescer porque não investe em outras áreas. Stiglitz lembra os casos de Nigéria, Venezuela, Arábia 
Saudita, México, Bolívia, Peru, Rússia, Cazaquistão, Indonésia, Serra Leoa e tantos outros. Além da 
falta de crescimento, normalmente (conforme pensamento de Stiglitz, 2007), estas riquezas ficam 
concentradas nas mãos de poucos, gerando violência, instabilidade, corrupção e favorecendo a 
ascensão de ditadores ("abundância gera má governança"). Por esta razão, estamos vendo hoje em 
dia os países árabes exportadores de petróleo investindo em outras áreas como turismo e pesquisa 
científica.  
 
Outro tema importante a citar são as produções farmacêuticas a partir de extratos vegetais de nossos 
biomas, especialmente da Floresta Amazônica. Segundo Miriam Leitão (2015), na Amazônia, 
existem 16 mil espécies de árvores, sendo 5,8 mil destas consideradas raras e endêmicas (altamente 
vulneráveis à extinção). Segundo Leitão ainda, “somos o primeiro país em biodiversidade do 
mundo... Somos o segundo maior reservatório de água doce... Temos o maior potencial de energia 
renovável por quilômetro quadrado... O mundo tem 1 bilhão de hectares de florestas tropicais, 
metade é a Amazônia. Do total das florestas tropicais do mundo, 35% estão no Brasil. Bolívia, 
Colômbia, Venezuela, Peru, Equador , Suriname e Guianas dividem outros 15%. Amazonas 
equivale à Indonésia, que é o segundo país com mais floresta tropical — algo como 13% do total. 
Uma diferença gritante entre o país asiático e o estado brasileiro: em 1,7 milhão de quilômetros 
quadrados do território da Indonésia vivem 220 milhões de habitantes ; o Amazonas tem 3 milhões 
de habitantes.” 
 
Segundo a pesquisa “Brasil em números 2013 volume 21” do IBGE, o desmatamento era de 
aproximadamente 13 mil km2 em 1992, mais de 25 mil km2 em 1995 e foi reduzido em 2003, para 
aproximadamente 4 mil km2 em 2012. Segundo Leitão, até o fim dos anos 1950, a floresta tinha 
perdido apenas 0,5% da sua cobertura original. Até hoje (60 anos depois) foram destruídos 19% da 
floresta, segundo dados do Imazon (Leitão, 2015). Estradas, cidades, ciclos econômicos, projetos 
militares, agricultura, pecuária, etc. e obviamente muita atividade ilegal têm sido causa destas 
perdas. O Brasil assumiu um compromisso internacional de limitar o desmatamento médio anual a 
3.300 quilômetros quadrados até 2020.  
 
Leis e fiscalizações ineficientes estão permitindo o desmatamento da Amazônia. Recentemente o 
Congresso aprovou um Código Florestal, contra as recomendações de ambientalistas, inclusive com 
anistia de crimes de desmatamento. 
 
Estamos perdendo oportunidades de desenvolvimento nos setores de fármacos e químicos. 
Conforme Leitão nos lembra, a “diversidade é uma fortuna do Brasil”. Ela conta que o pesquisador 
Russell Mittermeier desenvolveu a tese sobre “países megadiversos”, a qual diz que, entre os quase 
200 países do mundo há apenas 18 nessa categoria, ou seja, aqueles que possuem 70% da 
biodiversidade do planeta Terra. O Brasil disputa o primeiro lugar com a Indonésia, sendo que 
temos mais diversidade terrestre e de água doce, e a Indonésia tem um pouco mais de diversidade 
marinha. 
 
Por outro lado, o esgotamento dos recursos naturais está pressionando empresas, países e 
consumidores por soluções mais sustentáveis, o que tenderá a diminuir o valor da extração de 
recursos naturais pela quantidade. A globalização também acontece nos recursos naturais e não só 
no dinheiro e no comércio. Se um país gasta demais em recursos naturais, poderá faltar para outros. 
Além disto, problemas de poluição acabam se espalhando também para os vizinhos.  
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Tal cuidado passa também pela preservação das espécies animais. Por exemplo, segundo Leitão 
(2015), o macaco muriqui fortalece “a mata por seus hábitos de andar muito, comer muito e assim 
disseminar as sementes.”  
 
A falta de cuidado e planejamento com o ambiente também gera catástrofes naturais, como secas e 
enchentes. Isto passa a ser problema para áreas de extração e também para as cidades. Segundo 
Leitão (2015), é na Amazônia que nascem as nuvens que farão chover no Sudeste e no Centro-
Oeste, os chamados “rios voadores”.  
 
Outro cuidado é com nossas reservas de água. Margens são destruídas, lixos são descartados nos 
rios, plantadores desviam riachos e hidrelétricas são erguidas modificando completamente a 
natureza.  
 
Thomas Malthus profetizou que iria faltar comida, pela desproporção entre o crescimento da 
população (de forma exponencial) e o crescimento da produção de alimentos (linear). Isto ainda não 
aconteceu no mundo (acontece em regiões isoladas). Mas é possível que a tese malthusiana se 
confirme sobre a água potável. Além de ser essencial para a vida, é necessária para continuar a 
produção de alimentos. Afora, os problemas climáticos (secas e enchentes) que decorrem das 
modificações da reserva. Até mesmo tremores acontecem porque estamos retirando água de leitos 
subterrâneos.  
 
As mudanças no ambiente também são causa para o aquecimento global. Segundo Leitão (2015), o 
desmatamento representa 35% das emissões totais do Brasil, o setor de energia representa 30% das 
emissões totais, vindo depois o segmento agropecuário (27%), o industrial (6%) e o de resíduos 
(3%).  
 
A agropecuária respondia por 63,4% das emissões em 2013, considerando o desmatamento que 
causa, o seu consumo de energia, e causas indiretas devido a transportes e produção de resíduos. A 
participação sobre o total já foi maior (68% em 2010), mas mesmo assim ainda é preocupante, pois 
isto poderá limitar nossa produção agropecuária.  
 
Outro problema com o extrativismo é que muitos estrangeiros têm vindo estudar nossa 
biodiversidade e levam amostras para produzir remédios nos países desenvolvidos. Entretanto, as 
patentes de tais remédios não ficam acessíveis aos brasileiros. Foi desta forma que o ciclo da 
borracha acabou no Brasil. Segundo Zweig, um jovem inglês contrabandeou de forma pirata 
sementes de Hevea brasiliensis para Inglaterra, que depois chegaram até o oriente onde plantações 
cresceram rapidamente nos campos, tendo como vantagem a extração mais fácil e rápida do que no 
meio da mata. Zweig ainda afirma: “Como sempre, a produção antiquada e improvisada é vítima da 
organização moderna e superior.” 
 
Stiglitz (2007) lembra que muitas empresas de países ricos estão lucrando muito com patentes sobre 
materiais tradicionais como produtos extrativos naturais. Além de explorarem os países pobres (até 
mesmo com subornos legalizados para extrair recursos), geram produtos caríssimos e exigem 
royalties muito altos para quem quiser produzir (além de impedir pela lei de patentes a produção 
diversificada de remédios importantíssimos). Stiglitz (2007) conta vários casos e faz duras críticas 
ao setor farmacêutico dos países ricos. 
 
Além disto, há também uma preocupação grande com reciclagem de materiais e lixo. Atualmente a 
reciclagem ainda é baixa e feita em países pobres sem condições adequadas.  
(ver “A história dos eletrônicos” em 
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http://storyofstuff.org/movies/story-of-electronics/?utm_source=storyofelectronicsdotorg) 
 
O próprio Brasil tem recebido lixo de países desenvolvidos (muitas vezes de forma ilegal). Mas 
mesmo o lixo produzido aqui não é totalmente reciclado e já não há mais espaço para colocá-lo. 
Sem falar em todo o mal que causa o lixo que demora a se decompor. Estamos produzindo soluções 
para diminuir o problema, como o plástico verde da Braskem e inovações na área hídrica. Segundo 
a pesquisa “Brasil em números 2013 volume 21” do IBGE, hoje o Brasil recicla 100% do alumínio. 
 
O Brasil precisa cuidar de seus recursos naturais. Eles trazem riqueza, mas são finitos. Acabamos 
com o pau-brasil e estamos fazendo muitas queimadas (desde mesmo quando a maioria aqui eram 
índios). Devemos lembrar do que Jared Diamond nos conta no livro “Colapso”, através do infeliz 
exemplo de povos como maias na América e rapanuis na Ilha de Páscoa, que acabaram com suas 
fontes naturais e foram extintos.  
 
  



33 
 

PETRÓLEO 
 
A principal riqueza natural hoje em dia é o petróleo. Ele faz países ricos, como Venezuela e alguns 
países africanos (ex. Nigéria), que só possuem este tipo de riqueza e ainda são considerados países 
subdesenvolvidos, mas aparecem com um PIB substancial.   
 
Se analisarmos a lista da Fortune Global 500, com as 500 maiores empresas do mundo (pelo valor 
de receita, lista de 2015), entre as 6 primeiras havia 5 empresas de petróleo (só perdendo para Wal-
Mart). (http://fortune.com/global500/) 
 
A Petrobrás aparecia na 28ª posição na lista da Fortune de 2015. Mas em 2015 e 2016 foram tantos 
problemas técnicos e econômicos, somados a acusações de corrupção, que sua posição deve cair no 
ranking final de 2016.  
 
Nos EUA, diziam que “o melhor negócio do mundo é ter uma empresa de petróleo bem 
administrada; o segundo melhor negócio do mundo é ter uma empresa de petróleo; o terceiro 
melhor negócio do mundo é ter uma empresa de petróleo mal administrada.”  
 
Segundo Piketty (2014), “a renda do petróleo de fato permitiria, em certa medida, comprar o resto 
do planeta e depois viver da renda desse capital.” O Petróleo, pela sua importância econômica, tem 
gerado discórdias que muitas vezes levam a guerras. Veja por exemplo o caso das guerras recentes 
pelas Malvinas e na Crimeia. 
 
Mas isto tudo está mudando, porque recentemente o valor do barril caiu demais. As maiores 
empresas produtora estão tendo prejuízo e isto também afeta seu valor de mercado e a economia dos 
países produtores. (http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/01/por-que-o-petroleo-ficou-barato-
e-como-isso-afeta-o-mundo.html) 
 
Em 1960, conforme Michael Rank (2014), Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela 
formaram a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para regular a produção 
global de óleo e manter o seu preço artificialmente alto. A consequência disto é que os países 
produtores de petróleo enriqueceram muito. E eles possuem atualmente 79% das reservas a nível 
mundial (Rank, 2014). Segundo Frieden, os países da OPEP faturaram cerca de US$150 bilhões 
entre 1974 e 1980 com esta política.  
 
Desde 1973, quando a OPEP retaliou os EUA, com um embargo petrolífero, por ajudarem Israel, os 
americanos (maiores consumidores mundiais) estão procurando novas reservas em casa e também 
novos fornecedores.  Recentemente, os EUA estão conseguindo extrair petróleo de Xisto, e 
encontraram reservas enormes, o que lhes dará autonomia por um bom tempo. Segundo Leitão 
(2015), os EUA e a China são os maiores consumidores de petróleo do mundo. 
 
Mas como o petróleo tem afetado a economia do Brasil ? Segundo Leitão (2015), em 2014, os 
Estados Unidos cresceram consumindo menos energia enquanto que o Brasil aumentou o consumo 
mesmo entrando em estado de recessão. Consumimos demais e o petróleo é caro. A situação 
melhorou mas já foi pior. A raiz dos problemas é histórica.  
 
Segundo Dias e Quaglino (1993), a exploração do petróleo começou atrasada no Brasil em relação a 
outros países. Os EUA iniciaram em 1860, principalmente visando à produção de querosene para 
iluminação. Em 1880, Rockefeller organizou o primeiro trust do setor petrolífero. Enquanto que no 
Brasil, houve algumas iniciativas privadas no final do século XIX, mas que não deslancharam 
principalmente porque o governo estava confuso sobre como controlar a produção. Além disto, 
muitas pesquisas de especialistas estrangeiros diziam que não era viável extrair petróleo das nossas 
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terras. A dificuldade era grande porque não tínhamos especialistas, técnicas e equipamentos.  
 
A 1ª Guerra Mundial demonstrou a importância do “ouro negro” como combustível para máquinas e 
veículos. Mas sofremos com a intromissão de países estrangeiros nas nossas políticas internas.  
Em 1932, dois empreendedores, Edson de Carvalho e Monteiro Lobato, criaram uma companhia 
para tentar a exploração. De novo, houve confusão técnica e de legislação entre governo e 
exploradores. Só em 1938, durante o Governo Vargas, foram criadas leis nacionalistas e no ano 
seguinte surge o Conselho Nacional do Petróleo.  
 
Durante a crise do Petróleo na década de 70, o Brasil precisou importar muito e isto gerou parte da 
dívida externa. Também o petróleo brasileiro sofreu com baixos investimentos durante o período de 
inflação alta. Conforme Dias e Quaglino (1993), as taxas de crescimento da produção foram de 
8,2% em 1954, 103,2% em 1955, pulou para 149,2% em 1957, depois foi diminuindo até 1961 
(17,5%) e depois alternou períodos negativos. O crescimento da produção voltou a aumentar em 
1966 (23,6%) e foi alternando períodos de taxas baixas e taxas negativas, até voltar a crescer em 
1980 (9,3%) com um pico de 40,2% em 1984. Após isto, voltou a decrescer até chegando a uma 
taxa negativa em 1988 (-2%). Os dados coletados vão até este ano somente.  
 
Entretanto, sabe-se que a produção está em alta atualmente, com o início da exploração do petróleo 
no pré-sal. Em 2013, foram produzidos 300 mil barris por dia no pré-sal. Em julho de 2015, a 
produção de petróleo foi de 2 milhões 142 mil barris de petróleo (bpd), 2,6% acima dos 2 milhões e 
88 mil bpd produzidos em junho do mesmo ano (Fonte: site da Petrobrás).  
 
Há uma grande expectativa por riquezas geradas pela exploração de petróleo nas camadas de pré-
sal. A previsão dos especialistas é que o Brasil conseguirá suprir sua demanda interna e ter muito 
para exportar, o que faria de nós um país muito rico (se o valor do barril não abaixar demais). 
 
Segundo o site da Petrobrás, o Brasil chegou a atingir a autossuficiência em 2006, mas entre 2007 e 
2013, a demanda cresceu em média 4,6% enquanto que a produção somente 2,3%. A expectativa é 
que o Brasil volte a ser autossuficiente em 2016, podendo exportar seu excedente. Entre 2020 e 
2030, estima-se que o Brasil consiga produzir 5,2 milhões de barris por dia, sendo 61% 
provenientes do pré-sal. (http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/investimentos-respostas-a-
deutsche-welle.htm) 
 
Entretanto, ao final de 2015 e início de 2016, o valor do barril de petróleo chegou a um dos valores 
mais baixos da História (ver Gráfico 1). Isto é bom para quem consome muito e ruim para os países 
produtores. Leitão (2015) lembra que a lista feita pela OCDE dos maiores fornecedores de petróleo 
de 2035 inclui a Arábia Saudita no primeiro lugar, a Rússia em segundo, seguida de Iraque, Irã, 
Canadá e o Brasil em sexto lugar (se a Venezuela não nos ultrapassar). 
 

Gráfico 1: Preços do petróleo 
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Fonte: Banco Central do Brasil 

http://www.bcb.gov.br/?INDECO 

 

O petróleo está mais barato porque a demanda caiu, devido ao baixo crescimento mundial (e por 
isto, queda no uso). Assim, a produção também diminui (já chegou a ser maior que a demanda). O 
fato de os EUA terem descoberto fontes de Xisto (ou folhelho) também influenciou o mercado, pois 
sua produção aumentou e com isto, os EUA, que são os maiores consumidores de petróleo, estão 
agora produzindo muito para consumo próprio. Ao final de 2014, a Arábia Saudita (que era a maior 
produtora mundial) decidiu não diminuir sua produção (o que iria fazer o preço aumentar). Uma das 
razões desta decisão é para enfraquecer o Irã, que voltou a exportar petróleo e cuja receita depende 
muito deste recurso. (http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/01/por-que-o-petroleo-ficou-
barato-e-como-isso-afeta-o-mundo.html) 
 
A oscilação nos preços do Petróleo pode fazer países ricos ou pobres. Diamandis e Kotler (2012) 
lembram que “a descoberta de reservas de petróleo na Nigéria na década de 1970 abalou as 
exportações de amendoim e cacau do país. Depois, em 1986, o preço mundial do petróleo desabou 
e, como escreve o economista da Universidade de Oxford, Paul Collier, em The bottom billion: 
Why the poorest countries are failing and what can be done about it, ‘o trem da alegria nigeriano 
chegou ao fim’. Não apenas a receita do petróleo despencou, como os bancos não quiseram mais 
conceder empréstimos: na verdade queriam ser reembolsados.” 
 
Há um artigo da Harvard Business Review, assinado por Bernhard Hartmann e Saji Sam, que 
discute as consequências de um petróleo barato e faz previsões para o futuro. O gráfico que este 
artigo apresenta também compara diversos países produtores de petróleo e mostra que alguns estão 
bem posicionados para o futuro, enquanto outros (incluindo Venezuela, Rússia, Iraque, Irã e 
Nigéria) podem sofrer com limitada capacidade para produzir e com grande dependência econômica 
a este produto extrativo (https://hbr.org/2016/03/what-low-oil-prices-really-
mean?utm_campaign=HBR&utm_source=facebook&utm_medium=social) 
 
Só para se ter uma ideia, em 2015, o petróleo representava 95% das receitas de exportação e mais 
de 40% do orçamento da Venezuela.  
(http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/01/150113_venezuela_negocios_ru) 
 
Até a Noruega, país rico, sofre com o preço baixo do barril, inclusive com desemprego.  
(http://brasil.elpais.com/brasil/2015/08/23/economia/1440355072_182668.html) 
 
Os EUA estão conseguindo manter-se no topo com a descoberta de reservas de Xisto (folhelho, ou 
“shale” em inglês). As reservas americanas são tão grandes que permitirão a produção de gás e 
petróleo suficiente para manter o consumo atual por 100 anos (Leitão, 2015). E cancelou o projeto 
de produção de etanol a partir do milho. As quatro maiores reservas desse gás estão nos Estados 
Unidos, na Argentina, no Canadá e na China. E isto pode transformar os EUA no número em 
produção de petróleo e gás. O senão desta nova tecnologia são os riscos ambientais, maiores que no 
processo tradicional.  
 
Além disto, é sempre comentada a previsão de que o petróleo vai acabar, por ser uma fonte não 
renovável. Isto faz com que países produtores procurem fontes alternativas de renda e países que 
consomem procurem fontes alternativas de energia. Mesmo os maiores produtores de Petróleo do 
mundo, os países árabes, estão planejando economias alternativas através da exploração do turismo 
e investimentos em educação, pesquisa e desenvolvimento.  
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Apesar de todos os problemas ambientais gerados pela extração e consumo de petróleo e derivados, 
as pessoas ainda precisam muito dele e não será possível acabar com seu uso rapidamente. Kevin 
Kelly, no livro “What technology wants” discute esta questão, enfatizando que não é possível 
mudar rapidamente de paradigmas tecnológicos ou de tipos de energias. Portanto, o petróleo será 
ainda por muito tempo um recurso importante. Mesmo com a substituição por fontes de energia 
alternativas não derivadas de fósseis, o petróleo também é importante em outros setores. Por 
exemplo, como explica Pollan (2006), a maior parte dos fertilizantes é derivada do petróleo e um 
quinto do petróleo consumido nos Estados Unidos vai para a produção e o transporte de comida. 
Sem este impulso para a agricultura, não teríamos comida suficiente para alimentar os 7 bilhões de 
habitantes do planeta. 
 
A Europa até hoje busca fontes alternativas porque precisa importar petróleo e gás. Com estas 
fontes, principalmente de energia eólica e solar, muitos países europeus estão conseguindo diminuir 
sua dependência ao petróleo. Mesmo assim, os europeus ainda dependem da importação de 
petróleo, principalmente da Rússia. Mas certamente as fontes alternativas estão fazendo a demanda 
por petróleo cair no mundo todo.  
 
Os EUA almejam ser o número em energia do vento e também investem em energia solar. 
Conforme Leitão (2015), o presidente Obama teria dito: “A cada três semanas, nós colocamos na 
rede mais energia solar do que tudo que tínhamos em 2008”. Conforme Leitão ainda, em 2035, os 
biocombustíveis responderão por um terço da demanda doméstica de combustível para veículos, e a 
exportação líquida será de 40% do comércio mundial de biocombustíveis. 
O Brasil também está buscando estas fontes alternativas e a Petrobrás já investe bastante em 
produção de etanol e biodiesel. Por falar nisto, segundo o site da Petrobrás, os investimentos da 
Petrobrás em 2014 foram de 37 bilhões de dólares, bem abaixo do valor do ano anterior (48 
bilhões). 
 
Por outro lado, economistas liberais, entre eles principalmente Roberto Campos, defendem que o 
controle estatal sobre o petróleo está atrasando o Brasil. Constantino (2012) apresenta uma extensa 
argumentação sobre o assunto. Um dos argumentos é que a incapacidade de investimento do 
monopólio estatal foi responsável por 90% do endividamento do país durante a crise do Petróleo 
(1974 a 1980), quando precisávamos importar muito para satisfazer a alta demanda interna 
(principalmente pelo rápido crescimento econômico). Constantino ainda afirma que, de 2003 a 
2012, a produção da Petrobrás cresceu somente 2,4% ao ano, e que de 2000 a 2010, "o crescimento 
da produção total de óleo e gás da empresa ficou em 4,5% ao ano, mas, para chegar a esse 
resultado ainda medíocre, ela teve de investir cerca de 100 bilhões de reais apenas em exploração e 
produção." Pior ainda que parte deste investimento foi financiado, gerando mais endividamento do 
país. Sendo assim, a dívida da Petrobras de 26,7 bilhões de reais de dívida líquida em 2007 subiu 
para mais de 100 bilhões em 2011 e fechou o primeiro semestre de 2012 em mais de 130 bilhões de 
reais (Constantino, 2012). 
 
O pré-sal exigirá muito investimento. Entretanto, não se sabe se o Brasil poderá assumir todo o 
montante necessário. Há um Projeto de Lei do Senado (PLS131) de autoria do senador José Serra 
que pretende acabar com a exigência de que a Petrobrás tenha participação mínima de 30% nas 
licitações para exploração e produção. Há dois medos em lados opostos: um de ficarmos sem 
capacidade para explorar o petróleo e perdermos o “bonde” do desenvolvimento baseado no “ouro 
negro”, e o outro de o país não conseguir controlar uma de suas maiores riquezas (e também uma 
das maiores riquezas mundiais).  
 
Para piorar, o valor de mercado da maior empresa brasileira está caindo. Ao final de 2011, as ações 
da Petrobras tinham caído 15% nos últimos cinco anos contra uma alta média de quase 30% no 
Ibovespa. Chegamos a perder o posto de maior empresa latino-americana para a colombiana 
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Ecopetrol, sendo que o patrimônio desta é sete vezes menor que o da Petrobras (mas a rentabilidade 
da estatal brasileira é muito menor), conforme Constantino (2012). Durante a crise política de 2015-
2016, o valor da Petrobrás caiu ainda mais.  
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DIVERSIDADE DE CLIMA 
 
Continuando o debate sobre o clima, um país com muita diversidade enfrenta problemas muito 
diferentes. Há seca num lado enquanto há enchentes no outro (um ano acontece assim entre Norte e 
Sul e noutro inverte).  
 
A maior parte do Brasil sofre com o clima tropical, quente e úmido. A umidade e o calor (como é a 
Amazônia) geram solos ruins para a agricultura, em se tratando de culturas importadas. A 
agricultura surgiu em regiões onde não havia florestas. Apesar da enorme biodiversidade das 
florestas, as culturas cultivadas pelo Homem não prosperam em matas (Landes, 1998). 
 
Por outro lado, quando o clima é quente e seco (como no sertão nordestino), as culturas não se 
desenvolvem (mesmo as nativas). Contradizendo Caminha, aqui nem tudo dá. E pode dar num lugar 
e noutro não. Pode dar num tempo, e noutro não.  
 
As mudanças climáticas no planeta acentuam as diversidades, com enchentes, tornados e secas cada 
vez mais devastadores. Investir na agricultura é um jogo cada vez mais arriscado. Tanto para o 
agricultor que pega empréstimos e coloca toda sua vida na fazenda, quanto para o governo que 
precisa ser flexível e inventivo com super-safras (que baixam preços) ou com intempéries sofridas 
por regiões, que eliminam plantações inteiras e não são mais tão eventuais.  
 
Entretanto, muitos países souberam utilizar tecnologias para amenizar os problemas. Israel e países 
árabes criaram oásis no deserto. Até os EUA criou Las Vegas num deserto. O Brasil há anos vem 
investindo em irrigação no sertão nordestino mas ainda não conseguiu resolver definitivamente o 
problema. Ao mesmo tempo, há a necessidade de incentivar a mecanização da lavoura nos campos 
do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Japão utiliza tecnologia biogenética para gerar culturas mais 
adaptadas. Os Incas já faziam isto com o milho, sem precisar manipulação genética, mas apenas 
pelo estudo dos cruzamentos. E há quem diga que os primeiros agricultores já sabiam de coisas 
assim, pois selecionavam os grãos dos melhores frutos para semear. O uso de tecnologias gera 
produtividade, ou seja, menos pessoas em menos espaço de terra conseguem gerar mais alimentos.  
 
Os Nabateus, construtores e habitantes da cidade de Petra no que hoje é a Jordânia, prosperaram 
numa região onde quase não havia precipitação. Segundo Michael Rank (2015) fizeram “vastas 
cisternas e poços subterrâneos, capazes de armazenar água fresca suficiente a partir da pouca 
quantidade de chuva anual da região. As cisternas eram capazes de abastecer uma cidade de mais de 
20.000 habitantes através de uma complexa rede de canos de cerâmica, que usavam a gravidade e a 
hidráulica para levar água com pressão aos cidadãos de Petra. O poder da sua engenharia também se 
estendia à agricultura.” O mesmo aconteceu com o povo nas linhas de Nazca no Peru.  
 
Por outro lado, as tecnologias invadem áreas naturais. Acabamos com a Mata Atlântica e estamos 
trocando a Amazônia por plantações (sem falar no desmatamento pela indústria madeireira). EUA e 
Europa sofrem agora por terem usado tecnologias de forma inconsequente. O Brasil não usa 
tecnologias nem se preocupa com o futuro. E não faltam cientistas ambientais alertando gestores.  
 
O Brasil por muitos anos e até hoje favorece investimentos no Norte e Nordeste (basta ver que 
muitos editais do governo federal reservam uma proporção maior para estas regiões, sem falar em 
editais direcionados unicamente para estas regiões). Há vários casos de sucesso com 
desenvolvimento econômico nestas regiões (por exemplo, Manaus com a Zona Franca e lugares 
onde universidades estão presentes como Recife e Campina Grande em Tecnologia da Informação).  
 
A questão não é só pelo desenvolvimento econômico mas também pela questão climática. 
Conforme Leitão (2015) nos conta, a “parte mais vulnerável do Brasil é o semiárido nordestino, que 
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poderá se transformar numa região árida. Não exatamente um deserto, como o da Mauritânia ou do 
Saara, na África, mas de solo com uma secura que restrinja em muito sua capacidade de produzir. E 
a irrigação não será a solução, justamente porque a escassez será de água”. Há cerca de 25 milhões 
de brasileiros no semiárido nordestino e serão os mais afetados. Talvez eles possam ser parte de um 
projeto de desenvolvimento de energia solar por lá, como lembra Leitão.  
 
Mas ao priorizar o Norte, o Sul acabou desguarnecido. O estado do Rio Grande do Sul há anos vem 
perdendo competitividade e indústrias, principalmente sua metade sul. As terras onde antes havia 
plantações e gado, agora dão lugar ao reflorestamento. Pois é mais fácil ganhar menos mas um valor 
certo e sem muito esforço, do que dispensar muito esforço e investimento financeiro em culturas de 
risco sem apoio. E o clima no sul também está mudando. São enchentes, granizo, tornados, 
tempestades de raio, e também secas.  
 
Talvez o Brasil precise investir mais em tecnologias contra a seca. Por exemplo, segundo o relatório 
“Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, Informe 2014” da Agência Nacional de Águas 
(ANA), a “área irrigada projetada para 2012 foi de 5,8 milhões de hectares, ou cerca de 20% do 
potencial nacional de 29,6 milhões de hectares” 
(http://conjuntura.ana.gov.br/docs/conj2014_inf.pdf).  
  
Apesar de números crescentes, o Brasil ainda está longe de todo o seu potencial. São 58 mil km 
quadrados de área irrigada para um potencial de 296 mil km quadrados (em 2012). Nos EUA, são 
atualmente 266 mil km quadrados de área irrigada 
(http://www.indexmundi.com/pt/estados_unidos/area_irrigada.html). 
 
Segundo o relatório “Perspectivas Agrícolas 2015-2024” da OCDE-FAO (Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação), “dada a abundância de pluviosidade e recursos hídricos, 
a importância da irrigação no Brasil é pequena, com apenas em torno de 2% da terra agrícola 
equipada com irrigação. Essa parcela, entretanto, tendeu a aumentar desde 1990, com a terra 
agrícola fazendo quase 60% de retiradas de água doce anual.” 
(https://www.fao.org.br/download/PA20142015CB.pdf). 
 
Este é o desafio para o futuro. Conseguir equilibrar os investimentos para amenizar os problemas 
climáticos, principalmente devido às diferenças territoriais e aos fatores irregulares. A boa notícia é 
que o Brasil é visto como um líder mundial em questões ambientais, conforme lembra Leitão 
(2015). 
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EIXO NORTE-SUL x EIXO LESTE-OESTE 
 
Segundo Jared Diamond (1997), países ou regiões com eixos maiores (leste-oeste ou norte-sul) 
possuem maior dificuldade para disseminar ideias, conhecimentos, etc. Se o eixo for norte-sul então 
as dificuldades são ainda maiores pois há diferenças climáticas que exigiriam também grandes 
mudanças na vida de homens e mulheres para sair de uma ponta para se adaptar em outra.  Além 
disto, regiões com eixo leste-oeste mantêm a mesma duração do dia, as mesmas estações, 
compartilham doenças similares, habitats e biomas.  
 
A agricultura floresceu primeiro no Crescente Fértil por ter mais vantagens que outras regiões, mas 
se disseminou para China, Norte da África e Península Balcânica. Segundo Leakey, há índicos de 
agricultura há 30 mil anos, mas de forma constante e bem estabelecida, começou há 10 mil anos na 
Mesopotâmia e 7 mil na China. Na Mesoamérica, os indícios partem de 5 mil anos atrás, 
evidenciando um atraso no desenvolvimento humano por aqui.  
 
Sobre a Eurásia, Diamond (1997) fala: “Seu eixo principal Leste-Oeste permitiu que muitas 
invenções adotadas em uma parte da Eurásia se difundissem relativamente depressa para 
sociedades localizadas em latitudes e climas semelhantes aos seus em outros pontos da Eurásia. 
Sua amplitude ao longo de seu eixo secundário (norte-sul) contrasta com a estreiteza do continente 
americano no istmo do Panamá. Não possui as barreiras ecológicas que atravessam os principais 
eixos das Américas e da África. Assim, as barreiras geográficas e ecológicas que dificultam a 
difusão da tecnologia eram menos acentuadas na Eurásia do que em outros continentes.” 
 
A difusão da agricultura e da domesticação de animais foi mais lenta na América e na África. A 
América atravessa os 2 hemisférios, sendo que a América Central é uma faixa de terra muito 
estreita. Não que isto impeça o trânsito de um eixo para outro (vários povos pré-cololmbianos 
faziam este caminho). Mas a passagem sendo mais estreita não favorece o fluxo de muita gente.  
 
Já a África possui o deserto do Saara no meio (além de outros menores) e também vai do hemisfério 
norte (onde pega apenas uma faixa pequena) até altas latitudes sul. Portanto, há que se esperar que o 
sul da África tenha percebido a agricultura bem mais tarde.  
 
Segundo Diamond, na América, não foi só a agricultura que começou atrasada. As inovações 
também chegaram mais tarde, tais como potes de barro, escrita, ferramentas de ferro, vilas e 
organizações políticas.   
 
Nas palavras de Diamond (1997): “o eixo principal, das Américas é norte-sul, forçando a difusão a 
ir contra um gradiente de latitude (e clima) em vez de operar dentro da mesma latitude... o deserto 
saariano ainda é  uma importante barreira ecológica que separa a África subsaariana da Eurásia e 
do norte da África. O eixo norte-sul da África representou mais um obstáculo à difusão da 
tecnologia, tanto entre a Eurásia e a África subsaariana como dentro da própria região 
subsaariana. Como ilustração deste último obstáculo, a cerâmica e a metalurgia surgiram ou 
chegaram à zona do Sael na África subsaariana (norte do equador) pelo menos na mesma época 
em que chegaram à Europa ocidental. Entretanto, a cerâmica só chegou ao extremo sul da África 
por volta do ano 1, e a metalurgia ainda não havia se difundido por terra para o extremo sul na 
época em que lá chegou da Europa em navios.” 
 
Historicamente, a Europa é favorecida neste sentido pela proximidade das terras e pelas fronteiras 
fracas. Além disto, invasões de povos de todos os tipos para todos os lados acabavam levando 
inovações de uma parte a outra. A mistura de culturas e conhecimentos gerava invenções e 
melhoramentos. Cowen (2004) explica que a expansão romana facilitou a troca de conhecimentos e 
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inovações entre povos, mas quando ela cessou (com o fim do Império Romano do Ocidente em 412 
d.C.) muito se perdeu em arquitetura, pintura, escultura, literatura e filosofia. O Império Romano, 
além de ter construído muitas estradas (a mais famosa é o caminho de Santiago de Compostela), 
soube explorar bem o mediterrâneo como interligação entre continentes.  
 
Clark (2007) cita estimativas para deslocamento de informações. Do Império Romano para o Egito 
(1.300 milhas), levava de 15,2 a 56 dias (pelo mar Mediterrâneo) no período de 54 a 222 d.C. (mais 
ou menos 1 milha por hora). De Veneza a Lisboa (1.200 milhas), próximo ao ano 1500, levava 46 
dias (1,1 milha por hora). Já a difusão de informação entre Egito e Londres, pelo ano 1800, levava 
62 dias (1,4 milha por hora). Por esta mesma época, da China para a Inglaterra, levava 84 dias para 
fazer 5.600 milhas (2,8 milhas por hora). Dos EUA para Londres (3.600 milhas), 13 dias (em 1865), 
a uma velocidade de 12 milhas por horas (via Atlântico). Do México para Londres (5.500 milhas), 
12 dias (19 milhas por hora). Em 1891, a noticia de um terremoto no Japão viajou 6 mil milhas até 
Londres em apenas 1 dia (246 milhas por hora), provavelmente via telégrafo (inventando em 1844). 
Todas estas estimativas foram tomadas através de cartas e documentos da época e notícias 
publicadas em jornais da época. Com o passar do tempo, a velocidade foi aumentando, mas ainda 
assim a viagem da informação entre continentes era mais demorada que dentro da Europa ou desta 
para norte da África e sudoeste da Ásia.  
 
Hoje em dia, a disseminação na Europa é mais fácil, pois é mais fácil passar de um país para outro 
(menos burocracia e mais infraestrutura para deslocamentos). Por isto, vemos muito mais 
congressos científicos por lá e com muito mais participação. Para os americanos, chegar via avião 
não é tão caro. Para nós do Brasil e demais países da América Latina, é sempre mais custoso ir até a 
Europa. Além disto, pessoas trabalham em diferentes países, trocam sua residência para outro país, 
tudo de forma fácil.  
 
Por outro lado, Acemoglu possui um argumento contra a teoria de Diamond. Ele acredita que a 
disseminação norte-sul é possível, mesmo atravessando o deserto do Saara. Inclusive cita o caso dos 
portugueses desenvolvendo a navegação para transpor a África e trazer especiarias do oriente.  
 
O que isto tudo tem a ver com o Brasil ? 
 
Estamos na ponta da América. Provavelmente a América do Sul foi o destino mais longe onde 
chegaram os antigos Homo sapiens vindos da África, depois de passar pelo Oriente Médio, Ásia, 
cruzar o Estreito de Bering, chegar à América do Norte e descer até o sul. Por isto, as novidades 
demoraram para chegar até aqui, começando pela agricultura e passando pela revolução industrial. 
Até hoje pagamos mais por deslocamentos de avião e por fretes marítimos até países desenvolvidos. 
Da mesma forma, participamos menos das discussões e eventos científicos devido à distância para 
Europa, Japão e EUA. Este isolamento econômico será tratado com mais detalhes mais adiante.  
   
A tendência é que o caminho fique mais curto e barato com a globalização e as novas tecnologias de 
comunicação. Além disto, a chegada tardia das inovações não é causa direta de 
subdesenvolvimento. Apesar de a agricultura ter chegado por último na América do Sul, os Incas 
inventaram o cultivo de batatas e outros cereais que hoje são cultivados em todo o mundo, além de 
dominarem técnicas de irrigação e cultivo que até hoje são copiadas. 
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CLIMA QUENTE 
 
Segundo Landes, o calor não favorece o trabalho. Landes inclui como prova disto o fato de os 
homens antigos terem se dispersado a partir de climas quentes à procura de climas mais frios. Ele 
diz que ¾ da energia liberada pelo trabalho dos músculos se transforma em calor, o qual o corpo 
deve eliminar para manter uma certa temperatura, adequada ao nosso meio de vida. Infelizmente, os 
humanos possuem poucos recursos para este propósito. O suor e a falta de pelos pelo corpo ajudam 
a diminuir o calor. A única maneira de reduzir este problema seria não gerar calor, segundo Landes, 
ou seja, não trabalhar.  
 
Índios e nativos da América não tinham condições para o trabalho pesado, como já foi discutido em 
capítulo anterior. Os africanos conseguem trabalhar sob temperaturas de 50 graus celsius, por 
exemplo extraindo sal do deserto da Etiópia. Mas qualquer pessoa que viva fora da África morreria 
em poucos minutos nestas condições. Por isto, foram trazidos como escravos os negros africanos, 
pois eram mais adaptados na América para o trabalho duro que os europeus. 
 
Outra comprovação de que o calor atrapalha o trabalho, é que os países perto da linha do Equador 
são os mais pobres. No calor, a pessoa sobrevive na sombra mas sem esforço. No frio, é preciso 
trabalhar para gerar calor. Ferguson (2011) acredita que algumas ex-colônias britânicas na África e 
a Índia não deram certo porque eram lugares excessivamente quentes e infestados de doenças.  
 
Muitos dizem que esta seria uma razão para países do Hemisfério Norte serem mais desenvolvidos. 
A criatividade teria surgido há 40 mil anos no norte da Europa (onde há mais indícios, que são os 
desenhos de arte em cavernas). E teria ocorrido ali por causa do clima frio. Então a arte criativa 
estaria ligada à necessidade de sobrevivência, seja por crenças sobrenaturais ou religiosas, ou por 
necessidade de comunicação entre o grupo. Segundo Chase (1994), a cultura simbólica não era 
essencial para sobrevivência; a arte pode ter surgido para transmitir informação para pessoas 
cooperarem em ambientes hostis.  
 
Mas alguns autores dizem que a arte rupestre aconteceu quase ao mesmo tempo também em outros 
lugares muito quentes e pode ter começado na África (Cyranoski, 2014).  
 
Apesar de o clima quente ser obstáculo para o trabalho, as tecnologias surgem justamente para 
melhor a adaptação do homem ao ambiente hostil. Johnson (2015) conta a história do ar-
condicionado criado por Willies Carrier. A popularidade do uso de ar-condicionado fez a expansão 
de regiões quentes, evitando a emigração. Landes diz que o ar-condicionado impulsionou o trabalho 
em alguns países. 
 
Portanto, o calor não é desculpa, desde que se tenha dinheiro para comprar tecnologias como ar-
condicionado.  
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TERRITÓRIO GRANDE DEMAIS 
 
A lista a seguir apresenta os países (mais a União Europeia) com maior território:  
Rússia (17,1 mi km2), Canadá (9,9), China (9,5), EUA (7,8), Brasil (8,5), Austrália (7,6), UE (4,3), 
Índia (3,2) e Argentina (2,7). 
 
Não há relação direta entre tamanho do território e riqueza do país. Japão é um país pequeno mas é 
o 3o mais rico. França, Inglaterra e Alemanha, apesarem de serem os maiores na Europa, cabem 
todos juntos dentro do Brasil, EUA, Rússia e China.  
 
A vantagem de se ter um território grande é que provavelmente tenha mais recursos naturais e 
terras para produção agropecuária. Entretanto, mas como já dissemos antes, nosso carvão não era de 
tão boa qualidade quanto o da Inglaterra 
 
Uma das desvantagens de se ter um território muito grande é a diversidade de clima, como já 
discutido antes. Além disto, nosso país possui um eixo norte-sul muito extenso: são mais de 5 mil 
km em linha reta.  
 
Num território grande, é mais difícil cobrar impostos, administrar recursos e controlar dissidências. 
Veja por exemplo o caso do império romano que cresceu demais e não conseguiu se manter 
(discutiremos especificamente o império romano na próxima seção deste capítulo).  
 
Um território grande também aumenta os custos para controle das fronteiras. Ter muitos vizinhos 
aumenta a probabilidade de se incomodar. Vizinhos invasores por vezes querem partes da terra ou 
recursos naturais, ou mesmo aumentar sua área de instalação de maquinários. Por exemplo, o  
Brasil foi pilhado por invasores porque portugueses e nativos não conseguiam defender a terra. E 
hoje temos dificuldade em defender a Amazônia, que está sendo constantemente assediada por 
piratas vindos de países vizinhos.  
 
Isto não quer dizer que ser pequeno é estar fora da briga. Territórios pequenos podem não ter tantos 
vizinhos mas também são ameaçados, como os países europeus na Idade Média, quando 
constantemente havia disputas por território. Um território pequeno, em tese, tem um exército 
menor. Entretanto, pode ter um poder bélico maior até que países com territórios maiores. Jared 
Diamond (1997) lembra que unidades mais simples podem-se favorecer contra unidades mais 
complexas, como bárbaros contra o império romano e os mongóis contra o império chinês. Mais 
adiante, tratarei da questão da complexidade numa seção ao final deste capítulo. E também nas 
seções seguintes deste capítulo, apresentarei os fatores históricos para ascensão e queda de grandes 
impérios como o romano, o de Alexandre Magno e a China. Mais adiante falarei de armas e 
conquistas, e lembrarei o caso do Japão e outros pequenos países com força bélica muito superior 
que países com territórios grandes.  
 
A grandiosidade de território provoca diferenças em culturas. Isto pode ser bom, tendo variações e 
alternativas maiores em questões de conhecimento, tecnologias, força de trabalho e criatividade. 
Entretanto, a disseminação de conhecimento é mais difícil e mesmo a comunicação por meios 
físicos. Além disto, há mais variações do português, com gírias e termos específicos de cada região.  
 
Como discutido no capítulo anterior, Jared Diamond (1997) afirma que um país com eixo vertical 
(norte-sul), como o nosso, sofre mais com a disseminação de conhecimento. Rússia, EUA, Canadá e 
China têm eixo horizontal, e isto facilita a migração interna, pois é mais fácil se adaptar de um lado 
para outro (mesmo clima na linha horizontal). 
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Mas diferenças culturais também geram maior dificuldade para acomodar prioridades e decidir onde 
investir. Até hoje, Sul e Sudeste reclamam dos incentivos para regiões centro-oeste, norte e nordeste 
(discutiremos este ponto mais adiante falando da descentralização, autonomia de regiões e 
participação nos investimentos).  
 
Quando as diferenças não podem ser conciliadas, acontecem as revoltas internas e até guerras civis.  
Historicamente, o Brasil teve que investir muito dinheiro na área militar para evitar revoltas 
separatistas (para uma lista completa de revoltas no Brasil, ver Anexo VII). Os EUA também 
tiveram problemas internos, com a guerra de Secessão entre sul e norte, o que atrasou seu 
desenvolvimento em parte. Mais adiante discutiremos as vantagens que tiveram alguns países 
acometidos por guerras civis. A União Soviética também se desintegrou por diferenças internas. Por 
outro lado, a China se criou com a unificação de povos diversos e até hoje está unida, apesar das 
enormes desigualdades internas. Muitos dizem que é por força do Estado (força militar mesmo). 
Discutiremos disto numa próxima seção deste capítulo.  
 
Atualmente vemos no mundo todo ondas de descontentamento e iniciativas de separação (Espanha, 
Oriente Médio, Reino Unido), muito em razão das diferenças entre os diferentes povos que habitam 
o mesmo país.  
 
Em alguns casos, foram as partes que quiseram se agrupar para formar um país, como na formação 
da Itália, por exemplo, onde cidades-estado decidiram pela união para fortalecimento, mas 
justamente porque tinham raízes comuns e uma mesma língua. Houve casos em que fronteiras 
foram arbitrariamente definidas e assim países formados por imposição de outros países após 
guerras, como por exemplo, as fronteiras atuais do Oriente Médio que surgiram depois da 1a Guerra 
(Rank, 2014). 
 
Por outro lado, Karsten (2013) lembra que há muitos países pequenos bem sucedidos como 
Liechtenstein (160 km²), Mônaco (2 km²), Dubai, Hong Kong (1100 km²) e Singapura (710 km²). 
Nestes casos, a gestão fica facilitada e os recursos (mesmo que poucos) podem ser melhor 
investidos e aproveitados, diminuindo desperdícios, burocracia e corrupção. Mais adiante neste 
capítulo falaremos do debate centralização X descentralização.  
 
A falta de território pode não ser um problema para o país tornar-se grande. Ferguson (2013b) 
lembra que países ocidentais menores suplantaram o domínio do Oriente, com bem mais extensões: 
“Em 1500, conforme vimos, os dez reinos europeus que se tornariam os impérios globais do mundo 
moderno correspondiam a um vigésimo do território do mundo, 16% de sua população e pouco 
mais de um quinto de sua produção. Em 1913, esses mesmos Estados, mais os Estados Unidos, 
controlavam 58% da superfície terrestre do globo, concentravam 57% de sua população e 74% do 
PIB global – do qual apenas 18% iam para suas possessões coloniais.” É claro que, nestes casos, a 
conquista de territórios se deu pela força militar. O país era pequeno mas tornou-se grande e rico 
porque conquistou territórios.  
 
Segundo Miriam Leitão (2015), há uma lista de países com território grande para cultivo da terra 
(mais de 30 milhões de hectares). Mas a Argentina tem PIB menor que o Brasil. A Austrália sofre 
de problemas climáticos com regiões semiáridas e encolhendo sua produção de alimentos. O 
Canadá só produz alguns produtos. Índia e China, com grandes populações, não serão capazes de 
produzir tudo o que consomem porque possuem limitações de recursos naturais (já ocuparam quase 
que totalmente sua área agriculturável, têm escassez de água e não possuem capacidade de 
reposição dos recursos naturais). A Rússia é boa mas em poucos produtos (ex. trigo). Só restam 
como grandes ofertantes de alimentos, o Brasil e os EUA. 
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Além disto, segundo Leitão ainda, de 2000 a 2010, os rebanhos encolheram na Argentina, nos 
Estados Unidos (quase 5%) e nos países da Europa (quase 9%). O Brasil foi o que teve a maior taxa 
de crescimento (23,3%). Aqui há 60 milhões de hectares de pastos degradados (área maior que 
Alemanha e Reino Unido somados). O Brasil pode dobrar a produção de grãos, aproximando-se dos 
Estados Unidos, se conseguir produzir em apenas 15 milhões de hectares desses pastos. 
 

- Formação e manutenção de grandes territórios  
  
Ainda que países se dividam e territórios se separem, temos visto o surgimento de confederações 
(com mais autonomia) e mercados comuns (Nafta, Mercosul, União Europeia, OPEP).  
 
O caso de maior sucesso talvez seja a União Europeia. Segundo Souza (2013), o que facilitou a 
junção é que quase não existiam fronteira. Este fator não surgiu de agora mas é histórico, tendo 
desabrochado no século XVI, onde homens e produtos circulavam livremente levando 
conhecimento de um lugar a outro, expandindo o comércio e eliminando a desconfiança. Esta 
credibilidade, segundo Souza, era um fator necessário para transações comerciais à distância, 
crédito e operações financeiras, elementos básicos para a formação da economia moderna 
capitalista. 
 
A burguesia, portanto, teve papel importante na formação dos estados modernos. Com o declínio do 
feudalismo e da nobreza, através da união da burguesia e dos reinos e com base na identidade 
cultural, histórica, econômica e linguística, surgiram os Estados-Nação.  
 
Muitos dos estados modernos surgiram também da necessidade de união dos pequenos povos para 
defesa conjunta contra invasores. Segundo Souza (2013), a França teria surgido assim após a guerra 
dos Cem Anos (findada em 1453), quando a revolta contra invasores criou um sentimento de 
unidade e nacionalidade. Na Espanha, algo semelhante aconteceu, quando homens que não eram 
mouros e falavam o espanhol se reuniram contra os invasores mouros.  
 
A criação da Itália também começa com Giuseppe Mazzini tentando mostrar aos italianos (que 
viviam em muitas cidades-estado) as vantagens de um Itália unida, independente e republicana. A 
unificação não veio de maneira fácil, pois havia desequilíbrios econômicos e sociais e diferenças 
culturais. A unificação completa do país só aconteceu mesmo em 1870, quando Roma foi 
conquistada e anexada, tornando-se a capital. O resultado foi desenvolvimento econômico e militar.  
 
Os EUA também surgiram da união das 13 colônias na guerra contra a Inglaterra (Karnal et al., 
2007). A união não foi pelo sentimento de amor à uma nova nação mas de ódio aos britânicos. O 
desejo de independência não era unânime. O sul temia perder poder econômico com a separação. 
As elites latifundiárias e os comerciantes só entraram na briga quando viram que só tinham a perder 
economicamente com o poderio da Inglaterra. 
 
Outro fator que contribui para a união de territórios é a moeda. Quando o comércio se tornou grande 
e complexo, o modo de escambo de produtos não era mais suficiente para dar suporte, pela 
diversidade de produtos, número de transações e dificuldades de transporte de mercadorias. A 
unificação da moeda deu força para o império romano e deu suporte à União Europeia. Mas 
também gera problemas como os que a Grécia está passando neste momento. As diferenças 
econômicas entre países de mesma moeda podem gerar inflação nos mais pobres, que pensam em 
abandonar a moeda única.  
 
Outro fator que mantém a unificação é o governo centralizado. Quando as Nações-Estados se 
formaram, precisaram ser governadas por homens esclarecidos que atendiam os anseios de 
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progresso nacional e souberam traçar planos administrativos asseguradores do desenvolvimento 
econômico (Souza, 2013).  
 
Aqui nasce o contrato social, tão discutido por Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques 
Rousseau. A desorganização na arrecadação de valores para cobrir custos comuns aos territórios 
favoreceu o aparecimento do Estado (Souza, 2013), com a colaboração de burgueses e aristocratas. 
Era preciso um governo centralizado para organizar impostos, pagamentos de exércitos 
profissionais, corpo jurídico, etc. 
 
A História da Humanidade parece definir um padrão: as pessoas precisam e gostam de governantes 
que possam unir, liderar e dar ânimo. O Império Romano era liderado por grandes imperadores 
militares. O triunvirato romano não deu certo. O Senado romano não inspirava confiança. E a 
democracia foi substituída pelo império. Vários países se desenvolveram encabeçados por grandes 
líderes carismáticos como Genghis Khan, Gandi, Hitler, Mao, Stalin e Lenin. Na Europa, reis 
ingleses e franceses. Czares na Rússia antiga. Kaisers na Alemanha antiga. Este líderes podem levar 
um país tanto para o bem quanto para o mal. No Brasil, tivemos Getúlio, JK e Lula. Até D. João VI 
(quando esteve no Brasil) e D. Pedro I eram populares entre os súditos.  
 
Nicolau Maquiavel e Antônio Gramsci escreveram obras explicando como um governante pode-se 
perpetuar no poder. Mas Jared Diamond no livro "Guns, germs and steel" (1997) sintetizou a 
chamada Cleptocracia em 4 orientações:   
1. Desarmar a população e armar a elite; 
2. Fazer as massas felizes distribuindo parte dos impostos recebidos em ações populares; 
3. Usar o monopólio da força para promover felicidade e manter a ordem pública e coibir a 
violência; esta é uma vantagem de um governo altamente centralizado;  
4. Construir uma ideologia ou religião que sustente e justifique a cleptocracia; inclusive suportando 
a transferência de renda sem contra-argumentação lógica (muitas vezes no passado histórico, isto se 
fez pela transformação dos governantes em deuses ou representantes do Todo-Poderoso).  
 

- Ascensão e Queda do Império Romano 
 
O Império Romano foi o império de maior território e o mais longo no tempo na História da 
Humanidade e por isto merece um estudo à parte. Precisamos saber como ele se formou, como se 
manteve e por que ruiu.  
 
A civilização romana antiga surgiu de uma pequena comunidade agrícola fundada na península 
Itálica no século VIII a.C. (próximo a 753 a.C.), localizada ao longo do mar Mediterrâneo e 
centrada na cidade de Roma.  
 
Estou aqui admitindo como "império" todos os períodos desta civilização que passou de monarquia 
para república oligárquica e se transformou em império. A ideia de "império" romano se dá porque 
esta civilização ou reino ou país dominou o mundo por um longo período de tempo.  
O império se dividiu em 286 d.C. sob comando de Diocleciano, surgindo então o Império Romano 
do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O primeiro caiu com a abdicação de Rômulo Augusto 
em 476, forçada pelo chefe germânico Odoacro. Já o Império Romano do Oriente terminou em 
1453 com a queda de Constantinopla para os otomanos.  
 
Segundo Le Roux (2009), o Império Romano chegou a ter uma extensão de 10 milhões de 
quilômetros quadrados (sendo que apenas 3 milhões eram ocupados no Mediterrâneo) e uma 
população de 80 milhões de habitantes (segundo estimativas).  
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Exércitos fortes e conquistas constantes 
 
Conforme Blainey (2000) o maior talento de Roma estava na produção de generais e soldados, 
almirantes e marinheiros. Montesquieu complementa dizendo que o império romano era muito bom 
em inovações militares. O que eles não tinham, aprendiam com os inimigos e incorporavam. Por 
exemplo, capturaram navios inimigos para aprender como fazer. Ainda segundo Montesquieu, o 
império romano usava bem a divisão das tropas (infantaria, cavalaria, etc.), faziam treinamentos, 
contratavam especialistas estrangeiros e incorporavam soldados vencidos. Roma usava aliados para 
guerra. Se os aliados ficavam fortes, usavam outros aliados para bater os mais fortes. E se metiam 
em outras guerras tomando partido do mais fraco. Inclusive o Senado costumava demitir o cônsul 
romano que havia feito a paz e não respeitavam tratados de paz. 
 
A força do exército vinha de guerras contínuas, especialmente para manter o povo ocupado no 
exterior e feliz quando voltava (pelas conquistas e pilhagens). A fama pessoal no império vinha das 
conquistas e do valor nas guerras. As pilhagens era o único modo de enriquecimento individual, 
pois os soldados (no início) não eram remunerados. Depois, as terras conquistadas passaram a ser 
incorporadas: metade era vendida e a outra parte doada aos pobres. A contrapartida de quem 
ganhava terra era retornar uma parte da renda para o império (ou república, dependendo do 
momento na História). (Fonte: Montesquieu) 
 
Mais tarde foi criado o soldo para os soldados. Estes soldos eram pagos pelos povos vencidos 
(pagavam soldo e comida). 
 
 

Construção de estradas 
 
Uma das vantagens do exército romano era o rápido deslocamento. E isto era possível pela 
engenharia romana que construía ótimas estradas. Algumas delas até hoje estão intactas. Parte do 
Caminho de Santiago de Compostela foi feito por romanos. Blainey (2000) explica:  
"As estradas romanas, para sua época, eram mais notáveis que as auto-estradas construídas na 
Europa, na era dos automóveis. Os mensageiros velozes podiam viajar por essas estradas e, como 
naChina, podiam estar seguros de que, a não ser que as enchentes ou a neve atrapalhassem, seus 
veículos puxados a cavalo seguiriam os horários previstos. Em muitas partes do Império Romano, 
uma mensagem enviada por estrada chegava bem antes de uma mensagem enviada por mar. Nas 
estradas romanas passavam cavaleiros velozes, soldados em marcha, mercadores, escravos e bebês 
carregados ao colo." 
 
 

Exércitos permanentes para manter territórios conquistados 
 
Conquistar era relativamente fácil. Manter os territórios conquistados era a parte difícil (e foi uma 
das causas da queda do império, como será discutido adiante).  
 
A ordem nos locais conquistados era mantida por exércitos permanentes, formados por muitos 
voluntários locais, que podiam perfazer de 50 a 59% das forças de um exército regional. Isto 
funcionava porque os adversários nunca eram muito numerosos e suas táticas de combate eram 
limitadas. Os exércitos permanentes ajudavam a controlar os territórios e facilitavam a fiscalização 
(principalmente para coleta de impostos), edificando uma autoridade única (Le Roux, 2009). 
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Os voluntários do exército eram retribuídos com pedaços de terra. Ttodo cidadão inscrito no 
recenseamento devia prestar serviço militar por um período mínimo, a ser cumprido entre os 
dezessete e os 46 anos. Isto não só permitiu ter exércitos em vários locais conquistados mas também 
teve por objetivo restabelecer a classe camponesa (pequenos proprietários livres), que estavam 
diminuindo e colocando em risco a continuidade do império (Le Roux, 2009). 
 
 

Aproveitamento e respeito das diferentes culturas e não imposição de uma única 
 
Segundo Montesquieu, os romanos renunciavam a seus costumes quando encontravam melhores. 
Inclusive muitos imperadores tinham ascendência estrangeira e incorporavam sua cultura à dos 
romanos.  
 
Le Roux (2009) complementa dizendo que os romanos "sincretizavam um ideal de humanidade 
herdado das fontes mais variadas. Eles tinham consciência de que os gregos, mas igualmente os 
celtas, os púnicos, os iberos, os egípcios e os povos semitas, por mais bárbaros que fossem a seus 
olhos, partilhavam com eles heranças e tradições que era preciso respeitar." 
 
 

Governo - democracia e controle forte 
 
Conforme Blainey (2000), a transição de república para monarquia deu estabilidade ao império, 
pois qualquer homem livre poderia se tornar cidadão romano, desfrutando da proteção do sistema 
(entretanto pagando imposto e não podendo votar). Uma das formas de manter o controle sobre uma 
população cada vez maior era governar com pulso forte e ser venerado como um deus, além de cada 
imperador nomear seu sucessor.  
 
Já Le Roux (2009) mostra uma outra faceta do governo (ambas existiam). Os governos se 
alicerçavam na preservação da segurança dos cidadãos, na integração dos estrangeiros, na 
importância do direito e da justiça, na busca da eficiência administrativa e militar e e na cobrança 
regulamentada das rendas (impostos sobre produtos,propriedades rurais e urbanas, minas e 
pedreiras). Roma institui o “direito de cidade”, dando autonomia institucional e jurídica 
(fundamentada em regras precisas) e privilégios, o que facilitava conseguir apoio das cidades 
conquistadas (uma espécie de simbiose). Dizia-se que tanto o imperador tinha necessidade das 
cidades quanto elas de Roma. Montesquieu chega a dizer que as leis eram obedecidas mais por 
paixão e do que por medo. 
 
Os romanos contribuíram para o desenvolvimento de cada região conquistada. Construíam 
aquedutos e outras obras públicas e ajudavam na organização política do local. Algumas destas 
obras até hoje estão em pé. A ideia era também valorizar quem ajudava o império. Montesquieu diz 
que se dava o título de "aliados do povo romano" para os povos conquistados que obedeciam o 
novo comando. Aos poucos, os povos conquistados também incorporavam tradições romanas, 
mesmo que não fossem obrigados a isto (Le Roux, 2009). 
 

Como lidavam com as rebeliões 
 
Durante todo a História do Império Romano houve crises. Ora eram membros de famílias patrícias 
descontentes ou escravos (como a rebelião comandada por Espártaco). Eram muitos povos juntos e 
as ideias, religiões e modas fluíam com facilidade (Blainey, 2000). 
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Em geral, a ordem era mantida pelo exército forte, como já comentado antes. Entretanto, os 
imperadores sabiam que precisavam satisfazer os cidadãos para evitar as revoltas e até mesmo para 
se manterem no poder (Le Roux, 2009).  
 
 

Altos custos com exércitos 
 
As guerras prolongadas e os grandes exércitos geravam altos custos para o império. Conforme 
comenta Montesquieu, muitos imperadores, para conseguir apoio militar, aumentavam o soldo sem 
ter de onde tirar, deixando as dívidas para os sucessores. Se o sucessor não pudesse pagar o 
aumento  era massacrado pelo exército.  
 
A saída para a crise financeira era aumentar os tributos. Segundo Le Roux (2009) os impostos e o 
recrutamento militar constituíam dois pontos nevrálgicos. Para suportar o grande exército, 
mercenários e até escravos eram contratados. A contrapartida era um soldo alto ou partes de terras. 
Até mesmo os generais em locais distantes precisavam ser mantidos sob vigilância e subornados 
para estarem ao lado do imperador (Blainey, 2000). 
 
Na falta de dinheiro, os imperadores criaram a inflação para manter os soldos. A moeda era 
desvalorizada principalmente por meio de misturas com metais não nobres (Le Roux, 2009).  
 
Outra solução foi forçar os senhores a pagar os custos das guerras. Entretanto, estes oprimiam seu 
povo por impostos, o que jogavam o povo contra o imperador. Antes, terras e dinheiro para os 
soldados vinham dos vencidos. Depois de um tempo, o império começou a tirar dos cidadãos 
(Montesquieu).  
 
 

Não havia sentimento nacionalista - exército de mercenários 
 
Parte dos exércitos era formada pela contratação de mercenários bárbaros. Até mesmo a amizade de 
povos hostis (godos, hunos, bárbaros) era comprada com dinheiro (Montesquieu). Outra parte dos 
exércitos era formada por voluntários locais, que não tinham “amor” pelo Império e não davam liga 
para a união. Isto minou o império por dentro. A união era prejudicada pela multiplicidade e 
desigualdade (Le Roux, 2009). 
 
Conforme Le Roux (2009) nos lembra: "O amor da pátria (designado pelo adjetivo philopatris) já 
era digno de elogio nas antigas cidades gregas. O amor patriae, fórmula usada nas inscrições 
latinas, expressava o laço estreito para com a pátria local (a polis, ou a cidade) e não uma afeição 
para com a “pátria universal”, ou seja, Roma." 
 
Os soldados eram fiéis a seu general e não a Roma. As brigas entre generais, entre exércitos e entre 
generais e o Senado deixaram o império enfraquecido (Montesquieu). 
 
A pergunta que se faz é por que os soldados cumpriam longas missões sob condições precárias em 
terras distantes ? Alguns almejavam a aposentadoria como cidadãos romanos, para se estabelecerem 
livremente em qualquer parte do império, e por isto serviam ao exército (National Geographic 
Brasil, 2012). 
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Manter e não conquistar mais  
 
O imperador Adriano decidiu abandonar as novas conquistas para reduzir prejuízos, pressionado 
por políticos e generais, e sabendo que o império tinha conquistado mais do que podia controlar. O 
objetivo era manter os territórios mais valiosos, principalmente aqueles com cidades prósperas e 
propriedades produtivas, como a Gália e a Hispânia. O plano de manutenção incluía construir muros 
para delimitar o império, principalmente para evitar invasões de bárbaros. Em algumas regiões 
foram utilizadas barreiras naturais como os rios Reno e Danúbio e o deserto na África.  As defesas 
nas fronteiras não eram suficiente para conter os invasores mas permitiam capturar contrabandistas, 
perseguir bandidos e arrecadar taxas aduaneiras (National Geographic Brasil, 2012). 
 
 

Desigualdades internas 
 
Ao final do império, havia muita desigualdade, o que gerava ressentimentos cotidianos e crises. 
Havia ricos e pobres, cidadãos livres e escravos. Havia privilégios para cidadãos romanos, 
servidores do Estado e soldados (Le Roux, 2009). 
 
Conforme Montesquieu, o império tinha 1/4 da população formada por cidadãos. O resto era de 
escravos. O trabalho era para escravos (o povo queria mesmo é viver na luxúria). Atenas tinha 
metade de cidadãos. Dentro do império, as diferentes etnias tinham muitas diferenças (leis, deuses, 
templos, etc.). E como já dito antes, não havia amor à pátria. A união era obtida somente pela 
opressão e força.  
 
 

Fraqueza da política e do exército - falta de unidade 
 
Ao longo do tempo, os romanos abandonaram a disciplina militar e as armas, perderam o hábito da 
guerra. Até mesmo bárbaros e vândalos tornaram-se acomodados dentro do império romano, numa 
vida de luxo e preguiça. Os exércitos enfraqueceram, não eram mais feitas conquistas, e por isto 
precisaram edificar fortalezas para defender as fronteiras. A religião cristã, dominante no império 
do oriente, levou à tendência de menos vontade de guerrear (Montesquieu). 
 
Além disto, a corrupção se instalou. Senadores recebiam dos clientes e eram subornados pelos 
imperadores. Magistrados compravam o povo (Montesquieu). 
 
Com tantos e diferentes interesses dentro do império, os soldados passavam mais tempo policiando 
os moradores locais do que defendendo a cidade (National Geographic Brasil, 2012). Para isto, 
foram criados inclusive cargos (os delatores).  
 
A invenção da prensa e do correio tornaram o povo mais esclarecido. O império do oriente só 
resistiu mais porque se baseava no comércio forte de Constantinopla e pelos mares (Montesquieu). 
 
  

Os invasores 
 
O derradeiro golpe no império romano foram as invasões de bárbaros (Diamond, 2007). Minado por 
tudo o que foi dito antes, o império não resistiu à força dos estrangeiros. Até porque não havia mais 
unidade para defender o império. Le Roux (2009) conta o caso de Valeriano, que capturado, não 
recebeu ajuda de seu colega de trono Galiano. Montesquieu nos lembra também que, quando o 
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Império do Ocidente caiu primeiro, o oriente não ajuda o ocidente. Em outro momento, a Itália se 
fortalece e não impede independência das regiões. Era cada um por si.  
 
O resto do mundo estava mais ameaçador até mesmo por causa de Roma. Bárbaros que haviam 
servido nas legiões retornavam às regiões natais levando conhecimento, armas e estratégias 
militares romanas. Os povos bárbaros foram se tornando mais fortes, agressivos e coordenados. A 
"casa" começou a cair por dentro. Invasores entravam pelas fracas fronteiras e saqueavam o interior, 
inclusive fazendo cativos muitos romanos (National Geographic Brasil, 2012). 
 
O problema não era uma invasão, ou uma região ou fronteira, ou um povo hostil somente. Eram 
muitas forças e simultâneas. E mesmo após derrotas, os inimigos não se davam por vencido e 
voltavam a atacar, agora mais fortes. Além disto, muitos imperadores morriam em batalha ou por 
seus próprios soldados, e isto gerava mais desordem interna. O ciclo fatal foi de invasão-usurpação-
guerra-civil-incursão (Le Roux, 2009).  
 
Montesquieu resumo o que foi o Império Romano: "Em uma palavra, eis a história dos romanos: 
eles venceram todos os povos através de suas máximas; porém, ao atingirem este ponto, sua 
República não pôde subsistir; foi preciso mudar de governo, e máximas contrárias às primeiras, 
empregadas nesse novo governo, fizeram cair sua grandeza". 

 

- O Império de Alexandre Magno 
 
Outro grande império, anterior ao romano, que merece estudo é o de Alexandre, o Grande (todas as 
informações desta seção vêm de Briant, 2013). 
 
A primeira coisa que temos que aprender com este grande general é sobre o objetivo de suas 
conquistas. Alguns dizem que foi seu espírito aventureiro e guerreiro, principalmente por ter 
assumido muito cedo o trono, que conduziu seus objetivos por conquistas e fez grande seu império.  
 
Por outro lado, Alexandre estava sempre preocupado em conhecer as populações, produções, flora e 
fauna das outras regiões. Antes de partir ou decidir por uma conquista, Alexandre enviava olheiros 
para trazer relatórios detalhados sobre as riquezas e estruturas políticas. A princípio suas incursões 
tinham um objetivo comum: "redescobrir e explorar países cuja riqueza estava baseada na 
importância dos recursos naturais e no valor das qualidades comerciais." Portanto, seu objetivo era 
de expansão comercial e desenvolvimento econômico.  
 
Para manter tão vasto território, Alexandre procurava atrair a nobreza local, permitindo que 
conquistados mantenham seu status se aliados a ele.  
 
Para administrar os territórios conquistados, Alexandre os divida em satrapias, e por vezes repartia  
as atribuições satrápicas entre vários titulares. Cada satrapia possuía um exército de ocupação 
composto por macedônios e por mercenários gregos. Em cada região, procurava fazer a 
urbanização, sob forma de cidades ou colônias militares. Uma possível teoria é que ele se valia de 
estratégias de valorização dos territórios conquistados, melhorando ou transformando as estruturas 
existentes, como por exemplo aumentando a capacidade produtiva da agricultura. A colonização 
também incluía a distribuição de lotes de terra e o estabelecimento de constituições internas de tipo 
grego (assembleias deliberativas , eleição de magistrados, etc.). 
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- A China 
 
Outro império longevo e de grande território é a China. É importante conhecer como ela se fez e 
como mantém até hoje um território tão grande e com tantas diferenças internas. 
 
A China como nação começou em 321 a.C., com a unificação promovida pela Dinastia Qing. O 
confucionismo ajudou muito neste processo, pois era mais que uma religião, era um sistema ético 
ou de normas. A política utilizada para manter juntos tantas regiões diferentes era o nacionalismo, 
um Estado forte e um povo unido e único (Mitter, 2011). Estas foram as características iniciais da 
nação e que perduram até agora, e talvez seja este o segredo para manter a união atual.  
 
Além destes fatores, o que também contribuiu para a unificação foi um sistema de escrita comum 
imposto pela Dinastia Qin (Couto, 2013).  
 
Uma das consequências da unificação foi o grande desenvolvimento científico e econômico da 
China durante a Idade Média, através do comércio exterior (rota da seda, por exemplo) e da troca de 
conhecimentos. Nesta época são inventados a bússola, a tipografia, a pólvora, o primeiro aparelho 
astronômico (Couto, 2013), além de relógios mecânicos e progressos na medicina (Umberto Eco, 
2010).  
 
A história da China não é feita somente de tranquilidade entre as regiões. Houve muitas revoltas e 
foram precisos muitos esforços por diferentes governantes para manter a China unida (Couto, 2013; 
Umberto Eco, 2010).  
 
Além disto, o país esteve constantemente ocupado por nações estrangeiras, sem que pudesse 
combatê-las (por incrível que pareça, com tamanha população). Conforme Monteiro Neto (2005), 
após a Guerra do Ópio em 1840, perdeu o território de Hong Kong  para a Inglaterra. Em 1895, o 
Japão avançou sobre a Manchúria. Entre 1898 e 1899, alemães, ingleses, franceses, russos e 
japoneses dominaram partes do país.  
 
O governo precisou focar todos os esforços e recursos para manter a unidade do império chinês, o 
que resultou no baixo desenvolvimento econômico por quase um século e meio, desde 1820 
(Monteiro Neto, 2005). 
 
A abertura econômica trouxe grande desenvolvimento e há quem diga que, num ritmo de 
crescimento do PIB em 10% ao ano, a China deverá ultrapassar os EUA como nação mais rica 
dentro de 15 ou 20 anos.  
 
Entretanto, as desigualdades são grandes entre as regiões. Há agricultores muito pobres no interior 
mas também há novos ricos e empreendedores de sucesso internacional nas grandes cidades. Há 
setores agrícolas ainda muito atrasados (principalmente para subsistência) mas há tecnologias 
modernas sendo usadas e criadas na China. Tantas divergências, até mesmo de dialetos, poderá 
minar a união do país.  
 
Atualmente, o governo chinês ainda exerce forte controle sobre a população (vide por exemplo o 
caso de censura das informações pesquisadas pelo Google). O partido comunista controla a 
economia e o empreendedorismo, num contexto de pouca liberdade. Esta é a força que mantém a 
nação unida. Mas por quanto tempo ? 
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- Outros Impérios 
 
Outro grande império histórico foi o mongol, comandado por Genghis Khan. Segundo Rank (2014), 
um dos seus artifícios para agregar soldados foi a meritocracia, com deveres e honras sendo 
atribuídos pela capacidade e lealdade e não como era antes com base em relações familiares e redes 
de afinidades. Além disto, prometia lucros de guerra para os seus soldados. Também absorvia 
elementos diferentes da sociedade para o seu domínio, como fez o império romano. Costumava 
acolher os povos vencidos (Rank, 2014). Inclusive deixou diversos filhos por onde passava, sendo 
progenitor de diversas gerações até hoje presentes no mundo.  
 

- Problemas com território extenso 
 
Um país com grande território terá dificuldade em repartir investimentos entre as partes. Mesmo 
que o montante seja grande, sempre parecerá injusto para alguém, como um cobertor curto que ora 
tapa o topo ora a parte de baixo.  
 
O que todo mundo concorda é que é necessário destinar uma parte para os gastos comuns e 
prioritários da União e outra parte deve ser alocada a cada estado e município, os quais decidem 
onde gastar. A proporção destas divisões é que sempre irá causar discórdia. Como nos lembram 
Giambiagi e Além (2011), pode haver disputas entre as regiões e o poder central, ou entre as regiões 
entre si.  
 
A força da união pode ser também a fraqueza das partes. Sentimentos de injustiça podem levantar 
desejos de separação, como foram os movimentos separatistas no Brasil Colônia e Império e a 
Guerra de Secessão nos EUA: o motivo principal quase sempre é a disputa por poder, com raízes na 
questão financeira.  
 
Uma das formas de minimizar descontentamentos regionais é dar maior autonomia a cada estado.  
Segundo Naím (2013), em países como Argentina, Brasil e Colômbia, cerca de 40% da despesa 
total do Estado já não são mais controlados diretamente pela presidência. A vantagem é que cada 
parte sabe onde é mais necessário investir, desonerando o governo central de ter que tomar estas 
decisões, o que demandaria mais esforço central, com consequente aumento de custos tempo.  
 
Além disto, Naím (2013) cita um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento que 
concluiu que os governos regionais aumentaram o controle do gasto público de 8% para 15% 
quando passaram a ter seu próprio orçamento. Este é o problema conhecido como a Tragédia dos 
Comuns (Hardim, 1968): quando ninguém assume a responsabilidade por um bem comum, ele é 
mal utilizado pelos que dele compartilham. Matt Ridley (1996) acredita que a tragédia dos comuns 
pode ser resolvida com senso de propriedade: quando cada parte se sente responsável pelo bem 
comum e sabe das implicações para si do mau uso coletivo, a tendência é de uso mais racional. 
Constantino (2012) lembra que “os condomínios que instalaram hidrômetros individuais tiveram 
redução de até 40% no consumo total de água. O motivo é óbvio: agora o uso de água do João não 
é mais rachado com Pedro, Paulo e Tiago. A conta é só do João. Sem ter como diluir seu custo 
entre os demais, João passa a se preocupar mais com a quantidade de água usada em casa.” 
 
Já a solução proposta por Elinor Ostrom (1990) é a negociação coletiva. Matt Ridley concorda mas 
avisa: as regras devem ser definidas como um contrato entre as partes e não por imposição de um 
governo central. Ainda, Ostrom diz que a solução só funciona se as partes acreditam que as regras 
definidas são eficientes e que as demais partes irão respeitá-las. E isto inclui punição para quem não 
respeitar. Não é bem o que estamos vendo quando estados gastam mais do que recebem e repassam 
a dívida para a União.  
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Karsten (2013) também defende uma forma de governo diferente da democracia onde a maioria 
vence e comanda as minorias. Uma das propostas seria a divisão em unidades menores, como é 
feito na Suíça, com bastante autonomia nas decisões, como explica Karsten: "A Suíça já comprovou 
que a descentralização pode funcionar bem. As pessoas muitas vezes pensam que o tamanho e 
centralização trazem prosperidade e todos os tipos de outros benefícios. No entanto, a Suíça, que 
não é nem um membro da UE, nem da OTAN, prova o contrário. Com quase oito milhões de 
habitantes, este país tem mais ou menos a população da Virgínia e seu governo é altamente 
descentralizada. Vinte e seis cantões – regiões – competem uns com os outros e desfrutam de uma 
grande autonomia. Os cantões já foram estados autônomos separados e alguns têm menos de 
50.000 habitantes. Além disso, existem 2.900 municípios na Suíça – o menor tem cerca de 30 
habitantes. Isso é muito mais do que a maioria dos outros países europeus. A maior parte do 
imposto de renda suíço é pago ao município e ao cantão e não ao governo federal. Os municípios e 
cantões são muito diferentes em tributação e regulamentação e, assim, competem pelas 
preferências dos cidadãos e das empresas." 
 
Dentro das unidades, segundo Karsten (2013), poderia haver comunidades sociais cuja filiação seria 
baseada na participação voluntária. Uma das vantagens citada por Karsten (2013) estaria na ajuda 
aos pobres, que "poderia ser muito melhor organizada a nível local. Controle local evita o uso 
abusivo e é a melhor garantia de que aqueles que realmente precisam de ajuda são ajudados e o 
dinheiro não é desperdiçado por aproveitadores." 
 
A desvantagem de dar muita autonomia às partes é que isto pode gerar competição interna, como os 
estados brasileiros disputando investimentos entre si através da guerra de taxas de ICMS. E isto 
pode não ser bom para nenhuma parte (uma espécie de leilão ao contrário, onde cada parte oferece 
um valor menor e só quem sai ganhando é que tem verba para investir).   
 
Segundo Giambiagi e Além (2011), a descentralização dos gastos, investimentos e das ofertas de 
bens e serviços é melhor porque estes podem ser melhor controlados e oferecidos por quem está 
mais próximo de quem se beneficia, e por isto a alocação de recursos públicos tende a ser mais 
eficiente. Isto também permite entender melhor os desejos e necessidades dos cidadãos, e assim 
decidir melhor as prioridades e aumenta a satisfação do povo. Giambiagi e Além ainda comentam 
que apenas os recursos que beneficiassem o país todo, como segurança nacional e infraestrutura 
multirregional, deveriam ficar a cargo do governo central. Estes mesmos autores também levantam 
a possibilidade de maior participação política pelo povo advinda da descentralização.  
 
Naím (2013) lembra que muitas cidades e regiões já estão desvinculadas do governo central de 
maneira tão bem-sucedida que parece ser uma versão moderna da ordem medieval de cidades-
estado. O estado final da descentralização seria uma situação onde cidadãos e empresas também 
participam dividindo responsabilidades, tanto por custos e investimentos, quanto por decisões e 
ações. Em algumas cidades do Brasil já vemos algo parecido, onde pessoas ou empresas assumem a 
administração de bens públicos como praças ou postos de saúde ou segurança. E estes mesmos 
agentes também participam das decisões de investimentos, prioridades e ações coletivas ou do 
governo. Em alguns países europeus, parte da produção de energia é feita em residências, 
desonerando o governo de investimentos em hidrelétricas ou plantas de energia centralizadas e de 
alto custo. Mais adiante falarei deste novo tipo de sociedade, que é bem retratada no livro de Jeremy 
Rifkin (2014) sobre a sociedade do custo marginal zero.  
 
O problema de administrar um sistema muito complexo é que talvez uma inteligência central não 
consiga conciliar todos os diferentes interesses e problemas. Bar-Yam (2002) sugere que, quando as 
partes de um sistema se comportam de forma independente umas das outras, o comportamento 
coletivo do sistema é simples. A complexidade do comportamento coletivo teria que ser menor do 
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que a complexidade do indivíduo que controla o todo. Um indivíduo, para controlar um grupo 
maior, não pode deixar o grupo ser mais inteligente que ele mesmo. Por outro lado, os organismos 
precisam aumentar sua complexidade para se adaptarem e sobreviverem. Diamond, no livro "Guns, 
germs and steel" (1997), afirma que os estados surgiram pelo aumento de complexidade das 
sociedades. Castro (2005) corrobora o pensamento de Diamond: “tem maiores chances de se 
desenvolver economicamente quem lida melhor com a complexidade. Terão poucas chances 
aquelas sociedades em que cada um lida com poucos elementos. O desenvolvimento requer abraçar 
a complexidade, principalmente nas dimensões que afetam direta ou indiretamente o processo 
produtivo. Vai mais longe quem usa maior variedade de meios de produção (ferramentas, 
máquinas). Igualmente, quem produz maior variedade de produtos. Nas sociedades desenvolvidas, 
o tempo é organizado de forma mais complexa. Mais ainda, tais sociedades estão sempre 
preocupadas com problemas e obstáculos que estão mais à frente no tempo. Em vez de resolver as 
crises do presente, resolvem-se as do futuro, para que não cheguem a ocorrer.” 
 
A complexidade de um sistema aumenta conforme o número de elementos do sistema, a diversidade 
de tipos dos elementos e as relações entre eles (número e diversidade). Para mais sobre sistemas 
complexos, ver referências de Yaneer Bar-Yam e Burgierman (2014). 
 
E este aumento de complexidade gera uma dificuldade crescente para um organismo central poder 
controlar o todo. Ou seja, somente um controle descentralizado, compartilhado entre o organismo 
central e as partes, pode coordenar de forma eficiente as partes e levar o todo a um objetivo comum.  
 
Segundo Karsten (2013), a divisão poderia ser feita aos poucos ou por regiões ou por interesses. Por 
exemplo, poderia haver "Zonas Econômicas Especiais, como Shenzhen, que o governo chinês criou 
nos anos 1980 e 1990. Essas regiões tiveram pouca regulamentação, permitiram algum 
investimento estrangeiro e abriram o caminho para o resto da China se tornar mais livre. Dubai 
também criou essas zonas francas, onde existem poucas regulamentações de comércio e trabalho. 
Tais Zonas Francas Econômicas poderiam ser um modelo para a criação de Zonas Francas 
Políticas, onde as pessoas pudessem experimentar diferentes formas de governo." 
 
Por outro lado, há quem veja vantagens num controle central. Segundo Kevin Kelly (1998), no seu 
livro sobre as “novas regras da nova economia”, sem um elemento de governança que tenha a visão 
do topo, o controle que vem de baixo para cima congela quando há muitas opções. Sem liderança, 
os que estão na parte baixam ficam sem ação frente a tantas opções. Muitas partes pequenas 
conectadas em uma rede geram uma força tremenda, mas esta força de enxame (swarm power) 
necessita um mínimo de controle central. Numa empresa, a liderança central seria supervisão. Em 
redes sociais, seria o governo. Em redes técnicas, padrões e códigos (conforme Kelly, 1998).  
 
Um poder central teria a vantagem de concentrar recursos e decisões, conciliando diferentes pontos 
de vista (onde a democracia direta, por voto direto de cada cidadão, não teria como se concretizar). 
Outra vantagem é que um organismo central (por exemplo, um líder) teria mais facilidade em 
conduzir as pessoas em situações difíceis. Imagine uma cidade sendo atacada de surpresa por 
invasores e alguém tentando reunir o povo para votar o que fazer. Neste caso, um poder central é 
muito mais eficiente. Desta forma, sociedades complexas centralizadas mais facilmente poderiam 
organizar ações coletivas e coordenar diferentes funções para um objetivo comum. O problema do 
poder central é que muitas vezes se torna ditatorial e alienado das vontades do povo. Um Leviatã, 
muitas vezes colocado no poder pelo próprio povo, mas que se perpetua com mecanismos que 
impedem o mesmo povo de tirá-lo de lá.  
 
Mais adiante discutirei o problema dos 3 poderes no Brasil, revisitando esta discussão sobre poder 
centralizado demais e unidades mais autônomas. E também discutirei o problema de muita 
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centralização do governo e também dos governos corruptos (e a força neutralizadora da sociedade 
civil).  
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CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO – MERCADO E CONSUMO INTERNO 
 
Quanto maior a população de um país, maior será o seu mercado consumidor e produtor interno. 
Sobre o mercado produtor, podemos dizer que uma população grande aumenta a disponibilidade de 
mão de obra e a torna mais barata. É o que acontece na China já alguns anos e também na 
Indonésia. O Brasil já teve problemas de falta de mão de obra até início do século XX, quando 
precisou trazer muitos imigrantes (como será discutido adiante). Atualmente, podemos dizer que 
temos um bom contingente de mão de obra devido a altas taxas de crescimento da população.  
 
Sobre o mercado consumidor, é bom lembra que o aumento do consumo é um dos fatores que fez o 
Ocidente suplantar o Oriente depois de 1500 (conforme Ferguson, 2013b). Neste capítulo, vou me 
ater ao consumo interno (mais adiante falarei com detalhes sobre a força de trabalho).  
 
O crescimento da população força a inovação, para gerar produção de comida e riquezas, como 
aconteceu com o surgimento da agricultura, 10 mil anos atrás. Mais pessoas significam mais 
inventores em potencial, mas inovações disponíveis para adotar e também maior competição entre 
sociedades. Esta pressão por inventar ou adotar novas tecnologias pode levar sociedades a serem 
eliminadas na competição com outras, como foi o caso dos caçadores-coletores sendo substituídos 
por fazendeiros (Jared Diamond, 1997). 
 
Vários autores sugerem que a agricultura surgiu e virou a melhor opção para humanos justamente 
porque havia escassez de alimentos, especialmente pelas mudanças climáticas e pela extinção de 
grandes mamíferos (Ashraf e Michalopoulos, 2015; Cochran e Harpending, 2010; Diamond, 1987; 
Dow et al., 2005) 
 
Para ler um estudo sobre tamanho e evolução da população mundial, acesse: 
http://miningtext.blogspot.com.br/2014/07/a-evolucao-da-populacao-mundial-desde.html 
 
Para Dow et al. (2005), a definição de progresso é justamente a capacidade de uma população 
humana em obter comida numa região geográfica com os recursos naturais existentes. 
 
Jared Diamond (1987) acredita que há uma relação entre o aumento de produção e o aumento da 
população, mas não sabe dizer o que veio antes. Pode o aumento da densidade ter forçado as 
pessoas a procurarem aumentar a produção de alimentos ou talvez justamente o excedente de 
comida permitiu que as pessoas tivessem mais filhos e estes vivessem mais. Hoje em dia ainda 
vemos populações vivendo como coletores-caçadores, especialmente em desertos e regiões do 
Ártico, justamente porque estas regiões não são boas para produção de alimentos pelo homem.  
  
Segundo Kindleberger (1976), custos e preços caem com maior escala de produção, ou seja, é mais 
barato produzir em maior quantidade. Para isto, é preciso ter dois requisitos: capacidade de 
produção em escala e grande mercado consumidor. Mais adiante discutirei a capacidade de 
produção e a questão do mercado consumidor externo (as exportações). Agora, o foco está no 
mercado interno.  
 
Historicamente, podemos ver casos de países que se desenvolveram aproveitando o consumo 
interno. A Alemanha é exemplo de desenvolvimento econômico rápido baseado no mercado 
interno. Segundo artigo do Instituto Mises (http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1419), o 
consumo das tropas de ocupação na Alemanha geraram renda, estimularam a produção e 
consequentemente a acumulação de capital. Isto ajudou a Alemanha a se recuperar (não foi o único 
fator, mas foi um dos mais importantes). Segundo Frieden, o milagre japonês pós-guerra também se 
deu em parte ao aumento do consumo interno.  
 



58 
 

Segundo Frieden, a extraordinária década de 1920, especialmente nos EUA, teve como causa a 
expansão do consumo. Houve grandes mudanças sociais, com invenções de muitos bens de 
consumo e com a maturidade da produção em massa. Houve mais consumo de supérfluos e também 
se desenvolveu mais a cultura. É desta época o surgimento de Hollywood. O Jazz estourou e o 
mundo viu inovações nas artes com os movimentos do Modernismo e Surrealismo. No Brasil, 
houve a Semana da Arte Moderna (em Fevereiro de 1922).  
 
E não foi só nos EUA. Conforme Frieden, um "frenesi de atividades econômicas internacionais 
irrompeu subitamente. Entre 1925 e 1929, a produção industrial do mundo cresceu mais de 20%, e 
tal crescimento foi ainda mais rápido na Europa e na América do Norte".  
 
Frieden também lembra que europeus emigraram (durante o século XIX e início do XX) para 
regiões temperadas pouco povoadas, onde podiam construir novas sociedades, aumentar sua renda e 
consequentemente fomentar o mercado doméstico. Mais adiante discutirei como os imigrantes 
foram importantes para o desenvolvimento econômico de vários países.  
 

- A taxa de crescimento populacional x riqueza 
 
Atualmente podemos ver que países com grandes populações tendem a ter maior riqueza. Esta é a 
força principal da China, país que mais cresce atualmente. Por isto também o Google não quis sair 
da China aceitando a censura, pois um mercado de 1 bilhão e trezentos milhões de clientes 
potenciais não é nada modesto. Conforme Piketty (2014), China e Índia possuem grandes 
populações cujas necessidades estão longe de estar satisfeitas, tanto em termos de consumo quanto 
de investimentos. E por isto são as duas economias que mais crescem.  
 
Segundo o Index Mundi (dados de 2014), a taxa de crescimento populacional da China é de 0,44% 
e da Índia de 1,25%. A taxa média de crescimento mundial está caindo. Segundo a Wikipedia, a 
média mundial seria de 1,17%. Por isto, a Índia ainda se mantém com um diferencial em relação a 
outros países, podendo chegar a ser a 6a ou 7a economia mundial em breve.  
 
Segundo a Wikipédia (dados de 2015), os 12 países mais populosos são (em milhões de habitantes):  
China 1.300; Índia 1.200; EUA 321; Indonésia 255; Brasil 205; Paquistão 188; Nigéria 182; 
Bangladesh 159; Rússia 146; Japão 126; México 121 e Filipinas 102.  
 
Destes, apenas 3 (Paquistão, Bangladesh e Filipinas) não são considerados desenvolvidos ou em 
desenvolvimento. Dos países em desenvolvimento atualmente, se destacam aqueles que formam as 
siglas BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) e MINT (México, Indonésia, Nigéria e Turquia) 
justamente por terem grandes populações e assim um grande mercado interno.  
 
É claro que não basta ter mercado interno com demanda e mão de obra disponível; é preciso ter 
capacidade para produzir (Clark, 2007). Por exemplo, Clark (2007) lembra que a população da 
Inglaterra era de 5,9 milhões de pessoas em 1300, enquanto que a China tinha 72 e o Japão 6 
milhões. Já em 1750, quando começou a Revolução Industrial, a Inglaterra tinha 6,2 milhões mas a 
população do Japão tinha crescido para 31 milhões e a da China para 270.  
 
Se o país não consegue produzir (é ineficiente), terá que importar para satisfazer a demanda interna. 
Mas esta balança negativa, com mais importações que exportações, não é boa para a riqueza de um 
país, como veremos adiante.  
 
Então, a lição aprendida é que o consumo interno deve ser de produtos nacionais, ou seja, se a 
população aumentar o consumo preferindo produtos importados (como será discutido adiante), a 



59 
 

economia do país não irá crescer. Por isto, o governo japonês pós-guerra incentivava o consumo de 
nacionais e desestimulava o consumo de luxo de artigos importados. No "início da década de 1950, 
quase nenhum lar japonês possuía televisão, máquina de lavar ou geladeira; dez anos mais tarde, 
metade das casas contava com os três eletrodomésticos. O feito ajudou a fomentar uma revolução 
na indústria de base: a produção de aço, abaixo dos dez milhões de toneladas no início da década 
de 1950, passou para quase 100 milhões de toneladas 15 anos depois." (Frieden, 2008) 
 

- Número de filhos X riqueza do país  
 
Clark (2007) cita uma teoria sobre as mudanças sociais que acabaram gerando crescimento 
econômico após a Revolução Industrial (teoria defendida por Gary Becker e Robert Lucas, segundo 
Clark). A teoria diz que as mulheres passaram a ter menos filhos; o número de filhos caiu de 5 ou 6 
para 2 ou menos. Isto fez aumentar o tempo dedicado aos filhos, gerando mais atenção e 
investimentos financeiros (por exemplo, melhor educação). A consequência é que isto gerou 
pessoas melhores. Outra consequência foi que, quando da morte dos pais, as famílias mais ricas 
tinham mais filhos, o que num processo darwinista favoreceria a descendência de ricos em relação a 
pobres. O resultado foi aumento na produtividade e nos negócios.  
 
Um pouco desta teoria é apresentada em 
http://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/papers/Capitalism%20Genes.pdf 
 
 

- Grandes cidades e concentrações de pessoas 
 

A existência de grandes cidades está ligada à riqueza de uma nação. Ferguson (2013b) lembra a 
virada do Ocidente contra o Oriente e um dos indicadores para medir quem dominava está 
associado a grandes cidades: “Em 1500, as dez maiores cidades do mundo eram quase todas 
orientais, sendo Pequim de longe a maior (mais de dez vezes o tamanho da pequena e pobre 
Londres ). Em 1900, as maiores cidades eram quase todas ocidentais: Londres era mais de quatro 
vezes o tamanho de Tóquio, a maior conurbação da Ásia.” 

As grandes cidades e o aumento da urbanização trazem muitas vantagens (que serão discutidas 
adiante) mas também grandes desafios. O principal deles é manter a higiene e saúde. Jared 
Diamond lembra que infecções e vírus chegaram até humanos a partir de animais. E nas primeiras 
cidades (até quase final do século XIX), pessoas e animais viviam no mesmo ambiente. E mais 
pessoas estavam em contato. Isto fez aumentar a proliferação de doenças. Esta é uma das 
consequências ruins da escolha histórica dos seres humanos pela agricultura.  

Blainey (2000) comenta que o trato diário com rebanhos domesticados expôs as pessoas a doenças 
que, até então, estavam confinadas a esses animais. "Uma forma de tuberculose veio com o leite das 
vacas e das cabras; o sarampo e a varíola foram transmitidos do gado para as pessoas que 
cuidavam dele, pela ordenha ou ingestão de sua carne; uma forma de malária provavelmente veio 
das aves, e a gripe veio dos porcos e dos patos." 

Por outro lado, Diamond acredita que o contato com diferentes germes fez aumentar a nossa 
resistência a doenças (geração de anticorpos). É por esta razão que ameríndios morreram com 
germes trazidos pelos europeus e não o contrário (leia sobre a história dos espanhóis liderados por 
Cortés que subjugaram os astecas de Montezuma).  

Mas ao mesmo tempo, pela seleção natural, também faz os micróbios evoluem com o aumento do 
contato. O que possibilita o surgimento de novas doenças, evolução de novos vírus e até mesmo o 
ressurgimento de vírus antigos. 
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Outro desafio para grandes cidades é com a alimentação saudável. Como ficam mais distantes dos 
centros de produção de alimentos, a tendência é por alimentos menos naturais (industrializados ou 
com mais conservantes). Cochran e Harpending (2010) lembram que a agricultura mudou a dieta 
dos humanos de carne para cereais, o que trouxe alguns problemas de saúde até uma nova 
adaptação genética, por seleção natural. 
 
Se a agricultura mudou radicalmente nosso modo de vida, foi a Revolução Industrial que fez surgir 
a urbanização. Antes disto, as cidades eram centros de menor importância e serviam apenas para 
reunir comerciantes.  
 
No início do século XVIII e durante todo aquele século e o seguinte, diferentes inovações surgiram 
entre a Europa e os EUA. A característica principal desta revolução era a substituição do trabalho 
humano ou animal por máquinas. Com isto, surgem indústrias, locais que concentravam as 
máquinas e seus trabalhadores. A primeira mudança radical é que as pessoas agora não trabalhavam 
mais no mesmo local onde residiam, como nos tempos medievais ou feudais, quando a agricultura 
era a principal atividade econômica. Surge a dicotomia casa-trabalho. Como a população crescia 
linearmente, as oportunidades no campo não seguiam no mesmo ritmo, principalmente porque as 
terras estavam concentradas nas mãos de poucos. As indústrias então atraem muita gente do campo 
para as cidades. Mais gente junta, mais casamentos e nascimentos. Entre 1750 e 1850, a população 
da Inglaterra quase triplicou. E segundo Andrade e Souza (2011), a cidade de Londres aumentou em 
5 vezes sua população entre 1801 e 1891. E toda esta movimentação era facilitada com o 
surgimento das ferrovias, atravessando países. 
 
Muitas inovações diminuíram a carga de trabalho físico sobre humanos. Isto não que dizer que a 
jornada de trabalho diminui, muito pelo contrário aumentou e os chefes passaram a cobrar horários 
de entrada, saída e intervalos, como engrenagens mecânicas feitas de ferro e homens (criticado no 
filme de Charles Chaplin “Tempos Modernos”). 
 
Havia muitos luxos disponíveis, uma vez que muita coisa era produzida em massa e com preços 
baixos. Mas para os operários a vida era muito difícil e já começava desde a infância. Até artesãos 
foram trabalhar nas fábricas, porque os produtos que faziam antes agora eram colocados no 
mercado mais rapidamente e com menor preço pelas indústrias.  
 
As cidades cresceram sem planejamento. As maiores da Europa eram Londres e Paris. Operários 
moravam próximos das fábricas, que sujavam os céus e rios. Ruas estreitas, casas miseráveis, sem 
água limpa ou rede de esgotos. Segundo Macedo, não havia o hábito de tomar banho, devido à falta 
d’água e às dificuldades de sua eliminação, nem o hábito da troca de roupas ou mesmo de lavá-las. 
Diversas doenças proliferavam (ver Bresciani). Até a comida era industrializada. Certamente, 
condições para diminuir a expectativa de vida da população. Os rios estavam contaminados. Em 
1610, as águas do Tâmisa foram consideradas não potáveis. E o cheiro era insuportável. 
 
As grandes cidades também possuíam grandes centros bancários e financeiros. E isto atraía ainda 
mais pessoas. Mas havia grande desigualdade social. 
 
Imagine ruas estreitas, becos, prostitutas, ladrões, ratos e sujeira, operários bêbados degradados 
pelos baixos salários e falta de oportunidades. Tudo isto somado a intelectuais publicando teorias 
revolucionárias. Este é o contexto da Revolução Francesa, mas também se encaixa no ambiente de 
Karl Marx, Max Weber, Frederich Engels, etc. Leia o livro de Victor Hugo, ou assista ao filme ou 
musical sobre “Os Miseráveis”. 
 
Por outro lado, surgem iniciativas para melhorar a qualidade de vida nas grandes cidades. Em 1796, 
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é descoberta (ou inventada ?) a vacina contra a varíola, por Edward Jenner. O Dr. Snow descobre 
que a causa da disseminação da cólera em Londres (gerando uma epidemia entre 1850 e 1860) era a 
água e não o ar. Surge o urbanismo: uma tentativa de fazer planejamento para o crescimento das 
cidades. São criadas redes e sistemas de captação de esgoto. 
 
Em Paris, uma grande reforma é solicitada por Napoleão III, encabeçada pelo Barão Georges-
Eugène Hausmann, entre 1852 e 1870. O objetivo primeiro era fazer uma reforma urbana para 
promover melhorias em manobras militares, principalmente para evitar os motins com barricadas 
nos becos de Paris (bem descritos por Victor Hugo em “Os Miseráveis”). A reforma transformou 
Paris num enorme canteiro de obras. Pontas foram criadas mas rebaixadas para não atrapalhar a 
visão estratégica militar. Vastos boulevards, jardins e parques foram criados derrubando quarteirões 
inteiros (principalmente de moradores pobres). 
 
A referência abaixo compara a cidade de Paris antes e depois de Hausmann: 
http://parisisinvisible.blogspot.com.br/2010/12/avantapres-looking-back-on-haussmanns.html 
 
Além de Londres, Haussmann influênciou várias outras cidades na França, nas colônias francesas e 
na Europa tais como Torino, Viena, Bruxelas (Andrade e Souza, 2011). Na Espanha, Cerdà planeja 
uma nova Barcelona em 1859. A preocupação era com habitação e circulação. Cerdà pensa na 
cidade como um todo (segundo o que hoje chamamos de “pensamento sistêmico”): haverá fluxo 
simultâneo de pedestres, de carruagens e trens elétricos; cabos devem ser subterrâneos. 
 
A circulação e a higienização também melhoraram. Antes, era preciso sair às ruas de Paris com 
sombrinhas e guarda-chuvas, pois as pessoas recolhiam dejetos em penicos, que depois eram 
descarregados pela janela. A cidade fica mais arborizada e iluminada. A urbanização de Paris inspira 
Júlio Verne a escrever o livro “Paris no século XX”, imaginando o futuro da cidade dali a 100 anos. 
 
Conforme Macedo, algumas leis trabalhistas foram criadas na Inglaterra para proteger os 
trabalhadores, bem como foram feitas melhorias em assistência médica e hospitalar, fornecimento 
de abrigos e alimentos aos desempregados. Conforme Macedo ainda, “para as elites dominantes, a 
preocupação era controlar os novos segmentos populares e lhes impor um sentido de ordem. Para 
as lideranças revolucionarias, o crescimento populacional, abria a possibilidade de uma presença 
maior da classe operária no cenário político, fato que lhes dava esperanças de transformações a 
curto prazo.” 
 

As vantagens das grandes concentrações de pessoas  
 
As grandes concentrações aumentam a interação entre pessoas fomentando a criatividade, a troca de 
conhecimento e consequentemente gerando mais inovações (Diamond, 1997; Weiner, 2016; 
Johnson, 2011). A cultura pode ser copiada (armas, estratégias, inovações), podendo gerar a 
chamada seleção de grupos (Cochran e Harpending, 2010), pela qual têm mais chances de 
sobrevivência os grupos que possuem melhor desempenho na competição com outros grupos. Este é 
um dos fatores de sucesso do Vale do Silício, segundo Scaruffi.e da Atenas antiga, conforme 
Weiner (2016) 
 
De forma semelhante aconteceu a Renascença em Florença. Jovens talentos foram impulsionados 
por patrocinadores e mentores (como os Médicis), crescendo através da rivalidade. Não foi caridade 
mas investimento dos empreendedores daquela época, conforme Weiner (2016) e o artigo:  
https://hbr.org/2016/01/renaissance-florence-was-a-better-model-for-innovation-than-silicon-valley-
is?utm_campaign=HBR&utm_source=facebook&utm_medium=social. 
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Blainey (2000) conta que a organização em cidades, estados, colônias, ajudava na luta contra 
estrangeiros. Por isto muitos nativos das colônias pelo mundo (índios americanos, aborígenes na 
Austrália, maias, astecas e incas) foram subjugados, porque não conseguiam se organizar contra os 
invasores.  
 
Geoffrey West defende que a urbanização traz melhores retornos em economias de escala 
(infraestrutura). West explica por que as cidades aumentam cada vez mais: quando uma cidade 
dobra de tamanho, ela só precisa aumentar 15% de sua infraestrutura, e também ocorre um aumento 
de 15% em sua renda, riqueza e inovação (Diamandis e Kotler, 2012). E segundo as estatísticas, isto 
acontece em qualquer cidade do mundo, não importando o país, renda, posição geográfica, história, 
etc. Nos seus estudos, West descobriu diversas características que seguem uma proporção linear ao 
número de habitantes de uma cidade: número de postos de gasolina, índices de crimes, PIB, número 
de patentes, etc. Dobrar o tamanho de uma cidade sistematicamente aumenta renda, riqueza, 
número de patentes, número de colégios, número de pessoas criativas, policiais, taxa de crimes, 
casos de AIDS e gripe, quantidade de lixo.  
 
Geoffrey West também acredita que grandes concentrações de pessoas aumentam a criatividade 
humana. Simonton (2002) concorda, ele acha que uma população maior favorece o nascimento de 
gênios. Isto acontece, segundo Simonton (2002) por 3 razões: por haver mais papeis diferentes 
(especialização), por pressão malthusiana sobre a tecnologia (e a necessidade emergente de 
inovações para não faltar recursos) e por maior variação nos atributos da população (entre eles, o de 
inteligência). 
 
Conforme Diamandis e Kotler (2012), “dois terços de todo crescimento ocorre nas cidades porque, 
com sua densidade populacional elevada, os nossos espaços urbanos são perfeitos laboratórios da 
inovação.” Segundo Weiner (2016), isto acontece devido à diversidade, citando o psicólogo Keith 
Sawyer: “gênios em grupo só acontecem se os cérebros do time não possuem os mesmos 
ingredientes”. 
 
Steven Johnson escreveu um artigo (Anatomy of an idea) demonstrando a importância do contato e 
cooperação entre pessoas, e não somente por meios digitais mas também pessoalmente. Marissa 
Meyer, diretora doYahoo e ex-Google, é contra o teletrabalho porque ela acredita que isto diminui a 
interação e a cooperação entre os funcionários, e portanto diminui a criatividade.  
(http://exame2.com.br/mobile/negocios/noticias/marissa-mayer-elimina-o-home-office-no-yahoo;  
http://www.computerworld.com.pt/2013/03/04/ceo-do-yahoo-verificou-registos-da-vpn-antes-de-
proibir-teletrabalho/) 
 
Johnson, juntamente com Koestler (1964), acredita que a junção de ideias é elemento essencial para 
a criatividade. É por isto que hoje em dia muitas empresas recorrem ao chamado Crowdsourcing 
(Howe e Robinson, 2006). Surowiecki (2004) também escreve sobre um tema relacionado, a 
Sabedoria das Massas (há um resumo em http://miningtext.blogspot.com.br/2013/07/sabedoria-das-
massas-e-inteligencia.html).  
 
E uma grande cidade não só facilita o encontro de pessoas e ideias como o faz em larga escala. Uma 
explicação possível para este aumento de criatividade nas cidades é a Lei do Retorno Acelerado 
(inovações crescendo exponencialmente), proposta por Ray Kurzweil. Segundo esta lei, a 
velocidade das inovações acelera a cada ano, seguindo uma curva exponencial: tudo se desenvolve 
exponencialmente (aumento da população, avanço das tecnologias). Esta lei faz com que o feedback 
de informações acelere as descobertas e inovações, porque o conhecimento que retorna ajuda a 
selecionar melhores caminhos (se há um grande número de opções). 
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Por outro lado, Weiner (2016) lembra que muitas cidades criativas em suas épocas não eram 
grandes. Atenas antiga tinha menos de 100 mil habitantes. Florença era menor que isto na 
Renascença e Edimburgo ainda menor na época do Iluminismo escocês. E vejam o caso de 
Tenochtitlán (cidade que deu origem à cidade o México). Segundo Blainey (2000), na época do 
descobrimento da América, ela tinha 200 mil habitantes (a Wikipédia fala em aproximadamente 300 
mil habitantes em 1519) e era maior que muitas capitais europeias. Entretanto, nenhuma grande 
inovação foi feita ali naquela época, que chegasse até nosso conhecimento hoje. Por esta razão, não 
basta somente ter um aglomerado de pessoas. É preciso ter conexões de qualidade. 
 
 

Desvantagens das grandes concentrações 
 
Nem só coisas boas nos trazem as grandes cidades. Assim como crescem as soluções criativas 
também crescem os problemas. Já discutimos antes o problema de administrar grandes territórios. O 
mesmo acontece com grandes cidades. Para poder aproveitar as vantagens, tem que saber 
administrar o volume, a variedade e a complexidade.  
 
Os problemas das grandes cidades incluem poluição, perda de tempo no trânsito, cinturões de 
violência, proliferação de doenças e epidemias.  
 
A poluição está afetando a economia da China. A saúde da população enfraquece e os recursos 
naturais começam a escassear. Mitter (2011) dá mais detalhes sobre isto.  
 
Outro desafio são os cinturões de pobreza. Não é um problema só no Brasil. Até mesmo o Vale do 
Silício também sofre. Segundo Leitão (2015), um relatório da ONU diz que "as cidades concentram 
a pobreza, mas são a melhor forma de escapar dela”. Edward Glaeser, no livro The Triumph of the 
City (citado por Leitão, 2015), afirma que “as cidades não empobrecem as pessoas; elas atraem os 
pobres”. Segundo Glaeser, as taxas de pobreza do Rio são muito mais baixas que as do Nordeste 
rural brasileiro. A questão toda é como administrar estas pessoas que se deslocam das zonas rurais 
ou de pequenas cidades para as grandes concentrações urbanas. Historicamente podemos ver dois 
casos de soluções. Na Europa, na Idade Média, muitas pessoas emigraram para colônias por falta de 
terra para trabalhar. Nas novas terras encontraram trabalho, nem sempre na lavoura. No Brasil, o 
excedente do campo na época do café serviu como força de trabalho no início da industrialização.  
 
O problema então das grandes cidades não deve ser encontrar postos de trabalho para tanta gente. 
Isto só faria aumentar a concentração. A questão a ser pensada é como equilibrar a densidade 
demográfica entre áreas urbanas e rurais, entre grandes, médias e pequenas cidades. Isto pode 
ajudar as cidades grandes e prejudicar as menores, no tocante à infraestrutura e oportunidades de 
emprego. Por exemplo, há defasagem de médicos em cidades no interior dos estados. Por outro 
lado, pode aumentar os problemas urbanos em grandes concentrações e isolar as zonas rurais. 
Segundo Leitão (2015), as megacidades não são as que mais crescem, e sim as pequenas e médias. 
Miriam Leitão cita um estudo da ONU que estima que em 2025, haverá três vezes mais pessoas nas 
cidades de até 500 mil habitantes do que naquelas de 10 milhões ou mais.  
 
Outro desafio para as grandes cidades é a mobilidade urbana. Há diversas estatísticas apontando 
quanto de tempo e dinheiro se perde em deslocamentos no trânsito. Miriam Leitão ( 2015) critica a 
recente política do governo federal para incentivar a aquisição de carros, diminuindo o IPI para as 
indústrias automobilísticas. O dinheiro desonerado poderia ter sido melhor utilizado para 
investimentos no transporte público.  
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Outro problema é que as multidões podem gerar a estupidez das massas. As multidões podem ser 
conduzidas por artimanhas de líderes carismáticos ou políticas governamentais maquiavélicas. Há 
diversos casos históricos que podem ser citados: caça às bruxas e inquisição, ascensão do nazismo 
na Alemanha e histerias nas bolsas de valores. Em 1841, Charles Mackay escreveu um livro sobre 
alguns destes casos (Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds). Para ilustrar, 
pode-se citar o famoso experimento com macacos (ir trocando aos poucos os macacos de uma jaula 
até que todos tivessem o mesmo comportamento, aprendido pelos novos com os antigos e sem uma 
explicação lógica). José Ortega y Gasset também denunciou, no livro "A rebelião das massas", o 
"homem massa", aquele que, com nível médio de conhecimento e exigências, se soma às multidões 
para ser mais um e não fazer a diferença. No Brasil, tivemos a "revolta da vacina", em 1904, quando 
uma multidão se rebelou contra a vacinação obrigatória contra a varíola, imposta pelo governo 
federal (as causas na verdade eram maiores, como conta Sevcenko, 2014). 
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COLONIZADORES X COLÔNIAS – DEPENDÊNCIA E DOMINAÇÃO PELOS 
PAÍSES RICOS 
 
Este fator explica a tendência de países que foram colonizadores serem mais ricos. Entretanto há 
exceções como a Alemanha, que não teve grandes conquistas de território ou expandiu-se para 
outros continentes, e países pequenos que hoje são ricos, como Suécia, Noruega, Coreia do Sul e 
Singapura. 
 
Este fator apenas indica que países que conquistaram outros puderam ter uma certa vantagem 
econômica num certo momento da História, e não necessariamente hoje estas vantagens fariam 
diferença. Como é o caso da Inglaterra, que já o maior império da Terra num certo momento, e hoje 
amarga a 6ª colocação entre os países pelo critério do PIB.  
 

- Domínio inglês pelo mundo 
 
O domínio inglês não foi só sobre Portugal e Brasil. Na Oceania, África e Ásia, a Grã-Bretanha 
também tinha colônias. Nestas, a dominação era econômica, política e militar.  
 
Militarmente, a Inglaterra tinha um poderia bélico muito grande, dominando principalmente os 
mares e oceanos. Este poderia, como será comentado mais adiante, só diminuiu com as duas 
grandes guerras. Em termos políticos, a Inglaterra impunha regras em diversas regiões, mesmo em 
países que não eram suas colônias, administrando cidades, regiões ou mesmo países inteiros (por 
exemplo, Portugal, Índia, EUA, China e Austrália).  
 
Economicamente, a Inglaterra também dominava o mundo. Segundo Ferguson (2011), “entre 1865 
e 1914, mais de 4 bilhões de libras fluíram da Grã-Bretanha para o resto do mundo, dando ao país 
uma posição de credor global historicamente sem precedentes e nunca igualada desde então, ‘o 
banqueiro do mundo’, de fato, ou, para ser exato, o mercado de ações do mundo. Em 1914, o total 
de recursos britânicos no exterior somava algo entre 3,1 e 4,5 bilhões de libras, para um PIB de 
2,5 bilhões de libras. Esse portfólio era genuinamente global: cerca de 45% do investimento 
britânico foi para os Estados Unidos e as colônias de assentamento branco, 20% para a América 
Latina, 16% para a Ásia e 13% para a África; em contraste, apenas 6% para o resto da Europa.” 
 
O motivo de tanta benevolência era fazer dependentes. Ela precisava de mercado externo para seus 
muitos produtos que nasceram durante a revolução industrial. Conforme Karnal et al. (2007), as 
colônias inglesas são fontes para alimentar o processo industrial com matérias primas e mercado 
destino para os produtos industrializados. Segundo Chang (2004), a política principal era exportar 
manufaturas e importar matéria prima. A Inglaterra tentou impedir indústrias nas colônias, inclusive 
com proibições definidas em leis. Mas incentivava a produção de produtos primários nas colônias. 
Além disto, a Inglaterra impunha políticas de livre comércio nas colônias enquanto ela mesma 
usava de proteções para seu produtos (através de taxas altas para importações). Chang, no livro 
“Chutando a escada”, apresenta com detalhes todas estas artimanhas. Para se ter um exemplo, 
mesmo as mais simples relações de transporte estavam sob domínio inglês. Eles só faziam comércio 
através de navios britânicos, mesmo para suas importações (os famosos Navigation Acts de 1721). 
Além disto, por força política e militar, a Inglaterra impôs tratados desiguais a diversos países em 
desenvolvimento, como relatado por Chang.  
 
Conforme Laurentino Gomes, como "resultado da Revolução Industrial, combinada com o domínio 
dos oceanos e a expansão comercial, a riqueza da Inglaterra dobrou entre 1712 e 1792. Em menos 
de um século, o volume de comércio nos portos de Londres triplicou." 
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Outra forma de dominação econômica inglesa era através de investimentos em outros países. Niall 
Ferguson (2009, no livro “A Ascensão do Dinheiro”) afirma que, antes de 1914, a maioria dos 
investimentos feitos em países pobres vinha da Inglaterra.  
 
Mas não ia só para as colônias inglesas. Muitos outros países se beneficiaram, inclusive o Brasil 
como já foi comentado antes. Ferguson (2009) argumenta que os investimentos eram selecionados 
para aumentar a alavancagem política da Inglaterra. Só para se ter uma ideia, “entre 1865 e 1914, 
investidores britânicos colocaram pelo menos 74 milhões de libras em ações chinesas, uma 
pequenina proporção do total de 4 bilhões que eles mantinham fora em 1914.” O benefício para 
quem recebia este dinheiro era ter ferrovias, portos e minas. Como a Inglaterra dominava com força 
e poderia bélico, ela tinha garantia de recuperar o dinheiro investido. Na China, a Inglaterra 
administrava Xangai (ver Mitter) e ficou com Hong Kong até recentemente. Segundo Ferguson, o 
pagamento dos juros estava garantido uma vez que a Inglaterra controlava os portos através da 
Imperial Maritime Customs (Alfândega Marítima Imperial) e retia uma parte dos impostos cobrados 
nos portos chineses.  
 
Conforme Ferguson (2011), “o investimento britânico nas economias em desenvolvimento se deu 
sobretudo na forma de portfólio de investimento em infraestrutura, em especial ferrovias e 
instalações portuárias. Os britânicos, porém, também enterraram somas consideráveis (e não 
facilmente calculáveis) diretamente em plantations para a produção de novas commodities como 
chá, algodão, índigo e borracha.” 
 
Para Niall Ferguson (2011), entretanto, a “descolonização” não foi boa para alguns países. Poucas 
ex-colônias melhoraram após as guerras mundiais. Uma delas foi Singapura, que, “em 1913, tinha 
um PIB per capita de um quarto do dos Estados Unidos, mas que, em 1998, tinha ultrapassado 
todas as ex-potências imperiais europeias. A outra ex-colônia que melhorou sua posição, a 
Malásia, só o fez modestamente, aumentando seu PIB per capita de 17% para 26% do nível 
americano. Entre 41 ex-colônias britânicas, só catorze foram bem-sucedidas em diminuir a 
distância entre seu próprio PIB per capita e o de seus antigos governantes britânicos... Em mais de 
trinta países do mundo a renda média é de menos de US $ 1 por dia. Todos, menos seis desses, são 
países africanos que obtiveram a independência depois da Segunda Guerra Mundial. Em resumo, a 
experiência de independência política, especialmente na África, foi um desastre para a maioria dos 
países pobres. E isso apesar da ajuda, dos empréstimos e dos programas de perdão das dívidas.” A 
causa para tal fracasso foi que estes países não estavam preparados para um regime de liberdade. 
Muitos se afundaram em guerras civis, onde grupos contrários locais (em alguns casos, mais de 2) 
brigavam pelo poder. Também em muitos destes casos, os grupos eram apoiados por países ricos 
com interesses econômicos. Durante a guerra fria, vimos diversos países na América, África e Ásia 
sendo divididos com suporte de EUA e União Soviética.  
 
Um caso especial de ex-colônia inglesa a ser relatado é o dos EUA. Lá, as colônias do Sul não 
queriam a emancipação da Inglaterra, porque vendiam muito para a Inglaterra e também 
importavam muito (Karnal et al., 2007). Entretanto, os colonos norte-americanos estavam cansados 
das imposições inglesas. Uma das discórdias era com relação a impostos. Os americanos invocavam 
um velho princípio inglês: “taxação sem representação é ilegal”, que significa que, para alguém 
pagar um imposto (taxação), essa pessoa deve ter votado num representante que julgou e aprovou 
este imposto (representação). Os colonos faziam boicotes a importações vindas da Inglaterra. Outra 
discórdia foi a Lei da Moeda (determinada pelo governo inglês em 1764), pela qual ficava proibida 
a emissão de papeis de crédito na colônia, os quais eram usados como moeda corrente. Outra 
discórdia foi que o governo inglês concedeu monopólio da venda de chá nas colônias americanas 
para favorecer a Companhia das Índias Orientais, que estava à beira da falência. Os americanos 
listaram na Declaração de Independência 27 atitudes da Inglaterra que prejudicaram as colônias e 
que foram a causa da separação, entre elas: as leis mercantilistas, as guerras que prejudicavam os 
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interesses dos colonos, a necessidade de sustentar as tropas inglesas, etc. A resistência americana 
teve forte apoio no conceito de “minutemen”, homens prontos para defender seus direitos através da 
garantia do porte de arma, princípio mantido até hoje.  
 

- Outras Colônias e Dependências pelo Mundo 
 
Dinheiro não se reproduz. Para um ganhar, outro precisa perder. Não acredito na teoria de Kuznets, 
assim como vários economistas, entre eles Piketty.  
 
Historicamente, o livro de Chang mostra como os países ricos impuseram políticas econômicas a 
colônias e países em desenvolvimento, as quais favoreceram os ricos e limitaram o crescimento dos 
demais. Uma destas políticas era forçar os países pobres ou em desenvolvimento a exportar matéria 
prima e importar bens manufaturados. As colônias viraram mercado para produtos dos ricos. Em 
especial, a Inglaterra foi a grande campeã. Fez a revolução industrial e com isto produzia muitos 
itens (aumentou a produtividade) e precisava de mercados compradores de seus produtos. Mas não 
foi só a Inglaterra, como é relatado no livro de Chang (2004).  
 
Zygmunt Bauman (2010) afirma que que o capitalismo precisa de hospedeiros. Ele lembra as 
palavras de Rosa Luxemburgo: "esse sistema não pode sobreviver sem as economias ‘não 
capitalistas’... ele só é capaz de avançar seguindo os próprios princípios enquanto existirem ‘terras 
virgens’ abertas à expansão e à exploração – embora, ao conquistá-las e explorá-las, ele as prive 
de sua virgindade pré-capitalista, exaurindo assim as fontes de sua própria alimentação". 
 
Os países ricos forçaram os pobres a uma transição da sociedade “sólida” de produtores para uma 
sociedade “líquida” de consumidores. A acumulação capitalista se transferia da indústria para o 
mercado de consumo. 
 
A estratégia dos dominadores era oferecer crédito e mercadorias para colônias, criando dependência 
pelo dinheiro e pelo comércio. O dinheiro que vem de fora cria dependência, principalmente se for 
por empréstimo e em títulos do governo, e não investimento direto em empresas. 
 
Conforme Ferguson (2009), “quando os chineses quiseram atrair o capital estrangeiro, insistiram 
que este tomasse a forma de investimento direto. Isso significou que, em vez de fazer empréstimos 
nos bancos ocidentais para financiar seu desenvolvimento industrial, como muitos outros mercados 
emergentes fizeram, eles conseguiram que os estrangeiros construíssem fábricas nas zonas 
empresariais chinesas – ativos grandes, pesados, que não podem ser retirados facilmente durante 
uma crise.” 
 
O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o BIRD (Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento, atualmente Banco Mundial) surgiram na Conferência de Bretton Woods nos 
EUA em 1944, com o objetivo de garantir estabilidade ao comércio internacional e dar ajuda 
financeira aos seus países membros (181 atualmente). Entretanto o poder decisório é concentrado 
em apenas 5 países desenvolvidos (detêm 39% dos votos), sendo que os EUA possuem poder de 
veto. O Brasil, por exemplo, foi um dos membros fundadores do FMI e detém apenas 1,40% dos 
votos, menos do que a Bélgica com 1,43% que tem uma população muito menor. Todos os países 
em esenvolvimento juntos somam cerca de 40% do total de votos apenas. Os países da África, por 
exemplo, possuem poder de decisão quase nulo. 
(Fontes: http://www.mre.gov.br, http://www.cefetsp.br, http://www.economiaonline.com.br) 
 
Ferguson (2009) lembra que o Banco Mundial e o FMI ofereciam empréstimos somente se usados 
para comprar produtos americanos de empresas americanas (e muitas vezes eram armas para manter 
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ditaduras ou oligarquias corruptas no poder). Segundo Ferguson, os “custos do ‘ajuste estrutural’ 
seriam arcados pelos seus indefesos cidadãos.” 
 
Carneiro (2003) lembra que o FMI foi criado para socorrer países membros, mas suas politicas só 
defendem o interesse dos países ricos, favorecendo o capital especulativo. Carlos Marichal (em 
Carneiro, 2003) afirma que o FMI deveria ter evitado o endividamento imprudente mas favoreceu 
ditaduras militares entre 1970 e 1985. Beverly Keene (em Carneiro, 2003) considera que estas d 
Dívidas são ilegítimas pois foram geradas por ações fraudulentas e geraram custo humano e 
ambiental. Dércio Garcia Munhoz (em Carneiro, 2003) argumenta que os empréstimos para a 
América Latina não foram feitos por necessidade dos devedores mas por liquidez dos credores (por 
excesso de capital). Eric Toussant (em Carneiro, 2003) sugere, entre tantas medidas, que os 
sucessores dos ditadores deveriam ter anulado a dívida pelo Direito Internacional.  
 
Eric Toussant (em Carneiro, 2003) lembra que, em 2001, 32 bilhões de dólares foram pagos pelos 
países do 3º mundo pela dívida externa, o que representa ¼ do orçamento militar dos EUA. A partir 
de 1982, o fluxo de dinheiro dos países em desenvolvimento para os ricos equivaleu a vários Planos 
Marshall. Sendo que 80% destas entradas de capital estrangeiro foram para aquisição de empresas, 
sem criar empregos e gerando instabilidade (pois podiam sair a qualquer momento). 
 
Além de cobrar juros exorbitantes, exigir importações e livre comércio, os países dominadores 
também interferiam nas políticas governamentais dos dependentes. Beverly Keene (em Carneiro, 
2003) lembra que o FMI fez intervenções nas leis da Argentina em 2002. Dércio Garcia Munhoz 
(em Carneiro, 2003) lembra que, em 1983, o FMI impôs políticas aos países em desenvolvimento e 
isto gerou inflação, impostos, aumento na taxa de juros, desvalorização da moeda, desemprego. 
Como resultado destas políticas, houve baixo crescimento nos países dependentes. No início dos 
anos 90, a onda neoliberal exigiu livre comércio, privatização de estatais e abertura dos países 
dependentes ao capital estrangeiro em áreas estratégicas (bancos, energia e telecomunicações). Na 
segunda metade dos 90, a estratégia foi trocar o capital aplicado a curto prazo por investimentos 
diretos. Mas era investimento não produtivo e sem riscos. 
 
Na opinião de Chang (2004), “os países desenvolvidos pregam políticas de Adam Smith para países 
em desenvolvimento, mas seguem as políticas de Friedrich List próprias do “passado”. Os países 
desenvolvidos estão “chutando a escada” (na memorável frase de List) que eles usaram para se 
tornar mais ricos e poderosos e, em contrapartida estão tentando impingir aos países em 
desenvolvimento um conjunto de políticas totalmente inadequadas para a sua atual condição e 
interesse econômico.” 
 
Tais políticas dos ricos para os pobres aconteceram em anos anteriores e hoje se concretizam 
através das regras da OMC (Organização Mundial do Comércio). Os princípios da OMC impedem 
proteção tarifária a produtos nacionais, sendo que estas medidas os próprios países ricos usaram em 
tempos passados, conforme Chang.  
 
Lacerda e parceiros complementam: “O pacto colonial foi um dos elementos básicos constituintes 
da política econômica mercantilista. Consistia basicamente no exclusivismo comercial da 
Metrópole em relação às suas colônias, subordinando-as por meio de um conjunto de medidas 
econômicas e políticas. Os representantes locais das nações europeias controlavam as relações 
comerciais e defendiam os interesses da Coroa e das Companhias de Comércio, organismos de 
capital misto ou estatal.” 
 
Frieden adiciona mais informações: “...os governos coloniais mais nocivos e questionáveis fizeram 
uso de restrições ao comércio, e não do livre-comércio, para drenar os recursos de suas colônias... 
Tais enclaves eram praticamente um roubo organizado. Retiravam-se recursos valiosos 
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sem que qualquer riqueza, tecnologia ou treinamento fosse deixado para trás. Os colonizadores 
algumas vezes submetiam os habitantes nativos a condições quase escravagistas, dilacerando a 
forma como viviam e destruindo a economia local.”  
 
Além dos governos colonizadores, os assentados nas novas terras também exploravam os nativos. 
Segundo Frieden, os assentados resistiam em integrar os locais na sociedade, pois isto reduziria seus 
privilégios, e boicotavam qualquer ação de integração, prosperidade ou desenvolvimento 
econômico.  
 
A resistência contra os colonizadores foi particular de cada região. Uma vitória heroica de cada 
povo, lutando contra dominadores com muito mais recursos e sem apoio estrangeiro. Os EUA, por 
exemplo, só se colocaram contra o colonialismo porque chegaram tarde ao processo e não tinham 
colônias e a produção colonial competia com seus produtos (conforme opinião de Frieden) 
 

- Subdesenvolvimento 
 
Celso Furtado, um dos mais renomados economistas brasileiros, escreveu muitos livros sobre o 
desenvolvimento econômico do Brasil. Num dos seus livros (“Teoria e Política do 
Desenvolvimento Econômico”, na 5ª edição de 1975), tratou das nações subdesenvolvidas em geral. 
Para ele, o subdesenvolvimento é um “processo histórico autônomo e não uma etapa pela qual 
tenham necessariamente passado as economias que já alcançaram grau superior de 
desenvolvimento.” 
 
Segundo Furtado (1975), a expansão da economia industrial europeia (a expansão da Revolução 
Industrial) teve 3 linhas de ação: 
- a 1a linha consistia na desorganização da economia artesanal pré-capitalista e absorção de fatores 
liberados (ex. mão de obra); 
- a 2a linha se caracterizava pelo deslocamento de mão de obra, capital e técnica para colônias (ex. 
Austrália e oeste americano); 
- na 3a linha, as regiões ocupadas com sistemas econômicos seculares de natureza pré-capitalista 
serviam para fomentar a produção de matéria prima. 
Segundo Furtado, esta 3ª linha seria a origem do subdesenvolvimento.  
 
Os colonizadores exploravam o volume de mão de obra, o baixo nível de salário e os impostos 
pagos pelos colonizados (lucros indo para estrangeiros). Isto não modificava a estrutura econômica, 
ou seja, não permitia que as colônias se desenvolvessem. Se a empresa estrangeira investisse na 
infraestrutura local, isto sim poderia mudar o sistema econômico. Quando o controle das 
exportações é nacional (por exemplo, o café no Brasil), sobre capital para investimento interno. Mas 
também tem que haver onde investir. No Brasil cafeeiro, não havia indústrias. Ainda conforme 
Furtado, o Brasil tinha uma estrutura subdesenvolvida mais complexa que em outros lugares. Havia 
um núcleo industrial ligado ao mercado interno (produtos manufaturados de consumo geral, por 
exemplo tecidos e alimentos elaborados), havia atividades de subsistência e atividades ligadas ao 
comércio exterior. Numa fase posterior, começou-se a produzir produtos diversificados, como por 
exemplo equipamentos e bens de capital. Entretanto, as economias subdesenvolvidas podem crescer 
ainda dependentes do estrangeiro.  
 
Furtado identificou 2 tipos de países nesta relação: os cêntricos e os periféricos. Os primeiros 
produzem bens de consumo, enquanto que os últimos, a matéria prima. O desenvolvimento nos 
países periféricos se dá pela especialização, ou seja, pela vantagem comparativa, que inicialmente é 
de matéria prima e bens simples. A produção interna substitui a importação, mas há uma forte 
tendência de produzir por imitação. Além disto, a diversificação do consumo se dá somente por 
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uma minoria, uma elite que imita os padrões de consumo de países ricos sem repercussão para a 
grande maioria (que tem renda menor). Então as economias cêntricas determinam como as 
periféricas irão se desenvolver e cria dependência (minoria integrada aos dominantes).  
 
Furtado ainda lembra as características do capitalismo imperialista definidas por Lênin: 
- concentração de produção e capital; 
- exportação de capital; 
- formação de monopólios internacionais; 
- divisão dos mercados mundiais entre os monopólios; 
- divisão do mundo entre grandes potências capitalistas. 
 

- O que se ganha sendo colonizado 
 
Ser dominado pode trazer algumas vantagens. Os países colonizadores, em teoria, são aqueles que 
possuem melhores tecnologias e conhecimento mais avançado, e assim acabam trazendo isto para 
os países colonizados. Os romanos (como já visto antes) também fizeram obras de infraestrutura 
que duram até hoje (a Inglaterra também fez o mesmo em algumas colônias, construindo portos e 
ferrovias). Os holandeses no Brasil também deixaram obras que facilitaram nossa vida.  
 
Outro ganho foi na forma de organizações e instituições. O principal exemplo é o nosso próprio. 
Quando a corte portuguesa veio ao Brasil em 1808, trouxe consigo instituições executivas, 
legislativas e judiciárias de Portugal para atuarem aqui. Desta forma, vimos o crescimento 
comercial e industrial porque o Governo português olhou mais de perto para o Brasil (e também 
porque precisava disto para uma boa vida aqui).  
 
Steve Pinker (2013) lembra que a colonização pode trazer também paz e ordem aos colonizados: 
“Ainda que a conquista e o domínio imperial possam ser também brutais, eles reduzem a violência 
endêmica entre os conquistados. Uma das trágicas ironias da segunda metade do século XX é que, 
quando as colônias no mundo em desenvolvimento se libertaram do jugo europeu, muitas delas 
tornaram a descambar para a violência, agora intensificada por armas modernas, milícias 
organizadas e a liberdade dos jovens para desafiar os mais velhos da tribo.” 
 
Niall Ferguson (2013b) lembra que um dos grandes ganhos da África com seus colonizadores foi 
em termos de saúde, através de vacinas, melhores práticas e mais conhecimento científico. Até 
porque os colonizadores, ao contrário do que aconteceu na América, perderam vidas devido a 
germes e doenças na África. Então, para poderem ficar e explorar por mais tempo, precisavam 
melhorar as condições de saúde do local.  
 
É claro que, para os Astecas, a troca de germes e doenças com os colonizadores espanhóis resultou 
na sua quase extinção. Jared Diamond (1997) aponta este fator como determinante para que tenha 
ocorrido a conquista da América pelos espanhóis e não o contrário.  
 
Só para finalizar este tópico, na soma geral de fatores e resultados, certamente os colonizados 
perderam mais. Podemos citar principalmente a perda de território e riquezas naturais. Mas também 
os colonizados foram escravizados e tiveram que viver sob leis e taxas impostas pelos 
colonizadores.   
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ARMAS E CONQUISTA DE TERRITÓRIOS 
 

Armas constituem um fator de riqueza para as nações, como explica Jared Diamond (1997) no seu 
livro “Armas, germes e aço”.  

Aqui neste livro, já contamos a história da ascensão e queda do Império Romano, que está muito 
ligada à força de seu exército. Foi por ele que o império cresceu e se estendeu (por territórios e pelo 
tempo), mas também foi a fraqueza do seu exército uma das causas para o declínio.  

Também já falamos do poder da Inglaterra, tomando terras, dominando colônias, fazendo acordos 
desiguais e administrando países, devido à sua força bélica, principalmente nos mares e oceanos. 
Portugal e Brasil temiam esta força e aceitaram as imposições durante muitos anos. Conforme 
Cunha (2007a), os portugueses fizeram muitas concessões econômicas em troca de proteção 
político-militar dos ingleses. No início do século XVIII, “os comerciantes ingleses dispunham de 
jurisdição extraterritorial, tarifas aduaneiras especiais e, o que era mais importante, a garantia de 
que os portugueses tinham renunciado, na prática, ao desenvolvimento das manufaturas, em 
proveito das oriundas da Inglaterra.” 
 
Não foi só com Portugal e Brasil que a Inglaterra mostrou sua força e obteve vantagens econômicas. 
China, Austrália, EUA, Canadá, vários lugares da África e várias ilhas na América e na Ásia foram 
dominados pela Inglaterra no século XIX. Tal poderia só se desfez após as guerras, como 
discutiremos adiante. E inclusive uma das possíveis causas da 1a Guerra Mundial foi porque a 
Inglaterra estava se armando fortemente (Ferguson, 2009, no livro “A Ascensão do Dinheiro”). 
  
Os EUA também mostraram sua força em 1945 com duas bombas atômicas, mas hoje temem países 
que estão desenvolvendo tecnologia nuclear, como o Irã e a Coreia do Norte. Hoje em dia, os EUA 
são os mais poderosos (por força) e os que mais investem na área militar. Segundo Naím (2013), em 
2012, “seu orçamento de defesa era superior a 700 bilhões de dólares, quase metade do gasto 
militar mundial”, mas contando outras despesas o montante chegou a 1 trilhão de dólares. Quem 
poderia oferecer resistência, China e Rússia, respondem por apenas 8% e 5% do gasto militar 
mundial, respectivamente. Em termos de percentual do PIB, apenas 25 países (a maioria do Oriente 
Médio) gastaram uma proporção maior com seus exércitos. Naím estima que, por volta de 2017, o 
orçamento de defesa dos EUA “será seis vezes maior que o atual da China e maior que o dos dez 
países seguintes juntos”. E complementa: “Nas duas últimas décadas, toda vez que os Estados 
Unidos se envolveram em guerra convencional, suas forças venceram com facilidade.” 

Por outro lado, a falta de armas foi a causa principal para a China ser dominada até mesmo por 
países menores como o Japão. Apesar de ter população e muitos soldados, a China perdia as guerras 
por ter poder bélico muito fraco, principalmente pela pouca inovação militar. Ela sofreu com perda 
de territórios para Inglaterra, França, Japão, Alemanha e Portugal. Chegou mesmo a ser 
administrada pela Inglaterra por um certo tempo. 

E um país não precisa ser grande território ou população para exercer sua força. A chave está nas 
tecnologias de guerra, como podemos ver na História com Japão contra a China e a França de 
Napoleão e a Alemanha de Hitler.  

Outro exemplo é Israel, um país pequeno que vive em conflito com seus vizinhos. Segundo Rank 
(2014), Israel tem a maior proporção entre orçamento de defesa e PIB, com boa parte dos 
investimentos vinda dos Estados Unidos. 

Armas mais potentes terminam a guerra antes. Era o que pensava Santos Dumont (1918), e foi o 
que aconteceu com as bombas atômicas no Japão. 

As armas também servem para ganhar territórios, e como já discutimos antes, países com maior 
território tem mais chances de riquezas. Só para lembrar o caso do Império Romano, as terras 
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conquistadas ofereciam riquezas naturais, produtos agrícolas, impostos, pessoas para o exército e 
também eram divididas como recompensa entre os soldados. Esta era uma boa maneira de aumentar 
riquezas apenas com o esforço de guerra, sem desenvolvimento produtivo (Versignassi, 2011). 
Conforme Nascimento (2004), um dos objetivos das cruzadas na Idade Média era a conquista de 
territórios, porque havia escassez de terras na Europa e a nobreza estava endividada e empobrecida.  
 
Piketty (2014) acredita que a competição entre as potências europeias pelas colônias contribuiu para 
o clima que levou à declaração de guerra em 1914. Para ele, a Alemanha, por não ter colônias, 
contestava as possessões dos demais países, gerando tensões políticas e militares.  
 
As disputas por territórios acontecem até hoje, como por exemplo em 2015, o presidente da 
Venezuela, Nicolás Maduro, querendo retomar parte da Guiana, e poucos anos atrás a guerra entre 
Argentina e Inglaterra pelas Ilhas Malvinas ou Falklands. E há o famoso e mais conhecido entre 
judeus e palestinos. Segundo Rank (2014), o conflito se resume à disputa por terras: tanto 
“Palestinianos como Judeus acreditam que o atual Israel geográfico lhes pertence por direito e 
ambos usam a história como justificativa. Cada grupo consegue traçar os seus supostos direitos à 
sua ligação familiar com Abraão.” 
 
A conquista de territórios nem sempre precisa acontecer por intimidação ou guerra. Há casos de 
terras ganhas por compra ou negociação (sem guerra).  
 
Segundo Karnal et al. (2007), “o declínio das forças francesas fez Napoleão Bonaparte priorizar os 
combates na Europa em detrimento do sonho de expansão do império para o outro lado do 
atlântico. Os franceses, necessitando de dinheiro e com tropas enfraquecidas, ofereceram a 
Louisiana para os norte-americanos por um preço de 15 milhões de dólares.” Ferguson (2011) 
conta sobre uma série de territórios adquiridos com dinheiro pelos EUA em diferentes locais do 
mudo. Em alguns destes casos, logo em seguida foram encontrados recursos naturais riquíssimos 
como ouro na Califórnia e petróleo no Texas.  
 
Há também o caso das conquistas feitas por persuasão. A conquista da América acabou com as 
culturas locais, seja no oeste americano, na meso-América ou na América do Sul. Motivados por 
ambições de riqueza ou por interesses religiosos, os colonizadores impunham sua cultura e proibiam 
certos costumes locais, diferentemente do império romano que assimilava a cultura local, além de 
disseminar a sua sem imposição. Mesmo os iluministas como Thomas Jefferson aprovavam o 
desejo expansionista como forma de solidificar a república da liberdade (Karnal et al., 2007). 
 
O Brasil também expandiu suas fronteiras a oeste (no sul, centro-oeste e norte), seja pela guerra ou 
por negociação. Em alguns casos, a anexação tinha objetivo de conquistar terras férteis para plantio 
ou pastagem ou que tivessem recursos minerais. Em outros casos, era por questões militares. Os 
territórios que depois vieram a se tornar estados são pontos estratégicos para defesa das fronteiras 
da Amazônia.  
 

- Poder das armas sem guerra 
 
Armas também dão poder para controlar o povo e as rebeliões internas. Isto esteve muito presente 
na História da Humanidade e o Brasil houve várias situações assim. Por isto também, armas ajudam 
na unificação, como foi o caso da China, já discutido antes. Se as armas ajudam a manter o controle, 
por outro lado aumentam os gastos. No caso do Brasil, viraram dívida externa e interna.  
 
Historicamente também armas foram utilizadas para intimidar outros povos, sem precisar fazer 
guerra. As armas evoluíram continuamente. Começaram na savana africana com martelos, pedras, 
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lanças e depois o arco e flecha. Evoluíram para uso de animais (como os cavalos pelos Mongóis), 
carros de combate, navios, luneta e a poderosa pólvora. As armas evoluíram para batalhas a longa 
distância, sem contato humano. A 1ª Guerra Mundial ficou marcada pelas guerras de trincheiras.  
Assim como as estradas facilitaram a expansão do império romano, meios de logística e locomoção 
são fatores importantes nas guerras. Assim como barcos foram muito utilizados por gregos e 
fenícios, a marinha brasileira foi primordial nas guerras do Paraguai e da Cisplatina. Os submarinos 
alemães deram vantagem para Alemanha na 2ª guerra.  

Antigamente, a escrita era uma tecnologia que funcionava como forma de poder. Conforme 
Kirkpatrick Sale (2006), a primeira escrita conhecida foi a cuneiforme, desenvolvida pelos 
sumérios, e serviu principalmente para controlar dívidas e créditos. Da mesma forma, o alfabeto que 
usamos hoje tem sua origem na escrita dos fenícios que o usavam para otimizar suas relações 
comerciais. Diamond (1997) afirma que a escrita deu poder às sociedades europeias por facilitar a 
administração política e o comércio, além de permitir a troca de conhecimentos e experiências. Por 
outro lado, nas Américas, a escrita estava confinada a elites. Apesar de usarem escritas 
rudimentares (os Maias faziam desenhos nas pedras, mas os Incas não usavam escrita), a escrita não 
se desenvolveu tanto quanto no velho continente. Esta pode ser uma das razões para a fácil 
dominação europeia sobre os nativos americanos.  
 
Atualmente há outras tecnologias modernas que fazem a diferença de poder. Os computadores, por 
exemplo, foram importantes na 2ª Guerra Mundial para decifrar códigos (ver a história de Alan 
Turing). 
 
Mas sem dúvida, a maior força está nas armas nucleares. Elas foram decisivas na 2ª Guerra Mundial 
e hoje espalham medo a toda humanidade. Pinker (2013) acredita que o longo período de paz após 
1945 (pelo menos, sem ter uma guerra mundial ou de grandes proporções) foi devido ao surgimento 
da bomba nucelar. Todos os países, até mesmo os que possuem a bomba, estão pensando mais para 
iniciar uma guerra. Se a 1ª guerra mundial começou por descuido (após quase 100 anos sem grandes 
guerras), a próxima não deve começar por motivos fúteis, pois pode significar o fim da Humanidade 
(ver o relógio do fim do mundo ou do juízo final em 
http://thebulletin.org/search?search_api_views_fulltext=minutes%20to%20midnight).  
 
Segundo relatório do Global Firepower Index, a Tabela 6 apresenta os países que possuem ogivas 
nucleares (e sua quantidade):   
 

Tabela 6: Países e número de ogivas nucleares 

Rússia: 8.484 
EUA: 7.506 
França: 300 
China: 250 
Reino Unido: 225 
Paquistão: entre 90 e 110 
Israel: entre 80 e 100 
Índia: entre 80 e 100 
Coreia do Norte: 78 
Fonte: Global Firepower Index 
http://www.papodehomem.com.br/os-35-paises-com-maior-poder-militar-do-mundo/ 
 
 
Os demais países, incluindo o Brasil, não possuem ogivas nucleares.  
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O Brasil assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, apesar de ter tecnologia para 
construir armas nucleares. Quem se opõe a tal tratado acaba retaliado economicamente. 
http://super.abril.com.br/comportamento/e-se-o-brasil-tivesse-a-bomba-atomica 
 
Mas os países ricos (como visto nos dados acima), continuam investindo em armas nucleares. Mais 
uma imposição de colonizadores sobre colonizados.  
 

- A Guerra Fria 
 
Depois do final da 2ª guerra mundial, EUA e União Soviética estabeleceram políticas 
armamentistas e blefes militares que quase levaram a uma 3ª guerra. Para não se atacarem 
abertamente, utilizaram outros países como aliados e financiaram grupos guerrilheiros contra os 
regimes dominantes que não estavam a seu favor. Segundo Karnal et al. (2007), os EUA perderam o 
Irã nos anos 80 e viram a União Soviética tomar o Afeganistão. Chegaram a recrutar 
fundamentalistas islâmicos (Al-Qaeda e Talibã) para lutar contra a União Soviética, mas viram estes 
grupos voltarem-se contra eles americanos numa outra guerra contra o terrorismo.  
 
Um dos interesses dos EUA na região do golfo pérsico é o petróleo, do qual são os maiores 
consumidores. Também se envolveram na Coreia, no Vietnã e na América Central, seja por 
interesse de recursos naturais seja pela oposição ao comunismo. Segundo Karnal, “os Estados 
Unidos não foram os únicos imperialistas, mas ficaram firmemente no topo da hierarquia, 
especialmente depois da queda do regime soviético.” 
 
Por outro lado, atualmente, muitas negociações são ganhas ou regras são impostas por países ricos a 
outros países, não mais por poderio militar ou temor de armas nucleares, mas por sanções 
econômicas, que viraram uma força tão grande quanto as armas. Stiglitz (2002) chega a comparar 
tais imposições a um novo tipo de colonialismo.  
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PARTICIPAÇÕES EM GUERRAS 
 
Segundo Jared Diamond (2007), um dos motivos para o colapso de civilizações históricas foram as 
guerras com vizinhos hostis. E há também o motivo inverso, ou seja, a falta de apoio de vizinhos 
amistosos. É sabido, por diversos autores, que os EUA lucraram com as duas guerras mundiais 
(basta ver o crescimento da riqueza americana no pós-guerras), mas quem participou delas perdeu e 
quem as começou perdeu ainda mais.  
 
Além dos conflitos com vizinhos, muitos países tiveram guerras civis ou revoltas separatistas 
internas. Esta foi uma das causas para o endividamento brasileiro. 
 

- Quem perdeu com guerras 
 
As guerras em que a Inglaterra entrou foram ruins para ela. Mesmo ganhando (como a dos 7 anos), 
o país perdeu porque os gastos foram grandes. Além do custo da guerra, havia o custo de manter 
exércitos regulares nas colônias. Uma das soluções era cobrar mais impostos dos colonos. 
Conforme Karnal et al. (2007) lembra, era uma situação desagradável para os colonos ter que pagar 
por um exército que estava ali para policiá-los. A Inglaterra perdeu os EUA também por estar 
enfraquecida por outras guerras na Europa, o que a impedia de dar conta da colônia. Além disto, sua 
rivalidade com a França aumenta porque esta ajuda os EUA na libertação, porque defendiam as 
mesmas filosofias iluministas 
 
A França também perdeu. Segundo Karnal et al. (2007), a Guerra Franco-Índia e a dos sete anos 
enfraqueceram o império Francês na América do Norte e até perderam para a Inglaterra uma parte 
de suas possessões no Caribe. Após ter apoiado os separatistas norte-americanos, a França sofreu 
com seus soldados influenciados pelas ideias libertárias e contra o absolutismo. Além disto, os 
custos com a participação na América debilitam ainda mais o tesouro francês. Conforme Laurentino 
Gomes (2014), “o fornecimento de armas e dinheiro para os exércitos do general e primeiro 
presidente americano George Washington foi fundamental para a expulsão dos ingleses dos 
Estados Unidos, mas deixou a França financeiramente arruinada.” Inevitavelmente, 13 anos após a 
independência americana, acontece a revolução francesa.  
 
A 1ª grande Guerra foi ruim para todos na Europa. Segundo Ferguson (2009), “talvez a 
característica mais extraordinária da crise de 1914 foi o fechamento das mais importantes bolsas 
de valores do mundo, por períodos de mais de cinco meses. E seriam necessárias mais de duas 
gerações para consertar o dano causado pelos canhões de agosto de 1914.” 
 
Segundo Ferguson ainda, “a combinação da integração global e da inovação financeira tinha feito o 
mundo parecer animadoramente seguro para os investidores.” 
 
Frieden complementa: “o pior conflito do mundo foi mais destrutivo para economias e sociedades 
do que o previsto. No pós-guerra, o PIB per capita dos aliados europeus – União Soviética, 
França, Bélgica, Holanda e outros – correspondia a menos de 4/5 do que valia em 1939; na 
maioria deles, os índices de 1946 estavam bem menores que os do início da década de 1920. As 
condições nos países derrotados eram muito piores. A produção industrial da Alemanha em 1946 
correspondia a 1/3 do que era em 1936 e, de forma geral, depois da guerra a renda por pessoa nas 
nações do Eixo derrotado foi reduzida a menos da metade. Na Itália e no Japão, os índices de 1946 
mais ou menos equivaliam aos de 1910; na Alemanha, aos de 1890; na Áustria, aos de 1870. A 
guerra no continente significou um retrocesso econômico de 25 anos para os vencedores e de 40, 
50 e até 75 anos para os perdedores. Antes da guerra, o padrão de vida alemão podia ser 
comparado ao britânico e correspondia a 4/5 do norte-americano; em 1946, passou a ser 1/3 do 



76 
 

britânico e 1/4 do norte-americano, podendo ser quase comparado ao padrão de vida na Espanha 
ou no Peru.” 
 
Talvez a grande perdedora com as duas guerras mundiais tenha sido da Inglaterra, que não 
conseguiu voltar a seu status de país rico e dominador como era antes. A liderança mundial, tanto 
em termos econômicos quanto políticos, passou para os EUA. Japão e Alemanha, apesar de 
derrotados e esvaziados ao final da 2ª guerra, conseguiram se reerguer. A Inglaterra só declina.  
 
No caso dos EUA, parece que as guerras menores não foram frutíferas. Como Ferguson (2011) 
conta, muitas intervenções norte-americanas foram fracassadas. O saldo negativo foi a perda de 
dinheiro e reputação. Mas isto não é problema para eles. Ferguson (2011) conta que a Guerra do 
Vietnã custou mais de 100 bilhões de dólares, financiados em grande medida por empréstimos. Isto 
fez a dívida federal bruta americana crescer, entre 1964 e 1972, quase o mesmo montante que tinha 
sido gasto no conflito. Já o maior prejuízo foi com a guerra no Vietnã, com custo equivalente a 3% 
do PIB americano. 
 

- Quem ganhou com guerras 
 

Muitos países se fortaleceram com guerras contra invasores. Alguns povos europeus se tornaram 
nações justamente para se separarem dos seus dominadores (em muitos casos, o império romano). 
No Leste Europeu também se fizeram nações para que houvesse unificação de povos semelhantes e 
diferenciação com os estrangeiros. A Unificação da Itália, por exemplo, teve como motivação 
principal fortalecer os estados (que eram independentes entre si) contra a invasão de estrangeiros. Já 
discutimos antes a questão da unificação de territórios, e em especial até o caso da Itália e da China.   

Com as grandes guerras, como dissemos no início deste capítulo, quem mais ganhou foram os 
EUA. Nas palavras de Frieden: “A Primeira Guerra Mundial e suas consequências imediatas 
retiraram os beligerantes da economia mundial, os lançaram em uma busca militar e colocaram os 
Estados Unidos no vácuo resultante. Por muito tempo, a economia norte-americana foi a maior do 
mundo, mas antes da guerra ela quase não estava envolvida com o resto das economias mundiais. 
A Primeira Guerra forçou toda a Europa a depender da tecnologia, do capital e dos mercados 
norte-americanos e a buscar esses elementos para alcançar a liderança política. Os Estados 
Unidos deixaram de ser um observador passivo do lento colapso da ordem clássica e se tornaram 
líder nos esforços de reconstruí-la.” Ferguson (2011) complementa afirmando que a entrada dos 
EUA na 2a guerra fez o PIB crescer bem mais que a entrada na 1ª (mais que dobrou). E o fim da 2a 
guerra gerou declínio do PIB americano. 

E por que os EUA foram os mais beneficiados ? 
 
Primeiro, porque foram os grandes exportadores durante as guerras, tanto de alimentos quanto de 
armamentos, justamente por terem entrado tardiamente nas duas grandes guerras, e porque a guerra 
se travava longe das suas terras. Durante as guerras, os EUA eram o grande fornecedor para os 
países em crise.  
 
Conforme Frieden, “de agosto de 1914 a abril de 1917, as exportações do país cresceram mais de 
duas vezes. O superávit comercial norte-americano quintuplicou em relação aos índices do pré-
guerra, acumulando mais de US$6,4 bilhões. Quase todo esse dinheiro vinha do comércio com os 
aliados. As vendas de munição norte-americana no exterior, que em 1914 geravam apenas US$40 
milhões, passaram a render US$1,3 bilhão em 1916. A produção agrícola disparou quando a Grã-
Bretanha passou a contar com os alimentos da América do Norte para substituir os habituais 
fornecedores europeus.” 
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Além disto, os EUA emprestavam dinheiro aos países participantes da Guerra. Segundo Frieden, no 
início da 1ª Guerra, eles foram contra emprestar dinheiro aos beligerantes, até porque os EUA se 
declaravam neutros. Mas a opinião mudou porque os aliados tinham muitas necessidades e porque 
isso gerava um enorme lucro para os americanos. Inclusive, campanhas eram feitas para que os 
cidadãos americanos emprestassem dinheiro aos aliados europeus. Segundo Frieden, “ao longo de 
um ano e meio, a partir de outubro de 1915, o J.P. Morgan e alguns bancos associados levaram 
para Wall Street US$2,6 bilhões em títulos para os aliados. A soma era enorme, o dobro de toda a 
imensa dívida do governo norte-americano na época.” 
 
Os EUA só entraram tardiamente na 2ª guerra mundial e isto porque houve o ataque a Pearl Harbor 
pelos japoneses. Se não fosse isto, certamente os EUA iriam continuar lucrando com a distância. 
Mas sua participação foi decisiva para os aliados.  
 
Imediatamente após a 2a Guerra, segundo Almeida (2001), os EUA detinham cerca de 25% do 
produto e do comércio mundiais. 
 
No pós-guerra, os EUA continuaram lucrando. Primeiro, cobrando o que emprestaram e as 
indenizações dos derrotados. Depois, emprestaram dinheiro para os vencedores e para os derrotados 
se reconstruírem. E ainda ficaram com parte do espólio da guerra, como minas e indústrias alemãs.  
 
Nas palavra de Frieden: "A guerra devastou a Europa, mas tornou os Estados Unidos a principal 
potência industrial, financeira e comercial do mundo. A produção de manufaturas norte-
americanas quase triplicou durante os anos da guerra, de US$23 milhões, em 1914, para US$6 
bilhões, em 1919. Em 1913, as nações industriais europeias – Alemanha, Grã-Bretanha, França e 
Bélgica – produziam juntas bem mais que os Estados Unidos. No fim da década de 1920, os 
Estados Unidos já haviam superado esses países, produzindo quase o dobro deles. De 1914 a 1919, 
os Estados Unidos passaram da condição de maior devedor do mundo para a de principal credor... 
O tamanho das economias da Grã-Bretanha e da Alemanha não voltou ao normal até 1925, 
quando a economia norte-americana experimentava um crescimento de 50% em relação a 1914. Os 
países fora da Europa, cujas necessidades econômicas sempre dependeram do Velho Mundo, 
começaram a se voltar para os Estados Unidos... Em 1939, a produção de aço de Alemanha, Grã-
Bretanha e URSS juntas era 15% maior que a quantidade fabricada pelos Estados Unidos; em 
1946, essa produção havia se tornado cerca de 50% menor." 
 
O crescimento econômico americano também aconteceu passando por cima do sofrimento dos 
outros países. Segundo Frieden, a maioria dos americanos via a dívida de guerra apenas como uma 
dívida, enquanto os demais países achavam que já tinham pago os débitos com seu próprio sangue. 
Diversos presidentes e congressistas norte-americanos foram contra a renegociação das dívidas de 
guerra, e estas não foram diminuídas.  
 
Entretanto, temos que falar do outro lado da moeda. Os EUA ofereceram ajuda financeira para 
reconstrução tanto dos vencidos quanto dos vencedores. Frieden comenta: "os Estados Unidos 
enviaram mais de US$10 bilhões como assistência emergencial à Ásia e à Europa. Em grande 
parte, a ajuda se deu pelo fornecimento de comida e de outras necessidades básicas a populações 
muitas vezes famintas. O Plano Marshall e o programa japonês paralelo se destinavam à 
reconstrução econômica. Os custos, cerca de US$14 bilhões, correspondiam a mais de 5% do PIB 
norte-americano de 1948... No primeiro ano de funcionamento, a assistência do Plano Marshall 
era de 3% a 6% da renda nacional da maioria dos países europeus beneficiados e, em média, 
significava 1/4 de seus investimentos totais. Em alguns países menores, a ajuda do Plano Marshall 
correspondia a mais de 1/10 da renda nacional." 
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Esta benevolência não aconteceu sem a possibilidade de lucro mais tarde. Frieden complementa: "a 
mesma parcela do PIB dos Estados Unidos [os 5% do PIB emprestados em 1948] no ano de 2000 
teria sido de mais de meio trilhão de dólares". 
 
Segundo Karnal et al. (2007), "os Estados Unidos planejaram uma ordem econômica pós-guerra, 
na qual o país poderia conquistar novos mercados e expandir oportunidades por meio de 
investimentos estrangeiros sem restrições ao fluxo de capital e bens". 
 
A partir de 1944, Inglaterra e Estados Unidos criam o sistema econômico que ficou conhecido como 
Bretton Woods, o qual incluía a criação do o Fundo Monetário internacional (FMI), para regular 
trocas financeiras internacionais sob o dólar americano, e o Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD, hoje chamado apenas de Banco Mundial), para promover investimentos 
estrangeiros e a reconstrução de economias destruídas pela guerra.  
 
Se os EUA ganharam muito, as guerras foram ruins para a Inglaterra, como já discutido antes. 
Frieden compara:  "As semelhanças entre os papéis desempenhados pela Grã-Bretanha pré-1914 e 
pelos Estados Unidos pós-1920 eram tão gritantes quanto as diferenças dos dois países no que diz 
respeito aos seus papéis na política internacional. O Reino Unido e os Estados Unidos eram as 
principais nações industriais, financeiras, comerciais e investidoras de suas respectivas eras. 
Como comprovariam os anos após a Segunda Guerra Mundial, apenas um passo separava a 
hegemonia econômica norte-americana da liderança política nos assuntos relativos à economia 
internacional. Não obstante, de 1920 até as vésperas da Segunda Guerra Mundial, os Estados 
Unidos se recusaram a se envolver. O capital e os mercados norte-americanos eram tão 
dominantes na economia da década de 1920 quanto o foram seus correlativos britânicos antes de 
1913. Mas o governo dos Estados Unidos permanecia quase totalmente ausente, enquanto o 
britânico sempre esteve presente." 
 
Outra forma de países se beneficiarem com guerras é vendendo armas e veículos. Como já 
comentamos antes, os EUA lucraram muito durante a 1a Guerra Mundial e início da 2a Guerra 
justamente enviando armamentos para a Europa. O Brasil mesmo se beneficiou disto. Segundo 
Moniz Bandeira (2013), as guerras na África e Oriente Médio permitiram ao Brasil exportar armas 
de fogo, tanques leves, carros de combate, mísseis ar-ar, aviões de contra-insurreição, jatos de 
treinamento e outros produtos bélicos, Os principais clientes do Brasil eram o Irã, a Líbia e o 
Iraque. 
 
Antes disto, as duas grandes guerras impulsionaram a produção brasileira. Como o comércio 
internacional estava restrito, era preciso produzir aqui mesmo o que a crescente população 
demandava. Para se ter uma ideia, conforme Iglesias (1985), a população brasileira era de 14 
milhões em 1889, 18 milhões em 1900 e subiu para 24 milhões em 1914. Com a produção 
aumentando, aumentava também a necessidade de todos os tipos de bens (para produção e para 
consumo final). Diversos autores (Frieden, 2008; Baer, 1979; Lacerda et al., 2010; Lochery, 2015) 
descrevem este período fértil para a produção brasileira, principalmente a indústria. Mais adiante, 
discutiremos a história da industrialização no Brasil e voltaremos a discutir tal questão.  
 

- Guerras Civis e Internas 
 
Conforme Ferguson (2013b), estamos longe da possibilidade de uma grande guerra. Mas as guerras 
continuam, só que localizadas: “O futuro, portanto, parece muito mais propenso a trazer várias 
guerras locais – a maioria delas conflitos étnicos na África, no Sul da Ásia e no Oriente Médio – 
que uma colisão global de civilizações.” 
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Atualmente, há muitas pequenas guerras, geralmente dentro de um mesmo país, originadas por 
disputas por territórios, por dominação de certas etnias ou mesmo por disputas políticas. Entre os 
exemplos existem vários casos na África e no sudeste da Ásia, ou em países da América Central.  
 
Segundo estatísticas de 2016 da OMS, os países onde há mais chances de mortes por conflitos são: 
Síria, Iraque, Afeganistão, Somália, República Central da África, Sudão, Líbia, Iêmen, Sudão e 
Ucrânia. (http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/) 
 
Além de guerras com vizinhos e das duas grandes guerras, muitos países perderam ou se 
fortaleceram com guerras internas, tais como Espanha, Itália, Alemanha, EUA e Brasil.  
 
Montesquieu acreditava que, durante a Idade Média, muitos países ficaram mais fortes após guerras 
civis (internas), além de se fortaleceram com guerras com países estrangeiros. Ele cita o caso de 
Roma, mas ainda temos França, Inglaterra, Espanha e Alemanha, naquela época.  
 
Por outro lado, outros países se enfraqueceram tentando manter a unidade interna. Niall Ferguson 
(2013b) afirma que conflitos internos foram responsáveis pelo caos que determinou o fim da 
Dinastia Ming na década de 1640. Isto foi uma das causas para o China ter perdido o bonde da 
inovação (o qual liderava na Idade Média) e assim ser ultrapassada pelos europeus.  
 
Monteiro Neto (2005) lembra também que, na China, "as forças da sociedade foram todas dirigidas 
para manter a unidade do império chinês, de modo que poucas energias, puderam ser gastas para 
conduzir o país às formas modernas de desenvolvimento econômico, tal como se processava no 
Ocidente. Daí suas taxas de crescimento econômico terem sido tão baixas por quase um século e 
meio, desde 1820". Isto inclusive enfraqueceu a China em guerras contra países menores como o 
Japão, além de perder territórios para outras nações, como já discutido anteriormente neste livro. 
Por outro lado, tornou a China coesa. A unificação foi conseguida a muito custo, mas se mantém até 
hoje, mesmo com grande extensão de terra e muitas diferenças internas. 
 
A Guerra Civil americana teve muitas contradições. Alguns acreditam que ela fortaleceu a 
federação e particularmente algumas regiões. Karnal et al. (2007), por exemplo, acredita que o 
Norte enriqueceu com o fortalecimento de sua indústria têxtil, de calçados e bélica, além de a 
maioria dos conflitos ter ocorrido no Sul, deixando pouca destruição e mortalidade no Norte. Se o 
Norte ganhou, o Sul perdeu duas vezes. Perdeu o conflito e sofreu grande colapso econômico (ainda 
segundo Karnal et al.). Como a guerra acontecia no Sul, as indústrias dali não conseguiam 
prosperar. E para o todo americano, esta guerra civil diminuiu a taxa de avanço tecnológico.  
 
A antiga União Soviética também sofreu com sua guerra civil que culminou com a implantação do 
regime comunista no início do século XX. Segundo Rodrigues (2006), “ao término da guerra civil 
em 1921, a produção industrial do país atingia, em uma visão otimista, um quinto do volume de 
antes da guerra. A produção de aço caiu mais de 23 vezes, de 4 200 000 até 183 000 toneladas. 
Com o cerco ao país, o comércio exterior reduziu-se de 2 900 milhões para apenas 30 milhões de 
rublos. Em 1922, a colheita total despencou de 801 milhões de quintais para 503... Ao término da 
guerra civil, as forças produtivas do país tinham sofrido um retrocesso sem precedentes. A grande 
indústria e a já precária infraestrutura do país estavam em escombros.” 
 
E o Brasil ? Por aqui tivemos inúmeras revoltas internas (ver nos anexos), tendo o governo de um 
lado contra civis descontentes ou membros das forças armadas rebelados. Isto atrasou nossa 
economia porque o governo brasileiro (seja sob o comando de Portugal ou mesmo depois da 
independência) tinha que investir na defesa e não investia em desenvolvimento. Estas revoltas 
inclusive persistiram mesmo depois de proclamada a república. E como no caso da China, as 
revoltas internas também enfraqueciam o nosso poderio militar contra estrangeiros.  
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Só para relembrar. Tivemos problemas no Brasil Colônia com as invasões estrangeiras com revoltas 
contra domínio de Portugal, que se estenderam mesmo no Brasil Império. Depois houve brigas 
internas entre grupos políticos elitistas, que começaram com a república (entre militares) e depois 
passaram pela política do “café com leite”. Depois estivemos sob a Ditadura de Vargas, seguida 
pela renúncia de Jânio Quadros e a deposição de Jango. Veio o golpe militar de 1964 inclusive com 
conflitos entre grupos militares (grupo de Costa e Silva X grupo de Castelo Branco), conforme 
conta D´Araújo et al (2014). A abertura já começou mal com a morte de Tancredo Neves, candidato 
eleito presidente pelo Colégio Eleitoral em oposição ao partido de situação. Tivemos ainda na 
sequência dois impeachments (de Collor e de Dilma Rousseff), os quais também atrasaram a 
economia do país.  
 
A mais representativa revolta do povo foi a da Vacina em 1904. Diversas classes sociais estiveram 
envolvidas em oposição a regras impostas pelo governo. Na verdade, a luta não era contra a 
vacinação em si mas contra a maneira como foi imposta. Somaram-se descontentamentos civis e 
militares, problemas de economia e urbanização. Conforme Sevcenko (2014), “a revolta não visava 
o poder, não pretendia vencer, não podia ganhar nada. Era somente um grito, uma convulsão de 
dor, uma vertigem de horror e indignação. Até que ponto um homem suporta ser espezinhado, 
desprezado e assustado?”. Por fim, conforme Sevcenko (2014), o resultado foi a “repressão que ela 
desencadeou sobre as vastas camadas indigentes da população da cidade... Empurrou as 
populações humildes para a periferia da cidade, ou para os bairros mais distantes e degradados, 
onde se alojavam em condições subumanas a preços exorbitantes.” A reforma urbanística da cidade 
do Rio de Janeiro (assim como havia acontecido com Paris nem 50 anos antes) foi a solução para 
acabar com motins e barricadas.  
 
As revoltas internas no Brasil e os ciclos econômicos não trouxeram unidade, mas criaram povos 
separados e com muitas diferenças. Itália e Alemanha juntaram seus povos para se tornarem fortes 
contra os estrangeiros. Talvez por serem pequenos, com muitas fronteiras, precisaram se unir para 
não serem exterminados. O Brasil foi se fazendo com tantas diferenças, acomodando estas 
diferenças internas e assimilando as culturas imigrantes. Foi construído com muitos povos, como 
conta Darcy Ribeiro (1995). Pode-se dizer que somos uma nação, apesar de tantas diferenças (ponto 
que discutiremos mais adiante, quando falarmos da cultura do povo brasileiro). 
 

- Empresas se beneficiando da guerra – evolução tecnológica por demanda da 
guerra 

 
Conforme Niall Ferguson (2013b), “em todos os anos de 1500 a 1799, a Espanha esteve em guerra 
contra inimigos estrangeiros durante 81% do tempo; a Inglaterra, 53%; e a França, 52%. Mas 
essas lutas constantes tiveram três vantagens não intencionais.” A primeira delas foi o 
desenvolvimento de inovações em tecnologia militar. 
 
Não só nações se beneficiaram com guerras, mas também empresas. E isto é claro também levou ao 
crescimento econômico dos países onde estas empresas se localizavam.  
 
A preocupação com guerras (ataque e defesa) desenvolveu novas tecnologias em diferentes áreas, as 
quais depois geraram inovações no dia a dia das pessoas e empresa. Um dos exemplos mais famoso 
é o GPS, tecnologia para geolocalização global, que hoje é amplamente utilizada por pessoas para 
traçar rotas em cidades ou por empresas para definir o melhor caminho para distribuição de 
produtos. Mas também a própria Internet teve um início semelhante como tecnologia para suportar 
a força militar e depois veio a estar presente no nosso dia a dia.  
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É bom salientar que o próprio governo é que financiava inovações bélicas, dando dinheiro para 
empresa e estimulando que indústrias procurassem novas tecnologias. Scaruffi conta que a Guerra 
Fria foi até mais motivadora que a própria 2ª guerra mundial em termos de investimentos do 
governo americano, principalmente em tecnologias para inteligência e comunicações.  
 
Karnal et al. (2007) contam que a indústria norte-americana teve um impulso grande durante a 
Guerra Civil, com apoio governamental, fazendo milionários em famílias como Carnegie, Duke, 
Hill, Morgan, Rockfeller, Swift, Vanderbilt, os quais depois puderam financiar inovações com seus 
próprios recursos. 
 
Karnal et al. (2007) também lembra que entre 1941 a 1945, o governo dos EUA gastou US$ 321 
bilhões, o dobro do que havia sido gasto nos 150 anos anteriores e dez vezes os custos da 
Primeira Guerra Mundial. O incentivo governamental era para que as próprias empresas fizessem as 
inovações e crescessem. Aqueles autores lembram que os “lucros das corporações cresceram de 
US$ 6,4 bilhões em 1940, para US$ 10,8 bilhões em 1944”. 
 
Desta forma, diversas empresas cresceram gerando inovações para a guerra mas também depois 
aplicando o conhecimento gerado para inovações sociais. Entretanto, há também os casos 
polêmicos, como o da marca Hugo Boss, que cresceu produzindo uniformes para os exércitos de 
Hitler.  
 
Além disto, as empresas lucram com a reconstrução dos países destruídos pela guerra. Geralmente, 
é claro, são empresas dos países vencedores. Além disto, os vencedores forçam os perdedores ou 
devedores a importar os produtos fabricados pelas empresas nacionais dos primeiros.  
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COLONIZAÇÃO x EXPLORAÇÃO – OS PIONEIROS 
 
Como já discutimos antes, o império romano conquistava os novos territórios para não impunha sua 
cultura (somente algumas leis e regras tributárias); assimilavam a cultura dos povos conquistados e 
deixavam bem-feitorias por onde passavam (estradas, aquedutos, monumentos, banhos públicos, 
técnicas de construção, etc.).  
 
Conforme Souza (2013), a razão do predomínio comercial da Alemanha na Europa medieval 
consistia “no fato de não procurar dominar politicamente os países bálticos, mas favorecê-los, 
através do alargamento do comércio e incremento da economia dessa imensa região. Para tal, 
além de compradores em larga escala dos produtos nacionais, promoviam a venda dos mesmos nos 
mercados internacionais.” 
 
Por outro lado, em muitos outros casos, os colonizadores destruíam os territórios, como invasores 
bárbaros e vândalos na Europa Medieval, levando tudo o que podiam e sem deixar nem mesmo 
algum traço cultural que pudesse ser aproveitado.  
 
Como já discutimos antes, alguns colonizadores antigos, como a Inglaterra, apesar de deixar obras 
de infraestrutura, também regulavam a economia conquistada, limitando o crescimento dos 
colonizados. Isto foi uma das causas que impediu os países do hemisfério sul de se desenvolverem.  
Segundo Frieden, em geral, os colonos cultivavam produtos que os nativos não queriam produzir. 
Mas se opunham à inclusão dos habitantes locais no sistema colonial, impedindo uma integração 
econômica internacional ampla e o desenvolvimento econômico em geral da colônia. Como já 
discutido antes, mesmo o governo colonizador restringia as atividades econômicas das colônias; 
dirigiam o mercado local forçando as colônias a produzirem produtos escolhidos e determinando as 
relações de comércio exterior das colônias. A estratégia era permitir os pioneiros a empreenderem 
mas sempre sob controle centralizado, reforçando a dependência da colônia. Em parte, isto pode ter 
sido causa para fracassos de colonização na América Central e do Sul, África, Ásia e Oceania. 
 
Mas há também casos de sucesso, como as colônias nos EUA e na Austrália. Nestes dois países, os 
colonizadores foram pioneiros e fundaram um novo país. No Brasil, pelo contrário, fomos 
colonizados por exploradores, que extraíram o que podiam e só formaram uma extensão de 
Portugal. Até mesmo povos invasores, como os holandeses, deixaram mais bem-feitorias e 
desenvolvimento que os portugueses. Nossos pioneiros queriam enriquecer depressa, para voltar à 
Europa, sem cultivar as lavouras para perpetuar a exploração do solo, sem deixar infraestrutura para 
os que ficavam (Faoro). 
 
Niall Ferguson (2013b) afirma que o tipo de colonização entre a América do Norte e a do Sul foi 
uma das razões para a diferença entre países ricos lá e aqui: “Em um [navio], que chegou ao norte 
do Equador em 1532, havia menos de 200 espanhóis acompanhando o homem que já reivindicava 
o título de ‘governador do Peru’ [Francisco Pizarro]. Sua ambição era conquistar o Império Inca 
para o rei da Espanha e assegurar para si próprio uma grande fatia da suposta abundância de 
metais preciosos na região. O outro navio, o Carolina, chegou ao Novo Mundo 138 anos mais 
tarde, em 1670, em uma ilha na costa da atual Carolina do Sul. Entre os tripulantes estavam servos 
cuja modesta ambição era encontrar uma vida melhor que a pobreza esmagadora que haviam 
deixado para trás na Inglaterra... Um grupo sonhava com a pilhagem imediata – das montanhas de 
ouro maia à sua disposição. Os outros sabiam que teriam anos de trabalho duro pela frente, mas 
também que seriam recompensados com um dos bens mais atraentes do mundo – terras norte-
americanas de qualidade –, além de participação no processo de criação das leis. Propriedade 
mais representação: este era o sonho norte-americano.” 
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Segundo Frieden, as colonizações dos europeus foram caracterizadas por migrações em massa para 
áreas pouco habitadas, como os pampas argentinos e as pradarias canadenses, onde normalmente os 
imigrantes e seus descendentes eram praticamente toda a população local. Os colonizadores 
atuavam onde não havia ninguém. Então não escravizavam nem roubavam; ali criavam suas cidades 
e seus próprios recursos.  
 
Segundo Landes, muitos colonizadores, como o caso dos americanos, inventaram o que precisavam, 
pois não podiam depender do governo colonizador. Esta pode ser a origem do espírito 
empreendedor na América do Norte, ao contrário da falta em outras colônias.  
 
Esta busca por empreendedorismo e liberdade pode ter sido decisivo na independência de algumas 
colônias. Landes afirma que a força das sociedades civis pode ter acelerado o processo de 
independência no Norte (onde a separação da colônia aconteceu primeiro), enquanto que no Sul esta 
força faltava devido à acomodação civil, mesmo onde não havia ditadores. E Landes complementa 
dizendo que, a principal instituição civil, a Igreja Católica, estava interessada em manter seu staus 
quo, proprietária de terras e riquezas. No caso da América Latina, Landes acredita que a 
independência veio menos por questões ideológicos ou políticas e mais pela fraqueza e insucesso 
econômico de Espanha e Portugal.  
 

- O Caso do Brasil 
 
Vamos começar apresentando a comparação feita por Moog (2011) entre os colonizadores norte-
americanos e os portugueses no Brasil. Os primeiros eram realmente colonizadores, pois chegaram 
à América para ficar e criar um novo país. Vieram em busca de terras, já que na Europa não havia 
lugar para eles plantarem. Não pensavam em regressar e o objetivo era criar vilas e cidades. Já os 
primeiros portugueses que aqui chegaram, eram conquistadores e vieram por cobiça (verdadeiros 
saqueadores). O objetivo era extrair o que pudessem e levar para Portugal e Europa (“conquista para 
despovoar”, como define Moog). Os poucos que ficavam, era porque não havia outra opção. 
Eduardo Bueno (2006) retrata bem os nossos pioneiros como náufragos, traficantes e degredados. 
Ficavam porque conseguiam algum tipo de privilégio junto aos indígenas. Darcy Ribeiro (1995) 
chama de “cunhadismo”, o fenômeno de estes pioneiros casarem com índias, passarem a fazer parte 
da tribo, inclusive ajudando a comandar, e levando para dentro da tribo os seus familiares.  
 
Outra diferença entre a colonização na América do Norte e na do Sul é que por aqui havia muito 
mais miscigenação. Lá, os ingleses não casavam com índios. Segundo Karnal et al. (2007), o 
“universo inglês, mesmo quando eventualmente favorável à figura do índio, jamais promoveu um 
projeto de integração. O índio permaneceu um estranho – aliado ou inimigo –, mas sempre 
estranho”. A estratégia de colonização norte-americana era que viessem famílias (mulheres e 
filhos), para que os homens quisessem estabelecer raízes e não mais voltar, como conta Michael 
Rank (2015) no episódio do povo Roanoke.  
 
Já os portugueses que aqui chegaram estavam acostumados com cruzamentos, até porque foram 
invadidos e ocupados por mouros durante 800 anos (Moog, 2011). Landes acredita que um certo 
racismo inglês (por causa do protestantismo) evitou a miscigenação racional, enquanto que as 
colônias espanholas e portuguesas (católicas) tinham uma mente mais aberta ao cruzamento inter-
racial. Segundo Le Roux (2009), a miscigenação pode ser a origem da união na América Latina. 
Entretanto, nos EUA, a homogeneidade do povo manteve a união com a qual já chegaram.  
 
Outra questão é que os colonizadores ingleses na América, assim como na Austrália, encaravam o 
trabalho como algo natural, inclusive assumindo a mulher como companheira de trabalho. Por isto, 
criam diversas inovações com o pouco que tinham na nova terra. Já os nossos pioneiros viam o 
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trabalho como punição e consideravam que trabalhar era para escravos. Vinham sem as esposas 
para extravasar sua liberdade e hedonismo (Moog, 2011). Segundo Faoro: “o inglês trouxe a sua 
mulher para a colônia, ao contrário do português, que a esqueceu, preocupado com a missão de 
guerra e de conquista, adequada ao homem solteiro. Mulher sem o cuidado do ócio, para a qual o 
escravo supria os trabalhos domésticos, devotada ao cultivo, à colheita, às tarefas industriais 
domésticas, ao trato com empregados”. 
 
Mais tarde, os imigrantes não descendentes de portugueses que chegaram no Brasil depois vieram 
com o mesmo espírito que os colonizadores norte-americanos, como discutiremos no próximo 
capítulo.  
 

Tabela 7: Resumo comparativo entre Colonizador Norte-Americano X Brasileiro  

Colonizador americano Colonizador do Brasil 

Colonizador 
Homem da Reforma 
Vida é dever 
Mulher é companheira de trabalho 
Não se miscigena com índios (Ingleses) Alguns 
Franceses no Canadá aceitam casar com índios 
Pouca miscigenação de brancos com escuros na 
Inglaterra 
Vieram em busca de terras para viver 
Não pensavam em regressar 
Conquista terra para criar vilas e cidades 
Trabalho é uma dádiva de Deus 
Vêm autodeterminados a formar grupo civil e 
político (antevisão da independência) 
Povo mais alfabetizado 
Americano se diz deste o início “americano” 
(por escolha e com orgulho) 
Trabalha, inventa, se adapta 
Mantém o passado que deu certo e destrói o 
que não deu para fazer melhor 

Conquistador 
Homem da Renascença, anterior à Reforma 
Vida é direito 
Mulher é um objeto de presa 
Casa e tem filhos com índios e negros 
Portugueses  acostumados com miscigenação 
pois foram invadidos e ocupados pelo mouros 
durante 800 anos 
Vieram por cobiça (terra e riquezas) 
Pensavam em voltar 
Conquista terra para despovoar 
Trabalho é punição 
Vêm sem pretensões públicas ou políticas 
(dependência da colônia) 
 
Primeiros que nasceram aqui não queriam 
parecer brasileiros (os mazombos). 
Viajavam a Portugal para apagar origem 
Brasil era para extravasar sua liberdade e 
hedonismo 
 

Fonte: adaptado de Moog (2011) 
 
O colonizador inglês na América se diz deste o início “americano” (por escolha e com orgulho). Já 
os primeiros que nasceram aqui no Brasil (chamados de “mazombos”) não queriam parecer 
brasileiros (até porque este termo estava associado ao trabalho com pau-brasil). Viajavam a 
Portugal para apagar a origem, careciam de iniciativa ou inventividade, tinham descaso por tudo 
que não fosse fortuna rápida, tinham falta de ideal coletivo e falta de crença na possibilidade de 
aperfeiçoamento moral do homem, apesar de idolatrarem os franceses (talvez somente a parte 
materialista). Segundo Moog, os mazombos eram tristes, imorais, indiferentes, derrotados e com má 
vontade. Baseavam-se no privilégio, contra a igualdade social ou política, para conseguirem os 
benefícios. Queria ganhar no jogo, na aventura, sem trabalhar (comércio era para portugueses e 
trabalho para escravos). Daí talvez seja a origem do nosso famoso “jeitinho brasileiro”. Os próprios 
portugueses consideravam os mazombos inferiores.  
 
Talvez nossos heróis folclóricos Caramuru e Macunaíma sejam os melhores representantes do 
Brasil desta época: heróis malandros e preguiçosos, ganhavam sem trabalhar, só enganando os 
outros.  
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Conforme Faoro, “o inglês fundou na América uma pátria; o Português, um prolongamento do 
Estado”. Os colonos ingleses formaram sua própria organização política e administrativa, longe do 
paradigma feudal de onde vieram. “Não os contaminou a presença vigilante, desconfiada e 
escrutadora, do funcionário reinol: por sua conta, guardadas as tradições de selfgovernment e de 
respeito às liberdades públicas, construíram as próprias instituições” (Faoro). Os colonos ingleses 
estavam acostumados ao duro trabalho agrícola (tanto homens quanto mulheres), sem o desdém 
aristocrático; agarraram-se à liberdade e ao empreendedorismo sem o ”paternal guarda-chuva real” 
(expressão de Faoro).  
 
Segundo Karnal et al. (2007), os primeiros colonos norte-americanos também tentaram algo como 
nossas capitanias hereditárias. Assim como o Brasil, os ataques indígenas aos colonizadores, a fome 
e as doenças minaram a motivação inicial. A segunda tentativa inglesa de colonização da América 
do Norte foi licenciando companhias particulares para a colonização. Talvez esta tenha sido a 
primeira privatização na América. Nossas capitanias hereditárias, ao contrário, estavam sob 
responsabilidade de nobres, pouco acostumados ao trabalho, à administração e ao 
empreendedorismo. Nos EUA, eram empresas capitalistas. Como define Karnal et al., uma 
colonização de empresa e não de Estado.  É claro que no primeiro momento havia o monopólio de 
certas atividades em favor destas companhias. Entretanto, a iniciativa não deu certo, tendo sido 
revogadas as licenças destas companhias principalmente pelas altas dívidas.  
 
A terceira tentativa era exportar colonos da Inglaterra para o novo mundo, uma maneira de a 
colônia se desfazer de quem não gostava e povoar a nova terra para manter a conquista. Segundo 
Karnal et al. (2007), é incorreto afirmar que para a América do Norte vieram somente colonos 
seletos, altamente instruídos e com capital abundante. A viagem não era fácil, sendo mesmo 
comparada ao tráfico de escravos. Muitos não tinham como pagar a passagem e aceitavam a 
servidão temporária, até zerar o débito com quem lhes tivesse emprestado dinheiro para a viagem. 
Lá no Norte também houve muitas rebeliões, de colonos reivindicando melhores condições de vida.  
 
Parte dos imigrantes ingleses na América veio pela liberdade religiosa aqui disponível. Segundo 
Karnal et al. (2007), houve muita perseguição religiosa na Inglaterra nos séculos XVI e XVII. 
Alguns mesmo acreditavam que a América seria uma nova Canaã, para um grupo escolhido por 
Deus para criar uma sociedade dos eleitos. Outros vieram procurando um lugar onde as leis fossem 
mais justas e iguais. Segundo Karnal et al., a “ideia de povo eleito e especial diante do mundo é 
uma das marcas mais fortes na constituição da cultura dos Estados Unidos.” Entretanto, o sucesso 
econômico da colonização norte-americana teve um alto custo para as populações indígenas, hoje 
praticamente inexistentes ou já misturadas.  
 
Talvez uma das causas para nossa colonização não ter dado certo é porque só havia extrativismo. 
Os Bandeirantes entravam e extraiam, mas não ficavam. Os pioneiros norte-americanos 
colonizaram a terra, criando infraestrutura e assumindo o país como sua nova nação. Esta é a 
diferença da ocupação do oeste do Brasil em relação ao oeste americano e Austrália. O oeste 
brasileiro só foi realmente povoado com a criação de Brasília. O fato negativo da colonização 
americana foi que as terras foram tomadas à força dos nativos, sem nenhuma integração ou 
negociação.  
 
O resumo de Moog nesta comparação é este: a colonização nos EUA tem sentido espiritual, 
orgânico e construtivo; no Brasil, o sentido é predatório, extrativista e secundariamente religioso. É 
por isto que as casas dos americanos possuem porões com oficinas e laboratórios, enquanto a casa 
grande no Brasil estava sempre lotada de escravos.  
 



86 
 

Laurentino Gomes (2014) coloca mais lenha na fogueira: “A riqueza de Portugal era resultado do 
dinheiro fácil, como os ganhos de herança, cassinos e loterias, que não exigem sacrifício, esforço 
de criatividade e inovação, nem investimento de longo prazo em educação e criação de leis e 
instituições duradouras. Numa época em que a Revolução Industrial britânica começava a 
redefinir as relações econômicas e o futuro das nações, os portugueses ainda estavam presos ao 
sistema extrativista e mercantilista, sobre o qual tinham construído sua efêmera prosperidade três 
séculos antes. Baseava-se na exploração pura e simples das colônias, sem que nelas fosse 
necessário investir em infraestrutura, educação ou melhoria de qualquer espécie. ‘Era uma riqueza 
que não gerava riqueza’, escreveu a historiadora Lilia Schwarcz.”  
 
A colonização do Brasil foi obra do Estado, sem participação de empreendedores. Os poucos 
comerciantes do início da colonização, como Fernando de Noronha (conforme Eduardo Bueno), 
tinham privilégios acima dos demais. E evitavam à coroa ter que dispender esforços (bastava pagar 
as comissões). Conforme Faoro, mesmo a produção de açúcar não era tão importante quanto o pau-
brasil, pois aquela exigia mais esforço que esta. Também não houve feudalismo (nem mesmo com 
as capitanias), porque não havia sobreposição de camadas sociais e tudo pertencia ao governo, sem 
liberdades aos pioneiros que queriam livremente empreender.  
 
Faoro ainda complementa dizendo que, mesmo com a passagem da economia de escambo para a de 
produção, há escassez de gêneros de consumo porque os nossos pioneiros queriam enriquecer 
depressa, para voltar ao reino, sem cultivar as lavouras para perpetuar a exploração do solo. 
Fábricas, oficinas, exploração agrícola ou mineira, as principais atividades econômicas aqui estão 
nas mãos de empresas estrangeiras. Estes sim enriquecem com o empreendedorismo. Nossos 
pioneiros preferiram formar um reino de aristocratas ociosos do que ser uma democracia próspera 
de trabalhadores.  
 
Uma dúvida que se coloca aqui é como esta raiz tão distante na nossa ascendência ainda hoje se faz 
presente no nosso Brasil. A princípio, não deveria haver determinismo, pois esta cultura, como já 
diz a palavra, foi aprendida e não está no nosso DNA (como discute David Shenk). Por ser cultura, 
aprendizado, podemos modificar tal comportamento e atitudes. Ainda mais que tivemos inúmeros 
imigrantes, muita miscigenação de raças e culturas, e também muito tempo para aprender com 
outras culturas novas formas de agir e assim modificar nosso destino.  
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AVERSÃO OU ACOLHIMENTO A ESTRANGEIROS – IMPORTÂNCIA DOS 
IMIGRANTES 
 
O fluxo de comerciantes entre diferentes regiões do mundo, como os fenícios e seus barcos no Mar 
Mediterrâneo, árabes no deserto do Saara, os germânicos pelo Rio Reno, diversas nacionalidades 
fazendo o caminho entre Europa e Ásia, portugueses e espanhóis fazendo o mesmo caminho mas 
pelos oceanos (após a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453 e seu bloqueio da rota 
comercial), isto tudo facilitava a migração. Ou seja, pessoas iam ficando pelo caminho nas rotas 
comerciais, para em novas terras construir novos empreendimentos. Nossa história mesmo começou 
com uma migração, a mais famosa, quando o gênero homo sai das savanas africanas em busca de 
sustento.  
 
A questão aqui não é só o fluxo de gente, pois isto aconteceu muito a partir do momento em que o 
comércio mundial foi iniciado. Mas a questão é que muitos comerciantes trocavam de moradia, 
criavam novos negócios ou faziam novas famílias em locais que não o de nascença.  
 
Constantinopla cresceu e prosperou porque foi uma encruzilhada de várias civilizações, conforme 
Umberto Eco. Os moradores desta cidade (antes Bizâncio e atualmente Istambul) recebiam bem a 
todos estrangeiros porque traziam produtos, dinheiro e conhecimento. Da mesma forma, a Veneza 
medieval foi centro econômico da Europa medieval pelas mesmas razões. E ali se fizeram muitos 
empreendedores e famílias ricas. Steven Johnson (2015), no livro “Como chegamos até aqui”, conta 
a história do desenvolvimento do vidro e dos cristais em Murano. Com a invasão de Constantinopla 
em 1204, muitos turcos vidraceiros migraram para Veneza. Entretanto, como este tipo de atividade 
exigia fornos fortes, o número de incêndios na cidade aumentou. Estes profissionais foram então 
levados para a ilha de Murano, onde se criou um dos primeiros centros de excelência da história 
mundial. Ali houve um grande acúmulo (spillover) de informações no mesmo contexto, já que o 
lugar era pequeno. Esta troca de informações gerou muita criatividade e inovações.  
 
Outro motivo de grandes migrações mundiais foi a falta de terras na Europa medieval. Este foi um 
dos motivos das Cruzadas. O Império Romano, como já estudado antes neste livro, também gerou 
migrações e assentamentos nas terras conquistadas, para fortalecer as defesas e manter as 
conquistas. Da mesma forma, as invasões de bárbaros e de outros povos na Europa medieval 
também geraram grande fluxo de pessoas e a miscigenação. Como já dito antes, a extensão de terra 
na horizontal entre Europa e Ásia facilitou as expansões terrestres.  
 
Depois, com as primeiras grandes navegações e explorações, veio a descoberta dos novos 
continentes e também o período das colonizações, o que facilitou o assentamento de pessoas nas 
novas terras. Segundo Matt Ridley (2014), os EUA foram a solução para o problema malthusiano 
da falta de terra e comida para uma população crescente na Inglaterra. 
 
Com a revolução industrial, a migração teve como motivo principal encontrar indústrias que 
pagassem melhor. Frieden (2008) lembra que a vida dos imigrantes não era fácil, mas seria ainda 
mais difícil se eles tivessem ficado em seus países, com salários menores e menos oportunidades de 
emprego. E os governos não se opunham à saída de cidadãos, porque isso “aliviava as pressões 
econômicas e sociais em lugares superpovoados” e “suscitava a esperança pelas remessas de 
dinheiro que os imigrantes mandavam para os que haviam sido deixados para trás”. 
 
Outro motivo de fluxo de pessoas foi o tráfico de escravos, para ter mão de obra nos 
empreendimentos agrícolas das novas terras. Mas neste caso, não foi uma migração voluntária.  
 
Segundo cálculos das Nações Unidas, há atualmente 214 milhões de migrantes no planeta (37%  a 
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mais que nas últimas duas décadas). Neste período, houve um crescimento de 41% na Europa e 
80% na América do Norte. “Se os emigrados fossem um país, ele seria o quinto mais populoso do 
planeta” (Naím, 2013). 
 

- A Importância dos Imigrantes 
 
Ferguson (2011) defende a teoria de que “a migração internacional (ou sua restrição) desempenha 
um papel crucial na determinação da extensão da desigualdade internacional. Quanto mais livre 
for o movimento de mão de obra, mais os níveis de renda internacionais tendem a convergir.” 
 
Os migrantes levam consigo conhecimento especializado. Se os relógios de pulso suíços são 
considerados os melhores é porque, em 1685, a Suíça acolheu os relojoeiros protestantes que não 
eram bem-vindos na França (Ferguson, 2013b). Mas a França aprendeu a lição. Entre 1718 e 1720, 
a França aliciou entre 200 e 300 técnicos britânicos (relojoeiros, metalúrgicos, vidraceiros e 
construtores de navios). Por isto, a Inglaterra chegou a proibir a saída de especialistas. Landes 
lembra que muitos países enviaram espiões para aprender na Inglaterra os segredos das novas 
tecnologias no início da revolução industrial. Nos EUA, judeus fugidos de Hitler foram importantes 
na construção da bomba atômica e para outras tantas inovações.  
 
Falando em judeus, não se pode deixar de falar da importância deste povo para o conhecimento 
mundial. Ferguson (2013b) lembra que, mesmo “correspondendo a 0,2% da população mundial e 
2% da população norte-americana, os judeus ganharam 22% de todos os prêmios Nobel, 20 % de 
todas as medalhas Fields de matemática e 67% das medalhas John Clarke Bates para economistas 
com menos de 40 anos. Também ganharam 38% dos Oscar de Melhor Diretor, 20% dos prêmios 
Pulitzer para não ficção e 13% dos Grammy Lifetime Achievement Awards.” 
 
Weiner (2016) lembra que um dos “surtos” de criatividade em Viena ocorreu no início do século 
XX. Lá, em 1913, segundo Weiner, menos da metade dos habitantes tinha nascido na cidade. Ele 
acredita que esta diversidade étnica e cultural ajudou a gerar inovações. Weiner (2016) lembra um 
estudo sobre gênios do século XX que concluiu que 1/5 deles eram imigrantes de primeira ou 
segunda geração. Segundo Weiner (2016) ainda, imigrantes são apenas 13% da população dos EUA 
mas detêm 1/3 das patentes e representam 25% dos ganhadores do prêmio Nobel nos EUA. 
Atualmente, segundo Weiner, 50% das startups do Vale do Silício tem pelo menos um de seus 
fundadores alguém nascido fora dos EUA. Experiências de vida diferentes trazem novidades e se 
somam às locais para fazer uma combinação inovadora.  
 
Miriam Leitão (2015) lembra que a criatividade nasce do encontro de diferentes culturas. A mesma 
autora cita Glaeser, que defende a tese de que “os períodos de maior pujança em qualquer país se 
dão quando se abrem as fronteiras à imigração”, citando o caso de Buenos Aires, cujo apogeu 
ocorreu quando a Argentina estava aberta (a decadência veio o fechamento do país).  
 
Segundo Simonton (2002), a importância dos imigrantes está diversificação de conhecimentos e 
ideias que trazem ou atraem. Ele lembra o que caso do Japão, cujos momentos de abertura foram os 
que geraram mais criatividade. 
 
As Cruzadas foram importantes porque permitiram ao Ocidente o contato com os povos orientais, 
com sua cultura greco-arábica muito mais avançada social e culturalmente do que a da Europa 
Ocidental. Segundo Souza (2013), “os mulçumanos não se limitaram a absorver os conhecimentos 
filosóficos e científicos helênicos. Foram mais longe: assentados nas bases do conhecimento grego, 
caminharam para frente, enriquecendo e ampliando a herança cultural que receberam.” Não foram 
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só soldados e guerreiros que participaram das Cruzadas; também havia monges, padres, artistas e 
comerciantes ávidos por aprender novos conhecimentos com os estrangeiros, incluindo hábitos 
culinários, modos de viver, consumo de produtos sofisticados e formas diferentes de pensar e de 
conhecer a natureza (Souza, 2013).  
 
Os gregos antigos, segundo Weiner (2016), pegaram emprestado o alfabeto dos fenícios, a escultura 
e a medicina dos egípcios, a matemática dos babilônios e a literatura dos sumérios. Estudos de 
psicólogos (conforme Weiner, 2016) concluíram que “estar aberto a novas experiências” é uma 
característica especial de pessoas criativas. Weiner (2016) também acredita que o surto de 
criatividade em Florença (na Renascença) teve muito impacto de culturas diferentes que eram 
trazidas pelos comerciantes. E isto ocorria porque a luxúria dos ricos daquela cidade exigia 
produtos importados, que eram trazidos de diferentes partes do mundo por comerciantes (“ideias 
vieram junto com roupas e especiarias”).  
 
Além da cultura, os imigrantes em geral trazem dinheiro para investir no país destino. Um dos 
povos mais conhecido por isto são os judeus. Rank (2014) lembra que muitos judeus fugiram da 
Espanha no final do século XV durante a Inquisição Espanhola, indo parar no Império Otomano, 
onde eram foram bem recebidos porque os líderes muçulmanos estavam mais preocupados em 
cobrar impostos dos estrangeiros do que em perseguições religiosas. Nos EUA, judeus usaram seu 
dinheiro para fundar ou alavancar indústrias, e dizem ser Nova Iorque fruto destas iniciativas.  
 
Por outro lado, imigrantes também fazem remessas de dinheiro para familiares que ficam no país de 
origem (Frieden, 2008). Mas certamente reforçam o batalhão de trabalhadores. Sem estrangeiros, as 
pirâmides não teriam sido construídas.  
 
Segundo Frieden, “a imigração causava imenso impacto no abastecimento de trabalhadores em 
muitos dos países receptores. Entre 1870 e 1910, a imigração tornou, no último ano, a força de 
trabalho argentina 75% maior do que seria se o país não tivesse recebido imigrantes. O Canadá e 
a Austrália contavam com 1/3 a mais de trabalhadores, e os Estados Unidos com 1/5.” 
 
Frieden também afirma que o crescimento da oferta de mão de obra com a chegada de imigrantes 
também abaixou os salários, como por exemplo 1/3 menores na Argentina, 1/4 no Canadá e na 
Austrália e até 1/8 menor nos Estados Unidos. E isto consequentemente diminui os custos de 
produção.  
 
Apesar de reduzirem a média dos salários, os imigrantes recebiam mais do que se ficassem em seus 
países de origem. Por exemplo, Frieden lembra que, “em 1910, os salários nos Estados Unidos 
e no Canadá eram cerca de três vezes mais altos do que na Itália ou na Espanha, ao passo que 
na Argentina eles eram o dobro. Os salários norte-americanos e canadenses eram cerca de 
duas vezes mais altos do que os pagos na Irlanda e na Suécia e quase o dobro dos pagos na 
Grã-Bretanha.” 
 
Além disto, imigrantes também possuem uma maior tendência a empreendedorismo e inovação, 
justamente porque estão em situação adversa e precisam fazer seu próprio caminho. Segundo 
Weiner (2016) afirma que muitos psicólogos creditam o espírito inovador dos imigrantes à 
necessidade de sobrevivência, frente a obstáculos em um ambiente hostil e cheio de limitações. Esta 
é a necessidade de adaptação conforme a teoria darwiniana. E Platão já dizia que a necessidade é a 
mãe da invenção. 
 
Hoje muitos países (ex. Canadá e Suécia) incentivam a entrada de imigrantes porque suas pirâmides 
etárias estão com a base muito estreita (e topo muito largo), o que poderá inviabilizar o pagamento 
de aposentadorias em breve. Por exemplo, segundo Ferguson (2011), “até 2050, a expectativa é de 
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que um a cada três italianos, espanhóis e gregos tenha 65 anos ou mais, mesmo contando com a 
continuação da imigração.” A Alemanha também possui uma política de aceitação a imigrantes já 
pensando em seu futuro.  
 
Entretanto, Leitão (2015) lembra que não adianta trazer imigrantes de baixa qualificação; é preciso 
trazer pessoas qualificadas que possam ganhar salários compatíveis, formando uma base para 
sustentar aposentados que possuem benefícios de aposentadoria pagos pelo governo no mesmo 
nível.  
 
Mas assim como trazem conhecimento, imigrantes também levam se não ficarem. Castells lembra a 
“circulação de cérebros” nos EUA, quando muitos jovens vão estudar nos EUA e depois voltam as 
seus países de origem para aproveitar as oportunidades locais. Mesmo voltando ao local de origem, 
estes migrantes ainda são importantes porque fortalecem as relações entre países (Castells, 2010). 
Infelizmente um destes casos (o de Bin Laden) não foi bom para os EUA.  
 

- Imigrantes nos EUA 
 
Conforme Hobsbawm, “os anos anteriores à [primeira] guerra tinham sido o período de maior 
migração em massa na história registrada, mas esses fluxos depois secaram, ou foram represados 
pelas perturbações das guerras e restrições políticas. Durante os quinze anos que precederam 
1914, quase 15 milhões de pessoas desembarcaram nos EUA. Nos quinze anos seguintes, o fluxo 
diminuiu para 5,5 milhões, e durante a década de 1930 e a guerra, parou quase por completo: 
menos de 750 mil pessoas entraram nos EUA.” 
 
Nos Estados Unidos, a população hispânica cresceu de 22 milhões em 1990 para 51 milhões em 
2011 (Naím, 2013). Entretanto a onda está diminuindo. Segundo Ferguson (2009), em 2003 cerca 
de 12% da população americana tinha nascido no estrangeiro contra 14% em 1910. 
 
Segundo Moog, muitos judeus estão entre os primeiros colonizadores americanos, além dos 
ingleses. Com o tempo, outros tantos vieram. Muitos judeus foram aceitos nos EUA para fugir do 
nazismo. Até mesmo soviéticos foram recebidos fugindo do comunismo na URSS. Isso trouxe 
dinheiro e conhecimento. Um dos fundadores do Google, Sergey Brin, é filho de imigrante. Assim 
como Barack Obama. Seu pai foi um economista em Nyang’oma Kogelo, distrito de Siaya, no 
Quênia. Pai e mãe se conheceram enquanto o pai era estudante estrangeiro bolsista.  
 
Segundo Karnal et al.(2007), o crescimento econômico dos EUA dependia de mão de obra massiva.  
Estima-se que 25 milhões de imigrantes chegaram entre 1865 e 1915. No século XIX, a maioria dos 
imigrantes veio de origens tradicionais como Inglaterra, Irlanda, Alemanha, Canadá, México e 
Escandinávia. Entre 1890 e 1914, vieram de países da Europa do Sul e Leste e do Japão. Muitos 
vinham motivados pela possibilidade de sucesso na terra das oportunidades e liberdade econômica. 
As mulheres ali tiveram oportunidades que não tinham na Europa. Em certa época, houve restrição 
na imigração por preconceitos contra o que achavam ser raças inferiores (como os povos asiáticos). 
Depois da queda deste preconceito, vieram imigrantes de diversas regiões (alguns poucos europeus, 
latino-americanos, China, Vietnã, Tailândia, Coreia, Índia e Filipinas)  
 
A onda de inovação nas empresas na segunda metade dos anos 90, quando milhares de novas 
empresas foram criadas, trouxe muitos estrangeiros. Conforme Castells (2001), executivos chineses 
e indianos estavam em 25% das empresas iniciadas no Vale do Silício entre 1980 e 1998, e 29% 
entre 1995 e 1998.  
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O Vale do Silício, que começou no início do século XX, recebeu russos, poloneses, judeus, chineses 
e europeus (conforme Scaruffi). A imigração fez de São Francisco uma cidade cosmopolita. Muitos 
faziam os serviços básicos mas outros tantos tiveram as ideias principais. Segundo Naím (2013), 
“muitos imigrantes de Taiwan, Índia, Israel e China que trabalhavam no Vale do Silício, na 
Califórnia, muitas vezes se tornavam ‘anjos investidores’ e ‘capitalistas de risco’ em seus países de 
origem, iniciando novas empresas e às vezes voltando a viver lá ou fazendo viagens frequentes 
entre seu velho país e o novo (por isso Saxenian usa a expressão circulação de cérebros). Com 
isso, transferem para lá a cultura, estratégias e técnicas que aprenderam nos Estados Unidos. Essa 
movimentação de gente se produz num contexto de crescimento explosivo na circulação de bens, 
serviços, dinheiro, informação e ideias.” 
 
A conclusão de vários autores é que os EUA não seriam o que são hoje sem os imigrantes, seu 
trabalho, suas ideias, iniciativas e seu dinheiro.  
 

- Movimentos modernos contrários à imigração 
 
Como já vimos antes, o Império Romano cresceu aceitando estrangeiros e aprendeu com eles e teve 
aumentou sua força de trabalho e defesa e também a qualificação e especialização.  
 
Entretanto, hoje em dia, vemos barreiras para imigrantes ou refugiados, principalmente na Europa. 
Recentemente, houve casos na Europa como Grécia e Hungria evitando refugiados da Síria e até 
uma proposta de muro entre México e EUA. Por outro lado, há países que estão se oferecendo para 
receber refugiados, como o caso da Alemanha. E novas nações estão surgindo, como o caso da 
Somalilândia com refugiados da Somália. 
 
Conforme dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), a população 
de refugiados saltou de 37,5 milhões de pessoas em 2005 para 59,5 milhões em 2014. O 
crescimento foi de 58,7% nesses dez anos, com maior alta a partir de 2013. Neste ano, a população 
total de migrantes internacionais no mundo foi de 231,5 milhões (Heidrich, 2015). 
 
Segundo Heidrich (2015), no final de 2014, num total de 14 milhões de refugiados no mundo, 
apenas 10,4% estavam acolhidos na Europa e 2,9% na América do Norte, destacando-se como 
origem regiões como centro-oriente da África, o Oriente Médio e o Sudeste Asiático. 
 
Em geral, os países aceitam imigrantes mas fazem seleção por idade, escolaridade, tipo de profissão 
e qualificação, mas principalmente aceitam bem quem tenha dinheiro para investir (acima de um 
limite). Segundo Heidrich, tal fenômeno só tende a aumentar a desigualdade mundial pois o capital 
vai para locais onde tem mais oportunidades para se reproduzir. Ali também serão gerados mais 
empregos. Por isto, os países desenvolvidos são os que atraem mais migrantes. Segundo Heidrich 
(2015), os países desenvolvidos receberam 60% do total das migrações internacionais desde 2000 
até agora, sendo que os maiores fluxos foram da Ásia, Oriente Médio e África do Norte para a 
Europa; da Europa, América Latina e Oriente para a América do Norte e da Índia para a região do 
Golfo Pérsico. 
 
Os países europeus enfrentam um dilema difícil: precisam aumentar sua população jovem e ativa 
para poder suportar os velhos aposentados (e cada vez mais necessitados de serviços e infraestrutura 
de saúde, como discutiremos mais adiante), mas por outro lado enfrentam resistência da sua 
população pelas dificuldades econômicas (falta de emprego e desvalorização de salários).  
 
A Alemanha, por exemplo, é o país com menor taxa de fertilidade (1,3 filho por mulher) e o 
crescimento demográfico está perto de zero (Heidrich, 2015). Ela precisa de equilíbrio entre quem 
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paga a previdência e quem se beneficia dela. Heidrich diz que há estimativas de que a Europa 
necessite de “24 milhões de migrantes até 2025 para manter o número de pessoas em atividade 
equiparado ao ano de 1995 e de 5,3 milhões por ano para manter a relação entre trabalhadores 
ativos e não ativos... Entre 1990 e 2010, a Europa efetivamente teve a entrada de mais de 
20 milhões de novos migrantes, porém esse número não chega à soma para atingir-se o sugerido 
equilíbrio.” 
 
A imigração é boa porque permite reduzir custos de produção com salários mais baixos, porque 
permite ter mão de obra abundante para produção (uma das razões porque Alemanha e Japão 
cresceram rapidamente após a 2ª guerra e o café brasileiro também cresceu muito) e porque permite 
ter pessoas ativas para sustentar inativos. Apesar de ser bom para empresários que teriam mão de 
obra barata (reduz a média de salários pagos), isto passar a ser um grande problema para os menos 
qualificados.  
 
Frieden lembra que historicamente “multidões de trabalhadores não especializados se agrupavam 
nas profundezas do mercado de trabalho, desempenhando as tarefas mais pesadas e menos 
almejadas. Na maioria dos casos, a imigração não significou uma queda nos salários dos 
trabalhadores especializados, mas certamente reduziu o valor pago aos menos qualificados, 
aqueles que competiam diretamente com os imigrantes. Um estudo sobre as condições nas cidades 
norte-americanas na virada do século [XIX para XX] mostrou que: quanto maior era a população 
vinda de outros países, menores eram os salários dos trabalhadores. Apesar de os salários dos 
artesãos não terem sofrido alterações, o impacto causado na mão de obra não qualificada dos 
Estados Unidos fora significativo. Cada ponto percentual acrescido nas taxas de imigração 
diminuía os salários dos trabalhadores em 1,6%. Nos países-destino, a mão de obra não 
especializada desejava que os novos trabalhadores não qualificados se mantivessem afastados, ao 
passo que os empregadores os desejavam.” 
 
A chegada de imigrantes menos qualificados também pode gerar cinturões de pobreza caso o ritmo 
de geração de empregos não cresça na mesma medida das imigrações. De certa forma, isto está 
acontecendo no Vale do Silício, gerando aumento na violência.  
(ver reportagens abaixo: 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,a-moral-ambigua-do-vale-do-silicio-imp-,1684335 
http://blogs.estadao.com.br/link/no-coracao-do-vale-do-silicio-uma-selva-secreta-de-pobreza/ 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,a-margem-da-riqueza-do-vale-do-silicio-imp-
,1590554) 
 
Em geral, desemprego, inflação e crise aumentam o descontentamento da população com os 
imigrantes. 
 
Apesar de o Brasil aceitar bem todas as religiões e sermos frutos da combinação de diversas raças, 
ainda há preconceitos contra imigrantes. O estudo de Gustavo Barreto de Campos (2015), 
analisando mais de 11 mil edições de jornais e revistas entre 1808 e 2015, demostra que 
historicamente o Brasil não é um país hospitaleiro. 
(ver também entrevista com resumo em http://noticias.uol.com.br/ultimas-
noticias/bbc/2015/08/26/racismo-contra-imigrantes-no-brasil-e-constante-diz-pesquisador.htm) 
 
O viés dos textos analisados por Campos aponta para uma imagem negativa do estrangeiro que aqui 
aporta. O refugiado é um problema grave. O imigrante pode ser positivo ou negativo. O estrangeiro 
é sempre visto positivamente, por ser considerado melhor que o brasileiro.  
 
Historicamente, o Brasil teve predileção por trazer mão de obra de cristãos, brancos, europeus e 
trabalhadores. Campos lembra que, em 1891, amarelos e negros não poderiam entrar subsidiados 
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pelo Estado. Pelos textos analisados, os bons imigrantes eram apenas europeus alemães ou italianos. 
Chineses foram rejeitados porque eram tidos como pessoas sem iniciativa empreendedora e pouca 
qualificação. As elites da época tinham o pensamento eugênico de raças superiores, acreditando que 
certas nacionalidades eram mais inclinadas ao empreendedorismo e outras à escravidão ou 
submissão (mais adiante mostraremos que há países pobres com altas taxas de empreendedorismo).  
 
Nos últimos dez anos, o Brasil recebeu muitos imigrantes, sobretudo bolivianos, haitianos, 
angolanos, senegaleses, ganenses, portugueses e espanhóis, entre outros. O viés da imprensa é que 
somos um país pobre que não tem como receber mais imigrantes, sugerindo que somente entrem 
pessoas melhores e mais úteis. Mas o governo tem iniciativas para receber imigrantes sem 
distinções.  
 
Uma reportagem do Portal Brasil (publicada em 14/10/2015) diz que há uma iniciativa do 
Ministério da Justiça para difundir nas redes sociais o tema “Brasil, a imigração está no nosso 
sangue”. A campanha visa conscientizar a população que na maioria somos todos imigrantes 
(somente indígenas puros não seriam) e assim evitar casos pontuais de preconceito e até mesmo de 
violência contra imigrantes. Há também a Medida Provisória 697, que libera R$ 15 milhões para o 
CONARE (Comitê Nacional para os Regufiados) reforçar a política de assistência a refugiados e 
estrangeiros (o orçamento anual destinado para atendimento a imigrantes é de R$ 8 milhões). O 
Brasil recebeu no último ano pouco mais de 8 mil refugiados, sendo 2097 sírios, 1.480 angolanos, 
1.093 colombianos e 850 congoleses. 
(http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/10/campanha-vai-combater-xenofobia-e-
intolerancia-a-imigrantes-no-brasil). 
 
Por outro lado, há muita informalidade nestes fluxos. Pode-se até mesmo dizer que há um mercado 
paralelo de tráfico de imigrantes para o Brasil. A reportagem do Estadão de maio de 2015 aponta 
que pelo menos 38 mil haitianos entraram no Brasil sem visto pelo Acre, trazidos pelos chamados 
“coiotes”. O governo brasileiro pretende envolver os países vizinhos, além de estados e municípios 
por aqui para montar uma estratégia para acolhimento.  
(http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2015/05/23/coiotes-trouxeram-38-mil-
haitianos-ao-pais-em-4-anos.htm) 
 
A dúvida é se o Brasil tem estrutura econômica para acolher mais imigrantes e refugiados, sem criar 
mais cinturões de pobreza e violência.  
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ISOLAMENTO COMERCIAL x ABERTURA – IMPORTÂNCIA DO COMÉRCIO 
EXTERIOR 
 
Schumpeter já dizia que um dos motores do capitalismo são os novos consumidores. Uma nação 
não pode depender apenas do seu consumo interno (apesar de este ser importante como já 
discutimos em capítulo anterior).  
 
Jared Diamond (1997) lembra que a proximidade entre Europa e Ásia facilitou o comércio por lá 
pelo eixo horizontal, como já discutido em capítulo anterior. Esta distância poderia ser percorrida 
por terra mas era reduzida com ajuda dos mares também. Inclusive as especiarias mais distantes (da 
China, Japão e Índia) vinham também por esta rota. Pode ter sido um fator primordial para 
enriquecimento dos países europeus e seu domínio pelo mundo.  
 
Conforme Michael Rank (2014), “o Médio Oriente foi sempre importante para a história mundial 
devido à sua localização na interseção da Europa, Ásia e África. É por esta razão que muitos dos 
impérios da história antiga competiram pelo domínio do território... se alguém controlasse esta 
área então estaria em posição para recolher os lucros de todas estas atividades, fosse através da 
taxação de mercadores de especiarias ou do aluguer de soldados experientes a exércitos 
estrangeiros. O comércio de longa distância ligou o Médio Oriente ao resto do mundo pela 
primeira vez em 3000 AC, quando as primeiras rotas foram criadas entre o Vale do Indo no 
Paquistão e a Mesopotâmia. Durante os cinco milênios seguintes, o Médio Oriente foi o centro da 
atividade global, até a descoberta do Novo Mundo que alterou o fluxo comercial e a atividade 
militar. É o valor do terreno que tornou o Médio Oriente um local dinâmico - e altamente volátil - 
por toda a história até à atualidade.” 
 
Por outro lado, os continentes mais isolados (América e Oceania) tiveram um desenvolvimento 
tardio por não estarem próximos dos centros do mundo (Diamond, 1997). Por exemplo, 
Tenochtitlán (onde hoje é a cidade do México) possuía aproximadamente 300 mil habitantes em 
1519, segundo a Wikipedia (era a capital do império asteca quando os espanhóis chegaram à 
Mesoamérica). Era maior que Paris e Londres na mesma época, mas não teve o mesmo 
desenvolvimento econômico e a mesma influência mundial.  
 
Segundo Giambiagi (2007), a abertura de um país para o comércio exterior permite a este país 
importar meios de produção que não consiga produzir internamente. Segundo a pesquisa PINTEC 
2001, a aquisição de máquinas e equipamentos é a atividade mais relevante para a atividade 
inovadora na indústria (75,9% das empresas disseram isto), seguida de treinamento (59,7%) e 
aquisição de software (31,6%). Portanto, nem sempre um país conseguirá produzir todos os bens 
que as empresas precisam (ou mesmo a matéria prima). E a abertura para importações é importante 
por causa disto.  
 
Giambiagi também lembra que, se cada país se especializar na produção de alguns itens e fizer o 
que sabe fazer melhor, todos os países irão se beneficiar com o comércio exterior, pois um irá 
comprar de outro o que não produz mas precisa, e vice-versa. Guimarães (2015) lembra que leis que 
obrigam empresas nacionais a comprarem bens de produção também nacionais podem ser custosas 
para as empresas. Se as empresas estão importando é porque é melhor para elas isto do que comprar 
aqui dentro. Segundo Guimarães (2015), o “mensageiro da economia” é o preço; é ele que informa 
onde é melhor comprar. A única vantagem de comprar a preço maior seria desenvolver a empresa 
que vende (isto será tratado mais adiante, no capítulo sobre a industrialização no Brasil).  
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Mais adiante discutiremos quão ruim foi a reserva de mercado de itens de informática na década de 
80, quando o Brasil ficou muito atrasado nesta área por não poder importar tecnologias da 
informação. 
 
Assim como o comércio exterior ajuda no desenvolvimento econômico, a sua falta gera um 
resultado inverso. Foram muitos casos na história da Humanidade de nações bloqueando o comércio 
de outras para se fortalecerem ou para refrearem crescimento dos outros. Houve o famoso bloqueio 
de Napoleão contra Inglaterra para enfraquecê-la, que acabou gerando a vinda da família real para o 
Brasil. Mais tarde a Inglaterra impõe bloqueios contra navios alemães na 2ª guerra, o que também 
afetou o desenvolvimento do Brasil nesta época. E nesta mesma guerra, a Alemanha usa submarinos 
no Atlântico para bloquear carregamentos de armas e alimentos dos EUA para os aliados europeus.  
 
Um bloqueio comercial atrapalha o transporte de alimentos, armas ou máquinas, o que atrasa o 
desenvolvimento econômico do país de destino. Recentemente, tivemos o caso de Cuba que sofreu 
embargo econômico dos EUA e seus parceiros por estar associada à União Soviética. Mais 
recentemente ainda, o presidente de Cuba, Raul Castro, fez uma declaração afirmando que este 
embargo gerou miséria em Cuba e por isto então os dois países estão reatando relações comerciais.  
 
Uma das maneiras de punir um país que não siga as convenções internacionais (por exemplo, as 
regras da OMC) é justamente o embargo econômico, ou seja, não vender nada para este país e não 
comprar nada dele. O bloqueio comercial pode ser em relação a importações (impedindo um país de 
ter bens de produção ou de consumo) ou a exportações (impedindo um país de vender a outros). 
 
Mas o isolamento também pode acontecer por política do próprio país. A China antiga (pela metade 
do século XVII), se fechou para o comércio exterior. Os chineses tinham a mais avançada 
tecnologia de navegação mas abandonaram tudo e assim perderam a corrida pelos mares para os 
europeus (Ferguson, 2013b). 
 
Em outros casos, como o da Tasmânia, o isolamento foi geográfico. Lá, segundo Ridley (2014), 
foram perdidas inclusive tecnologias que seus ancestrais dominavam. Como a população diminuiu 
pelo isolamento, eles perderam tecnologias por falta de uso (necessidade de uso coletivo). Segundo 
Ridley (2014), isto não aconteceu na Terra do Fogo: “a diferença é que os fueguinos estavam em 
contato bastante frequente com outros povos do outro lado do estreito de Magalhães, de forma que 
podiam reaprender técnicas perdidas ou importar utensílios novos de tempos em tempos. Só era 
necessário um intruso ocasional do continente para impedir que a tecnologia deles regredisse.” 
 
Hoje em dia, isolamento geográfico ou politico não é mais desculpa. Com a globalização e o 
crescimento do comércio exterior, todos os países precisam desenvolver suas relações comerciais, 
como discutiremos a seguir.  
 

- O Início do Comércio 
 
O comércio exterior ajudou os primeiros povos na antiga Mesopotâmia, e Veneza e Constantinopla 
cresceram assim no meio da rota entre Europa e Ásia na Idade Medieval. E o bom não é só ficar 
parado esperando que comerciantes venham. Romanos e incas fizeram milhares de quilômetros de 
estrada para facilitar o comércio com regiões distantes. Fenícios expandiram seu comércio pelo 
Mediterrâneo.  
 
Para Ridley (2014), o comércio é um ato natural de reciprocidade, pois acontece entre tribos que se 
encontram pela primeira vez, sem precisarem conversar ou combinar a troca. Experimentos 
relatados por Ridley através de jogos simulados concluem que o comércio é uma alternativa natural 
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entre pessoas. E ele acontece para vantagens próprias e não por altruísmo. “A questão não é que o 
comércio ensine as pessoas a ser gentis; é que o comércio ensina as pessoas a admitir que o seu 
esclarecido interesse próprio se baseia em buscar cooperação. Aqui, então, se encontra uma pista 
para o atributo unicamente humano de ser capaz de negociar com estrangeiros, de estender a 
divisão do trabalho até para incluir inimigos.” 
 
Segundo Souza (2013), as crescentes produções na Idade Média, principalmente com burgueses e 
empreendedores de classe média, favoreceram o aparecimento de feiras para troca de mercadorias. 
Estas feiras foram acontecendo cada vez mais com pessoas de regiões distantes, tornando-se inter-
regionais. A falta de agricultura obrigou muitos povos a estabelecerem comércio com povos 
distantes, principalmente por meio marítimo, como os frísios e escandinavos. Já os ingleses 
voltaram-se para o comércio externo pressionados pelos excedentes de lã e grãos.  
A Alemanha medieval aproveitou o Rio Reno a partir do século XII, tendo dominado o comércio 
nos dois séculos seguintes 
 
Segundo Pinker (2013), o comércio entre países e cidades também ajudou a diminuir a violência. 
Este é um “clássico jogo de soma positiva na vida econômica é a troca de excedentes. Quando um 
agricultor tem mais grãos do que consegue comer, e um pastor tem mais leite do que deseja beber, 
pode ser vantajoso para ambos trocar trigo por leite. Todos saem ganhando.” 
 
As Cruzadas também favoreceram a expansão do comércio entre todas as regiões da Europa e 
também para a Ásia. Além de levar mercadorias e estabelecer entrepostos, os cruzados também 
aprenderam a consumir produtos desconhecidos, criando o hábito e o desejo de consumi-los (Souza, 
2013).  
 
As expansões marítimas e a conquista dos novos continentes também impulsionaram o comércio 
exterior e entre todos os povos.  
 
Mas para tudo isto acontecer era necessário ter confiança nas pessoas. E a confiança depende da 
reputação. Conforme Ridley (2014), “numa generalização ampla, quanto mais as pessoas confiam 
umas nas outras numa sociedade, mais próspera essa sociedade é, e o crescimento da confiança 
parece preceder o crescimento da renda.” É o que podemos ver na prática quando compramos de 
alguém via Mercado Livre. O nível de reputação de quem vende (ou mesmo de quem compra) 
permite decidir melhor de quem comprar (ou para quem vender). E a reputação é criada pelas outras 
pessoas (a própria pessoa não pode muda-la, apenas influenciar os demais com atos corretos).  
 
E isto funciona também para países. Por isto, há tantas empresas de consultoria calculando o risco 
de países. Ou seja, quão arriscado é fazer negócios com ou investir em ou comprar títulos de um 
determinado país.  
 

- O Comércio exterior cresceu no mundo todo após as Guerras Mundiais 
 
Talvez o grande momento de abertura do comércio globalizado tenha acontecido após o término da 
2ª guerra mundial. Entre 1945 e 1975, os chamados “trinta gloriosos”, houve crescimento 
econômico em toda parte do mundo. As nações capitalistas avançadas chegaram a crescer 3 vezes 
mais rápido que no período entre as guerras mundiais e 2 vezes mais rápido que o período anterior à 
1ª guerra (Frieden, 2008). O crescimento só foi barrado pela crise do Petróleo nos anos 70.  
 
Frieden detalha: “Em 1948, todas as nações industriais juntas (Europa Ocidental, América do 
Norte, Austrália, Nova Zelândia e Japão) produziam US$3,7 trilhões (expressos em dólares 
do ano 2000). Em 1973, a produção conjunta desses 21 países era de US$12,1 trilhões, um 
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crescimento de mais de três vezes.” 
 
Uma das mudanças mais significativa ocorreu a partir dos EUA. Segundo Frieden, antes da 2ª 
guerra mundial, os EUA trata os demais países com hostilidade e não tinham interesse nos 
mercados externos. Depois disto, passaram a importar produtos de todo o mundo (hoje são o país 
que mais importa) e também a exportar. Na década de 50, a quantidade de produtos comercializados 
pelos americanos era de 2 a 3 vezes maior que no período entreguerras. Tal mudança serviu também 
como catalisadora para crescimento na Europa ocidental e no Japão. Não eram só produtos que iam 
e vinham, mas também capital.  
 
Outra mudança foi com a redução de impostos sobre milhares de produtos. Segundo Frieden, a 
média das tarifas de importação na Europa e América do Norte em 1952 era metade do valor antes 
da guerra. A partir de 1967 a média caiu para 9%, quando antes estava entre 16 e 19% nos EUA, 
França, Alemanha e Reino Unido. Segundo Frieden ainda, “em 1973, a importância do comércio 
internacional para cada uma das economias da OCDE tornou-se de duas a três vezes maior do que 
em 1950. E para esses países, o comércio internacional também passou a ser mais importante do 
que durante o período anterior à Primeira Guerra Mundial. A Europa ocidental, por exemplo, 
exportava 16% de tudo o que produzia em 1913. Em 1950, a quantidade caiu para 9%, mas em 
1973 disparou atingindo 21%.” 
 
Durante a década de 1970, Coreia do Sul e Taiwan cresceram muito com exportações de 
brinquedos, roupas, móveis e outros manufaturados simples. Segundo Frieden, as “exportações 
coreanas saltaram de US$385 milhões, em 1970, para US$15 bilhões, em 1979, sendo 90% delas 
de bens manufaturados.” Eram ditaduras mas estavam apoiadas pelos EUA.  
 
Já Espanha, Portugal e Grécia tiveram mais dificuldades para ajustar suas economias e superar o 
legado econômico do fascismo. Segundo Frieden, quando “as ditaduras desses países deixaram o 
poder, eles se orientaram na direção da integração europeia: a Grécia se juntou à União Europeia 
(UE) em 1981; Espanha e Portugal em 1986. Isso acelerou a abertura econômica dessas nações. 
Embora em 1980 os dois países ibéricos negociassem muito menos com a UE do que com o 
restante do mundo, em 1990 o intercâmbio comercial com a UE havia praticamente quintuplicado 
e passou a ser duas vezes mais representativo que todas as outras atividades comerciais dessas 
nações. De fato, Irlanda, Espanha e Portugal estavam entre os participantes mais entusiasmados 
com a criação da União Econômica e Monetária (a Grécia ingressou mais tarde, a tempo para o 
lançamento do euro, em 2002).” 
 
Segundo Giambiagi e Além (2011), a partir de 1990, houve um processo acentuado de abertura da 
economia, com eliminação das barreiras não tarifárias e queda significativa das tarifas de 
importação.  
 
Naím (2013) complementa: “em 1990, as exportações e importações totais do mundo chegavam a 
39% da economia global; em 2010, já eram 56%. E entre 2000 e 2009, o valor total de 
mercadorias comercializadas entre os países quase duplicou, de 6,5 bilhões para 12,5 bilhões (em 
dólares atuais), segundo as Nações Unidas; as exportações totais de bens e serviços nesse período 
saltaram de 7,9 bilhões para 18,7 bilhões de dólares, segundo o FMI.” 
 
Segundo Frieden, um francês vendedor de conhaque chamado Jean Monnet foi crucial para um 
acontecimento extraordinário da era de Bretton Woods: a criação de um mercado comum na Europa 
Ocidental. Esta foi a origem da União Europeia que depois foi imitada pela criação de mercados 
comuns como Nafta (na América do Norte a partir de 1994) e Mercosul (na América do Sul a partir 
de 1991). Em 2009, a África também criou uma Zona de Livre Comércio com a união das 
organizações SADC, COMESA e EAC. 
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Segundo a Wikipédia, existem 3 modalidades principais de Zonas Livres de Comércio: 
• "União Aduaneira": consiste na adoção de uma tarifa externa comum e na livre circulação das 

mercadorias oriundas dos países associados; 
• "Mercado Comum": elimina tarifas alfandegárias e permite a livre circulação de pessoas, capital 

e mão-de-obra entre os países membros;  
• "União Econômica e Monetária": elimina tarifas alfandegárias, permite livre-circulação de 

cidadãos dos países membros e unifica a moeda em circulação entre esses países (ex. a União 
Europeia). 

 
Estas associações reforçaram o comércio entre países de uma mesma região, fazendo mais forte a 
própria região em relação ao restante do mundo. Há dúvidas se o Mercosul realmente ajudou o 
Brasil e a América Latina. 
 

- Países que cresceram com abertura 
 
Historicamente, há diversos casos de nações que cresceram com a abertura do comércio com outros 
países. Segundo Kindleberger (1976), os EUA cresceram entre 1790 e 1860 pelo aumento das suas 
exportações. Segundo Frieden, a Coreia do Sul, os Tigres Asiáticos (Taiwan, Singapura e Hong 
Kong e mais tarde Tailândia e Malásia) cresceram rapidamente vinculados à economia mundial. 
Eles souberam aproveitar as oportunidades para especialização orientadas às demandas dos países 
ricos por produtos baratos, além de atrair o capital estrangeiro para investimentos internos.  
 
Frieden lembra que Coreia do Sul e Taiwan começaram quase do zero, em meados dos anos 1950, 
depois de guerras civis devastadoras, e cresceram adotando políticas típicas de substituição de 
importações. A partir de 1960, incentivaram seus capitalistas a produzirem bens industriais para 
consumidores estrangeiros, em especial para os norte-americanos. Segundo Frieden, “esses 
governos utilizaram técnicas variadas para impulsionar as exportações, como empréstimos a custo 
baixo e isenção de impostos para os exportadores, e uma moeda muito fraca para tornar os 
produtos coreanos e taiwaneses artificialmente baratos. Ambos os governos continuaram a 
proteger suas indústrias, mas deram destaque à produção para exportação. Diferentemente da 
maior parte da América Latina e da África, as duas economias do Leste Asiático – bem como, e até 
mais, Hong Kong e Singapura – tinham menos recursos naturais exportáveis e menos escolha a 
não ser se beneficiar dos baixos salários para produzir manufaturados simples e vendê-los no 
exterior. A nova estratégia de desenvolvimento de industrialização orientada para a exportação 
(IOE) promoveu e subsidiou a manufatura voltada para os mercados estrangeiros.” 
 
Mas talvez o caso mais importante tenha sido os milagres alemão e japonês pós-guerra. Em menos 
de 10 anos, estes dois países já ocupavam 2º e 3º lugares na economia mundial graças à exportação 
para mercado norte-americano.  
 
Primeiro, Alemanha e Japão precisavam pagar dívidas da guerra e empréstimos de reconstrução 
com sua própria produção, mas o consumo interno (do próprio povo) não era grande. Os EUA 
aumentaram a demanda com a Guerra da Coreia a partir de 1950.  
 
Só para se ter um exemplo, conforme Frieden, “em 1948, as exportações da Alemanha Ocidental 
somavam mero um bilhão de dólares, o que pagava apenas por metade das importações do país. 
Em 1951, as exportações passaram a atingir US$4 bilhões, valor maior que o das importações 
necessárias para a nação. Levada pelas exportações, a produção industrial da Alemanha Ocidental 
quase triplicou durante os três anos do Plano Marshall.” 
 



99 
 

Segundo Ferguson (2011), “uma das principais razões para a crescente desigualdade internacional 
nas décadas de 1970 e 1980 foi, de fato, o protecionismo dos países menos desenvolvidos. Uma 
comparação entre o PIB per capita dos países em desenvolvimento mostra que as economias mais 
‘abertas’ cresceram a uma taxa anual de 4,5%, enquanto os países ‘fechados’ mal conseguiram 
0,7%... Muitos países pobres cercaram suas economias com uma desconcertante variedade de 
restrições que tendem a dificultar o comércio... os países que reduzem os empecilhos ao comércio 
têm muito maior probabilidade de conseguir um crescimento rápido do que os que tendem à 
autossuficiência.” 
 
Historicamente o Brasil teve seu início de abertura para o comércio exterior, em 1808, quando a 
família real veio e a Inglaterra impôs a abertura dos portos. Como já discutido antes, esta abertura 
fomentou o desenvolvimento no Brasil, não só por aumento de exportações e importações, mas 
também pela vinda de estrangeiros com capital e conhecimento.  
 

- Controle de exportações 
 
Apesar de o comércio exterior ser benéfico, principalmente quando se tem exportações, houve casos 
de países controlando exportações. Segundo Chang (2004), nos séculos XV e XVI, a Inglaterra 
vetava a exportação de lã bruta para incentivar a indústria nacional. Sua política dominante era 
exportar manufaturas e importar matéria prima. Até mesmo panos inacabados ou seja 
semimanufaturados eram proibidos de ser exportados. Isto gerou a ruína dos Países Baixos que 
dependiam desta matéria prima para suas produções.  
 
Por outro lado, segundo Frieden, a Inglaterra vendia a ideia de benefícios aos países que 
exportassem matéria prima para ela. Além disto, vendiam a ideia de que tais exportações poderiam 
acumular divisas para que estes países exportadores de matéria prima pudessem comprar muito 
mais manufaturados da própria Inglaterra. Entretanto, tais medidas geraram medo internamente de 
que este acúmulo de capital pudesse fomentar, nos países de matéria prima, indústrias que poderiam 
competir com as inglesas. Isto resultou em antipatia ao mercantilismo dentro do próprio país.  
 
Por isto tudo, a Inglaterra tinha políticas de dominação da economia das suas colônias e de 
intervenção em outras regiões, tudo para controlar e direcionar o comércio dos pequenos países a 
seu favor.  
 

- Mercado fechado – os casos de URSS, China e Coreia do Norte 
 
Como dito acima neste capítulo, a abertura do comércio exterior é ótimo para o desenvolvimento 
econômico de um país. Entretanto, tivemos 2 casos históricos de economias fechadas: China e a 
União Soviética. São 2 casos de histórias semelhantes: nestes dois países, o mercado fechado 
funcionou por muitos anos mas recentemente, seus governos tiveram que abrir o comércio exterior 
sob pena de falência. Segundo Ferguson (2009), os dois países mais populosos da Ásia se isolaram  
do mercado global dos anos 1950 até os anos 1970. 
 
Entretanto, como constatou Fukuyama, economias muito centralizadas conseguem atingir o nível de 
industrialização da Europa nos anos 1950, mas não conseguem depois criar uma economia 
complexa pós-industrial, na qual informação e inovação tecnológica são o principal fator. Por isto, 
tais economias (como a União Soviética e a China) precisam fazer a abertura.   
 
 



100 
 

O Caso da China 
 
Landes conta que a China já havia se isolado no final da Idade Média. Por isto a revolução 
industrial aconteceu na Inglaterra, como será discutido em detalhes mais adiante.  
 
Mais modernamente, o país se abriu novamente. Na década de 1930, Xangai estava entre as dez 
maiores cidades do mundo e muitos empreendedores enriqueceram ali. Nesta época, britânicos, 
franceses e americanos dividiam a cidade em setores próprios. Essa riqueza toda chegava junto com 
migrantes vindos de outras partes da China, muitos deles fugindo de confrontos nas regiões rurais 
desde meados do século XIX. O sistema ali era capitalista e o estilo de vida ocidental. A partir da 
entrada do comunismo em 1949, Xangai foi punida por seu estilo. A elite empreendedora foi 
exilada. Os recursos financeiros foram apropriados pelo governo. 
(http://viajeaqui.abril.com.br/materias/china-xangai?pw=2) 
 
Conforme Monteiro Neto (2005), desde a instalação do governo comunista, “o governo central da 
China exercia controle rígido sobre aproximadamente 90% das exportações, monopolizando as 
transações de um conjunto de mais de 3 mil commodities exportáveis.” 
 
Além disto, conforme Monteiro Neto (2005), “de 1952 a 1973, os Estados Unidos, em retaliação 
ao regime comunista chinês, impuseram um amplo embargo comercial, que incidiu também sobre 
viagens e transações financeiras; de 1960 em diante, a União Soviética fez o mesmo. A China 
cresceu mais devagar do que outras economias comunistas e menos que a média mundial.” 
 
Com o fim da Revolução Cultural de Mao Tsé-Tung, o novo líder Deng Xiaoping instalou a partir 
de 1979 uma política de reforma e abertura ao exterior com modernização. A partir da abertura, o 
ritmo de crescimento da economia chinesa estagnou em 9% ao ano. Mas os ventos ainda assim 
eram favoráveis. Nesta época, a China chegou a superar a Inglaterra e a França, ocupando o quarto 
lugar mundial atrás apenas de Estados Unidos, Alemanha e Japão, nos indicadores de comércio 
exterior (Couto, 2013). Em 1985, a burocracia estatal exercia controle apenas sobre cerca de 200 
produtos. (Monteiro Neto, 2005). Segundo Kissinger (2012), “no início da década de 1990, o 
volume total de comércio norte-americano com a China continental continuava sendo apenas 
metade do comércio americano com Taiwan. Perto do fim da década o comércio EUA-China 
quadruplicara, e as exportações chinesas para os Estados Unidos haviam crescido sete vezes”. 
Jiang e Zhu negociaram a entrada da China na OMC (ocorrida em 2001) e a participação integral na 
ordem econômica internacional. Conforme Guimarães (2015), com o fim do comunismo, “entre 
1978 e 1984, a produção agrícola na China cresceu mais de 60%.” 
 
Segundo Frieden, a “explosão de crescimento da China esteve intimamente relacionada à sua 
integração à economia mundial. As exportações chinesas subiram de US$ 20 bilhões para US$ 200 
bilhões em 20 anos. As exportações de manufaturados, de menos de US$ 10 bilhões para mais de 
US$ 170 bilhões. No fim da década de 1990, as empresas estrangeiras investiam US$35 bilhões 
anuais no gigante asiático. A China, cujo papel na economia mundial tinha sido pequeno antes da 
Primeira Guerra Mundial, e trivial durante os 50 anos de guerra civil e planejamento centralizado, 
estava naquele momento à beira de se tornar uma das maiores economias exportadoras do 
planeta.” 
 
 

O Caso da União Soviética (URSS) 
 
Conforme Amaral (2013), antes da revolução bolchevique a Rússia estava na miséria. Foi a Nova 
Política Econômica (NEP) que gerou uma rápida recuperação e um crescimento econômico 
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espetacular. O “capitalismo de estado” implantado durante a NEP consistia em, segundo Amaral 
(2013): 
"1 – Fazer concessões de forças produtivas soviéticas, por determinado prazo de tempo, para 
capitalistas nacionais e estrangeiros. 2 – Estimular cooperativas, em terras estatais, com liberdade 
para comercializar os produtos. 3 – Pagar comissões a capitalistas para que esses trabalhassem 
com comerciantes a serviço do Estado. 4 – Arrendar (alugar) forças produtivas para capitalistas 
nacionais e estrangeiros. 5 – Montar empresas mistas, associando capital estrangeiro a empresas 
soviéticas." 
 
Os 2 primeiros planos quinquenais (de 1928 a1937) transformaram a velha Rússia subdesenvolvida 
num país industrializado. Conforme Amaral ainda, o crescimento econômico médio durante os 
primeiros 5 anos foi de 13,2%, maior que o melhor crescimento mundial recente (10% da China). A 
média anual de crescimento durante o segundo plano quinquenal (1933-37) foi de 16,1%, e a média 
do terceiro plano estava em 12% ao ano, quando a invasão alemã interrompeu o crescimento em 
1941. Houve um aumento de 7 vezes de 1913 a 1940 na indústria soviética, o que elevou o país à 
terceira economia do mundo, atrás de EUA e Alemanha. No primeiro plano, a indústria privada foi 
reduzida de 0,6% a 0,07%, enquanto que a socialista cresceu.As terras coletivas cresceram até 65% 
do total em 1933. As cooperativas de camponeses (os Kolkoses) cresceram de 3,4% para 73,9%. 
Amaral chega a concluir que, em uma década, a URSS havia se desenvolvido o mesmo que a 
Inglaterra  em um século de economia aberta. 
 
Segundo Coelho (1997), os fatores que explicam o crescimento da URSS como um mercado 
fechado indicam a “erradicação do capitalismo e da propriedade privada, a nacionalização dos 
principais meios de produção e de troca, o monopólio do comércio exterior e o planejamento 
centralizado a partir do Estado.” Nas palavras de Coelho: “Na primeira metade do Século XX e no 
seu terceiro quartil, o planejamento a partir do Estado demonstrou conferir a um país maior 
eficiência macroeconômica em função da alocação centralizada dos recursos para áreas 
consideradas essenciais e prioritárias.” 
 
Mas nunca houve um isolamento total. A URSS tinha comércio com vizinhos e outros países 
comunistas como a China. Segundo Amaral (2013), o próprio Lênin sabia que era necessário ter 
contatos com o mundo capitalista, no que chamava uma “coexistência pacífica” com os mesmos. 
 
Por isto, o comércio exterior nunca esteve totalmente fechado. Durante a década de 70, o comércio 
entre norte-americanos e soviéticos chegou a crescer oito vezes (Coelho, 1997). Os soviéticos 
importavam cereais e exportavam petróleo e gás, valendo-se especialmente dos altos preços e 
controles impostos pela OPEP. Nas palavras de Coelho: “O comércio exterior era visto como um 
mal necessário. As exportações representavam um sacrifício do uso interno e deviam se limitar ao 
mínimo necessário para pagar pelas importações. As importações, por sua vez, deveriam ser 
minimizadas para não ensejar a dependência econômica e estratégica de regimes antagônicos e 
não-confiáveis. Exportações e importações eram centralizadas em alguns poucos conglomerados 
de comércio exterior. Dessa forma, as empresas que produziam para exportação ou utilizavam 
insumos importados não tinham contato com o resto do mundo, e não conheciam os mercados 
externos nem os preços internacionais, mas entregavam/recebiam bens a/de conglomerados 
segundo o estipulado nos contratos baseados no Plano Plurianual. Partindo-se da premissa de que 
os mercados externos eram inerentemente instáveis (enquanto os preços internos eram fixos e 
previsíveis), buscava-se isolar a economia interna das flutuações advindas de operações com o 
exterior.” 
 
Conforme Rodrigues (2006), “o governo soviético permitiu certo espaço aos capitais privados na 
indústria e no comércio, permanecendo o Estado com a propriedade das grandes empresas 
industriais, dos transportes, dos bancos, dos meios de comunicação e com o monopólio do 
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comércio exterior... O crescimento da produção agrícola, já a partir de 1922, mostrou o acerto da 
opção. Com o novo relaxamento, os camponeses sentiram-se estimulados e a recuperação 
econômica, mesmo ainda calcada em técnicas e instrumentos rudimentares de trabalho sobre a 
terra, fez deslanchar a produção de cereais, um setor absolutamente essencial para suprir as 
necessidades alimentares do país. Os rebanhos e a oferta de produtos de origem animal também 
voltaram a crescer. A partir de 1923, com o impulso originado nos campos, a indústria, por sua 
vez, reanimou-se. Até 1926 iria atingir o mesmo nível de antes da Primeira Guerra, ainda que com 
muita desigualdade.” 
 
Conforme Amaral (2013), a NEP também previa a captação de recursos no exterior, porém este não 
foi muito significativo. Por exemplo, nos anos 1924-1925, somente pouco mais de 4 mil operários 
trabalhavam nas 13 empresas que receberam licenças, e em 1928, estas empresas só contribuíam 
com 0,6% da produção industrial do país.  
 
Entretanto, o mercado fechado trouxe outros problemas. Um deles foi o atraso tecnológico e 
industrial em alguns setores. A produção agrícola crescia mas a indústria de bens não tanto, pois a 
prioridade era dada à indústria de bens de base (Amaral, 2013). Os salários eram baixo, com pouco 
poder compra. Amaral comenta que anti-comunistas afirmavam na época que "o salário real médio 
dos trabalhadores soviéticos, em 1940, era de 52 a 57% do salário real médio de 1928", e que, 
segundo a Organização Internacional do Trabalho, pela paridade de compra de comida, "o salário 
médio dos soviéticos em 1927 equivalia a metade do salário médio do trabalhador britânico e um 
quarto do norte-americano. Em 1937, teria caído respectivamente para um quarto e um sétimo." 
 
O problema que se seguiu foi o desabastecimento interno. Segundo Coelho, a “produção de bens de 
consumo vinha sendo negligenciada, a ponto de o apoio popular às reformas conter muita 
esperança de que as reformas trouxessem rapidamente abundância de bens de consumo popular 
(por exemplo, guarda-chuvas, roupas bem-feitas e de padrões bonitos; calçados, temperos 
culinários e preservativos).” 
 
Além disto, conforme Amaral (2013), a burocracia engoliu a gestão. O forte do país, que era a sua 
força de trabalho na agricultura e na indústria, foi desfalcada porque bons trabalhadores eram 
obrigados a assumir cargos de administração. Além disto, a teoria era deixada de lado devido a 
tarefas burocráticas. Conforme Amaral ainda, "os soviéticos tinham educação, saúde e moradia 
garantidos pelo Estado, garantia de emprego e de conviver em um país com baixa criminalidade, o 
que já era mais do que suficiente para superar em mais de sete vezes o poder de compra dos 
trabalhadores estadunidenses." Entretanto, a qualidade destes serviços começou a decair devido à 
burocracia e corrupção. Além disto, a falta de liberdades ia apertando o povo. As discussões 
teóricas foram substituídas pela imposição ideológica. 
 
Em 1991, a URSS se dissolveu. Alguns países do grupo queriam a independência (aqueles com 
histórias prévias como nação independente), mas outros (os mais atrasados) temiam não receber 
mais os repasses do governo central. Os países bálticos, mais ligados aos europeus ocidentais e 
incorporados à URSS mais recentemente queriam a separação e não sofreram tanto com a transição. 
As novas nações independentes estabeleceram laços comerciais e uma interdependência econômica, 
seguindo a especialização de cada um. Entretanto, esta mesma especialização dificultou romper 
algumas ligações e a inserção de cada uma no modelo global (Coelho, 1997). 
 
Segundo Coelho ainda, “o acesso ao comércio exterior era dificultado por vários fatores, entre os 
quais (a) a falta de experiência em lidar com as complexidades do mercado internacional; (b) a 
deficiente qualidade dos produtos industriais exportáveis, em relação àqueles produzidos pela 
concorrência externa; (c) a proteção dos principais mercados potenciais — especialmente a União 
Europeia — em relação a produtos agrícolas e matérias-primas; e (d) a interdependência 
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[mencionada antes], que dificultava a obtenção de excedentes que pudessem ser exportados para 
países de moeda forte.” As modificações econômicas incluíam a descentralização econômica com o 
autofinanciamento empresarial (permissão para retenção de lucros mas sem financiamentos do 
governo), liberação de preços (com consequente aumento da inflação)  
 
O comércio exterior, pós-separação, ainda continua dependente do Estado. Houve diminuição nas 
exportações de armas e redução no comércio com vizinhos com o fim do Conselho de Cooperação 
Econômica Mútua (COMECON). Isto fez com que os privilégios de comércio entre os vizinhos ou 
parceiros do grupo fossem eliminados (principalmente o ato de vender abaixo do preço do mercado 
mundial) e novos laços econômicos foram firmados com acordos bilaterais. Para os produtores 
agrícolas, as medidas foram boas porque vendiam a preços baixos que quase não cobriam os custos, 
exigindo cada vez mais empréstimos bancários. A abertura a mercados externos trouxe melhores 
preços e novos mercados (Coelho, 1997). 
 
Para Rodrigues (2006), as causas da dissolução da URSS podem ser resumidas a seguir:  
 
“a) o atraso material e cultural da velha Rússia para iniciar a construção do socialismo;  
b) o isolamento da Revolução Russa, fruto, entre outros fatores, do reformismo político que 
paralisou a classe operária no Ocidente;  
c) as agressões militares que a URSS sofreu, com suas imensas perdas humanas e os custos 
insuportáveis de defesa, derivados da ameaça permanente que vinha do exterior, que contribuíram 
para exauri-la economicamente;  
d) a natureza ditatorial do sistema político, como elemento central, que se pôde acelerar a 
industrialização e a modernização em uma primeira fase, trouxe imensos prejuízos humanos por 
outro e funcionou a partir de certo ponto no tempo como uma trava à continuidade do 
desenvolvimento da economia e da sociedade;  
e) o esgotamento do modelo extensivo de crescimento na virada para os anos 70, a desaceleração 
econômica que chega à estagnação no início dos anos 80 e o acentuado atraso tecnológico em 
relação ao mundo capitalista, verificado já na década de 70;  
f) As grandes transformações sociais, culturais e comportamentais ocorridas no mundo e na URSS, 
a Revolução da Informação e as mobilizações democráticas em todo Leste Europeu, que erodiram 
as fundações do sistema soviético;  
g) A Perestroika, que como programa de reformas acelerou a democratização do regime político, 
levando à desagregação do velho mecanismo burocrático de planejamento e gestão estatais da 
economia, o que por sua vez gerou caos;  
h) As mobilizações nacionalistas e a ofensiva restauracionista selaram a desagregação do sistema 
soviético.” 
 
Para Stigltiz (2002), entretanto, o capitalismo tem sido pior que o previsto. A Rússia atual possui 
uma classe média devastada e um capitalismo liderado por mafiosos. Há mais pobreza e menos 
renda que na época do Comunismo. O petróleo é o principal produto de exportação mas está 
perdendo valor no mercado mundial. A transição para a Economia de Mercado foi feita sem 
instituições fundamentais (por exemplo, um mercado de ações com regulamentações) e com muita 
desigualdade, principalmente porque os novos empresários se valeram de privilégios do antigo 
sistema, e aproveitaram a infraestrutura do governo e o monopólio para acumular lucros. As 
privatizações favoreceram uma elite antiga e dominadora. O desemprego hoje é um fantasma (no 
antigo sistema, não havia desemprego). Stiglitz (2002) critica a forma como a transição foi feita, de 
forma muito rápida e apoiada pelo FMI sem cuidados básicos.  
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O Caso da Coreia do Norte 
 
Conforme Demick (2013), nas duas primeiras décadas após a separação das duas Coreias, em 1945, 
o norte comunista era mais rico que o sul capitalista. Ali também houve um milagre econômico 
(como na Rússia no início do comunismo). Apesar de terras pouco cultiváveis, a população não 
passava mais fome, especialmente depois de perde 70% das moradias na guerra e outros tantos 
recursos da sua infraestrutura. Em 1949, chegou a ser o primeiro país asiático a eliminar o 
analfabetismo.  
 
Entretanto, com o colapso da União Soviética na década de 90, o declínio norte-coreano começou. 
A URSS fornecia petróleo barato mas depois passou a cobrar. Isto literalmente escureceu a Coreia 
do Norte. Além disto, esta era muito depende de seus vizinhos comunistas (Tchecoslováquia, 
Alemanha Oriental e China) para ter comida, fertilizantes, medicamentos, equipamentos industriais 
e veículos (tudo subsidiado). Sem matérias primas e energia, não conseguia manter suas fábricas e 
por isto não conseguia exportar. Então não entrava dinheiro. Até mesmo o setor agrícola era 
atrasado e dependente de recursos externos, o que gerou fome (e até hoje continua, apesar de apenas 
23 milhões de habitantes).  
 
Boa parte do milagre econômico divulgado internacionalmente eram propagandas enganosas. O 
governo não publicava estatísticas econômicas e funcionários fraudavam relatórios, iludindo turistas 
e seus próprios cidadãos.  
 
Para aumentar ainda mais a miséria, grande parte dos recursos são gastos com o exército. O 
orçamento de defesa consome 25% do PIB (contra 5% em média de países industrializados).  
 
A falta de liberdades tem tornando o povo cada vez mais descontente com o governo e muitos 
planejam sair do país (alguns conseguiram fugindo).  
 
Até mesmo o comunismo está implodindo. Todos os gêneros básicos são produzidos em fazendas 
coletivas e o Estado fica com toda a colheita. Algumas pequenas porções são retornadas aos 
agricultores. Quando a colheita é sofrida, os próprios produtores sonegam parte da produção para 
não passar fome. Muitos se dedicam mais a suas hortas privadas, próximas dos seus lares. Estas 
produzem mais que as terras coletivas.  
 
Em 1995, a renda per capita caiu para 719 dólares, tendo já alcançado 2460 dólares em 1991. As 
exportações de mercadorias caíram de 2 bilhões de dólares para cerca de 800 milhões de dólares. 
Em 2001, havia uma estimava de que 100 mil norte-coreanos já haviam fugido para a China e uma 
pequena parcela para a Coreia do Sul.  
 
Seu líder, Kim Jong-il, ainda conduz a economia do mesmo modo que seu pai fez nos anos 1950, 
abolindo as poucas reformas liberais, proibindo ambulantes, impondo que jovens trabalhem em 
fábricas estatais mesmo sem receber salários e estabelecendo restrições quanto ao que pode ser 
comprado e vendido. 
 

- Controle da importação 
 
Apesar de o comércio exterior ser um dos fatores de enriquecimento para os países, isto se dá 
principalmente através de exportações. A questão da balança comercial (equilíbrio entre 
exportações e importações) será discutida mais adiante, mas já podemos adiantar que muitos países 
fizeram controles de suas importações para manterem suas reservas (e riquezas).  
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O livro de Chang (2004) é o que melhor trata desta questão, com inúmeros detalhes. Por exemplo, 
Japão e Coreia pós-guerra estabeleceram políticas de controle do "consumo de luxo" para evitar 
importações. Além disto, incentivavam o consumo de produtos nacionais para estimular as 
indústrias locais.  
 
Já comentamos antes (e Chang confirma) que a política dominante da Inglaterra era exportar 
manufaturas e importar matéria prima. E para isto colocava barreiras tarifárias às importações. Em 
1848 havia 1.146 produtos tributados desta forma. Na década de 1850, houve a liberação (laissez-
faire imposto pelo governo), e em 1860 apenas 48 produtos estavam tributados. Mas as tarifas 
foram restituídas em 1880, 1903 e 1932.  
 
Segundo Chang, também os EUA usaram proteção por tarifas. Estes 2 países (EUA e Inglaterra) 
foram os que mais usaram proteção tarifária. A Inglaterra só aderiu ao livre cambismo em meados 
do século XIX quando já tinha hegemonia industrial. Entre 1721 e 1846, eles definiram subsídios à 
exportação e reduziram os impostos de importação de insumos para exportação. Por outro lado, o 
Japão, por exemplo, recebeu uma imposição para não usar proteção tarifária (as taxas deveriam ser 
inferiores a 5%). Outros tantos países também foram obrigados a aceitar estes tratados desiguais 
impostos pelos países ricos (principalmente Inglaterra), entre eles China e Brasil.  
 
Atualmente a OMC impede políticas restritivas de importação ou subsídios para exportação, mas 
seus acordos hoje se assemelham aos tratados desiguais de antigamente. Mas só para se ter uma 
ideia, depois do acordo com a OMC, o Brasil baixou sua tarifa trade-eighted de 41% para 27% 
(conforme Chang, 2004).  
 
Outro indicador destas imposições (conforme Naím, 2013), é que, em 1990, “o imposto médio que 
os países impunham às importações era de 23,9% (variando de 38,6% em economias de baixa 
renda até 9,3% nos países ricos da OCDE). Em 2007, havia caído para 8,8% no mundo todo, 
oscilando de 12% em países de baixa renda a minúsculos 2,9% entre os membros da OCDE. Nem a 
crise econômica de 2008 conseguiu reverter a tendência.” 
 

- Como o comércio exterior se desenvolve 
 
Coutinho et al. (2005) lembram a teoria de Linder de que o comércio de produtos industrializados é 
maior entre países com níveis de renda semelhantes. Segundo Coutinho et al. também, essa 
conclusão é contrária ao modelo de Heckscher-Ohlin, que prevê um maior potencial de comércio 
entre países com diferentes níveis de renda per capita. 
 
Coutinho et al. também lembram a teoria de Adam Smith sobre as vantagens absolutas como a base 
do comércio internacional: “A vantagem absoluta de um país na produção de um bem resulta de 
uma maior produtividade, ou seja, da utilização de uma menor quantidade de insumo para 
produzir esse bem enfrentando menores custos. O autor postulou que nem sempre é necessário que 
um país obtenha excedentes de comércio exterior para que as trocas comerciais internacionais 
sejam vantajosas, e que as trocas voluntárias entre países podem beneficiar todos os envolvidos na 
operação.” 
 
Coutinho et al. também lembram que David Ricardo aprimorou essa teoria estendendo a 
possibilidade de ganhos de comércio também para países que não possuem vantagens absolutas em 
relação a outros: “não é o princípio da vantagem absoluta que determina a direção e a 
possibilidade de se beneficiar do comércio, mas a vantagem comparativa.”  
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Nas palavras de Coutinho et al.: “A vantagem comparativa reflete o custo de oportunidade relativa, 
isto é, a relação entre as quantidades de um determinado bem que dois países precisam deixar de 
produzir para focar sua produção em outro bem. Segundo a teoria ricardiana, as vantagens 
comparativas, também denominadas vantagens relativas, são oriundas das diferenças de 
produtividade do fator trabalho para distintos bens. Ele as atribui à distinção no clima e no 
ambiente de cada nação. Os países deveriam se especializar em bens nos quais tivessem vantagem 
comparativa, aumentando sua produção doméstica. Assim, a produção que não fosse vendida no 
mercado doméstico de um país deveria ser exportada. Os outros bens seriam adquiridos no 
mercado internacional a um preço menor que o de produzi-los internamente. Dessa forma, o 
comércio seria benéfico para todos.” Mais adiante discutiremos as vantagens comparativas como 
fator de diferença entre o Brasil e outras nações.  
 
Em suma, a vantagem comparativa de um país na produção de um produto X sobre os demais países 
pode fortalecer as exportações do produto X. Por outro lado, as barreiras tarifárias podem inibir 
alguns países de importarem o produto X, e as diferenças de riquezas entre países podem definir 
quais relações são mais vantajosas. Além disto, o poderio de um país sobre outros pode determinar 
que produtos devem ser produzidos num país para exportação para outros (como fez a Inglaterra 
durante muito tempo) ou mesmo impor preços globais.  
 

- Como fazer a abertura comercial 
 
Conforme Lacerda et al., a “maioria dos analistas, porém, pautando-se pelas experiências de Chile 
e Argentina na década de 1970, recomenda, em primeiro lugar, a liberalização do mercado de 
bens, para, apenas depois, liberalizar o mercado de capitais, especialmente no que se refere às 
restrições sobre o fluxo de capitais externos“. A questão da abertura para o capital externo será 
discutida mais adiante em capítulo próprio sobre isto.  
 
Em relação à abertura do mercado de bens, houve casos históricos no Brasil em que isto não foi 
bem sucedido. Como Lacerda e outros nos lembram, na “década de 1980, grande parte dos setores 
da economia brasileira encontrava-se em atraso tecnológico em comparação com os padrões 
internacionais. Esse atraso se manifestava tanto na obsolescência das máquinas e equipamentos 
quanto nos métodos administrativogerenciais e nas relações capital-trabalho.” Nesta mesma época 
tivemos a reserva de mercado dos itens de informática. Abrir o mercado para produtos estrangeiros 
nos setores onde empresas nacionais não possam competir resulta na morte das empresas.   
 
No caso das exportações, é fator de riqueza para um país poder vender para outros países. Como 
Frieden nos lembra, os países do Leste Asiático (Japão, Coreia do Sul e Taiwan) optaram pela 
industrialização orientada à exportação e foi o que lhes permitiu crescer rapidamente (processo de 
catch-up). Mas umas das vantagens adquiridas por eles é que o mercado norte-americano estava 
ávido por produtos eletrônicos de baixo custo e se abriu francamente para estes países. Segundo 
Frieden, o resultado foi ótimo: “Entre 1950 e 1973, as exportações de Taiwan e da Coreia do Sul 
atingiram um crescimento anual de 20% e 16%, respectivamente, e a renda por pessoa dos dois 
países no mesmo período, de 6% e 5% ao ano. Em 1950, os dois países do Leste Asiático eram 
mais pobres que as Filipinas, Marrocos e Gana; em 1973 tornaram-se de duas a três vezes mais 
ricos.” 
 

- O problema de depender do comércio exterior (das exportações) 
 
O problema de ficar dependente do comércio exterior (exportações) para crescimento da economia 
é que o país fica dependente também de eventos do mundo exterior (Kindleberger, 1976). Em 
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especial, para os países exportadores de commodities e recursos extrativos naturais, a variação 
sazonal ou climática afeta em muito a produção e consequente exportação. Mais adiante 
discutiremos esta questão ao falar do Brasil com vocação agrícola.  
 
Além deste problema fenomenológico, há limitações para quem exporta matéria prima 
(principalmente bruta), pois em geral os países compram mais manufaturados (Kindleberger, 1976).  
 
A questão crucial para quem depende das exportações é ter mercados estáveis. Isto pode ser 
conseguido com acordos bilaterais (discutido adiante neste mesmo capítulo) ou por associações de 
grupos de países (como já falamos antes da Comunidade Europeia, Nafta e Mercosul).  
 
Um dos erros é ficar muito focado num único parceiro, como o Brasil historicamente dependente de 
compras de Inglaterra e EUA. Foi também o problema dos países da antiga União Soviética, logo 
após a separação, como discutimos antes neste capítulo.  
 
É preciso diversificar. Jared Diamond (no livro “Colapso”) lembra que “muitas sociedades 
dependem até certo ponto de vizinhos amistosos, seja para importar bens essenciais (como as 
importações de petróleo feitas pelos EUA, e as importações de petróleo, madeira e frutos do mar, 
feitas pelo Japão), seja para manter laços culturais que emprestem coesão à sociedade (como a 
identidade cultural da Austrália, até recentemente importada da Inglaterra). Daí o risco de que, 
caso o seu parceiro comercial venha a se enfraquecer por algum motivo (incluindo dano 
ambiental) e não possa mais fornecer a importação essencial ou o laço cultural, a sua própria 
sociedade possa acabar se enfraquecendo.” 
 

- A abertura do comércio exterior pode ser ruim 
 
Em momento anterior neste livro, já comentamos que a Inglaterra proibiu a exportação de lã em 
natura. Mas também em 1750, a mesma Inglaterra promulgou uma lei proibindo a exportação de 
ferramentas e utensílios e também a saída de especialistas (Chang, 2004). 
 
No pensamento da época, exportar produtos chave, que permitissem outros países produzirem 
produtos semelhantes para competir, era ruim (era como vender por pouco o segredo do sucesso). 
 
Mas quem não podia produzir, exportava matéria prima. Se pudesse produzir manufaturados, o país 
faria “em casa” e não exportaria a matéria prima.  
 
Além disto, a abertura também pode ser ruim quando há mais importações que exportações. Além 
de gerar a saída de divisas do país, a balança comercial negativa (ou a entrada de muitos produtos 
importados) pode inibir o empreendedorismo interno. Stiglitz (2002) lembra o caso da Rússia em 
1992, quando havia muitas lojas com produtos importados mas poucos produtos nacionais.  
 
Stiglitz (2007) alerta lembrando da chamada Doença Holandesa, que acontece quando o influxo de 
pagamentos eleva o câmbio e as empresas nacionais não conseguem competir no preço. Portanto, 
não se deve converter tudo para moeda local e é saudável manter um certo nível de importações ou 
então manter reservas no exterior. 
 
Hoje o mundo globalizado está reorientando as produções e exportações de cada país conforme as 
vantagens comparativas de cada região (discutiremos estas vantagens num capítulo à parte mais 
adiante). Se antigamente, o bom para a riqueza de um país era importar matéria prima e exportar 
manufaturados, hoje a produção se desloca para conhecimento (como discutiremos adiante em outro 
capítulo). Países ricos se preocupam hoje não mais em ter indústrias (fazer manufaturados) mas em 



108 
 

deter conhecimento (know-how) sobre os meios de produção, além de produzir marcas e patentes 
(os ativos mais valiosos de uma empresa atualmente, como discutiremos adiante).  
 
Portanto, os países procuram estabelecer políticas para não “vender” sua vantagem comparativa 
potencial, com o intuito de definir uma espécie de monopólio.  
 

- Ranking de países com maior liberdade de comércio 
 
A Heritage Foundation, dos EUA, criou um ranking ou índice sobre a liberdade econômica dos 
países, o “Index of Economic Freedom” (http://www.heritage.org/index/). 
 
Um dos indicadores diz respeito à liberdade de comércio (Trade Freedom), avaliando as barreiras 
tarifárias e não tarifárias que afetam importações e exportações.  
 
Os gráficos Gráfico 2 e Gráfico 3 comparam est indicador em 6 países ao longo do tempo (metade 
da década de 90 até os dias atuais). Os países foram escolhidos por suas semelhanças.  
 
Aqui podemos ver que o Brasil tem um histórico de crescimento muito parecido com a média 
mundial (linha preta no primeiro gráfico). A Rússia, a partir da sua abertura, também teve um ritmo 
parecido, com queda acentuada em 2008 por questões políticas internas. A China, que começou o 
período muito fechada (reflexo ainda da governança socialista), teve uma rápida e acentuada 
abertura, igualando-se aos demais no final do período.  
 
Pelo segundo gráfico, podemos ver que Cuba é o país (destes analisados) com menor abertura. E já 
comentamos antes como isto afetou negativamente sua economia. Turquia tem um histórico 
semelhante ao Brasil e o México, apesar de hoje estar no mesmo nível, teve quedas acentuadas 
durante o período.  
 
 

Gráfico 2: Índice de liberdade de comércio: Brasil x Rússia x China 

 
 
 

Gráfico 3: Índice de liberdade de comércio: Cuba x Turquia x México 



109 
 

 
 
 
Os países ricos aparecem nos gráficos Gráfico 4 e Gráfico 5. EUA e Reino Unido, grandes 
defensores da liberdade econômica, estão bem acima da Alemanha e da média mundial. O grande 
campeão é Hong Kong. Japão tem um histórico parecido com Alemanha. Apesar de o período do 
gráfico não mostrar os anos logo após a 2ª guerra, é dali que eles partem com políticas semelhantes 
(como já discutimos antes e como será lembrando em vários outros capítulos deste livro). E a 
França aparece com histórico parecido com a média mundial, sem destaque, talvez pela sua 
histórica defesa de privilégios de elites.  
 
 

Gráfico 4: Índice de liberdade de comércio: EUA x Reino Unido x Alemanha 

 
 
 

Gráfico 5: Índice de liberdade de comércio: França x Japão x Hong Kong 
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CAPITAL ESTRANGEIRO – É BOM OU RUIM ? 
 
Neste capítulo falaremos da importância do capital para a riqueza das nações. Em especial, o foco 
está em como os países se tornam ricos ao atrair recursos estrangeiros. Apesar dos benefícios, 
também discutiremos os malefícios que o capital estrangeiro pode fazer a um país.  
 

- Importância do Capital 
 
Capital é ponto central e estratégico para o desenvolvimento econômico em qualquer região ou 
época. No Império Romano, permitiu financiar os exércitos (mesmo que gerando inflação). Durante 
a Idade Média, financiou o Renascimento. Foi o capital do Plano Marshall que permitiu Europa se 
levantar após a 2ª guerra. Foi o que fez os EUA grandes até hoje, emprestando dinheiro durante e 
após as grandes guerras. Lembremos da década de 20, de ouro para os EUA: havia dinheiro 
sobrando para investir em desenvolvimento interno e para emprestar para fora. 
 
Foi o dinheiro que ajudou a criar infraestrutura nos países colônias e financiar o crescimento. Foi a 
raiz do nascimento do Vale do Silício. Foram judeus exilados que ajudaram países com seu capital. 
E assim por diante como já demos vários exemplos até aqui neste livro.  
 
Não foi a população mas o dinheiro que permitiu à China este crescimento rápido nos últimos anos: 
os investimentos saltaram de 35% para quase 50% do PIB, patamar sem precedentes em qualquer 
outro país importante, conforme Constantino (2012). Segundo Yueh (2015), o crescimento do PIB 
da China seria de 0,43% a 1% menor por ano se não fosse o capital estrangeiro ter entrado via joint 
ventures, trazendo tecnologias e conhecimento. Dos 8,5% de crescimento, 4,2% vieram da 
acumulação de capital (mais do que pela produtividade).   
 
Segundo Piketty (2014), “a importância global do capital neste início de século XXI não é muito 
diferente do que no século XVIII. Somente a forma mudou: se antes o capital era fundiário, ele 
tornou-se imobiliário, industrial e financeiro.” Como Kindleberger (1976) nos diz: o capital pode 
substituir a terra; por exemplo, podemos extrair água do mar desde que tenhamos capital. E mais, 
podemos fazer chover.  
 
Dizem que o dinheiro não se reproduz. Mas muitas das maiores empresas do mundo são financeiras, 
como se pode ver nas listas de Forbes e Fortune.   
 
Alguns países atraem dinheiro enquanto que outros vão em busca de locais para colocar o dinheiro. 
Muitos países vivem de guardar o dinheiro dos outros, são os chamados paraísos fiscais (porque não 
fazem muitas perguntas sobre origem do dinheiro, sobre o dono, etc.).  
 
Algumas empresas e investidores pessoas físicas buscam empresas estrangeiras para investir.  
 
Segundo Frieden, os industriais norte-americanos rodaram “o mundo em busca de oportunidades 
rentáveis de investimentos – não empréstimos, mas investimentos “diretos” em filiais de 
empresas e outras subsidiárias. Empresas norte-americanas investiram mais de US$5 bilhões 
no decorrer da década de 1920. No fim desse período, as empresas norte-americanas já 
estavam bem-estabelecidas em todas as principais economias e também em muitas das nações 
menores. Até mesmo os bancos comerciais norte-americanos, os quais antes da lei de 1913 do 
Federal Reserved eram proibidos de operar fora do país, se aproveitaram da nova situação e 
no fim de 1920 já possuíam cerca de 200 sedes no exterior.” 
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Hoje vemos diversas empresas multi ou transnacionais. Até mesmo as principais e tradicionais 
empresas brasileiras precisam atrair investidores estrangeiros.  
 
Conforme Naím (2013), o volume dos investimentos estrangeiros diretos cresceram de 6,5% em 
1980 para colossais 30% em 2010 do total da economia mundial. Em 2012, segundo Naím ainda, 
“mais de 4 bilhões de dólares mudaram de mãos pelas fronteiras internacionais todos os dias.” 
 
Mais adiante neste capítulo, falaremos de países investindo dinheiro em outros países e também 
sobre o capital de risco.  
 

- Como o capital estrangeiro entra num país ? 
 
Conforme Kindleberger (1976), as principais formas para obter capital estrangeiro são através de: 
- investimento direto (em empresas como sócios ou em ações da empresa); 
- títulos governamentais;  
- agências internacionais (BIRD, BID), como financiamento (podem incidir juros); 
- empréstimos (com bancos privados ou de governos);  
- donativos governamentais; 
- excedentes agrícolas. 
 
Por outro lado, o que afugente o Capital: remuneração baixa, risco alto, instabilidade econômica, 
ditaduras e falta de direitos.  
 

- Capital de risco 
 
Um destes incentivos para desenvolvimento das empresas vem do capital de risco, ou seja, 
investidores com capital que preferem os ganhos potenciais de uma empresa a juros de mercado em 
aplicações financeiras.  
 
Conforme informações do Infomoney de março de 2015, no Brasil há 100 bilhões de dólares de 
capital para investimento enquanto que nos EUA a quantia é 20 vezes maior. Da mesma forma, o % 
do PIB investido é bem menor. Na mesma reportagem, há um gráfico apresentando o montante de 
investimentos ao longo do tempo. Pode-se ver que crises internacionais e instabilidade econômica 
afugentam capital, enquanto que o Plano Real e estabilidade nos primeiros governos do PT 
aumentaram os investimentos no Brasil 
(http://startse.infomoney.com.br/portal/2015/03/04/10947/capital-de-risco-no-brasil-est-s-
comeando). 
 
Em 2014, o capital investido por anjos no Brasil cresceu 11%, dados apresentados na 3ª 
Conferência Nacional de Investimento Anjo, promovida pela Anjos do Brasil. Na mesma fonte, 
tem-se que o número de investidores anjos teve um crescimento de 9%, totalizando 7.060 pessoas. 
Já o valor médio de investimento por investidor passou de 96 mil reais para 97,5 mil reais, cerca de 
2% naquele ano, com um potencial de investimento de 2,9 bilhões de reais para os dois anos 
seguintes (http://exame.abril.com.br/pme/noticias/investimento-anjo-no-brasil-cresce-11-em-2014). 
 
O investidor anjo Fernando Campos deu entrevista ao Infomoney explicando como decide onde e 
quanto investir: (http://startse.infomoney.com.br/portal/2015/04/23/11689/veja-como-os-principais-
investidores-anjo-do-brasil-calculam-o-valuation-de-uma-startup/) 
“Basicamente iniciamos o processo tentando definir o valor da empresa em seu ano de saída do 
investimento, digamos 5 anos. Pegamos o resultado estimado pela mesma e utilizamos médias de 
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mercado para estimar seu valor, neste caso um múltiplo do EBITDA esperado. Em seguida, 
calculamos quanto nós, investidores, esperamos obter com esse investimento nestes 5 anos. Se 
esperamos ter um retorno de 50% ao ano, nossos R$200k deverão que valer R$1,6M no momento 
da saída. De posse destes dois primeiros resultados já sabemos que precisamos possuir pelo menos 
6% da empresa na saída para que nosso investimento tenha o retorno desejado. Por fim levamos 
em consideração a diluição futura, uma vez que nestes 5 anos a empresa muito provavelmente 
necessitará de mais rounds de investimento. Considerando 3 rounds futuros que diluirão sua 
participação em cerca de 30% cada, temos uma diluição total de 66%, ou seja, a participação final 
que você terá na empresa será 1/3 da inicial. Neste caso, como sabemos que temos que uma 
participação final de cerca de 6%, nossa participação inicial deverá ser de no mínimo 17,7% pelos 
R$200k solicitados pelo empreendedor, o que indiretamente nos dá o valuation que justifique estes 
números, neste caso, R$1,13M” 
 
O relatório de 2003 do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos lista a legislação brasileira referente 
a sociedades de capital de risco (Capital de Risco no Brasil - Marco legal e experiência 
internacional http://www.cgee.org.br/arquivos/estudo014_03.pdf). Aí vão alguns documentos desta 
lista (ela pode estar desatualizada): Decreto-Lei 2287/86, Resolução CMN 1184/86 (alterada pela 
Resolução 1346/87), Lei 7714/88, Instrução CVM 209/94 (alterada pelas Instruções 225/94, 236/95, 
246/96, 253/96, 363/02 e 368/02), Resolução CMN 2406/97, Instrução CVM 302/99 (alterada pelas 
Instruções 316/99, 322/00, 326/00, 327/00, 329/00, 336/00 e 338/00 377/02), Instrução CVM 
243/96 (alterada pelas Instruções 250/96, 289/98 e 343/00), Resolução CMN 2689/00 (alterada pela 
Resolução 2742/00), Lei 10.303/01 (altera e acrescenta dispositivos na Lei 6.404 e na Lei 6.385), 
Resolução CMN 2829/01 (alterada pelas Resoluções 2850/01, 2910/01 e 2922/02), Resolução CMN 
3034/02, Portaria MCT nº 595, de 25/09/02.  
 
Este mesmo relatório analisa uma experiência americana com capital de risco, o Small Business 
Investment Research (SBIR), cujo objetivo é estimular as inovações tecnológicas nas pequenas 
empresas privadas (com menos de 500 empregados), mediante a concessão de seed money. Esste 
programa conta com recursos de várias entidades governamentais federais (Departamentos de 
Agricultura, de Comércio, de Defesa, de Educação, de Energia, Transporte, NASA, etc.), as quais 
destinam entre 2,5% a 3% dos seus orçamentos anuais de pesquisa e desenvolvimento (P&D) ao 
financiamento de projetos de inovação tecnológica de pequenas empresas já existentes ou em fase 
de constituição. Em 1995, houve a inclusão de investidores externos. A avaliação do programa 
percebeu que o resultado incluiu pesquisas de alta qualidade e comercialmente relevantes.  
 
Outra experiência de sucesso com capital de risco nos EUA foi o Vale do Silício. Segundo Scaruffi, 
muitos empreendedores do Vale assumiram a condição de risco dos negócios, pois isto era sabido e 
parte do investimento. Scaruffi chega a dizer que o pessoal do Vale transformou a capacidade de 
assumir riscos numa ciência.  
 
Este mesmo autor conta que muitos dos empreendedores do Vale fizeram parte do dinheiro ganho 
retornarem ao Vale. Muito do dinheiro que chegou no Vale foi pelas mãos de investidores anjos ou 
de empresas de Venture Capital criadas por milionários. Tais empreendedores sentiam-se 
responsáveis por retribuir seus ganhos investindo em novos empreendedores, como os mecenas nas 
artes, uma espécie de gratidão pelo Vale ter lhes feito milionários. Além dos investimentos anjo, 
muitos bilionários fizeram filantropia para projetos em universidades e empresas, para suportar o 
espírito empreendedor dali (“seja criativo enquanto você não é rico, e suporte a criatividade 
quando você for rico”).  
 
De forma semelhante, foi o capital privado que fomentou a Renascença em Florença na Idade 
Média (como por exemplo os Médicis). Não foi por caridade mas foi um investimento dos 
empreendedores daquela época em jovens talentos.  
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(https://hbr.org/2016/01/renaissance-florence-was-a-better-model-for-innovation-than-silicon-
valley-is?utm_campaign=HBR&utm_source=facebook&utm_medium=social) 
 
Também foi o capital privado que financiou as expedições de Américo Vespúcio ao novo 
continente. Mas foi o governo espanhol que financiou Cristóvão Colombo. Após o descobrimento 
do Brasil, o governo português não quis financiar o desenvolvimento econômico por aqui e deixou 
as novas terras a empreendedores como Fenando de Noronha e depois com nobres portugueses 
durante as capitanias hereditárias. Infelizmente, como já vimos antes, não deram certo e o que 
vingou mesmo foi o desenvolvimento feito por piratas e traficantes.  
 
O papel do governo no Vale do Silício (como conta Scaruffi) era facilitar o fluxo de capital de risco. 
Os dois principais incentivos do governo foram (entre 1978 e 1979): (a) reduzir as taxas sobre 
ganhos de capital de 49,5% para 28% e (b) facilitar as regras para permitir aos fundos de pensão 
investir em empreendimentos de alto risco. Parece que ali funcionou a máxima de que menos é 
mais  (impostos menores geram mais investimentos, mais empresas, mais empregos, maior 
quantidade de impostos pagos e maior retorno financeiro ao próprio governo).  
 
Apesar de o capital de risco ainda ser restrito, ele gera resultados muito melhores. Segundo Thiel 
(2014), “menos de 1% das novas empresas abertas a cada ano nos Estados Unidos recebe 
financiamento de capital de risco, e os investimentos totais dos capitalistas de risco representam 
menos de 0,2% do PIB. Mas ... empresas financiadas por capital de risco criam 11% de todos os 
empregos do setor privado. Geram receitas anuais equivalentes a espantosos 21% do PIB. De fato, 
as 12 maiores empresas de tecnologia eram todas financiadas por capital de risco. Juntas, essas 12 
empresas valem mais de 2 trilhões de dólares, mais que todas as outras empresas de tecnologia 
combinadas.” 
 
O problema atual é que o fluxo de capital está ficando restrito aos países ricos. Segundo Ferguson 
(2011), “a maior parte do investimento estrangeiro ocorre dentro do mundo desenvolvido. Em 
1994, só 36% do investimento estrangeiro direto e 10% do investimento de portfólio foram para 
países pobres (definidos como países com renda de um terço ou menos da média da OCDE ); 25 
em 2000, a fatia dos países pobres tinha caído para 12% e 2% respectivamente. Enquanto as 
economias ricas de hoje preferem ‘trocar’ capital umas com as outras, desviando-se em grande 
medida dos países pobres, um século atrás as economias ricas tinham balanços líquidos positivos 
muito grandes com os países menos favorecidos do mundo... Investidores preferem pôr seu dinheiro 
em países em que direitos de propriedade são efetivamente protegidos, embora isso deva ser visto 
como uma exigência mínima. É amplamente aceito hoje que os direitos de propriedade têm mais 
probabilidade de ser respeitados em um país onde o soberano é limitado por uma assembleia 
representativa.” Ou seja, o capital é de risco, mas colocar dinheiro num país onde quem decide e 
governa não é confiável não é um bom investimento.  
 

- Fatores que inibem a entrada de capital estrangeiro 
 
Durante muito tempo houve uma desconfiança mundial com relação ao emprego de capitais na 
América do Sul (conforme Zweig). A instabilidade econômica (principalmente por inflação alta e 
dívida externa grande) mais a instabilidade política (ditadores, governos autoritários e medo de 
implantação do comunismo) eram os principais inibidores.  
 
Por isto, muitos países, como os EUA (como conta Moniz Bandeira, 2013), interferiram em 
questões políticas em vários países da América e África, seja por força militar ou investindo em 
partidos de oposição, seja cortando investimentos ou direcionando-os. 
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Nas crises políticas de 1950 e 1960, os EUA apoiavam um governo de direita no Brasil. E para isto, 
usaram os empréstimos como barganha, ora evitando dar empréstimos para Vargas e Jango, ora 
enviando muito dinheiro para o governo militar. Os EUA,conforme Moniz Bandeira (1994) 
chegaram a enviar dinheiro diretamente governadores de estados que eram contrários a João 
Goulart (em 1963). Por outro lado, o governo militar trouxe ordem e estabilidade interna, 
principalmente contendo reivindicações de trabalhadores, o que atraiu o capital estrangeiro.  
 
Episódios como a nacionalização de empresas americanas pelo governador Brizola do Rio Grande 
do Sul e o medo de que o Brasil se tornasse comunista também restringiram os investimentos 
estrangeiros diretos (que vinham na forma de máquinas e equipamentos para empresas nacionais ou 
por participação societária e investimento em ações de empresas brasileiras  ou mesmo por 
instalação de empresas estrangeiras no Brasil). Esta mesma desconfiança com relação ao direto de 
propriedade (que será discutido em detalhes mais adiante neste livro) também restringiu 
investimentos na Rússia logo após a separação e até hoje restringe investimentos na China. A 
vantagem da China é seu grande mercado consumidor interno, o que viabiliza investimentos mesmo 
que haja desapropriação, uma vez que as vendas crescem  muito rapidamente no início.  
 
O que também inibiu em parte a entrada de capital estrangeiro no Brasil foram decretos e leis que 
restringiam a remessa de lucros e royalties de empresas estrangeiras para o exterior (em 1952 com 
Getúlio Vargas, e em 1962 a lei 4.131 com João Goulart). Outra questão que inibiu o capital 
estrangeiro  
 
Ao mesmo tempo, houve também a cautela do governo brasileiro em dar concessões, para evitar 
que empreendimentos vitais ao Brasil ficassem inteiramente nas mãos de estrangeiros. Zweig 
acredita que isto tenha retardado o nosso processo de industrialização.  
 

- Países investindo capital em outros países 
 
Outra forma de entrada de dinheiro num país é através de investimentos de outros países.  
 
Além de ser bom para que recebe, o país que investe em outro também se beneficia. Antes da 1ª 
guerra mundial, a Inglaterra tinha muitos investimentos no exterior. O seu déficit comercial de 6% 
do PIB no início do século XX foi compensado pelos ganhos líquidos destes investimentos na casa 
de 7% do PIB (Frieden).  
 
Segundo Frieden ainda, estes investimentos não eram para filantropia, portanto não iam para 
regiões pobres como África e Ásia, mas sim para colônias europeias que tinham potencial para 
desenvolvimento rápido. Segundo Friden, em 1914, 3/4 dos investimentos britânicos estavam no 
Canadá, Austrália, África do Sul, Índia e Argentina, onde eram usados em estradas de ferro, portos, 
usinas de geração de energia e outros projetos cruciais para o desenvolvimento. 
 
Em certo momento, conforme Frieden, a taxa média de lucros gerados pelos investimentos 
britânicos no exterior era de 70 a 75% maior do que a produzida internamente. Um dos setores que 
mais recebia investimentos britânicos era o ferroviário (metade de todo o investimento externo da 
Grã-Bretanha). Segundo Frieden, “as ferrovias britânicas no exterior arrecadavam cerca de duas 
vezes mais que as do Reino Unido.” 
 
Nos dias atuais, os EUA também seguem o mesmo caminho da antiga Inglaterra. E um dos 
beneficiados é o Brasil. “Segundo dados do Banco Central de 2013, os estoques de investimentos 
dos Estados Unidos [no Brasil] foram de US$ 116 bilhões, tornando o país da América do Norte 
nosso maior investidor estrangeiro.” (http://www2.planalto.gov.br/noticias/2015/06/conheca-os-
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acordos-firmados-por-dilma-rousseff-e-barack-obama-nos-estados-unidos). E conforme a mesma 
fonte, o Brasil também devolve com reciprocidade. Em 2013, os investimentos brasileiros nos EUA 
chegaram a US$ 14 bilhões.  
 
Conforme Ferguson (2011), entretanto, o melhor é comprar títulos do governo, em vez de adquirir 
ações em empresas. “A explicação está no fato de que uma parcela substancial e crescente dos 
títulos americanos no exterior está nas mãos de bancos centrais da Ásia oriental, que vêm 
comprando títulos em dólar para impedir a valorização de suas próprias moedas frente ao dólar. 
Entre abril de 2002 e agosto de 2003, os bancos centrais da China e de Hong Kong compraram 96 
bilhões de dólares em títulos do governo dos EUA. O Banco do Japão esteve igualmente ativo.” 
 
Mas para isto acontecer (um país investir em outro), o receptor precisa ter estabilidade econômica e 
taxas de retorno atrativas. Para tanto, usa seus títulos com altas taxas ou desenvolve empresa que 
possam dar retorno financeiro.  
 
Para os países que “vendem” seus títulos para outros, o resultado a longo prazo pode ser 
catastrófico. Ferguson (2013b) lembra que “os verdadeiros problemas da Grã-Bretanha surgiram 
após 1945, quando uma proporção significativa do ônus da dívida, hoje imenso, estava em mãos 
estrangeiras. Da dívida nacional de 21 bilhões de libras ao fim da guerra, por volta de 3,4 bilhões 
eram devidos a credores estrangeiros – o equivalente a cerca de um terço do PIB.” Este é o 
problema atual dos EUA, cujos títulos estão em sua maioria nas mãos do governo chinês: “metade 
dos títulos da dívida pública federal norte-americana está nas mãos de credores estrangeiros, e 
destes pouco mais de um quinto é controlado pelas autoridades monetárias da China.” 
 
Ferguson (2013b) continua com a explicação: “não é a relação entre dívida e PIB que determina a 
solvência do governo, e sim a taxa de juros que os investidores demandam. A emissão de 
obrigações pode disparar se mudarem as expectativas quanto à estabilidade da moeda ou à 
solvência do governo no futuro, intensificando uma crise fiscal já ruim ao elevar o custo do 
pagamento de juros sobre novas dívidas. O resultado é uma espécie de espiral fatal de queda de 
confiança, aumento de emissões e aumento de déficits. Foi exatamente isso que aconteceu com a 
Grécia, a Irlanda e Portugal em 2010.” 
 
 

- Benefícios do capital estrangeiro 
 
Como já apresentado antes (mas agora detalhado), o capital estrangeiro melhora a infraestrutura, 
traz empresas, máquinas e empregos.  
 
Foi o capital estrangeiro que financiou a industrialização de países colonizados, mesmo que de 
forma direcionada pelos colonizadores como já vimos antes. Um resumo nas palavras de Frieden 
(2008): "Capitalistas estrangeiros forneciam empréstimos para a construção de rodovias, 
ferrovias, portos e outros tipos necessários de infraestrutura. Os lucros eram reinvestidos no 
desenvolvimento da mineração, da agricultura e, ocasionalmente, em empreendimentos industriais. 
Às vésperas da 
Primeira Guerra Mundial, os principais países da região [América do Sul] já haviam começado a 
se industrializar. Esse capital era extremamente necessário para o estabelecimento de novas terras, 
para levar os produtos agrícolas e os minérios aos mercados e para que os governos pudessem 
satisfazer as demandas de suas populações." 
 
O investimento de capitais em outros países era lucrativo, por isto havia tanta gente querendo 
investir no estrangeiro e tantos países ávidos por receber capital de estrangeiros. Piketty (2014) 



117 
 

lembra: "Na Belle Époque, o capital investido no exterior gerava lucros, dividendos, juros e 
aluguéis com um rendimento médio da ordem de 5% por ano, de modo que a renda nacional da 
qual dispunham os britânicos era, a cada ano, cerca de 10% mais alta do que a produção interna. 
Isso permitia que um grupo social significativo vivesse dessa bonança... A quantia que a França 
recebia do resto do mundo sob a forma de dividendos, juros, royalties, aluguéis e outras rendas do 
capital, como contrapartida das suas posses no exterior, era o equivalente ao total da produção 
industrial." 
 
Antes disto, na Idade Média, a procura por capital era muito grande e fez de Veneza o centro 
financeiro do mundo. Segundo Versignassi (2011), um novo tipo de empreendedor surgiu: pessoas 
que emprestavam dinheiro montavam "banquinhas de camelô" nas praças para atender clientes e 
por isto foram chamados de "banqueiros'. E foram alguns destes que financiaram a Renascimento.  
 
A crise dos anos 30 e as duas guerras mundiais diminuíram os estoques de capitais nas mãos de 
empresas e pessoas físicas. Hobsbawm comenta que, entre 1927 e 1933, os empréstimos 
internacionais caíram mais de 90%, as poupanças privadas desapareceram, criando um vácuo de 
capital para empresas. 
 
Mas o governo dos EUA continuava com quantidade. Por isto, pode fomentar o seu mercado 
interno durante os anos 30 para sair da crise e pôde financiar a reconstrução da Europa pós 2a 
guerra (o famoso Plano Marshall, já comentado antes).  
 
Para se ter uma ideia de valores, o montante da ajuda monetária recebido pela Alemanha foi cerca 
de US $ 1,4 bilhão, sendo que, entre 1952 e 1960, o investimento aumentou na Alemanha Ocidental 
120% . Isto permitiu que, já em 1954, seu parque industrial tivesse o mesmo nível estrutural do 
período pré-segunda guerra (1938) (Artigo do Instituto Mises, disponível em 
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1419). 
 
Conforme Ferguson (2011), na Alemanha, “antes de 1948, a produção industrial ainda andava a 
menos da metade do nível de 1936; em março de 1949 tinha pulado para 89%. As exportações 
anuais haviam quase dobrado no mesmo período.” Boa parte deste crescimento se deu pelo 
dinheiro americano (Ferguson ainda questiona que outro fator importante foi a reforma da moeda 
em junho de 1948). 
 
Ferguson (2011) também lembra que “ao todo, dezesseis países [da Europa] receberam ajuda de 
Marshall, na casa dos US $ 11,8 bilhões; houve outros US $ 1,5 bilhão na forma de empréstimo. A 
Alemanha recebeu pouco mais do que 10% do total, aproximadamente a metade do que foi para a 
França e – o maior recebedor individual – a Grã-Bretanha.” Esta ajuda em dinheiro foi importante 
mas não foi decisiva. Ferguson constata a Grã-Bretanha não teve seu milagre econômico. Então o 
milagre da Alemanha Ocidental pode ser mais creditado “ao crescimento da confiança gerado pelo 
novo marco alemão, acompanhado, como foi, pela suspensão do controle de preços.” Outro país 
que cresceu com ajuda financeira dos EUA foi o Japão: conforme Ferguson (2011) “de janeiro a 
dezembro de 1947, ela somou US $ 404 milhões, comparado a menos de US $ 200 milhões para 
todo o período de um ano e meio anterior. Em 1948, a ajuda americana cresceu novamente, para 
US $ 461 milhões. Em 1949, ela atingiu o pico de US $ 534 milhões. 95 A soma total, mais de US $ 
1,5 bilhão, forneceu um impulso econômico útil.” 
 
Logo após a 2a guerra, também foram criados os bancos Mundial (ex-BIRD) e FMI para ajudar 
países em desenvolvimento. Entretanto, conforme Kindleberger (1976), tais empréstimos valem 
somente para partes do projeto que necessitem comércio exterior. Por exemplo, este capital financia 
ferrovias mas os recebedores do capital devem adquirir locomotivas e material rodante dos países 
que emprestam. E o principal destes é os EUA. Por isto, diz-se que dinheiro atrai dinheiro.  
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Foi neste período de guerras que os EUA mais cresceram (como já comentado antes). Segundo 
Piketty (2014), durante o século XIX, os EUA tiveram menos patrimônio no exterior que o resto do 
mundo tinha nos EUA. Em 1913, a Europa possuía uma boa parte da África, da Ásia e da América 
Latina, mas os EUA eram seus próprios donos. Depois da 1a guerra, a posição se inverteu, embora 
ainda os ativos externos líquidos dos americanos ainda eram pequenos (apenas 10% da renda 
nacional). E o capital estrangeiro nos EUA era menor ainda. Piketty sentencia: "98% dos Estados 
Unidos eram detidos pelos americanos e 2% pelos estrangeiros." Hoje os Estados Unidos detêm 
mais de 95% de si próprios e menos de 5% pertence aos estrangeiros. Este é o caso de um país que 
se desenvolveu com pouquíssimo capital estrangeiro (usou muito seu próprio capital).  
 
Não que os EUA não recebessem dinheiro estrangeiro. Segundo Frieden, "estrangeiros 
emprestavam ao governo norte-americano por meio da compra de títulos do Tesouro, o que 
significava comprar dólares. Isso fez com que o valor do dólar aumentasse 50% em apenas cinco 
anos." 
 
Historicamente, também há outros casos de países reerguidos com capital estrangeiro. Segundo 
Frieden, Japão e Rússia eram extremamente pobres em 1870 (com renda per capita semelhante à de 
outros pobres da Ásia, e muito menor que a dos Estados da América Latina), mas no final do século 
XIX, ambos se industrializaram atraindo capital estrangeiro para alimentar a indústria nacional. 
 
Recentemente, temos os casos de Singapura e Uruguai, que estão aproveitando investimentos 
estrangeiros no mercado de capitais (como paraísos fiscais). 
 
Outro caso recente e espetacular é o da China. Conforme Monteiro Neto (2005), a política de 
atração do investimento direto externo é a grande responsável por este crescimento. A China 
obteve,  
ao longo da década de 1990, cerca de US$ 234 bilhões de capital estrangeiro, tornando-se o maior 
recebedor entre os países em desenvolvimento. Brasil e México conseguiram apenas US$ 66,3 
bilhões e US$ 61 bilhões, respectivamente, no mesmo período. E isto que a China (segundo 
Monteiro Neto ainda), tinha sido classificada apenas em 41o lugar (em 1996) para receber 
investimentos externos, enquanto que Brasil, México e Índia foram classificados, respectivamente, 
em 29°, 28° e 35° lugares (sendo, portanto, considerados países mais favoráveis à captação de 
investimentos externos privados). Segundo Monteiro Neto, as causas para esta diferença incluem: a 
estabilidade política, a rápida expansão do mercado, uma barata e disciplinada força de trabalho e 
fontes abundantes de recursos naturais. 
 
A origem para a importância do capital pode estar na revolução industrial. Mokyr acredita que a 
importância das indústrias para o capital foi maior que o contrário.  
 
Ferguson (2009), no livro "A Ascensão do Dinheiro", lembra que o capital permitiu transferir as 
tecnologias da revolução industrial para vários lugares no mundo. Havia energia e mão de obra, e o 
investimento em outros países atraia a ambição de riqueza de muitos empreendedores. Ferguson 
conta o caso da empresa Rothschild & Sons, que chegou a ter ações e títulos de países como Chile, 
Egito, Alemanha, Hungria, Itália, Japão, Noruega, Espanha, Turquia, Argentina, Canadá e China. O 
melhor momento para os investidores estrangeiros foram as três décadas anteriores a 1914. Em 
1913, de todas as ações na Bolsa de Valores de Londres quase a metade (48%) era de títulos 
estrangeiros. Ferguson complementa: "em 1913, os ativos estrangeiros brutos eram equivalentes a 
cerca de 150% do PIB da Grã-Bretanha... Em 1913, 25% do estoque de capital do mundo estava 
investido em países com rendas per capita de um quinto ou menos da renda per capita americana; 
em 1997, essa proporção era apenas de 5%." 
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O período de guerras refreou os investimentos, que retornou a partir da década de 1960, gerando 
prosperidade a todos, num período que ficou conhecido como "os 30 gloriosos". Para se ter uma 
ideia, Frieden conta que "Em 1973, as multinacionais já haviam investido 200 bilhões de dólares ao 
redor do mundo, sendo que 3/4 do montante foram para os países de industrialização avançada. 
Metade dos IDEs [investimentos diretos externos] vinha dos Estados Unidos e cerca de 1/5 de todo 
o lucro das empresas norte-americanas era obtido a partir dos investimentos internacionais."  
 
Em todos os países, as maiores empresas industriais eram multinacionais. Segundo Ferguson, "em 
1973, 80%, ou mais, dos lucros de cinco das dez principais empresas norte-americanas (todas 
firmas do ramo petrolífero) eram obtidos no exterior. No caso da Ford, Chrysler, ITT e IBM, tais 
lucros correspondiam a metade do valor total. No exterior, as filiais das multinacionais norte-
americanas produziam o triplo do que o país exportava – em 1973, a produção no exterior rendia 
US$292 bilhões e as exportações, US$110 bilhões. Na verdade, as vendas das filiais norte-
americanas para a matriz nos Estados Unidos eram responsáveis por 1/3 de todas as importações 
do país." 
 
Desta forma, o investimento direto estrangeiro se tornou a principal força da integração econômica 
internacional. As causas para tanta confiança em outros países de novo incluíam estabilidade 
monetária, reduções de barreiras, apoio generalizado dos governos e crescimento econômico 
(Ferguson, 2009). E o motivo principal era sustentar o desenvolvimento industrial. O investimento 
externo ajudou a construir usinas de aço no Brasil, estaleiros na Coreia do Sul e plantas 
petroquímicas no México. É claro que o destino era sempre algum país em desenvolvimento e não 
pobre (como sul da Ásia e África). Por outro lado, estes investimentos na forma de empréstimos 
geraram dívidas a serem pagas em moeda estrangeira no futuro (Ferguson, 2009). 
 
 

- Índice Mundial de Liberdade de Investimentos  
 
O indicador Index of Economic Freedom publicado pela Heritage Foundation, dos EUA 
(http://www.heritage.org/index/) avalia a liberdade de investimentos em diversos países. O 
indicador analisa se há restrições ao fluxo de capital para dentro e fora do país. Para eles, o país 
ideal teria um escore de 100 neste índice. Nenhum chega a tanto porque normalmente há regras 
diferentes para investidores estrangeiros e nacionais, restrições para comércio exterior ou em 
pagamentos, transferências e transações, e muitos impõem proibições em certos setores.  
 
Os gráficos Gráfico 6 e Gráfico 7 trazem a posição do Brasil neste índice e um comparativo com 
outros países selecionados. Podemos ver que o índice para o Brasil é constante ao longo do tempo 
no período (1995 até 2015). E é muito semelhante ao gráfico da média mundial. A Índia, apesar de 
ter tido momentos com índice semelhante ao Brasil, está em descendência.  
 

Gráfico 6: Índice de Liberdade de Investimentos: Brasil X Reino Unido X Índia 
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O Reino Unido possui um índice melhor que os EUA. Apesar de ambos serem defensores do 
liberalismo econômico, é possível que os EUA, que possuem muito capital próprio, procurem 
proteger mais seus investidores e suas empresas nacionais. China e Rússia estão com índices atuais 
semelhantes à Índia, talvez demonstrando que impõe restrições para proteger indústrias nacionais 
ou para evitar crises internas caso o capital saia rapidamente (o caso da China foi comentado há 
pouco neste capítulo). 
 

Gráfico 7: Índice de Liberdade de Investimentos: EUA x Rússia x China 

 
 
 

- Malefícios do Capital Estrangeiro 
 
O bom do capital estrangeiro é ser investido em empresas nacionais pois gera emprego, exportações 
e lucro. Por outro lado, se o Investimento Direto Estrangeiro (IED) não for feito em empresas 
nacionais (se vier junto com empresas transnacionais), parte do lucro sai e desequilibra a balança 
comercial. Além disto, as empresas de fora competem com as nacionais muitas vezes com 
vantagens pré-adquiridas, eliminando a competição interna (Stiglitz, 2002).  
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Se o IED entrar pelos bancos, gera juros a serem pagos para fora. Além disto, Stiglitz (2002) lembra 
que, quando os bancos estrangeiros dominam o mercado local, só há dinheiro para eles (para os 
grandes). E bancos estrangeiros ainda são menos sensíveis a ajudar o governo, por exemplo, se for 
necessário restringir ou liberar mais crédito (Stiglitz, 2002). 
 
No Brasil, estamos vivenciando isto. O Banco do Brasil e alguns bancos estaduais que ainda 
existem têm dificuldades para competir com os estrangeiros. Por outro lado, administrações 
incompetentes ainda não conseguem competir em qualidade e produtividade. Há casos de bancos 
nacionais com taxas mais altas e maior burocracia para empreendedores abrirem e manterem suas 
contas.  
 
Por outro lado, capital estrangeiro dominando as decisões é ruim porque não vê apelo em resultados 
internos. Chang (2013) lembra que a nacionalidade é o último fator a ser considerado “Quando 
precisam fechar fábricas ou reduzir empregos, geralmente o último lugar onde fazem isso também 
é no país de origem, por vários motivos políticos e, acima de tudo, econômicos. Isso significa que o 
país de origem se apropria da maior parte dos benefícios de uma corporação transnacional.” 
 
Mas o pior malefício do capital estrangeiro é a fuga de capitais nas crises. Assim como o capital 
entra facilmente porque está globalizado e o fluxo internacional é livre, o que pode ser bom para 
quem recebe, como já comentado antes, também é fácil para investidores estrangeiros trocarem seus 
ativos de um país para outro. Com crises mundiais, investidores podem sair rapidamente e gerar 
uma crise interna muito maior. Tais movimentos são capazes de derrubar moedas e governos, como 
lembra Frieden.  
 
Isto gera um poder descomunal para investidores, uma vez que todos os governos querem capital 
estrangeiro. Assim, investidores internacionais pressionam governos por políticas mais amigáveis 
ao capital, podendo direcionar políticas econômicas (Frieden, 2008).  
 
Desta forma, o capital estrangeiro no mundo globalizado só gera especulação e não 
desenvolvimento econômico (cria instabilidade e concentra lucros). 
 
Ferguson (2009) lembra que no anos 1980 surgiram "pistoleiros econômicos", que atingiam seus 
intentos sem usar de violência, mirando sempre ganhos rápidos e jogando apenas com dinheiro (o 
mais conhecido deles é George Soros). Ferguson acredita que estes conseguiram provar que os 
mercados eram mais poderosos do que qualquer governo ou qualquer banco central. 
 
Outro problema que o livre capital gera (e é um problema para todos os países) é que pode estar 
escondendo operações ilícitas em outros lugares (financiando ou sendo gerado por crimes). Em 
geral, os paraísos fiscais não fazem muitas exigências, nem impõem muitas restrições, nem mesmo 
se importam com a origem do dinheiro.  
 
Nas palavras de Piketty (2014): "Devemos também destacar que a ocultação de uma parte 
importante dos ativos financeiros mundiais em paraísos fiscais limita desde já e de maneira 
significativa nossa capacidade de analisar a geografia global da riqueza... Gabriel Zucman revelou 
que a explicação mais plausível para essa diferença é a existência de uma massa importante de 
ativos financeiros não registrados detidos nos paraísos fiscais. Sua estimativa, prudente, é que essa 
massa representa o equivalente a quase 10% do PIB mundial." 
 
Além disto, o liberalismo excessivo do capital pode gerar desigualdade. Niall Ferguson, no livro “A 
Grande Degeneração” (2013), diz que atualmente dez instituições financeiras são responsáveis por 
três quartos do total dos ativos financeiros sob gestão nos Estados Unidos.  
 



122 
 

Karnal et al. (2007) lembram o caso dos EUA na década de 1920, a Era de Ouro por lá: "Enquanto 
salários reais 200 aumentavam1,4% ao ano, os lucros de acionistas rendiam 16,4%. No fim da 
década, um salário de 1,8 mil dólares ao ano foi considerado necessário para manter um padrão 
de vida minimamente decente, mas o salário médio do trabalhador americano estava no patamar 
de 1,5 mil dólares. Somente com o trabalho assalariado de vários de seus membros, uma família da 
classe trabalhadora podia sobreviver. Mesmo assim, 6 milhões de famílias pobres, ou 42% do total 
da população, viviam com menos de mil dólares por ano. As condições de trabalho e moradia 
ainda eram precárias. A cada ano, na década de 1920, 25 mil trabalhadores sofriam acidentes de 
trabalho fatais e 100 mil, acidentes não fatais." 
 
As análises de Piketty (2014) concluem que o capital está muito concentrado e não há perspectivas 
de esta desigualdade diminuir (mais adiante falaremos mais sobre a desigualdade no mundo).  
 
Um caso histórico de como o capital estrangeiro mudou um país foi o da Rússia no início do século 
XX. Segundo Amaral (2013), "entre 1900 e 1913, o volume do capital estrangeiro investido na 
Rússia aumentou 85%, enquanto o capital russo cresceu 60%... Às vésperas da Primeira Grande 
Guerra, a industria metalúrgica era 72% de capital estrangeiro e a química 50% estrangeira. Metade 
dos poços de petróleo eram de capital anglo-francês. As industrias particulares de capital russo, 
além de dominarem setores menos importantes da economia, estavam endividadas, sobretudo com 
bancos franceses e ingleses." Isto tudo gerou descontentamento do povo e foi um dos motivos pelos 
quais o povo ficou contra o governo dominador da época pelos Czares, abrindo caminho para a 
revolução comunista.  
 

- Capital X Trabalho 
 
Já vimos a importância do capital. Mas pode um país sobreviver só com capital ? 
 
O fato é que existem países cuja principal atividade econômica é gerenciar capital. É o caso da 
Suíça (20a economia do mundo, pelo PIB).   
 
Piketty (2014) afirma que, mesmo numa sociedade onde o capital não tenha utilidade no processo 
de produção, ainda assim será importante como reserva de valor. Piketty também afirma que "o 
excesso de capital mata o capital: quaisquer que sejam as instituições e as regras que organizem a 
divisão capital-trabalho, é natural esperar que a produtividade marginal do capital diminua à 
medida que seu estoque aumente." Isto significa que, se houver muito capital disponível, seu valor 
diminui, assim como outros recursos como terra, habitação, máquinas, força de trabalho, etc.  
 
O problema de um país altamente dependente do capital é que sua produção diminui. Chang (2013) 
lembra que o ”estoque de ativos financeiros para a produção mundial aumentou de 1,2 para 4,4 
entre 1980 e 2007. O tamanho relativo do setor financeiro foi ainda maior em muitos países ricos. 
Segundo esse cálculo, a razão dos ativos financeiros para o PIB no Reino Unido chegou a 700% 
em 2007. A França, que frequentemente se designa um contraponto para o capitalismo financeiro 
anglo-americano, não ficou muito atrás do Reino Unido nesse aspecto; a razão dos seus ativos 
financeiros para o PIB é apenas levemente mais baixa do que a do Reino Unido. No estudo há 
pouco mencionado, Crotty, usando informações do governo, calcula que a razão dos ativos 
financeiros para o PIB nos Estados Unidos flutuou entre 400 e 500% entre as décadas de 1950 e 
1970, mas começou a subir rapidamente a partir do início da década de 1980 com a 
desregulamentação financeira, rompendo a marca dos 900% no início da década de 2000.” 
 
Construir fábricas leva tempo enquanto que ativos financeiros podem ser deslocados rapidamente. 
Conforme Chang (2013), o capital financeiro é impaciente e quer ganhos rápidos. Se por um lado, 
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um país pode atrair rapidamente capital, por outro, isto pode gerar instabilidade econômica com a 
saída rápida de capital (como já discutido antes). E assim como Herbert Simon e Daniel Kahneman 
têm provado, as decisões humanas não são racionais. A longo prazo, o crescimento pode estar 
comprometido.  
 
Na balança atual, o capital possui uma participação maior na renda nacional na maioria dos países. 
Piketty (2014) relata estudos demonstrando a alta significativa da participação dos lucros e do 
capital na renda nacional dos países ricos desde 1970-1980, enquanto que a participação dos 
salários e do trabalho diminui.  
 
Piketty (2014) cita os casos históricos de Reino Unido e França, onde a "participação do capital era 
da ordem de 35-40% da renda nacional no fim do século XVIII e no século XIX, antes de cair para 
20-25% em meados do século XX e mais tarde subir a 25-30% no fim do século XX e início do 
século XXI... A renda do capital representava entre 15% e 25% da renda nacional nos países ricos 
em 1975 e entre 25% e 35% no período 2000-2010... A participação dos lucros brutos no valor 
adicionado bruto das empresas passou de 25% em 1982 para 33% em 2010; já a participação dos 
lucros líquidos no valor adicionado líquido passou de 12% para 20%... A participação da renda do 
capital (lucros e aluguéis líquidos) passou de 15% da renda nacional em 1982 para 27% em 2010." 
 
Outro dado apontado por Piketty (2014) é que na camada dos 10% mais ricos, há duas parcelas 
distintas: os 9% nos quais prevalecem as rendas do trabalho e o 1% no qual as rendas do capital são 
dominantes. Segundo Piketty, as "rendas do capital não mais dominam as rendas do trabalho, a 
não ser dentro de um grupo relativamente restrito: o 0,1% das rendas mais elevadas". 
 
Apesar da grande tributação sobre os rendimentos do capital (hoje na ordem de 30% na maior parte 
dos países ricos), este continua sendo um dos maiores ativos dos países ricos. Por isto, os EUA 
continuam como o mais rico e o horizonte para isto acabar ainda está muito longe. A conclusão de 
Piketty (2014) é que a sociedade mundial está mudando de ricos que vivem de rendas para 
executivos bem pagos.  
 
A tendência é que a participação do capital não diminua a longo prazo, segundo Piketty (2014), 
mesmo com o aumento da participação do trabalho, uma vez que o capital humano aumentou sua 
importância no processo de produção (com redução da importância das terras e imóveis). Segundo 
Piketty, "a divisão lucros-salários teve três fases bem distintas desde a Segunda Guerra Mundial, 
com uma forte alta da participação dos lucros de 1945 a 1968, seguida de uma queda pronunciada 
de 1968 a 1983 e, enfim, de uma nova alta muito rápida a partir de 1983, estabilizando-se no início 
dos anos 1990... as duas guerras mundiais tiveram como características uma queda da 
participação do capital na renda nacional (e da relação capital / renda) e uma compressão da 
desigualdade salarial." 
 
Para Chang (2013), este é um caso de carroça colocada na frente dos bois. O capital financeiro é 
importante para os países pela sua liquidez, mas gera instabilidade. Chang sugere taxar os ganhos 
financeiros para diminuir sua fluidez (conforme proposta de James Tobin) e “dificultar as tomadas 
de controle hostis (reduzindo desse modo os ganhos do investimento especulativo em ações), 
proibir a venda a descoberto (a prática de vender ações que ainda não possuímos hoje), aumentar 
a margem de exigências (ou seja, a proporção do dinheiro que precisa ser pago adiantado na 
compra de ações) ou colocar restrições nas movimentações de capital entre os países, 
especialmente no caso dos países em desenvolvimento.” 
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AGRICULTURA – VOCAÇÃO OU ESCOLHA 
 
Historicamente, como já vimos antes, os países colonizadores (entenda-se, países ricos) forçavam 
suas colônias a serem produtoras e exportadores de matéria prima e alimentos. Uma das razões era a 
falta de terra na Europa, o que limitava a produção de alimentos. Outra razão, como será discutido 
adiante (e com fortes referências de Celso Furtado), é que os colonizadores não queriam o 
desenvolvimento de indústrias nas colônias. Isto gerou o chamado subdesenvolvimento (ou então, 
deixar um país eternamente como “economia em desenvolvimento”). Mais adiante também veremos 
referências ao livro “Chutando a escada” de Ha-Joon Chang.  
 
Mas foi a expansão de exportações de gêneros primários que fez a base para o crescimento da 
economia dos países colonizados recentemente, tanto na América, África e Ásia (Frieden, 2008). 
Entretanto, este não é um estágio pelo qual os países devam passar, conforme Furtado (1961). 
 
Então, historicamente, somos um país agrícola. Veremos aqui que isto beneficiou muito o Brasil. 
Mas o que este capítulo discute é se este é o nosso destino (e se isto será bom ou ruim) ou se pode 
ser alterado.  
 

- A agricultura ajudando no desenvolvimento 
 
Ser um país agrícola não é problema pois a China tem alto PIB muito pelos 10% da sua agricultura 
(Kindleberger, 1976). 
 
Além disto, o setor primário pode auxiliar no desenvolvimento econômico de um país gerando 
entrada de divisas com exportações e reduzindo importações de alimentos e matéria prima 
(Albuquerque e Nicol, 1987). 
 
Segundo Guimarães (2015), “em 2014, a exportação de produtos não industriais foi responsável 
por 38,5% do valor total exportado pelo Brasil. Contudo, cerca de 88% da produção brasileira é 
destinada ao mercado interno, apenas 12% do que produzimos é exportado. Assim, as exportações 
de commodities são cerca de 5% do produto brasileiro.” 
  
Conforme Albuquerque e Nicol (1987), nossa agricultura contribui menos para a renda interna 
líquida em comparação com países como Canadá, Estados Unidos e outros de vocação agrícola 
como o Japão e a Grã- Bretanha. A participação da agricultura no produto interno líquido caiu para 
a metade no período entre o fim da 2ª Guerra e o início da década de 80 (por exemplo, caiu de 
27,6% em 1974 para 13% em 1980, enquanto a participação do setor industrial aumentou de 19,9% 
para 34%). Esta queda aconteceu junto com a redução da população rural (deslocando-se para as 
cidades).  
 
Conforme Albuquerque e Nicol (1987), a redução da população rural pode ser explicada por alguns 
fatores entre eles, a queda da participação da agricultura na renda nacional e o aumento na 
produtividade agrícola. 
 
Historicamente, o crescimento econômico do Brasil foi suportado por produtos agrícolas como a 
cana de açúcar e o café. Conforme Albuquerque e Nicol (1987), foi a cultura do café que criou 
condições para o início da industrialização, como discutiremos com mais detalhes num próximo 
capítulo. Frieden (2008) lembra que o Brasil era líder mundial no mercado de café, sendo 
responsável por 4/5 das exportações mundiais do produto até 1900. Metade das terras cultiváveis 
tinham café, e 2/3 desta produção era exportada. Talvez por isto São Paulo tenha se tornado o 
primeiro grande centro industrial do Brasil.  
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Conforme Albuquerque e Nicol (1987), foi o café que permitiu trazer imigrantes, que logo depois 
tornaram-se a mão de obra inicial nas indústrias. Além disto, o café também foi responsável pelas 
primeiras importações de equipamentos, matérias primas como carvão e produtos químicos e a 
chegada de produtos mais sofisticados, o que inclusive gerou iniciativas internas de industrialização 
por imitação.  
 
Outro caso de país que muito se beneficiou com sua agricultura foi o Uruguai. Segundo Frieden 
(2008), nosso vizinho consegue dar muito bem estar social a seus cidadãos, graças à economia 
baseada nas exportações agrícolas e pecuárias. 
 
Kindleberger (1976) complementa as benefícios da agricultura para a industrialização: fornece mão 
de obra, consome produto industrial, fornece poupança para investimentos, paga impostos, traz 
divisas pelas exportações e fornece alimentos para capital humano. 
 
Além disto, a agricultura pode ajudar em tempos de crise. Por exemplo, conforme podemos ver na 
Tabela 8, o setor agropecuário foi o único a ter crescimento positivo em 2015 (e foi o que teve 
maior crescimento nos trimestres de 2014). 
 

Tabela 8: Variação percentual dos setores na contribuição ao PIB 

Acumuladas ao longo do ano 2014       2015     

                

  I II III IV I II III 

                

     Agropecuária 6,20  2,82  2,05  2,08  5,44  3,87  2,11  

     Indústria 4,61  0,79  -0,52  -0,92  -4,41  -5,06  -5,62  

     Serviços 2,24  1,08  0,60  0,36  -1,43  -1,62  -2,07  

                

 
 

- Argumentos contra a agricultura 
  
Há vários argumentos que vão contra um país ser essencialmente agrícola. Historicamente, um dos 
erros do Brasil, apontado por vários autores, é que fomos por muito tempo um país de monocultura 
(primeiro pau-brasil, depois cana, depois café, etc.). O foco nos especializou demais. Quando o 
produto único não é mais vantajoso no mercado mundial, acabamos sem ter competência para 
novos produtos e mercados. Isto aconteceu com nosso café e nossa borracha, onde tivemos 
concorrentes internacionais com preços e qualidade melhores. O importante não é ter diversidade 
demais, mas sim não ficar dependente de um único produto.  
 
Além disto, produtos tipo “commodity” têm preços que flutuam mais, enquanto que os preços dos 
manufaturados são menos sensíveis às intempéries dos mercados externos (Giambiagi e Além, 
2011). A loucura da agricultura é a seguinte: se colher muito, tem que jogar fora para levantar o 
preço. Se tiver pouca produtividade, o produto fica mais valioso (é a regra da raridade). E também a 
economia da agricultura é mais dependente da natureza e por isto possui maior risco que a indústria 
e os serviços. Um período de seca ou muita chuva pode acabar com toda a produção. Segundo 
Moniz Bandeira (2013), a "partir de 1955 até o final do governo de Kubitschek (1961), o Brasil 
perdeu, somente com a desvalorização dos preços do café e dos outros produtos primários, 
segundo os termos de troca de 1951-1953, o equivalente a US $ 1,4 bilhão." E não é só com os 
produtos agrícolas. Outros tipos de commodities como o petróleo também estão muito sujeitos a 
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flutuações no preço. O petróleo no final de 2015 e início de 2016 chegou aos valores mais baixos da 
história.  
 
A agricultura também possui uma produtividade mais baixa que outros setores e salários mais 
baixos. Uma parte do salário do trabalhador rural não entra no fluxo monetário porque não circula 
na cidade; cidades fazem dinheiro circular e geram crescimento da economia. Além disto, a maioria 
dos investimentos vai para as zonas urbanas (Furtado, 1975). 
 
Porter (1999), no capítulo 6 sobre a vantagem competitiva das nações, sentencia que os setores 
altamente dependentes de recursos naturais não são a espinha dorsal das economias mais avançadas. 
Como a participação da agropecuária no PIB é pequena, não teria como o país produzir mais 
riquezas se fosse essencialmente agrícola. É claro que estranha o valor pequeno do alimento 
(principalmente natural) frente aos produtos industrializados. Mas isto é resultado das regras de 
mercado. Pela lógica capitalista, o valor é dado pelo trabalho de transformação; alimento em natura 
não tem muito valor porque há pouco esforço de transformação. O marketing empurra as pessoas 
para o consumo de alimentos industrializados. As pessoas deveriam consumir mais produtos de 
agricultura familiar, para aumentar a qualidade da dieta, diminuir importações e pagamentos de 
royalties para estrangeiros e ainda aumentar a renda do produtor nacional. O alimento 
industrializado é mais barato que o natural (orgânico) mas vende mais, mesmo com todo o custo de 
transporte e armazenagem, e ainda é menos dependente das intempéries da natureza. 
 
Outro problema é que somente 10% do gasto das famílias é com comida, conforme Pollan (2006). 
Clark (2007) afirma que as pessoas não gastam tanto com comida mas aumentam a variedade e 
optam por produtos mais caros. Na Alemanha entre 1910 e 1956, enquanto que a renda per capita 
aumentou 133%, o consumo de comida per capita só aumentou 7%. Clark afirma também que a 
média de calorias ingeridas por pessoa na Europa moderna não é muito maior que no século XVIII, 
mesmo as pessoas sendo 20 vezes mais ricas hoje. Segundo Matt Ridley (2014), “em 1900, o 
americano médio gastava US$ 76 em cada US$ 100 com comida, roupa e abrigo. Hoje, gasta US$ 
37,53.” 
 
Segundo Ridley (2014) ainda, “no ano 2005, se você era um consumidor médio, teria gastado sua 
renda, pós-dedução de impostos, mais ou menos do seguinte modo:” 
• 20% num teto sobre sua cabeça; 
• 18% em carros, aviões, combustível e outras formas de transporte; 
• 16% em coisas para casa: cadeiras, refrigeradores, telefones, eletricidade, água; 
• 14% em alimentos, bebidas, restaurantes etc.; 
• 6% com seguro-saúde; 
• 5% em cinema, música e todos os entretenimentos; 
• 4% em roupas de todos os tipos; 
• 2% em educação; 
• 1% em sabão, batom, cortes de cabelo e coisas semelhantes; 
• 11% em seguro de vida e pensões (isto é, poupou para gastos futuros); 
• 0,3% em leitura. 
 
Um agricultor inglês nos anos 1790 teria gastado seu salário mais ou menos como se segue 
(conforme Ridley, 2014): 
• 75% em alimentos; 
• 10% em roupas e forragem; 
• 6% em moradia; 
• 5% em aquecimento; 
• 4% em luz e sabão. 
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Além disto, boa parte dos alimentos hoje em dia é industrializada. Então 90% do consumo vêm de 
produtos industrializados. Se o país for essencialmente agrícola, terá que importar quase tudo e a 
balança penderá negativamente, gerando também dívida externa. Além disto, toda a infraestrutura é 
feita de produtos industrializados, começando com as antigas ferrovias até modernas estradas e 
infovias (telecomunicações e tecnologia da informação). 
 
Kindleberger (1976) lembra a teoria de Ernst Engel: o crescimento da renda acima de um limite faz 
o consumo de alimentos cair como um percentual da renda. Ou seja, mais dinheiro para gastar 
significa gastar em outras coisas que não alimentos. Por isto talvez o alimento não seja tão atrativo 
como investimento pois é pouco consumido. 
 
Segundo Baer (1979), o principal problema do Brasil apontado pelo Relatório Otto Niemeyer em 
1931 era que as exportações estavam concentradas em 1 ou 2 produtos agrícolas. Isto limitava nosso 
crescimento.  
 
 

- Comparações entre países 
 
Segundo o IBGE (dados do primeiro trimestre de 2015), o setor primário responde por apenas 5,6% 
do PIB brasileiro, enquanto que os serviços representam 71%, seguido pelo setor industrial, com 
23,4%. O percentual da agropecuária está estagnado há alguns anos.  
 
Conforme o Censo de 2010, a força de trabalho brasileira está assim dividida: 14,2% estão 
ocupados na agropecuária, 20,5% no setor da indústria e 65,3% no setor de serviços. 
 
Podemos fazer uma comparação com outros países (dados da Wikipédia e Index Mundi): 
 
EUA:  
Composição do PIB por setor da economia: agropecuária = 1,2%, indústria = 19,2%, serviços = 
79,6%  (dados de 2011) 
Força de trabalho: agropecuária = 3% dos empregos, indústria = 18% e serviços = 79%. 
 
Alemanha: 
PIB: agropecuária = 0,8%, indústria = 28,1%, serviços = 73,8% (dados de 2012) 
Empregos (força de trabalho): agropecuária = 1,6%, indústria = 24,6%, serviços = 73,8% (2011). 
 
Japão: 
PIB: agropecuária = 1,5%, indústria = 22,8%, serviços = 75,7% (2010) 
Força de trabalho: agropecuária = 4%, indústria = 28%, serviços = 68% (dados de 2008). 
 
China:  
PIB: agropecuária = 10%, indústria = 43,9%, serviços = 46,1%  
Força de trabalho: agropecuária = 34,8%, indústria = 29,5%, serviços = 35,7% (dados de 2011). 
 
Podemos ver que o Brasil tem dados bem diferentes. Em termos de participação no PIB, nosso setor 
primário vai bem melhor que nos EUA, Alemanha e Japão, mas perde para China, país 
essencialmente agrícola. Os EUA, apesar de um forte setor primário também, têm muito mais 
produção nos demais setores. Isto reforça a importância já citada antes da agricultura para a 
economia brasileira. 
 



128 
 

Tabela 9: % da força de trabalho entre Agricultura, Indústria e Serviços   

 Agricultura Indústria Serviços 

Brasil 14,2% 20,5% 65,3% 

China  34,8 (2011) 29,5 (2011) 35,7 (2011) 

França  3 21 76 

Alemanha 1 28 70 

Hong Kong  12 80 

Índia 50 (2013) 22 (2013) 29 (2013) 

Indonésia 34 20 45 

Japão 4 (2013) 26 69 (2013) 

Coreia do Sul 6 (2013) 24 (2013) 70 (2013) 

México 13 (2013) 24 62 (2013) 

Holanda 2 15 75 

Rússia 7 28 66 

Singapura  28 71 

África do Sul 5 24 72 

Suécia 2 19 79 

Turquia 20 28 52 

Reino Unido 1 19 79 

Uruguai 9 (2013) 22 (2013) 69 (2013) 

Fonte: Banco Mundial (Dados de 2014) 
http://data.worldbank.org/indicator/SL.IND.EMPL.ZS 
Dados do Brasil: censo de 2010 
 
Em termos de ocupação, o setor primário brasileiro tem participação bem maior também que o 
mesmo setor em outros países, perdendo de longe para a China.  
 
Pela Tabela 9, podemos ver que os países do BRIC ainda possuem um percentual alto na 
agricultura, o que configura a importância deste setor para sua economia. Muito disto se deve ao 
tamanho do território e ao histórico agrícola (e também colonialista, em alguns casos).  
 
A tendência mundial é aumentar a participação de pessoas no terceiro setor (até mesmo a indústria 
está diminuindo, como será discutido adiante). Isto porque a produtividade do setor primário 
aumenta muito com o avanço da tecnologia e cada vez é necessário menos gente, tanto que a taxa 
de urbanização aumenta a cada ano também. O Brasil ainda tem uma participação alta de pessoas 
no setor primário, porque, assim como a China, reforça as pequenas produções e a agricultura 
familiar. Isto reduz a velocidade de migração do campo para as cidades, atrasando também os 
problemas que se criam a partir daí. Mas a tendência é o percentual de pessoas ocupados no campo 
continuar caindo.  
 
Segundo Frieden, "por volta de 1950, nos países de agricultura moderna, os trabalhadores rurais 
em geral correspondiam a 10% da força de trabalho (13% na Holanda, 11% nos Estados Unidos e 
6% no Reino Unido). No entanto, metade dos trabalhadores espanhóis e italianos, 1/4 dos 
trabalhadores de outros países da Europa e mais da metade dos japoneses continuavam na 
agricultura. A Europa e o Japão tinham mais produtores agrícolas do que suas terras, 
relativamente pobres, poderiam comportar, o que tornava o padrão de vida no campo miserável. 
Durante os dez anos seguintes, a população rural da Europa ocidental e do Japão diminuiu, 
passando a corresponder, em média, a bem menos de 10% de toda a força de trabalho – no caso da 
Itália, essa quantidade diminuiu de 45% em 1950 para 17% em 1973. O trabalho deixou a 
agricultura improdutiva e foi para fábricas e serviços mais produtivos... A Europa ocidental e o 
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Japão alcançaram os outros países entre 1948 e 1973 [em níveis econômicos], em parte porque 
milhões de cidadãos abandonaram a agricultura [e foram para indústrias]." 
 
O setor primário brasileiro tem uma produtividade maior que nos demais setores. Segundo o 
relatório "Produtividade e Crescimento – Algumas Comparações", patrocinado pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (e com autoria de José Garcia Gasques, Eliana T. Bastos, 
Constanza Valdes e Mirian Bacchi), "o crescimento do produto estimado para o Brasil, na década 
2001-2009 foi de 4,45% ao ano e para a produtividade total dos fatores de 4,04% ao ano." 
 
Estes dados estão bem acima dos padrões mundiais, a saber (segundo o mesmo relatório): 
  
produto estimado: 

mundo 2,49 
países desenvolvidos 0,58 
países em desenvolvimento 3,34 

 
produtividade total dos fatores: 

mundo 1,84 
países desenvolvidos 2,44 
países em desenvolvimento 2,21 

 
Por isto, é possível que num futuro breve sejamos o primeiro país em produção agrícola. Apesar de 
nossa boa produtividade, O Brasil gasta 3 vezes mais que os EUA no transporte da produção 
agrícola (no plantio, o nível de sofisticação é praticamente o mesmo). Estas diferenças afetam os 
ganhos dos produtos e seu preço final, além de aumentar o custo interno 
(http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,logistica-triplica-o-custo-do-alimento-imp-
,1095153). 
 

- O Futuro da Agricultura 
 
Thomas Malthus acreditava que a população iria crescer mais rapidamente que a produção de 
alimentos, gerando fome. Isto não se concretizou (pelo menos agora), pois a produtividade do setor 
primário cresceu muito. Matt Ridley (2014) acredita que isto não acontecerá num futuro próximo, 
se houver controle para evitar os problemas. Ridley lembra que “mais ou menos 5% das terras 
aráveis do mundo foram desviadas da produção de comida para serem destinadas ao cultivo para 
produção de combustível (20% nos Estados Unidos). Somado à seca na Austrália e ao maior 
consumo de carne na China, esse foi o fator-chave que ajudou a empurrar o suprimento de 
alimentos para baixo da demanda em 2008, provocando distúrbios em todo o mundo. Entre 2004 e 
2007, a safra mundial de milho cresceu 51 milhões de toneladas, mas 50 milhões de toneladas 
foram para o etanol, não deixando nada para satisfazer o aumento da demanda para todos os 
outros usos de 33 milhões de toneladas: daí a alta do preço.” Se isto não gera um xeque-mate 
malthusiano, pode pelo menos gerar sofrimento para os mais pobres, pois estes gastam 70% de sua 
renda em comida (Ridley, 2014). 
 
O futuro da agricultura é de suma importância para o mundo todo, ricos e pobres. O consumo 
aumenta e certamente a importância social do alimento continuará crescendo (até que sejam criados 
alimentos artificiais).  
 
O crescimento da economia chinesa e sua grande população estão demandando muita comida, que 
eles mesmos não podem produzir tudo. Este é atualmente o maior impulsionador da nossa 
agricultura. "Uma década de impressionante crescimento chinês levou os preços das commodities, 
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tanto agrícolas como minerais, a picos nunca alcançados. Houve um excepcional ganho nos termos 
de troca para os países exportadores de matérias primas" 
(http://www.valor.com.br/opiniao/4031504/otimismo-cetico-o-mundo-pode-voltar-crescer). 
 
Segundo o relatório “Perspectivas Agrícolas 2015-2024”, elaborado pela Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) em parceria com a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil deverá ser o maior exportador de alimentos na 
próxima década (http://www.srb.org.br/noticias/article.php?article_id=7781; 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/07/brasil-sera-maior-exportador-de-alimentos-
do-mundo-na-proxima-decada-aponta-onu) 
 
Apesar da concorrência com os EUA, nosso principal concorrente atual é a China, pois os EUA não 
têm como expandir sua área agrícola. Mas a China também possui problemas, entre eles os métodos 
arcaicos que geram pouca produtividade (http://exame.abril.com.br/revista-
exame/edicoes/1009/noticias/a-batalha-pelo-primeiro-lugar-na-producao-de-alimentos-sera-dura-
para-o-brasil 
 
Segundo Couto (2013), a China é a "maior produtora de alimentos e manufaturas do globo e perde 
apenas no valor mundial para os Estados Unidos em mineração e no setor de serviços." Sua 
agricultura é bem desenvolvida, primeiro pelo histórico do país e segundo porque precisa alimentar 
uma população descomunal, ainda que grande parte do seu território não seja propício à agricultura. 
Ali ainda há a competição interna com a indústria e a transformação de áreas rurais em residências, 
devido ao crescimento populacional.  
 
Conforme Rohter (2012), “com as suas populações maciças e terrenos variados que incluem 
desertos e áreas montanhosas, nem a China nem a Índia podem dispor da terra que seria 
necessária para suportar uma gigantesca expansão da produção agrícola. A Rússia dispõe de tais 
expansões, só que em boa parte em lugares onde o clima é hostil ao crescimento do cultivo. Dá-se 
aqui um contraste com o clima tropical do Brasil, que favorece um ano inteiro de cultivo, no qual 
duas ou até três safras podem ser colhidas. Além dos Estados Unidos, que também dirigiram lucros 
agrícolas para a construção de uma base manufatureira, talvez só o Brasil tenha a possibilidade de 
se tornar, de forma simultânea, um poder agrícola e industrial.” 
 
Segundo o citado relatório da FAO, o aumento de produção virá principalmente pelos ganhos de 
produtividade. Como já vimos na seção anterior, o Brasil tem médias de produtividade maiores que 
os países desenvolvidos. Segundo ainda o mesmo relatório, desde 1990, a produção agrícola dobrou 
e a pecuária triplicou no Brasil.  
 
Segundo Leitão (2015), “a FAO projeta que 70% do aumento da produção nos países em 
desenvolvimento devem vir justamente de mais produtividade, e que 120 milhões de hectares serão 
ainda ocupados pela atividade agrícola... Do potencial de terra efetivamente disponível para 
expansão agrícola, mais da metade encontra-se em sete países da América Latina tropical e da 
África subsaariana, segundo a organização: Angola, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, 
República Democrática do Congo e Sudão. Desses países, quando se olha com critérios mais 
exigentes, como faz Mendonça de Barros, o único país em que pode haver forte crescimento da 
produção é o Brasil.” 
 
A China deve se manter como nosso maior importador de produtos agropecuários. A estimativa do 
relatório das FAO é que as exportações brasileiras para o país asiático saltem de 31 milhões de 
toneladas de grãos em 2014 para 47 milhões em 2024. 
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Um desafio brasileiro será exportar para a Índia, já que sua população deverá ultrapassar a da China 
perto de 2035 (http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/india-ja-cresce-mais-que-china-e-
ultrapassara-brasil-em-ranking-de-economias.html). 
 
 

Problemas futuros 
 
Entretanto, a queda no crescimento chinês em 2015 preocupou a todos, especialmente os produtores 
de matérias primas.  
 
Segundo estudos da Food and Agriculture Organization (FAO), das Nações Unidas, e da 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), em parceria com a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), os preços dos produtos agrícolas devem cair na próxima década. Para o 
Brasil, estima-se que não irão gerar tanto prejuízo pois nossa produtividade continua crescendo 
(http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-07/preco-de-alimento-deve-cair-em-10-
anos-mas-nao-prejudica-agricultores-do). 
 
O aumento nos preços internacionais dos alimentos desde 2012 (quando a tendência era de baixa) 
pode levar a crises mundiais. Entre janeiro e abril de 2014, os preços subiram 4%. Isto inclusive 
está desencadeando manifestações violentas ao redor do mundo contra estas altas 
(http://www.worldbank.org/pt/news/feature/2014/06/02/alto-precio-alimentos-america-latina-
manifestaciones). 
 
É possível que, mesmo com o aumento de produtividade, a produção agrícola mundial fique abaixo 
do esperado e demandado. Talvez não tenhamos uma crise apocalíptica como previsto por Thomas 
Malthus. Mas certamente deverá elevar ainda mais os preços dos alimentos e diminuir sua procura. 
Albuquerque e Nicol (1987) acreditam que os fatores que levaram ao bom desempenho recente não 
irã perdurar no futuro: a expansão da fronteira agrícola, as condições favoráveis no mercado externo 
de produtos agrícolas e a abundante disponibilidade de crédito rural subsidiado. 
 
Para o Brasil, o principal desafio, segundo o relatório “Visão 2014-2034: o futuro do 
desenvolvimento tecnológico da agricultura brasileira”, produzido pela Embrapa em 2014, será 
contornar o aumento de população com a baixa ocupação no campo. O relatório estima que nossa 
população será essencialmente urbana (estimativa de menos de 10% da população vivendo no 
campo). Além de migrar para as cidades, nossa população está envelhecendo e os produtos rurais 
estão diminuindo. Se a produtividade não conseguir compensar estas perdas, não conseguiremos 
aproveitar a oportunidade mundial para aumento de nossas exportações.  
 
O citado relatório da Embrapa definiu quatro grandes desafios, a saber:  

• Eixo I: avançar na busca pela sustentabilidade, em todas as suas dimensões (técnico-
econômica, social, ambiental); 

• Eixo II: promover a pesquisa e a inovação para a inserção estratégica e competitiva do 
Brasil na nascente bioeconomia; 

• Eixo III: contribuir com o arcabouço de políticas públicas nacionais e internacionais de 
impacto para o “Rural Brasileiro”; e 

• Eixo IV: fomentar ações integradas para a inclusão produtiva e a redução da pobreza rural, 
com forte apoio ao desenvolvimento tecnológico que apoie a agricultura familiar, a 
agricultura orgânica e agroecológica. 
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- Dar ou não ênfase à agricultura 
 
Segundo a Lei das Vantagens Comparativas de David Ricardo, cada país se concentra em um nicho 
de mercado onde consiga produzir melhor. A especialização num setor gera eficiência e vantagem 
em relação a concorrentes. Desta forma, um país não deve tentar produzir tudo, mas somente aquilo 
que faz bem, deixando para outros países produzirem o resto. Se esta teoria funcionar, o comércio 
entre países permitirá a cada um complementar o que lhe falta e vender o que lhe sobra. Porter 
(1999) lembra que “nenhum país consegue ser competitivo em todos os setores”. 
 
Coutinho et al. (2005) analisam teorias que se seguiram a esta de Ricardo. O modelo de Heckscher-
Ohlin diz que as vantagens vêm pela disponibilidade de recursos. Se todos os países possuem 
tecnologias equivalentes, a especialização virá pelos fatores de produção que lhe são mais 
abundantes, tais como terra, outros recursos naturais, mão de obra ou mesmo capital. Assim, por 
exemplo, a Austrália se especializaria na produção de bens que exigem grandes quantidades de 
terra, enquanto que o Reino Unido teria vantagens na produção de bens manufaturados.  
 
Entretanto, outros modelos estudados por Coutinho et al. (2005) são contrários a esta teoria, 
dizendo que a globalização e as empresas transnacionais permitem um fluxo maior de comércio e 
alta concorrência. Outra teoria afirma que a renda per capita pode influenciar: “países de renda per 
capita mais elevada tenderiam a consumir maior quantidade de produtos sofisticados e também 
produtos com um grau de sofisticação maior que os consumidos em países menos desenvolvidos. 
Por exemplo, os EUA consomem não só uma maior quantidade de carros, mas também de carros 
mais sofisticados que outros países menos desenvolvidos”. Uma teoria elaborada por Vernon 
(citado em Coutinho et al., 2005) afirma que “a inovação de produtos ocorre nas economias mais 
avançadas e desenvolvidas, pois a alta especialização da mão-de-obra dá uma vantagem 
comparativa ao desenvolvimento e à produção inicial, além do fato de a demanda aparecer 
primeiro onde as rendas são altas e os gostos sofisticados.” Portanto, os países com baixa renda 
estariam fadados a continuar sua saga de produtores de matéria prima, num círculo vicioso que não 
teria fim.  
 
O Brasil tem vocação, recursos e experiência para continuar sendo um país essencialmente agrícola. 
Temos terras, tecnologias, mão de obra, variedade de produtos e nossa produtividade está 
crescendo. Conforme Rohter (2012), “essa diversidade [de produtos agropecuários] contribui para 
proteger o Brasil dos inevitáveis altos e baixos dos mercados internacionais, além de dar ao país 
maior flexibilidade e força na negociação de contratos. Se o preço da soja cai, como aconteceu no 
meio da década passada, o aumento dos preços de carne de boi alimentado a pasto e de frango 
nutrido com soja, consequência do pânico da Doença da Vaca Louca na Europa, ajuda a 
compensar aquela queda e prevenir prejuízos à balança de pagamentos do Brasil. Tivesse o Brasil 
já investido mais em armazenamento de suas safras, como fizeram há muito tempo os agricultores 
do Meio-Oeste americano, o país teria um poder de negociação ainda maior.” 
 
Por outro lado, ficar focado na agricultura não é bom para o futuro, onde serviços e conhecimento 
serão mais valiosos, como discutiremos em vários capítulos adiante. Este é o princípio da chamada 
“doença holandesa”: evitar a industrialização para focar no setor primário. Apesar de vantagens 
momentâneas, a longo prazo isto é ruim para a economia de uma nação.  
 
Tentar conciliar investimentos em agricultura e indústria pode não ser possível. A China de Mao 
Tsé Tung tentou isto mas com graves perdas para agricultores (como lembra Coutinho et al., 2005). 
Recentemente, a China moderna segue por este caminho, com 34,8% da população ocupados no 
setor primário mas resultando em apenas 10% do seu PIB. A indústria, com menos gente (29,5%) 
alcança 43,9% do PIB. Mas a indústria gera poluição e subempregos pois cresce desordenadamente. 
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A agricultura chinesa ainda sofre com métodos antigos. Parece que a falta de foco não está fazendo 
bem a nenhum dos setores (só cresceu devido a outros fatores mas atualmente está declinando).  
 
A ênfase agrícola deve continuar mas sem descuido dos demais setores. Isto pode ser uma questão 
de segurança: produzir nossos próprios alimentos pode nos colocar em posição privilegiada se 
acontecer um futuro malthusiano, seja por guerras, aumento de população, problemas climáticos ou 
falta de tecnologias.  
 

- Dependência à agricultura e clima pode levar ao colapso 
 
As variações do clima desestabilizam a economia de um país, que fica frágil e pode sofrer crises 
econômicas. Primeiro, há o problema de catástrofes naturais (como terremotos, furacões, tufões e 
enchentes). Além disto, pode haver também períodos de seca extrema. Como a agricultura é muito 
dependente do clima, a economia de um país não deveria ser tão dependente deste setor. Por isto, 
podemos ver que, nos principais países desenvolvidos, a agricultura participa pouco no PIB (em 
torno de 10%).  
 
Neste sentido, o Brasil está bem. O setor primário contribui com apenas 5,6% do PIB brasileiro e o 
percentual de pessoas ocupadas no setor primário é de apenas 14,2%. A China, apesar de ter 
somente 10% do seu PIB vindo do setor primário, ocupa 29,5% da sua força de trabalho neste setor. 
Isto é preocupante para eles pois uma crise na agropecuária iria desestabilizar quase 1/3 da sua 
economia.  
 
Historicamente, há casos de civilizações que desapareceram devido a problema relacionados ao 
clima. O livro “Colapso” de Jared Diamond cita alguns casos assim. Seja por eventos da natureza 
ou por ação do Homem destruindo seus recursos naturais, uma sociedade que depende totalmente 
dos recursos da natureza pode sucumbir. Foi assim com os Maias e o povo Rapanui na Ilha de 
Páscoa. Michael Rank (2015) também escreveu um livro para contar como algumas civilizações 
desapareceram. Muitos destes acontecimentos tiveram o clima como responsável direto ou indireto.  
 
Mais anteriormente na História, há teorias que indicam que a civilização suméria teria terminado 
por razões climáticas (http://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/biblical-
archaeology-places/did-climate-change-bring-sumerian-civilization-to-an-end/) 
e também o Império Acadiano (Cullen et al., 2000). 
 
Ainda, a seca pode ter sido a causa para o fim da Era do Bronze, segundo as fontes abaixo: 
http://historicidadebiblica.blogspot.com.br/2014/04/colapso-da-idade-do-bronze.html?m=1 
http://www.nytimes.com/2013/10/23/world/middleeast/pollen-study-points-to-culprit-in-bronze-
era-mystery.html 
http://www.biblicalarchaeology.org/daily/ancient-cultures/ancient-near-eastern-world/bronze-age-
collapse-pollen-study-highlights-late-bronze-age-drought/ 
 
Além dos problemas de clima, a dependência à agricultura pode ser fatal se a sociedade estiver 
calcada na chamada monocultura: cultivo e produção de somente um tipo de cultura.  
 
Historicamente temos o caso do Brasil, que viveu ciclos econômicos de monocultura. Zweig lembra 
que os ciclos econômicos não deixavam desenvolvimento após terminarem. Ele comenta que não se 
deve colocar todos os ovos no mesmo cesto. As perdas de um lado podem ser compensadas com o 
desenvolvimento em outro lado. Isto vale tanto para diferentes culturas agropecuárias, quanto 
contrabalançar setores primário, secundário e terciário.  
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Laurentino Gomes também lembra que “os cinco principais produtos das colônias portuguesas — 
ouro, diamante, tabaco, açúcar e tráfico de escravos — compunham o eixo comercial do Atlântico 
Sul. Eram, ao mesmo tempo , a salvação e a condenação de Portugal”. Isto porque faltavam 
manufaturas, não eram produzidos todos os tipos de alimentos e itens de vestuário, e a demanda só 
aumentava. Apesar da ostentação da corte, muitas necessidades mínimas da população não eram 
atendidas. Isto fez Portugal e suas colônias ficarem dependentes por um longo tempo em relação a 
importações de outros países.  
 
Até mesmo países ricos já passaram por situações difíceis por estarem muito dependentes de algum 
tipo de produto. Karnal et al. (2007) lembra que muitos americanos perderam casas, fazendas e 
oficinas por não conseguirem saldar dívidas quando os preços do algodão despencaram (por 
manobras inglesas no comércio mundial). Como os EUA tinham muita receita pela exportação de 
algodão, tanto o setor agrícola quanto o industrial sofreram duramente com esta crise.  
 
Como o mercado de commodities oscila muito (como já discutido antes), muitas vezes os governos 
nacionais precisam intervir comprando parte da safra ou destruindo grãos ou alterando impostos e 
taxas, como lembra Zweig. Também precisam dispor de verbas para ajudar o investimento inicial 
ou de safra para produtores rurais. Isto também enfraquece a economia de um país porque parte da 
poupança interna é utilizada não para crescimento (seja por investimentos em infraestrutura ou 
alavancagem de novos negócios promissores), mas para “apagar incêndios” devido a cenários 
imprevistos. E o clima é imprevisível. Portanto, nenhum país deve ter sua economia baseada em 
atividades que dependam do clima, nem deve especializar-se demais em certos produtos ou setores.  
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ATRASO E ISOLAMENTO TECNOLÓGICO – A INDUSTRIALIZAÇÃO ATRASADA 
 
Este capítulo procura investigar como o atraso no desenvolvimento de tecnologias influencia a 
riqueza de uma nação. E também discutiremos como o isolamento gera atraso.  
 
Jared Diamond (1997) em “Guns, germs and steel” lembra que as sociedades da Eurásia utilizavam 
metais (cobre, bronze e ferro) para fazer ferramentas, enquanto que nas Américas os metais 
(incluindo ainda a prata e o ouro) eram utilizados apenas como ornamentos. Os povos mais 
atrasados da América nem isto tinham; usavam pedras, madeira e ossos. Isto pode ser uma 
explicação por que lá as novas tecnologias sempre chegaram primeiro. Entretanto, temos 
tecnologias que foram inventadas aqui nas América. Os Incas, que construíam Machu Pichu, 
conheciam a roda mas não usavam porque o terreno era muito íngreme. Mesmo assim conseguiram 
suprir suas deficiências com outros tipos de tecnologias. Por exemplo, souberam fazer irrigação, 
transportar pedra grandes e pesadas e cultivar em camadas, além de construírem milhares de 
quilômetros de estradas.   
 
Já comentamos antes que a difusão de tecnologias entre Europa e Ásia foi facilitada pelo eixo 
horizontal e também pelas rotas de comércio e pela expansão das conquistas de romanos, otomanos 
e outros povos bárbaros. O eixo norte-sul das Américas foi um empecilho. Assim como os desertos 
na África e Austrália, que isolaram os povos e não permitiram a troca de cultura e conhecimento.  
 
Estas podem ser causas para o atraso econômico de vários países. Mas a Austrália e muitos países 
da América não estão mais entre os pobres. E mesmo na África, temos a África do Sul e a Nigéria 
com economias crescentes. Enquanto estavam isolados, até mesmo EUA e Canadá eram países 
pobres. O contato entre povos certamente permite gerar novas tecnologias e desenvolvimento 
econômico. 
 
A prova mais concreta desta teoria é justamente os casos contrários, ou seja, os de países que 
viveram com economias fechadas, tais como Rússia, China e Cuba. Estas economias (já comentadas 
antes) tiveram que se abrir para sobreviver. Só que, quando esta abertura aconteceu, o atraso 
tecnológico era muito grande para permiti-las competir mundialmente. E ainda temos o caso da 
Coreia do Norte que até hoje está fechada e sofre também com este mal (como já comentamos 
antes).  
 
A Rússia hoje está entre os 20 países mais ricos. Mas já foi a 2ª economia do planeta na época da 
guerra fria, liderando a antiga União Soviética. Inclusive já foi capaz até mesmo de financiar outros 
países menores para que o comunismo fosse mantido. Mas para quem já foi segundo e competia 
duramente com os EUA, estar longe do topo é uma queda muito forte. Rodrigues (2006) elenca 
vários motivos que levaram à ruptura da União. Mas a questão atual é que o país não conseguiu se 
recuperar para voltar a ser o que era. Após as mudanças políticas, o país estava com suas 
tecnologias muito atrasadas. Nye Jr (2009) lembra que, em 1985 (quando Gorbatchev chegou ao 
poder) havia 50 mil computadores pessoais na URSS; nos EUA, eram 30 milhões. Quatro anos 
depois, eram 400 mil na Rússia versus 40 milhões nos EUA. Ou seja, o crescimento foi muito maior 
na Rússia, justamente porque estava muito atrasada.  
 
Outro caso recente é o da China. Segundo Mitter (2011), seu crescimento recente está calcado na 
modernização da agricultura e da indústria, fortes investimentos em infraestrutura (tópico que será 
melhor estudado adiante) e ênfase na ciência e tecnologia, inclusive com muito empreendedorismo 
interno e incentivos para alunos se qualificarem no exterior. Mais adiante neste capítulo justamente 
discutiremos em detalhes o caso do atraso tecnológico da China, o país que inventou tantas coisas 
na Idade Antiga e Média, mas não fez a revolução industrial.  
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- Por que a revolução industrial aconteceu na Inglaterra 
 
Vários autores tentaram explicar por que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra e não na 
China, país que tinha mais invenções no início da Idade Média. Nesta seção, iremos falar dos 
argumentos a favor da Inglaterra e na próxima seção serão discutidos os fatores que impediram a 
revolução na China.  
 
Landes (1998) começa lembrando que a Inglaterra estava acumulando muito conhecimento e know-
how, além de haver uma certa interrupção no avanço intelectual e tecnológico em países islâmicos e 
na China. Na Inglaterra, as invenções estavam se tornando rotina, bem como sua difusão. O 
aumento de consumo também exigia mais inovações. Landes acredita que os ingleses colocavam 
instituições e cultura em primeiro lugar e só depois o dinheiro; os lucros resultaram em mais 
conhecimento (“a invenção da invenção”). 
 
Além disto, Landes (1998) realça a força da estabilidade institucional da Inglaterra nesta época 
(reforçada por anos e não advinda de um momento) somada à ética burguesa de trabalho duro, 
paciência, honestidade, curiosidade e aprendizado.  
 
Segundo Landes (1998), o segredo das tecnologias inglesas era enviar exploradores ao exterior, 
treinar agentes para observar e reportar inovações, além de contratar artesãos habilidosos. Em 
resposta à França, que aliciou de 200 a 300 especialistas (relojoeiros, marceneiros, metalúrgicos, 
vidraceiros e construtores de navios), a Inglaterra proibiu a saída de profissionais e também 
começou a fazer o mesmo.  
 
Johnson (2015) lembra que, “no final dos anos 1600 e início dos anos 1700, os relógios mais 
confiáveis no mundo eram fabricados na Inglaterra, e eles se mostraram muitíssimo úteis com o 
advento das inovações industriais, da mesma forma que a experiência na fabricação de vidro e 
produção de óculos abriu a porta para telescópios e microscópios. Os relojoeiros foram a 
vanguarda do que se tornaria a engenharia industrial.”  
 
Foi este conhecimento prático que permitiu fazer as engrenagens das primeiras máquinas industriais 
do mundo. E devemos lembrar que os primeiros relógios foram criados por chineses.  
 
Landes lembra que a Ciência não foi o fator determinante. Apesar de o Iluminismo ter sido forte na 
Inglaterra, foram profissionais práticos, empíricos e não teóricos que fizeram a Revolução 
Industrial. Mokyr lembra que a Inglaterra não era líder em educação, muito menos em pesquisa 
científica. Sua força estava em treinamentos e aprendizado fora da escola (não fomais).  
 
Mokyr afirma que os primeiros inventos não exigiam fortes conhecimentos de física ou química. 
Foram pensadores intuitivos e experimentadores práticos que criaram ou adaptaram novas 
tecnologias. O método científico (abordagem ou pensamento sistêmica) ajudou mas somente para 
que engenheiros entendessem e projetassem um método com subprocessos e funcionamento 
conjunto de componentes menores, facilitando a análise separada das partes para formar o todo.  
 
Em alguns casos, até mesmo a sorte, como acredita Mokyr, ajudou homens de negócios e 
comerciantes a desenvolverem ideias técnicas com paciência, determinação e confiança. Landes 
chega a classificar como um mistério a formação das habilidades inglesas em mecânica. 
 
Landes também acredita que o viés religioso ajudou. A ideologia judeu-cristã de respeito ao 
trabalho manual, de subordinação da natureza ao Homem, a percepção de tempo linear (progressivo 
e não cíclico, retornando ao passado e começando de novo) para atingir coisas novas e melhores, o 
sentimento protestante de liberdade (inclusive de mercado, eliminando regras e encorajando 
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novidades), tudo isto foi importante para a cultura da inovação por lá.  
 
Mokyr lembra que a sociedade britânica tinha uma certa tolerância por desvios e ideias heterodoxas. 
Durante o século XVII, os ingleses desenvolveram uma habilidade para acomodar e aceitar 
diferentes tipos de pensamento. No continente, a intolerância contra dissidentes fez muitos 
holandeses e franceses talentosos emigrarem. Muitos destes eram protestantes e estavam sendo 
perseguidos. Esta história de aceitação da contracultura é semelhante à contada por Scaruffi sobre o 
início do Vale do Silício nos EUA.  
 
Mokyr acredita que a vantagem inglesa estava nas microinvenções. As invenções disruptivas 
aconteciam em outros lugares. A vantagem comparativa da Inglaterra então estava na rede de 
relacionamentos: importar macroinvenções e exportar microinvenções. 
 
Pomeranz (2000), por outro lado, acredita que as máquinas inglesas só efetivamente tiveram 
vantagens porque havia ferro e carvão abundantes naquela ilha, para impulsionar os motores 
automáticos.  
 
Além disto, conforme Mokyr, o governo inglês estimulou inovações por demanda militar.  
 
Também o setor têxtil era forte na Inglaterra e precisava aumentar sua produtividade. Conforme 
Mokyr, a Inglaterra exportava muito (15% do seu PIB) e isto demandava ganhos de produção.  
 
Segundo Clark (2007), a revolução industrial não aconteceu pelas instituições fortes da Inglaterra 
(apesar da sua importância), porque instituições similares já existiam em outros países muitos anos 
antes. Clark diz que as instituições que são tidas como pré-requisito para o crescimento econômico 
segundo o Banco Mundial e o FMI já faziam parte da Inglaterra desde 1200. Além disto, a 
Babilônia antiga, em 2.000 a.C. já tinha uma economia similar à da Inglaterra de 1800 d.C. 
 
 
A grande dúvida, segundo Mokyr, é se a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra porque ali 
faltava mão de obra para produção ou porque havia muita mão de obra mas barata. Na primeira 
hipótese, as máquinas foram criadas porque havia demanda interna e externa por produtos, mas nas 
cidades não havia gente suficiente para trabalhar nas fábricas (pelo menos, com um mínimo de 
qualificação).  
 
Já a segunda teoria diz que havia sim muita mão de obra disponível, principalmente porque o êxodo 
rural era grande devido à escassez de terras para trabalho. Esta mão de obra abundante diminuía o 
custo do trabalho, o que facilitava a absorção de empregados nas indústrias, o que então (em teoria) 
teria aumentando a demanda por mais máquinas para um número crescente de operários.  
 

- Por que a revolução industrial não aconteceu na China ? 
 
Até o século XIX, a Ásia tinha a maior economia do planeta, liderados por China e Índia. Em 1820, 
o PIB da China era maior que a toda a Europa Ocidental reunida. Em 1870, a China respondia por 
38,3% da produção mundial, enquanto que a Europa Ocidental por 33,6%. O ciclo das colonizações 
provou que os europeus iam à Ásia em busca de riquezas e não o contrário. A China tinha tudo e 
importava pouco. 
(http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/a_nova_velha_china_imprimir.html) 
 
Segundo Pomeranz, em termos de produção, agricultura e manufaturas urbanas eram equivalentes 
nos 2 continentes. Havia superioridade chinesa na tecelagem e na fabricação de porcelanas e tintas. 
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Mas a máquina a vapor surgiu primeiro na Inglaterra. Pomeranz acredita que foi devido à 
necessidade inglesa pelo bombeamento nas minas inglesas, constantemente ameaçadas de 
inundação. Enquanto que os chineses se preocupavam mais com problemas de ventilação.  
 
Jared Diamond (1997) acredita que até 1450 a China era tecnologicamente mais inventiva e 
avançada do que a Europa, incluindo invenções como pólvora, papel, compasso, carrinho de mão, 
pipas, impressão, sem falar no pioneirismo na metalurgia. A China também tinha vantagem na 
produção de alimentos e na navegação. Esta última tecnologia parou devido brigas internas entre 
facções que sabotavam frotas umas das outras.  
 
Niall Ferguson (2013b) corrobora com Diamond e acrescenta: “Na década de 1640, por exemplo, 
uma combinação de crise fiscal e monetária, mudança climática e epidemia desencadeou uma 
rebelião e o colapso da dinastia Ming.” Além disto, Ferguson também lembra que a China se 
fechou para o comércio exterior. Os chineses tinham a mais avançada tecnologia de navegação mas 
abandonaram tudo e assim perderam a corrida pelos mares para os europeus. Sobre a exploração 
oceânica, “os sucessores de Yongle afirmaram que as vantagens econômicas dessa conquista eram 
irrisórias.” E assim inclusive proibiram a navegação: “A partir de 1500, qualquer pessoa na China 
que fosse encontrada construindo um navio com mais de dois mastros podia ser punida com a pena 
de morte; em 1551, passou a ser crime até mesmo ir para o mar em um desses navios.” Como já 
discutido antes, um país fechado não progride, pois só consome o que produz e não gera riquezas 
porque não exporta (não aproveita as suas vantagens comparativas, como discutiremos mais 
adiante). 
 
Segundo Mokyr (1990), eis alguns avanços tecnológicos da China antes da Revolução Industrial: 
melhores técnicas para cultivo do arroz; inovações em arados de ferro; fertilizantes; inovações em 
fundições (siderurgia) e produção têxtil; martelos hidráulicos; relógios (medir tempo); pólvora 
(foguetes e bombas). Na dinastia Ming (1368 até final do século XIX), segundo Mokyr, a economia 
se expandiu com crescimento populacional, desmatamento, expansão comercial, intensificação da 
agricultura, mas a tecnologia estava estagnada. Mas aconteceu justamente o contrário do que muitos 
autores pregam, que quando há mais pressão populacional, surgem mais inovações.  
 
Talvez a questão esteja na produção de alimentos. Na China, não havia problemas pois as terras 
eram abundantes. A Europa sofria com falta de terra e consequentemente de alimentos. Havia a 
necessidade de criar uma nova forma de fazer dinheiro. Por outro lado, a estrutura na Inglaterra era 
melhor, com energia mais barata e também a pressão malthusiana do aumento da população.  
 
Conforme Diamond (1997), a Europa pode ter crescido rapidamente devido ao comércio, 
capitalismo e proteções a patentes. Mas a China tinha menos barreiras internas. A Europa vivia 
dividida e em guerra. A China estava unificada. Então as tecnologias se difundiam melhor entre as 
regiões. Entretanto, a raiz do problema pode estar no isolamento da China. Mokyr (1990) comenta 
que a prensa foi inventada na China mas não se difundiu tanto como no Ocidente por causa das 
letras; os alfabetos ocidentais eram mais enxutos e isto pode ter favorecido a Europa devido à maior 
difusão de livros. 
 
Landes cita diversas razões para o atraso chinês. A primeira seria a falta de livre mercado e direito 
de propriedade. O Estado chinês estava sempre intervindo em empresas particulares, manipulando 
preços, tomando lucros, proibindo negócios, com seu clímax na dinastia Ming (1368-1644), quando 
todo comércio além mar foi proibido. Isto gerou sonegação, contrabando e corrupção. A segunda 
razão estaria na diferença entre gêneros. O confinamento de mulheres em casa limitou a produção 
fabril. Aqui a Europa saiu na frente, com incentivos à força feminina no trabalho. A China também 
não tinha instituições para ensino e pesquisa (escolas, academias, sociedades de aprendizado, 
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competições e concursos). Por último, a xenofobia: tudo que era estrangeiro era foco de raiva e 
ódio, fonte de dificuldades, opressão e humilhação.  
 
Ferguson (2009) acredita que há outros fatores também que contribuíram para o atraso. Um deles 
seria o fato de a China ter perdido oportunidades com a conquista de novos continentes e 
colonizações (isto com causa anterior no isolamento comercial e marítimo, como já dito antes). 
Ferguson também cita o desenvolvimento armamentista. A China foi por muitos anos um zero à 
esquerda em poderia bélico, tendo mesmo perdido guerras para países menores ou mais distantes. A 
busca por soluções bélicas na Europa teria acelerado o desenvolvimento de máquinas. Ferguson 
também concorda que a falta de competição comercial ajudou muito no atraso. Como o governo 
cobria problemas financeiros, não houve competição fiscal nem mercado de capitais.  
 
O problema principal entretanto parece estar na posição política para rejeição de novas tecnologias. 
Devido às muitas invasões estrangeiras e falta de defesa chinesa (pelo atraso nas tecnologias 
bélicas), o país todo se voltou contra povos estrangeiros e suas tecnologias (Mitter, 2011).  
 
Além disto, os líderes políticos acreditavam que a modernidade e os avanços sociais e tecnológicos 
poderiam ser ameaças ao controle da população pelo Estado. A unificação foi tão difícil e era ainda 
muito difícil manter unido um país tão grande e com tantas diferenças que havia o medo de 
mudanças. E estas vinham de fora.  
 
Estas posições culturais e políticas se encaixavam bem na filosofia da época. O confucionismo era a 
filosofia dominante e guiava a burocracia na tarefa de governar o Estado chinês. Conforme Moky 
(1990), há uma teoria que diz que a mente chinesa está voltada para o interior e para a alma e não 
para o ambiente (não visa bens materiais); a sabedoria não vem do conhecimento intelectual mas do 
espiritual e interior.  
 
Uma filosofia contrária a inovações, um governo preocupado em evitar novidades para não haver 
mudanças políticas e desunião e um povo raivoso de tudo que vinha dos estrangeiros invasores, este 
é um resumo dos fatores que impediram a Revolução Industrial de acontecer na China. 
 

- Substituição de importações, proteção à indústria nascente e reserva de 
mercado 

 
Como pudemos ver nas seções anteriores, a indústria brasileira viveu momentos de crescimento, 
principalmente pelo aumento da demanda interna e por proteções à indústria nacional.  
 
A política de substituição de importações começou durante as guerras, porque o comércio exterior 
minguou e isto permitiu à produção nacional crescer para atender a demanda interna. Entretanto, 
não conseguimos produzir tudo o que era demandado. Não foi exatamente uma política definida 
pelo governo, mas sim um saída natural para a crise mundial daquelas épocas.  
 
Em outros casos, o modelo de Industrialização por Substituição de Importações (ISI) é uma escolha 
governamental. Segundo Frieden (2008), esta política de ISI consiste em proteger a indústria 
nacional para que possa produzir produtos que são importados, favorecendo também a balança 
comercial. A forma mais convencional de fazer isto é através de barreiras comerciais (taxas altas) 
impostas sobre produtos importados. Para se ter uma ideia, na década de 1960, a média das tarifas 
era de 184% no Brasil, 84% na Argentina e 74% no México. 
 
Esta não foi uma alternativa utilizada somente por países em desenvolvimento no pós-guerra. Como 
Chang (2004) nos conta, vários países hoje desenvolvidos (podemos dizer, países ricos) também 
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usaram tal política no passado (discutiremos isto em um capítulo mais adiante). Frieden (2008) 
concorda e aponta: “todos os que se industrializaram de forma rápida, dos Estados Unidos ao 
Japão, e da Rússia à Itália, contavam com tarifas industriais relativamente altas. O governo russo 
impôs uma das tarifas mais altas da história moderna, 84% sobre os produtos manufaturados 
(quase o dobro da que era considerada a segunda maior tarifa, os 44%, em média, impostos pelos 
Estados Unidos). Além de desenvolver a indústria em pouco tempo, o protecionismo gerou uma 
estrutura industrial peculiar.’ 
 
Conforme Frieden (2008), nem todos produtos entravam na lista de protegidos, porque as fábricas 
necessitavam de maquinário, peças sobressalentes e outros tipos de insumos. Conforme podemos 
ver na Erro! Fonte de referência não encontrada., as importações diminuíram mas nunca 
zeraram.  
 
Esta política de proteção tarifária para a ISI funcionou. Conforme Frieden (2008), “de 1945 a 1973, 
a produção industrial mexicana quadruplicou e a brasileira cresceu oito vezes. O número de 
veículos motorizados nas estradas dos dois países aumentou de 500 mil para 6 milhões; em 
1973, as indústrias automobilísticas, inexistentes havia 20 anos, produziam mais de um milhão 
de veículos nas duas nações. A grande maioria dos produtos industriais consumidos na região 
deixou de ser importada e passou a ser produzida domesticamente. Por exemplo, no início da 
década de 1960, as indústrias brasileiras eram responsáveis por 99% dos bens de consumo do 
país, 91% dos produtos intermediários (como aço e químicos) e 87% dos bens de capital 
(maquinário e equipamentos). Naquele momento, a economia brasileira, cujo tamanho era 
semelhante ao da holandesa, estava perto de alcançar a autossuficiência na produção de bens 
industriais... Vinte e cinco anos de industrialização por substituição de importações voluntárias 
[durante as guerras] e mais outros 25 anos de ISI imposta pelas condições mundiais fizeram com 
que, em 1973, a região tivesse uma economia industrial formidável. Naquele momento, os 
principais países do continente – Brasil, México, Argentina, Colômbia, Venezuela e Chile – 
atingiram níveis industriais e urbanos comparáveis aos da América do Norte e Europa Ocidental. 
Entre 61% e 80% da população latino-americana morava em cidades (nos países da OCDE esse 
índice ia de 73% a 89%). De 29% a 42% da produção vinha das indústrias (nas principais nações 
ricas, o índice variava de 29% a 48%).” 
 
Segundo Frieden, outra forma de proteção à indústria nacional é conceder incentivos e subsídios. 
 
E outra alternativa para proteção da indústria nacional é quando o próprio governo assume 
negócios. Segundo Frieden (2008), em alguns momentos da história, “os governos latino-
americanos passaram a controlar grande parte das instalações industriais. Tornaram-se 
responsáveis pelas ferrovias, redes de telefonia, rotas de frete, sistemas de abastecimento de 
eletricidade e por outros serviços de infraestrutura; nesse aspecto se pareciam com grande parte 
da Europa ocidental. Mas os governos latino-americanos também controlavam muitos dos poços de 
petróleo e refinarias, fábricas de produtos químicos, usinas de aço, minas e fundições da região.” 
Em outro capítulo, discutiremos especificamente a questão da intervenção estatal na economia e 
negócios.  
 
As vantagens da ISI incluem: incentivar consumo de produtos nacionais, desenvolver indústria 
nacional com lucros, desenvolver indústrias sistêmicas, aumentar vagas de emprego, melhorar 
salário do empregado (mais dinheiro circulando e fomentando outros setores), proteger indústria 
nascente (grandes empresas tendem as ser melhores e podem acabar com as vendas dos pequenos) e 
conseguir uma balança comercial positiva. 
 
Segundo Frieden (2008), as indústrias nascentes não têm condições de competir com as grandes já 
estabelecidas, principalmente estrangeiras e principalmente em mercados de escala. Por isto, as 



141 
 

pequenas nacionais seriam protegidas de alguma forma, até que chegassem a um certo nível de 
competitividade. Isto geraria crescimento sistêmico, uma vez que empresas fornecedoras e 
distribuidoras (elos regressivos e progressivos, nas palavras de Frieden) também iriam se 
desenvolver. Por exemplo, nas palavras de Frieden: “Uma fábrica de sapatos pode desenvolver um 
laço regressivo com os produtores de couro, borracha e de outros insumos, e progressivo com 
atacadistas e varejistas do produto final. A indústria de calçados produzia mais que sapatos; a 
demanda por insumos e suprimentos para produção se ampliaria e desenvolveria a economia local. 
A industrialização trazia benefícios econômicos e sociais generalizados.” 
 
Também não seria possível começar com empresas grandes, salvo em alguns casos, como os 
monopólios. No Brasil, tivemos o caso da Petrobrás que já começou grande devido ao monopólio 
estatal e alta demanda interna. Por isto, há a necessidade de apoio às indústrias nascentes ou 
pequenas, mesmo que ineficientes no início.  
 
Todos os principais países utilizaram políticas de proteção à indústria nascente. Isto não acabou 
com o comércio exterior, porque as barreiras à importação eram direcionadas a categorias de 
produtos, de modo diferente em cada país (Frieden, 2008). Além disto, era preciso cuidar para o 
mercado interno não ficar desabastecido, uma vez que cada país não conseguia produzir tudo. 
Assim, o comércio global cresceu porque o que não tinha num país era importado de quem tinha 
para vender. 
 

Problemas da substituição de importações  
 
A ISI pode gerar falta de maquinários e insumos, caso o próprio país não consiga produzir nem 
importar. Além disto, pode haver atraso tecnológico interno. A falta de competição pode não 
estimular as empresas nacionais para serem inovadoras. O Governo, que estabelece as proteções, 
também tem que cobrar inovação tecnológica e cobrar que parte do lucro seja reinvestido.  
 
Já discutimos antes os problemas causados por economias fechadas como na antiga URSS, Cuba, 
Coreia do Norte e China. Os bens, tanto de produção quanto de consumo, são ultrapassados. 
Quando a economia é aberta, as empresas nacionais não conseguem competir em preço e tecnologia 
com as estrangeiras. A dúvida é saber quando a empresa nacional está madura e apta para a 
competição internacional.  
 
O outro lado da moeda da ISI é que o crescimento da indústria em alguns setores exige também 
produtos vindos de outros setores. E nem sempre os diversos setores da indústria conseguem crescer 
de forma igual. Frieden (2008) lembra que, quanto mais os países latino-americanos se 
industrializavam, mais necessitavam de importações.  
 
Outro problema é que a ISI, como foi feita na América Latina, “também teve um impacto desastroso 
na distribuição de renda e na pobreza. Uma grande massa de agricultores migrou para as cidades 
em busca de trabalho nas novas indústrias. No entanto, o crescimento por substituição de 
importações era intensivo em capital. O governo subsidiava os investimentos, e assim os industriais 
utilizavam muito capital e pouco trabalho. Muitos dos agricultores que foram para as cidades 
perceberam que não conseguiriam os empregos prometidos pela industrialização.” (Frieden, 2008). 
 
Segundo Giambiagi (2007), “o argumento de ‘proteção à indústria nascente’, o qual foi concebido 
por Alexander Hamilton e, mais tarde, desenvolvido pelo economista alemão Frederick List em 
meados do século XIX” pressupõe que haverá uma base industrial e industrialização em diversos 
setores. Se isto não ocorrer, os custos de produção tendem a ser mais elevados, tolhendo parte do 
crescimento. Por isto, a ISI só valeria a pena para alguns setores industriais e de forma temporária, 
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até que a indústria setorial seja competitiva. Caso contrário, conforme Giambiagi (2007), “os 
benefícios iniciais seriam mais do que compensados pelos prejuízos futuros.” 
 
Um dos perigos é que a indústria protegida se acomode, sem inovar, ou seja, contra novas 
mudanças. Segundo Frieden (2008), “quase tudo produzido em países latino-americanos sofria 
proteção contra a competição estrangeira, e às vezes os preços eram de duas a três vezes mais 
altos que os de produtos semelhantes nos mercados mundiais.” Este é o principal problema da 
proteção: quando o mercado se abre, as empresas nacionais não conseguem competir com 
estrangeiras porque não se desenvolveram tanto. Então perdem em preço ou tecnologias.  
 
Frieden (2008) conta que houve casos em que empresas que recebiam subsídios ou isenções fiscais 
ameaçaram abandonar os negócios caso os benefícios fossem suspensos. Mas em geral os governos 
não possuem cacife para bancar subsídios ou isenções ou desonerações a longo prazo (e nem 
devem).  
 
Outra crítica à ISI , feita por Celso Furtado (2002), é que ela não muda a estrutura econômica: ela 
só faz crescer parte da população, diminuindo a importância do setor de produção para subsistência. 
Celso Furtado (1975) lembra a desigualdade que se forma entre setores: um rico para exportação e 
outro pobre para consumo interno.  
 
Frieden (2008) aponta que a política de ISI pode favorecer apenas uma parte ou setor da indústria: 
“os países que adotaram a ISI terminaram com economias ‘duais’: de um lado, indústrias 
modernas de capital intensivo, trabalhadores qualificados e bem-organizados; de outro, uma 
massa de agricultores e pobres urbanos excluídos da economia moderna, condenados a salários de 
subsistência e privados da proteção social recebida pelos trabalhadores dos novos setores. As 
indústrias priorizadas geraram poucos empregos. No início da década de 1960, os setores elétrico, 
de equipamentos para transportes e químico cresciam rapidamente e eram responsáveis por 1/3 da 
produção industrial do país, mas ofereciam menos de 1/10 dos empregos do setor industrial.” 
 
Além disto, se há uma grande diferença entre produtos nacionais e importados, o povo tende a achar 
tudo que é nacional ruim. Tal diferença pode fazer aumentar o consumo da classe alta em alguns 
setores (imitando padrões de países ricos), o que reduz a poupança interna (tópico que será 
discutido mais adiante como importante para a riqueza de um país). Há uma tendência inicial na ISI 
de se produzir por imitação. Se a qualidade nacional não for tão boa quanto a estrangeira, os 
produtos nacionais perdem valor mesmo internamente (e pior ainda no mercado mundial). A 
valorização do estrangeiro menos preza a produção nacional, e o consumo de bens importados inibe 
a criatividade (Furtado, 2002), gerando um círculo vicioso e predatório para a indústria nacional.  
 
Segundo Kindleberger (1976), os países devem equilibrar a balança comercial (entre exportações e 
importações), investindo nas suas vantagens comparativas para determinar os produtos a serem 
beneficiados na política de substituição.  
 

- Reserva de mercado e monopólios 
 
Outra solução para implementar a ISI é proibir importações de certos produtos para favorecer a 
produção nacional. Esta é a chamada “reserva de mercado”. 
 
Scaruffi cita como um dos fatores de sucesso do Vale do Silício, no seu início, a concessão de 
monopólios pelo governo a empresas americanas. Isto fortaleceu o desenvolvimento de alguns 
setores, além do próprio Vale.   
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No Brasil, após a vinda da família real em 1808, o governo português concedeu alguns privilégios e 
monopólios. Entretanto, segundo Lacerda et al. (2010), tal medida favoreceu alguns setores mas 
prejudicou outros. Em 1846, o governo brasileiro concedeu subsídios à produção local de têxteis, 
conseguindo estimular brasileiros a criarem empresas por aqui. Entretanto, conforme Lacerda et al. 
(2010), estas empresas, além de serem poucas, não eram capitalistas pois utilizavam trabalho 
escravo e equipamentos primitivos. Como consequência, “a maior parte das empresas criadas 
depois da reforma de tarifas de 1844 não conseguiu sobreviver, devido à falta de mão-de-obra 
qualificada, à concorrência por parte de esferas mais lucrativas de aplicação do capital e, 
especialmente, ao enfraquecimento do protecionismo alfandegário a partir de 1857. Em particular, 
em 1858 foram fechadas muitas fábricas têxteis da capital, mesmo as que recebiam ajuda do 
governo.” 
 
Segundo Lacerda et al. (2010), “o problema central dos países subdesenvolvidos era adotar 
tecnologia poupadora de mão de obra e de alta intensidade de capital, em franco antagonismo com 
o baixo nível da acumulação de capital e com a abundância de mão de obra dos países atrasados. 
Nestas condições, a industrialização por substituição de importações emprega poucos 
trabalhadores, paga baixos salários e não é capaz de criar seu próprio mercado consumidor.” 
 
Conforme Lacerda et al. (2010), “a conclusão paradoxal sobre a economia brasileira” é que, 
“embora a industrialização por substituição de importações tenha aprofundado e consolidado o 
fechamento do país às importações, o mecanismo de reserva de mercado, que impedia a 
importação de produtos com similar nacional, levou a uma abertura sem precedentes ao capital 
externo.” 
 
Mas o capital não foi bem aproveitado. A proteção só funciona se os lucros forem reinvestidos para 
melhoria, permitindo à indústria crescer e poder competir internacionalmente mais tarde quando o 
mercado se abrir. Por isto, o mercado não pode ficar muito tempo fechado pois acomoda empresas e 
torna tecnologia ultrapassada. Pior se este capital excedente estiver nas mãos de estrangeiros. 
Segundo Frieden (2008), 40% da indústria russa do regime czarista pertenciam a estrangeiros. Os 
lucros remetidos para fora do país foram o ponto de discórdia entre Brasil e EUA no início da 
década de 1960 (Moniz Bandeira, 2013).  
 
Além disto, este capital excedente tende a criar oligopólios que dominam o mercado interno, 
podendo estabelecer preços altos. Foi o que aconteceu no Brasil na reserva de mercado de 
informática (que discutiremos logo a seguir neste capítulo). A proteção demasiada facilita a 
formação de cartéis. Segundo Frieden (2008), cartéis são combinações formais ou informais entre 
as grandes corporações. Os membros dos cartéis fazem acordos para, por exemplo, limitar o 
fornecimento e assim manter os preços altos artificialmente.  
 
Johnson (2015) acredita que a reserva de mercado e os monopólios aumentam a concentração de 
capital (“rich get richer”). Por outro lado, se houver planejamento e controle sobre estes ganhos, a 
sociedade como um todo ganha (empresas, cidadãos e governo). Johnson (2015) lembra que as 
chamadas telefônicas nos Estados Unidos entre 1930 e 1984 eram todas feitas pela rede da AT&T. 
Mas esta empresa reinvestiu muito de seus lucros sem seus laboratórios de pesquisa, gerando 
inúmeras inovações. Johnson lembra que Thomas Edison inventou o laboratório de pesquisa em 
Menlo Park, onde reinvestia muito de seus lucros para gerar inovações. A cada invenção, era 
necessário criar outras tantas para que a inovação chegasse à grande massa. Por isto, depois de 
inventar a lâmpada, era preciso inventar também fontes de corrente elétrica, sistemas de distribuição 
de corrente, dispositivos para conectar lâmpadas à corrente, medidores de quantidade de 
eletricidade utilizada, etc. (uma rede de múltiplas inovações).  
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Além disto, segundo Johnson (2015), as inovações eram socializadas por imposição do governo. 
Por exemplo, a AT&T, como contrapartida ao monopólio conceido, deveria permitir o 
licenciamento a baixo custo de qualquer uma de suas invenções (descobertas no famoso Bell Labs), 
desde que fossem útil para a sociedade. Este tipo de capitalismo híbrido foi responsável por grande 
parte do sucesso americano em eletrônica no pós-guerra (desde transistores até computadores e 
telefones celulares). Esta foi uma reserva de mercado que deu certo.  
 
Por outro lado, tivemos também o grande fracasso da reserva de mercado na antiga União Soviética. 
Quando a União se desfez, o país estava muito atrasado em várias áreas (tecnológicas e 
econômicas), mesmo tendo liderado o mundo na corrida espacial (Rodrigues, 2006).  
  
 

- Modelo baseado nas Exportações 
 
Outro modelo econômico para alavancar indústrias nacionais é o baseado em exportações. Neste 
modelo, os incentivos são todos para que a produção nacional tenha foco no exterior. Isto tornará 
positiva a balança comercial com mais exportações que importações e consequente entrada de 
dinheiro maior que a saída (tópico que será discutido adiante) 
 
Conforme Giambiagi e Além (2011), Japão e os tigres asiáticos foram países que implantaram tal 
política com sucesso, adotando o chamado “desenvolvimento para fora”, com mais ênfase às 
exportações do que à substituição de importações. Segundo Frieden (2008), “em 1973, a Coreia [do 
Sul] exportava 41% dos produtos industriais que produzia; Taiwan, 50%, contrastando com os 3% 
ou 4% exportados pela América Latina.” 
 
A Alemanha também fez parte de seu milagre pós-guerra com aumento de exportações. Conforme 
Moniz Bandeira(1994), a Alemanha Ocidental (RFA) conseguia exportar com preços baixos, 
entregas rápidas e prazos longos para pagamento.  
 
O problema do modelo baseado em exportações é o início. Para poder exportar, às vezes é preciso 
antes importar bens de produção. Se a exportação for baseada em produtos extrativos 
(commodities), a economia fica muito instável, como já discutimos antes. Proteções à indústria 
local nascente podem gerar crescimento para o mercado interno mas também falta de 
competitividade internacional, como já vimos no caso da reserva de mercado.  
 
Uma das maneiras de incentivar tal modelo baseado em exportações é desvalorizar a moeda local, 
aumentando assim o custo das importações e diminuindo o preço dos produtos nacionais no 
mercado exterior. Entretanto, conforme Frieden (2008), tal política pode resultar em recessão com 
empresas cortando salários e demitindo empregados.  
 
Além disto, Kindleberger (1976) aponta alguns problemas desta política. O mercado externo 
normalmente é mais instável; ter uma economia baseada em algo que não é muito sólido é perigoso. 
Ainda, os bens primários são regidos pela lei dos rendimentos decrescentes enquanto que os 
manufaturados pela lei dos custos decrescentes. Basear a economia de um país numa destas 
alternativas pode ser como colocar todos “os ovos no mesmo cesto”.  
 

- O modelo Catch-up 
 
O modelo “catch up” de crescimento econômico pressupõe que o país irá “pegar emprestada” 
tecnologia de outros países para desenvolver suas indústrias. O processo também inclui melhorias 
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nas tecnologias após a absorção e aplicação. Supõe-se que os seguidores conseguem aplicar melhor 
a tecnologia porque já possuem melhor entendimento que os inventores ou líderes.  
 
A vantagem do processo de catch-up é poder suprimir certas etapas. Mesmo que seja um processo 
com uso intensivo de conhecimento, não é necessário tanto esforço e gasto no desenvolvimento da 
tecnologia ou mesmo investimentos em Ciência.  
 
Williamson e Zagha (2014) comentam que é mais fácil aprender o que já existe do que inventar 
coisas novas. A forma de aquisição de conhecimento e tecnologias pode vir através da importação 
de bens de capital, investimentos estrangeiros, educação com estudos no exterior, participações em 
conferências internacionais, etc.  
 
Segundo Williamson e Zagha (2014), o modelo não é apenas teórico. Ele já teve sucesso no Japão, 
Coreia do Sul, Taiwan e Singapura. De acordo com David C. Mowery, este processo ocorreu na 
Alemanha no século XIX, no Japão no final do século XIX e início do XX, na Coreia do Sul e 
Taiwan no período pós-guerras.  
(https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/43391/L4_presentation.pdf) 
 
Recentemente, a China também está implantando tal modelo com resultados positivos no 
crescimento do PIB e na renda per capita. Segundo Williamson e Zagha (2014), “a renda per capita 
da China, que atingia menos de 3 por cento da renda per capita dos EUA (em termos de paridade 
de poder de compra) em 1980, chegou a 19 por cento em 2010... No mesmo período, a renda per 
capita da Coreia [do Sul] cresceu de 21 por cento da renda per capita dos EUA para 64 por cento. 
Dentro de 20 anos, a renda per capita da China deverá chegar à média de hoje dos países da 
OCDE. As altas taxas de crescimento dos países do Leste Asiático têm sido facilitadas pela 
industrialização orientada para a exportação, investimentos maciços em infraestrutura e educação, 
taxas de câmbio estáveis e altamente competitivas, e poupança elevada.”  
 
Ferguson (2013b) lembra que “a China teve a maior e a mais rápida de todas as revoluções 
industriais. No espaço de 26 anos, seu PIB decuplicou. Levou 70 anos após 1830 para que o PIB 
do Reino Unido quadruplicasse.’ 
 
No Brasil, tivemos pequenos períodos de catch-up na passagem entre as décadas de 1950 e 1960, 
com a chegada de empresas e investimentos estrangeiros, trazendo conhecimento moderno e 
especializado (muitas vezes na forma de máquinas e equipamentos). Depois, durante o “milagre 
econômico” (final da década de 1960 e início da de 1970), o capital estrangeiro permitiu nosso 
desenvolvimento com taxas superiores a 10% no crescimento do PIB. Após o Governo Collor (e 
também durante o de Fernando Henrique Cardoso), muitas empresas estrangeiras vieram se instalar 
por aqui, melhorando a indústria nacional por tabela. Veio também capital estrangeiro, o que 
continuou com o Governo Lula. 
 
Outra forma de concretizar o modelo catch-up é através de Zonas Francas, como a criada em 
Manaus. O Uruguai também criou sua zona franca (a Zonamerica) para atrair empresas e está tendo 
muito sucesso, já que seu PIB cresceu entre 3 e 4%, alavancado por 12 zonas francas (com mais de 
800 empresas). Uma das empresas presentes ali é o laboratório alemão Merck, com operações de 
medicamentos de alta complexidade. A escolha pelo Uruguai em detrimento do Brasil se deu pelos 
custos menores. (http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20150807/que-empresas-
viram-uruguai/287511.shtml) 
 
Outros exemplos de Zonas Econômicas Especiais são Shenzhen, na China, e Dubai, as quais 
recebem investimento estrangeiro de forma diferenciada do restante do país (Karsten, 2013). 
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Entretanto, o modelo catch-up é temporário. Ele se autolimita porque enquanto a economia cresce, 
seu potencial para crescer diminui, segundo Abramovitz (1986). O potencial de crescimento rápido 
existe somente quando o país está muito atrasado. Depois de um certo nível, as vantagens cessam. 
O modelo serve para alavancar rapidamente a indústria de um país, mas este deve aprender a fazer e 
daí desenvolver sua própria indústria. E ainda conforme Abramovitz (1986), deve haver capital 
social para que o modelo funcione, incluindo bons níveis de educação e organização das empresas.  
 

- Evolução da Indústria para Bens mais Complexos - e mais diversificação 
 
Segundo Kindleberger (1976), quando um mercado se torna saturado, é necessário investir em 
novos produtos. Historicamente, houve o caso da Grã-Bretanha que teve sua economia fragilizada 
devido ao seu alto grau de especialização. Karnal el al. (2007) citam analistas como Alan Brinkley 
que apontam a falta de diversificação como uma das causas principais para a Grande Depressão que 
iniciou em 1929. “O crescimento econômico americano dependia desproporcionalmente de poucas 
indústrias, como a automobilística e a da construção civil. Quando as vendas nesses setores 
diminuíram, o resto da economia não conseguiu compensar.” 
 
Então, um país não pode ter sua indústria monopolizada por um ou poucos setores.   
 
Após a fase inicial de industrialização e com a indústria de base se solidificando, o Brasil começou 
a diversificar sua produção. A Tabela 10 (com dados de Baer, 1979) demonstra como a indústria 
brasileira se diversificou. Em 1939, podemos ver que ela estava concentrada em alimentos (24,2%) 
e têxteis (22,2%). Em 1969, os percentuais já eram mais próximos, sendo a maior participação de 
apenas 17,8% nas indústrias de químicos, farmacêuticos e plásticos (que por definição da categoria, 
já tinha bastante diversidade).  
 

Tabela 10: Modificação e diversificação da indústria nacional (% do total) 

Tipo de indústria 1939 1969 

Metalúrgica 7,6% 11,5% 

Material de transportes 0,6% 8,6% 

Químicos, farmacêuticos e 
plásticos 

9,8% 17,8% 

Têxtil 22,2% 10,1% 

Alimentos 24,2% 13,0% 

 
 
Conforme Tigre (2006), os produtos industriais podem ser classificados em três categorias, de 
acordo com a intensidade relativa de P&D: 
• Produtos classificados como de alta tecnologia: aqueles com mais de 4% de gastos de P&D sobre 
o faturamento; por exemplo, aviões, equipamentos eletrônicos, produtos farmacêuticos, 
instrumentos e maquinaria elétrica;  
• Produtos considerados de média intensidade tecnológica: onde os investimentos de P&D ficam 
entre 1% e 4% das vendas; por exemplo, automóveis, produtos químicos, borrachas e plásticos, 
metais não ferrosos, entre outros; tal categoria pode ainda ser subdividida em média-alta e média--
baixa intensidade tecnológica; 
• Produtos classificados como de baixa intensidade tecnológica: com gastos menores que 1% em 
P&D; por exemplo, segmentos de vidros, cerâmicas, alimentos e bebidas, refino de petróleo, metais 
ferrosos, papel, madeira e mobiliário, produtos têxteis e calçados. 
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Conforme Tigre (2006), os setores de maior crescimento no comércio mundial tendem a ser aqueles 
com elevada intensidade tecnológica: por exemplo, os produtos de tecnologia alta ou média-alta 
responderam por 63% do valor das exportações dos setores considerados dinâmicos no mercado 
internacional em 2003. A participação dos setores de intensidade tecnológica alta ou média-alta no 
valor das exportações brasileiras aumentou de 17% em 1991 para 26% em 2001, bem abaixo da 
média mundial que teve aumento de 36% em 1991 para 44% em 2001 nos setores de alta e média 
tecnologia.  
 
Em 2005, conforme De Negri et al. (2005), as exportações brasileiras estavam fortemente 
concentradas em commodities primárias, as quais representavam 40% do total, enquanto que 
produtos de média intensidade tecnológica representavam 18% e os de alta e média intensidade 
tecnológica representavam pouco mais de 30% do total exportado pelo país.  
 
A Tabela 11 apresenta a participação dos tipos de produtos por complexidade nas exportações 
brasileiras entre 2000 e 2010. Pode-se ver as commodities só aumentaram sua participação 
majoritária. Os produtos de alta intensidade tecnológica estão diminuindo a participação. Para se ter 
uma comparação, nosso índice de 51% de exportações em commodities é bem maior que a média 
mundial de 26% e bem acima de países como China (apenas 9,3%), Estados Unidos (15%), México 
(23%) e Índia (29%). Em 2005, o Brasil detinha a exportação de 3,77% de todas as commodities 
negociadas no mundo. Em 2009, a participação subiu para 4,66%, sendo que a participação do 
Brasil no total do comércio internacional era estimado em cerca de 1,5%. Em 2005, tínhamos 
0,94% do total da exportação mundial de produtos de média intensidade tecnológica, mas em 2009 
o percentual caiu para 0,74%. No mesmo período, a contribuição do Brasil para o total de 
exportações mundiais de produtos de alta tecnologia caiu 0,5% para 0,49%.  
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/inovacao/produtos-de-alta-tecnologia-na-
exportacao-do-brasil.aspx 
 
 

Tabela 11: Participação de produtos primários e complexos nas exportações brasileiras (em %) 

 Commodities Média e Baixa Intensidade Alta intensidade 

2000 37 26 18 

2001 39 25 16 

2002 39 25 15 

2003 40 27 12 

2004 39 29 12 

2005 38 30 12 

2006 39 28 12 

2007 41 26 12 

2008 43 17 11 

2009 49 20 11 

2010 51 20 9 

Fonte: http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/inovacao/produtos-de-alta-
tecnologia-na-exportacao-do-brasil.aspx 
Obs.: a soma não fecha 100% porque há outras categorias não apresentadas 
 
 
Frieden (2008) lembra o caso de Coreia do Sul e Taiwan, que conseguiram crescer, após seu 
processo de catch-up, substituindo bens manufaturados simples por complexos (de brinquedos a 
computadores, de roupas e calçados a bicicletas e carros). Isto depois que o Japão serviu de 
exemplo passando “dos manufaturados simples e baixos salários, na década de 1950, ao 
maquinário mais complexo e utensílios para consumidores em 1970.” 
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Segundo Frieden (2008), “os primeiros quatro tigres asiáticos – Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong 
e Singapura – usaram os baixos salários para determinar logo no início sua pretensão de produzir 
manufaturados intensivos em mão de obra, como roupas, calçados e móveis. Como o sucesso 
industrial fez os salários subirem e os tirou desses mercados, os tigres se mobilizaram para se 
beneficiarem das despesas com mão de obra ainda modestas, dos trabalhadores relativamente 
capacitados e da já considerável experiência fabril. Esses países atingiram um nível industrial 
considerado médio e passaram a fabricar eletrônicos domésticos e computadores.” 
 
Ou seja, saíram de um processo de catch-up que fomentou uma indústria inicial de bens simples, 
com apoio de mão de obra com pouca qualificação, para saltar para uma indústria mais qualificada, 
com melhores salários mas também com uso mais intensivo de conhecimento. Como discutiremos 
adiante, conhecimento é recurso chave para que o crescimento aconteça.  
 
Apesar de, por um lado, ser bom para o Brasil ter boa participação no mercado mundial de 
commodities, nossa produção deveria ser mais diversificada e complexa, procurando dar 
preferência aos produtos de maior intensidade tecnológica. Como já foi discutido antes, produtos de 
maior complexidade de manufatura geram maior valor no mercado mundial. Mas para isto é preciso 
conhecimento, e conhecimento só se consegue com educação, mão de obra qualificada e 
investimentos em pesquisa e desenvolvimento.  
 
Miriam Leitão (2015) recomenda que o Brasil deveria “ter uma política de estímulo à indústria de 
inovação, em vez de subsidiar tão fortemente segmentos em que a inovação é baixa, como os 
frigoríficos, por exemplo. Qualificar trabalhadores para esses setores de ponta onde haja empresas 
demonstrando competência. O grande objetivo não pode ser produzir tudo. Alguns segmentos vão 
necessariamente morrer por não termos vantagens comparativas e competitivas nas áreas. O que o 
país tem de se perguntar quando olhar para o futuro da indústria e da economia em geral é onde 
estão os empregos. No mundo inteiro a luta é por emprego. Setores que empregam mais requerem 
mais atenção dos formuladores de política econômica. A China tornou-se nosso maior parceiro, 
mas o comércio entre os dois países repete o modelo de exportador de commodities e importador 
de manufaturados. Não se deve ter preconceito contra commodities, porque ao contrário do que 
parece nem todas são bens de pouco valor e destituídas de tecnologia. Entretanto, é preciso evitar 
depender de poucos produtos e só alguns. O que incomoda na balança comercial brasileira não é a 
lista do que está presente na nossa pauta de exportação. É a lista dos ausentes. Faltam produtos 
que integram a cadeia dos novos materiais e das novas tecnologias. Em suma, falta a nova 
economia.” 
 

- A Terceira Revolução Industrial  
 
A agricultura se desenvolveu utilizando como força motriz animais e água. Além disto, foi a partir 
dela que a escrita começou há 7 mil anos atrás na Suméria. A 1a Revolução Industrial utilizava 
carvão como força e vivenciou a invenção da prensa para disseminação de informações. Já a 2a 
Revolução Industrial foi feita com óleo combustível e eletricidade, sendo que também inventou o 
telefone, o rádio e a TV para comunicação entre as pessoas. Segundo Rifkin (2012), estamos 
vivendo a 3a Revolução Industrial, onde máquinas e cidades são impulsionadas por energias 
renováveis e a comunicação virou global com Internet, dispositivos móveis e redes sociais.  
 
Rifkin (2012) acredita que “as grandes revoluções econômicas acontecem quando há convergência 
de transformações nas áreas de comunicações e de geração de energia.” Estas inovações estão 
gerando novos empregos e novos tipos de empresas. Por exemplo, segundo Rifkin, a Alemanha 
converteu 1 milhão de prédios em usinas de energia gerando 370.000 empregos diretos. 
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Os novos meios de comunicação não só conectam pontos distantes do globo e em tempo real. Ela 
caracteriza uma nova sociedade, descentralizada e baseada na cooperação e compartilhamento. A 
produção começa pela energia, mas estende-se para informações e conhecimento. Cada cidadão 
pode produzir a energia que irá consumir, mas também poderá vender o excedente. Assim também 
com informações. É o que Alvin Toffler (2007) chamou de “prosumidor”, alguém que consome e 
produz ao mesmo tempo (seja energia, produtos, serviços ou informações).  
 
Como discutiremos adiante, o Brasil de novo está atrasado para a 3ª Revolução Industrial. Estamos 
investindo ainda em hidrelétricas e menosprezando nosso potencial para energias alternativas (como 
solar e aólica). E também estamos ainda atrasados na revolução digital. Discutiremos estas questões 
no capítulo sobre “investimentos em infraestrutura”. 
 

- EUA voltando à industrialização 
 
A industrialização nos EUA teria começado, segundo alguns historiadores citados por Karnal et al. 
(2007), primeiro na região Nordeste dos EUA, principalmente devido à carência de solo fértil para a 
agricultura em grande escala. Some-se a isto que a região era também rica em matérias-primas, 
mercado interno consumidor e energia hidráulica. “As estradas de ferro proporcionaram grande 
impacto nos meios de transporte. Implantadas entre as décadas de 1840 e 1850, elas conseguiram 
aumentar a eficiência da locomoção de pessoas e mercadorias. No início da segunda metade do 
século XIX, foram completadas as grandes linhas que ligavam o Leste ao Oeste e, em 1860, o país 
já contava com cerca de cinquenta mil quilômetros de ferrovias. Os trens representavam um 
grande avanço e mudaram a concepção de velocidade e distância da maioria das pessoas... as 
locomotivas se tornavam fortes símbolos de progresso, linear e contínuo, que ia sempre adiante, 
sem obstáculos. As ferrovias carregavam a ideia de que tudo era possível e de que os homens 
haviam finalmente alcançado o progresso.” 
 
Desde então, a indústria norte-americana cresceu fazendo frente aos produtos ingleses. Após a 2ª 
guerra, a concorrência se virou contra os produtos alemães e japoneses, mais baratos e de melhor 
qualidade. Hoje a indústria americana representa apenas 19,2% do PIB e ocupa somente 18% da 
força total de trabalho (lembrando que serviços geram 79,6% do PIB americano e ficam com 79% 
dos empregos).  
 
A mão de obra barata em países em desenvolvimento como no leste asiático tem levado indústrias 
americanas a produzirem fora. Não que isto limite seus ganhos. Como discutiremos adiante, as 
empresas americanas estão se concentrando em gestão empresarial e de capital, desenvolvimento de 
inovações e gestão de marketing.  
 
Conforme Mitter (2011), até mesmo alguns tigres asiáticos estão direcionando suas empresas para a 
indústria leve e de bens de consumo, deixando a indústria pesada (poluidora) para a China, e 
ficando com os  empregos mais sofisticados e com melhores salários.  
 
Desta forma, os ganhos americanos vêm de pagamentos de royalties por parte dos demais países e 
não mais pela produção de itens manufaturados. O perigo desta estratégia é se países como a China 
resolverem fechar o “playground” e ficarem com as fábricas. Será difícil montar tudo em outro 
lugar ou mesmo recomeçar na América mesmo.  
 
Por isto, um artigo da revista Time de abril de 2013 (“Made in the USA”), escrito por Rana 
Foroohar e Bill Saporito, retrata a volta do crescimento dos empregos em indústrias americanas. É 
claro que esta volta da industrialização vem com uso intensivo de robôs para melhorar a 
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produtividade e a competitividade internacional. São empregos de alto nível, que exigem muita 
especialização e profundos conhecimentos de computadores. 
 
Uma das razões para esta volta é a energia barata nos EUA, principalmente pelo boom do xisto. 
Além disto, pequenas indústrias como as baseadas em impressão 3D podem ser montadas em 
garagens, fabricando pequenas peças para grandes indústrias. O citado artigo da Time conta que os 
custos de manufatura nos EUA estão caindo e podem chegar a ser de 15 a 25% menores que na 
Europa. Apesar de o custo do trabalhador nos EUA ser 7,4 vezes maior que o dos chineses (por 
hora), a produtividade americana cresce enquanto que na China fica estagnada. E com maior 
qualidade. Este foi o fator de crescimento da Alemanha e Japão pós-guerra. E os EUA estão 
reinventando este modelo.  
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DESINDUSTRIALIZAÇÃO E A NOVA ERA DO CONHECIMENTO – A 3ª ONDA 
 
Alvin Toffler (2007) descreveu através de ondas as mudanças que a sociedade mundial 
experimentou. A 1ª Onda foi o surgimento da agricultura. Diversos autores (Cochran e Harpending, 
2010; Leakey, 1981; Leakey e Lewin, 1980; Blainey, 2000; Dow et al., 2005; Weisdorf, 2003; 
Weisdorf, 2005; Diamond, 1987) detalharam bem as incríveis mudanças que ocorreram na 
economia e nas relações sociais das sociedades da época. A 2ª Onda foi a Revolução Industrial já 
discutida antes, que começou na Inglaterra. A 3ª Onda seria a Revolução do Conhecimento, apoiada 
nas tecnologias da informação e caracterizada pela desindustrialização. 
 
A desindustrialização é uma situação onde tanto o emprego industrial como o valor adicionado da 
indústria se reduzem como proporção do emprego total e do PIB, respectivamente. Ou seja, a 
indústria está perdendo participação na formação do PIB e no número de empregos.  
 
Segundo Toffler, é um deslocamento natural do PIB e da força de trabalho, que começou da 
agricultura para a indústria e agora está movendo-se da indústria para o setor de serviços. A prova 
disto é a mudança de paradigma das empresas de hardware (como IBM, Apple e HP) se 
direcionando para software a partir da década de 1980.  
 
Conforme Chang (2013), esta mudança para serviços é natural “porque, quando ficam mais ricas, 
as pessoas começam a exigir mais serviços do que produtos manufaturados. Com a queda da 
demanda, é natural que o setor industrial encolha e o país ingresse no estágio pós-industrial.” 
 
Segundo um estudo recente, os produtos manufaturados (de 2ª onda) estão ficando mais baratos. Já 
as coisas que não podem ser produzidas em escala (por exemplo, saúde e educação) ficam mais 
caras.  
(https://www.weforum.org/agenda/2016/08/the-things-we-really-need-are-getting-more-expensive-
other-stuff-is-getting-cheaper-
why?utm_content=buffer0fbe6&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign
=buffer) 
 
Conforme Wanderly de Almeida e Maria da Conceição Silva (1973), o setor de serviços é 
importante para absorção da mão de obra com crescimento da população. Primeiro porque o 
crescimento da indústria não consegue absorver o excedente de mão de obra, assim como aconteceu 
com a agricultura (o excedente foi para a indústria). Depois, porque o crescimento da indústria 
também demanda serviços correlatos ou complementares. Por exemplo, a indústria de automóveis 
precisa de vendedores. Se mais máquinas são usadas, há necessidade de mais técnicos de reparação 
e manutenção. Aumenta também o número de empresas sistêmicas pós-venda como por exemplo 
venda de peças e acessórios, e outros serviços correlatos como mecânicos em oficinas autônomas, 
pessoal para lavagem de carros, etc.  
 
Almeida e Silva (1973) lembram a Hipótese de Rostow, que diz: após a economia atingir um certo 
grau de complexidade industrial, o setor terciário passa a ter uma importância maior. E quando o 
setor de serviços chega a uma certa maturidade, acontece a fase de diferenciação: há uma 
especialização dos serviços nas vantagens comparativas do país. 
 
Segundo Guimarães (2015), atualmente nos EUA, a indústria não passa de 15% e o setor de 
serviços já representa 82% do que é produzido lá e a tendência é crescer ainda mais.  
 
Conforme Kon (2006), os Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) em serviços representavam 
50% do total em 1990 e subiram para 60% em 2003. Nos setores tradicionais, os IEDs caíram de 
60% do total em 1990 para 45% em 2001. As novas indústrias de serviços cresceram sua 
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participação nos IEDs de 17% em 1990 para 44% em 2001, enquanto que as manufaturas reduziram 
de 45% para 35%.  
 
Conforme Chang (2013), “a partir dos anos de 1970, contudo, a importância do setor industrial 
britânico encolheu rapidamente. A produção industrial como uma parcela do PIB da Grã-Bretanha 
era de 37% em 1950. Hoje, ela é responsável apenas por mais ou menos 13%. A proporção da 
indústria no emprego total caiu de cerca de 35% no início dos anos de 1979 para pouco mais de 
10%. Essa posição no comércio internacional mudou drasticamente. Hoje em dia, a Grã-Bretanha 
tem déficits comerciais no setor industrial por volta de 2 a 4% do PIB ao ano.” 
 
Conforme Rifkin (1995), há uma estimativa de Peter Drucker que o emprego no setor industrial vai 
cair para menos de 12% da força de trabalho nos EUA. E que dentro de 30 anos, 2% da força de 
trabalho no mundo todo será suficiente para produzir todos os bens. No futuro, teremos fábricas só 
com robôs.  
 
Segundo Rifkin (1995), em 1990, as profissões e funções associadas ao Conhecimento 
representavam 40% dos custos em fábricas de automóveis. A chamada classe do Conhecimento 
detém 20% da força de trabalho, sendo que sua renda é maior que a de outras funções na proporção 
de 4/5 e cresce de 2 a 3% ao ano. Em 1995, 85% dos custos com chips eram devido a funções como 
design, engenharia e patentes. Em 1953, os salários de executivos representavam 22% do lucro da 
empresa; em 1987 passou para 61%. Em 1979, os CEOs ganhavam 29 vezes o salário médio; em 
1988, passaram a ganhar 93 vezes.  
 
Toffler descreve bem a importância do recurso “informação”: não se perde, pode-se fazer cópia, 
quanto mais se usa mais se tem, não desgasta, não deprecia. Além disto, o custo marginal da 
informação é quase zero: para serem produzidas mais unidades de informação não custa muito 
mais. Rifkin (1995) cita Walter Wriston (ex-presidente do Citicorp): "a informação sobre dinheiro 
tornou-se mais valiosa do que o próprio dinheiro". 
 
Williamson e Zagha (2014) acreditam que a desindustrialização esteja ocorrendo no Brasil porque a  
indústria também está se tornando mais fraca na economia global (como discutido nos parágrafos 
anteriores) e porque as indústrias da China e Índia têm se integrado à economia mundial com custos 
de trabalho mais baixos, e por isto, não vale a pena produzir aqui. Já há alguns anos que temos visto 
vários casos de empresas brasileiras que estão transportando suas fábricas para a Ásia.  
 
Segundo Mitter (2011), até mesmo Taiwan, Coréia do Sul e Hong Kong junto com Japão estão 
passando parte de sua manufatura para a China onde a mão de obra é mais barata. A própria China 
sabe que sua mão de obra barata não vai durar muito e por isto tem aumentado seus gastos com 
ciência, tecnologia e inovação; em 2005, eram 1,3% do PIB chinês, enquanto que os EUA gastam 
2,7% (Mitter, 2011). Segundo Stewart (1998), a indústria automobilística americana terceiriza 
quase 70% dos componentes (peças, aço, etc.).  
 
Segundo Charles Ferguson (2013), “a Apple não se envolve com fabricação; seus fornecedores 
industriais são empresas taiwanesas com sede em Taiwan, mas com a maior parte de suas 
operações e funcionários na China. (Pelo menos a Apple ainda projeta seus próprios produtos; 
muitas empresas americanas de eletrônicos não fazem mais isso.) Essas empresas, por sua vez, 
usam engenheiros e gerentes taiwaneses, trabalho braçal sobretudo chinês (suas fábricas são na 
China) e uma combinação de bens de capital japoneses, alemães, taiwaneses e chineses. Para a 
Apple e outras como ela, essa decisão de terceirizar é absolutamente racional; mas suas 
implicações econômicas e políticas são imensas. A Apple tem cerca de 70 mil funcionários em todo 
o mundo. Apenas uma das fornecedoras industriais taiwanesas-chinesas da Apple, a Foxconn, tem 
1,3 milhão de funcionários. Embora talvez três quartos deles sejam operários relativamente pouco 
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especializados, várias centenas de milhares são engenheiros, administradores, contadores e outros 
profissionais. E mais: o grau de tecnologia das operações da Foxconn (e da indústria chinesa em 
geral) está aumentando com rapidez. Em 2011 a Foxconn anunciou que em função de carência de 
mão de obra e aumento da demanda, estava comprando 300 mil robôs para suas fábricas chinesas. 
O processo de selecionar, instalar, programar e manter esses robôs exigirá um grande número de 
funcionários altamente preparados, quase nenhum deles americano.” 
 
Ferguson (2013) continua: “as decisões da Apple nesse setor já não são motivadas apenas pelo 
custo da mão de obra. A infraestrutura e as habilidades para fabricar seus produtos não existem 
mais nos Estados Unidos. As faculdades americanas já não produzem um número suficiente de 
pessoas com capacidade para que tais instalações de produção sejam projetadas, construídas e 
operadas nos Estados Unidos. Mas a Apple não precisa que seus produtos sejam fabricados no 
país; na verdade, sua utilização da produção chinesa é fundamental para ter pleno acesso ao 
mercado chinês. E a Apple, como outras empresas de alta tecnologia dos Estados Unidos, hoje 
depende muito menos do mercado americano do que antes. Em 2011 menos de 40% de sua receita, 
e menos de 20% de seu crescimento, vieram da América do Norte.” 
 
Conforme o Departamento De Pesquisas e Estudos Econômicos da FIESP (DEPECON), no 
relatório “Perda de Participação da Indústria de Transformação no PIB” de maio 2015, “o processo 
de desindustrialização no Brasil iniciou-se nas décadas de 1980 e 1990, mas ganhou força no 
período após a Crise Financeira Internacional de 2008 e 2009. Neste período, a indústria 
brasileira enfrentou a redução do preço relativo dos bens manufaturados, que também levou à 
perda de participação da indústria em diversos países, além a concorrência mais acirrada com 
produtos importados (especialmente da China) e o descolamento entre os aumentos dos salários 
reais e da produtividade da mão de obra do setor. O processo de desindustrialização em países 
desenvolvidos esteve associado ao aumento do emprego de alta produtividade e à elevada 
qualificação da mão de obra na indústria, permitindo a transferência de trabalhadores para os 
outros setores da economia. Já no caso do Brasil, o processo de desindustrialização esteve 
associado a uma expressiva deterioração da balança comercial de manufaturados, à baixa 
intensidade tecnológica da pauta exportadora e à menor produtividade total da economia, o que o 
torna nocivo à economia brasileira... A partir de meados dos anos 2000, o processo de 
desindustrialização se intensificou pois a sobrevalorização cambial e os fortes estímulos ao 
consumo não tiveram a contrapartida de aumento da produção nacional e, com isso, a demanda 
por produtos importados se expandiu. Explicando melhor, a sobrevalorização da taxa de câmbio 
por um período prolongado retirou competitividade da Indústria de Transformação brasileira, e, 
como consequência, a penetração de produtos importados aumentou de forma muito expressiva a 
partir de 2003, com o coeficiente de importação passando de 12,5% em 2003 para 25,2% em 
2013.” 
 
Segundo o citado relatório da FIESP, a transformação entre os setores econômicos é mundial. Os 
ganhos de produtividade e redução de custos da indústria, devido a inovações tecnológicas e 
aumento da concorrência, resultaram na desvalorização dos bens manufaturados no valor 
adicionado da maioria dos países.  
 
Os preços de manufaturados também caem devido ao aumento de produtividade. E, conforme 
Chang (2013), “como a produção do setor industrial aumenta mais rápido do que a produção do 
setor de serviços, os preços dos produtos manufaturados relacionados caem em comparação com 
os dos serviços. No setor industrial, onde a mecanização e a utilização de processos químicos são 
muito mais fáceis, é mais fácil aumentar a produtividade do que no setor de serviços. Em 
contrapartida, devido à sua natureza, muitas atividades do setor de serviços são inerentemente 
impermeáveis ao aumento da produtividade sem diluir a qualidade do produto.” 
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Entretanto, em algumas economias asiáticas, como China e Índia, a indústria continua valorizada e 
por isto a produção industrial continua crescendo. E seus produtos servem não somente para o 
mercado interno como também são importantes no portfólio de exportações.  
 
Isto significa que a indústria ainda continuará tendo papel importante nas economias mesmo que o 
setor de serviços esteja crescendo e ficando com a maior fatia. Chang (2013) lembra que “o escopo 
limitado deles para o crescimento da produtividade torna os serviços um mecanismo de 
crescimento ineficaz. A baixa negociabilidade dos serviços significa que uma economia mais 
baseada em serviços terá uma menor capacidade de exportar. Uma receita menor com a 
exportação significa uma capacidade mais fraca de comprar tecnologias avançadas do exterior, o 
que por sua vez conduz a um crescimento mais lento.” Desta forma, seria uma grande fantasia 
(conforme Chang) os países em desenvolvimento quererem passar por cima da industrialização 
diretamente para a fase pós-industrial, calcada nos serviços. Até porque serviços são mais difíceis 
de serem exportados. Normalmente, prestadores de serviços e consumidores estão no mesmo local.  
 
Chang (2013) resume: “a queda na participação do setor industrial na produção total nos países 
ricos não se deve predominantemente à redução da demanda (relativa) dos produtos 
manufaturados, como muitas pessoas pensam. Tampouco ela é atribuível principalmente ao 
aumento das exportações de produtos manufaturados da China e de outros países em 
desenvolvimento, embora isso tenha causado um grande impacto em alguns setores. Em vez disso, 
o principal impulsionador do processo de desindustrialização é a queda dos preços relativos dos 
produtos manufaturados causada pelo crescimento mais rápido da produtividade no setor 
industrial. Portanto, embora os cidadãos dos países ricos possam estar vivendo em sociedades pós-
industriais no que diz respeito à sua ocupação, a importância do setor industrial sob o aspecto da 
produção nessas economias não foi reduzida a ponto de podermos declarar uma era pós-
industrial.” 
 
 

- Importância do conhecimento e difusão 
 
Como já discutimos no início deste capítulo, a 3ª Onda está mudando o capital das terras (1ª Onda) 
e bens de produção (2ª Onda) para o conhecimento. Podemos dizer que hoje em dia é mais 
importante saber construir do que construir, saber o que fazer do que como fazer, saber para quem 
fazer do que o que fazer.  

Segundo dados de 2010 do IBGE, o setor dentro dos serviços que tem maior participação no PIB 
brasileiro é o de "administração, saúde e educação públicas e seguridade social", seguido pelos 
setores de comércio, atividades imobiliárias, "intermediação financeira, seguros e previdência 
complementar", "transporte, armazenagem e correio" e serviços de informação. 

As grandes empresas americanas estão concentrando seus negócios em gerenciar marcas, fazer 
marketing, inovar e tomar decisões. Isto porque se consegue insumos e produção a custo baixo 
(basta saber onde e como).  
 
Até mesmo países extrativistas, agrícolas ou muito dependentes da natureza estão investindo em 
conhecimento, tais como China, Índia e países árabes produtores de petróleo. Segundo Piketty 
(2014), os países exportadores de petróleo estão investindo maciçamente em território próprio para 
construir museus, hotéis, universidades e até estações de esqui. Segundo Couto (2013), em 2003, a 
China destinou 150 bilhões de yuans às pesquisas científicas e de novas tecnológicas, ocupando 
1,35% do PIB. Os principais programas tecnológicos e científicos se concentram em pesquisas 
básicas, pesquisas de altas e novas tecnologias, setor agrícola, desenvolvimento da indústria, 
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tecnologia aeroespacial, defesa, entre outros. Até mesmo para melhorar seu setor primário, os 
chineses aplicam conhecimento especializado: criaram novos métodos de irrigação que 
economizam mais de 30% do consumo de água.  
 
Conforme Soete e Ter Weel (1999), a importância do conhecimento se dá por 3 fatores:  
1) os economistas estão percebendo que a acumulação de conhecimento pode ser mensurada como a 
acumulação de qualquer outro bem de capital;  
2) a importância do conhecimento para a competitividade industrial está relacionada ao avanço das 
tecnologias de informação e comunicação (TICs), cujos preços estão baixando; 
3) custos com armazenamento, recuperação, avaliação e uso de conhecimento estão aumentando; a 
capacidade de inovação é vista menos como uma habilidade para descobrir novos princípios 
tecnológicos e mais como habilidade para explorar de forma sistemática novas combinações de 
partes e estoques de conhecimento.  
 
Soete e Ter Weel (1999) distinguem funções para acumulação criativa (que chamam de Schumpeter 
Mark II) das funções para destruição criativa (Schumpeter Mark I). Neste último caso, o 
conhecimento é específico, codificado (explícito) e simples, enquanto que no primeiro, o 
conhecimento é genérico, tácito e complexo. O processo de gestão do conhecimento é portanto um 
processo a longo prazo, com acumulação a partir de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, 
dando suporte às atividades de inovação.  
 
A difusão do conhecimento também é importante. Mokyr (1990) acredita que a prensa, apesar de 
inventada na China, não se difundiu tanto como no Ocidente por causa das letras; os alfabetos 
ocidentais eram mais enxutos. Isto pode ter favorecido a Europa para a Revolução Industrial (mais 
livros difundidos, mais conhecimento sendo compartilhado e combinado). 
 
Também já falamos da teoria de Jared Diamond (1997), sobre a facilidade de expansão de pessoas e 
conhecimentos na linha horizontal da Eurásia. As ideias se difundiam mais e geravam melhorias nas 
inovações. Assim como nas cruzadas e na expansão do Império Romano, onde conhecimentos de 
povos diferentes eram cambiados e refinados.  
 
Couto (2013) lembra que muitas das invenções na China na Idade Média vieram de intercâmbios 
diplomáticos e comerciais com países da Ásia ocidental por meio da já citada Rota da Seda.  
 
Johnson (2015) lembra a inovação dos alimentos congelados de Birdseye, surgida a partir da colisão 
entre vários e diferentes espaços geográficos e intelectuais. “Para imaginar um mundo de alimentos 
congelados, Birdseye precisou vivenciar os desafios de alimentar a família no clima ártico, em 
meio a um frio brutal; precisou passar um tempo com os pescadores esquimós; precisou 
inspecionar os contêineres imundos dos pesqueiros de bacalhau nos portos de Nova York; precisou 
do conhecimento científico de como produzir temperaturas muito abaixo de zero; precisou do 
conhecimento industrial de como construir uma linha de produção. Como toda grande ideia, a 
inovação de Birdseye não foi um simples insight, mas uma rede de outras ideias, entrelaçadas em 
nova configuração. O que tornou a ideia de Birdseye tão poderosa não foi apenas seu gênio 
individual, mas a diversidade de lugares e formas de conhecimento que conseguiu reunir.” 
 
Castells (2010) enfatiza o poder das redes globais para difusão do conhecimento e consequente 
apropriação de riquezas. Cowen (2004) enfatiza que o cruzamento de culturas é bom para 
enriquecimento de um país. Ele lembra que os cem anos sem guerras entre 1800 e a 1ª guerra 
mundial geraram intensas trocas internacionais. Até mesmo a Renascença e a sociedade medieval 
foram frutíferas com o compartilhamento de conhecimento (já falamos sobre a importância destas 
miscigenações durante o Império Romano). Antes disto, os gregos foram geniais em sintetizar 
conhecimento. A capacidade de incorporar influências estrangeiras é uma das chaves para a 
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criatividade, afirma Cowen (2004). O perigo, é claro, é a possibilidade de sumiço de algumas 
civilizações (algumas destas histórias foram contadas no livro de Michael Rank, “Civilizações 
Perdidas: 10 Sociedades que Desapareceram Sem Deixar Rasto”). 
 
Nas 10 regras da nova Economia, propostas por Kevin Kelly (1998), podemos resumir a 
importância do conhecimento:  
1) Abrace a coletividade: aprender a dominar os pontos de controle descentralizados (já falamos 
antes do problema da descentralização e sobre como dominar a complexidade); 
2) Aumento o retorno: as conexões entre pessoas e coisas estão aumentando (redes sociais, Internet 
das Coisas); o sucesso não se auto-limita, mas deve se auto-alimentar;  
3) Plenitude e não raridade: o valor é dado pela abundância, num mundo de cópias fáceis;  
4) Siga o grátis: a escala reduz preços; a única raridade importante é a atenção humana;  
5) Alimente a web primeiro: mais importante que maximizar o valor da empresa é maximizar o 
valor da rede, das conexões;  
6) Procure o topo: as inovações se aceleram, então é preciso escapar da obsolescência; 
7) Lugares e lugares: a proximidade física é substituída por múltiplas interações com qualquer 
coisa, a qualquer hora e lugar; oportunidades para os pequenos e intermediários; 
8) Não há harmonia: a norma é instabilidade e turbulência nos negócios; a única saída é ser 
disruptivo continuamente;  
9) Relacionamento tecnológico: o abstrato sobrepõe-se ao concreto; as tecnologias mais importantes 
são as que estendem, amplificam, aumentam os relacionamentos;  
10) Oportunidades antes da eficiência: as máquinas estão cada vez mais eficientes mas ainda há 
espaço para descoberta e criação de novas oportunidades.  
 

- Valor das empresas de 3ª Onda  
 
Empresas do conhecimento ainda não aparecem bem posicionadas na lista da Fortune Global 500 
(que avalia empresas pela receita no ano fiscal). Em 2015, a lista era esta:  
Walmart, (485 bi), Sinopec Group (China, Energia), Shell, China Petroleum, Exxon Mobil, BP 
(Energia, Inglaterra), State Grid (Energia, China), VW, Toyota, Glencore (Energia, Suíça), Total 
(Energia, França), Chevron, Samsung, Berkshire Hathaway (Banco), Apple, McKesson (EUA, 
Saúde), Daimler, Bank of China, Exor Group (Automobilístico, Itália), Axa (Banco, França). 
 
Entre as 50 primeiras empresas da FORTUNE 500 (avaliadas pela receita fiscal), havia em 2015 
nesta ordem: 1 de comércio, 5 de petróleo, 1 de utilidades, 2 automobilísticas, 1 de mineração, 2 
petróleo, 1 de eletrônicos, 1 de seguro, 1 de computadores, 1 de saúde, 1 automobilística, 1 
financeira, 1 automobilística, 1 de seguro e assim por diante.  
 
A maioria no topo da lista ainda era de petróleo e mineração, ou seja, de 1ª Onda (extração) 
combinada com 2ª Onda (refinamento). A 1ª é a rede de supermercados Walmart, que pode ser 
classificado como 3º setor (serviços). Há alguns casos de seguro e banco, que apesar de não serem 
puramente de 3ª Onda, precisam e se beneficiam muito de informações.  
 
No link abaixo, há um gráfico interativo sobre as 200 maiores empresas do mundo segundo a 
Fortune. Como já se sabia, a maioria está nos EUA. Mas China e Japão vem em segundo lugar. Pelo 
ramo, as de energia e financeiras são mais frequentes entre as 200. O Brasil tem metade (3) das que 
estão na América Latina: Bradesco, Banco do Brasil e Petrobrás (duas estatais). Só 4 empresas são 
de alimentos. A área de TI está bem posicionada. 
(http://www.mo.be/en/en/interactive-graphic-200-largest-companies-world) 
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Em termos de valor de mercado, as empresas de software e tecnologia da informação ultrapassam as 
petrolíferas e até mesmo as financeiras. (http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/as-empresas-
mais-valiosas-dos-estados-unidos-2) 
 
Pode-se ver que as empresas que têm aumentado seu valor justamente são aquelas que devem muito 
ao gerenciamento eficaz de informações. Sem informações uma seguradora quebra, pois não saberá 
seus custos, não terá previsões de sinistros ou expectativa de vida e portanto não saberá o quanto 
cobrar (ou cobrará mal e ficará no prejuízo). Da mesma forma, um banco precisa muito de 
informações para gerir o dinheiro dos outros e também para competir num mercado tão acirrado. 
Um supermercado ou uma empresa de planos de saúde precisa de informações para fazer melhores 
ofertas (financeiramente falando) e mais personalizadas a seus clientes.  
 
Quando o Facebook abriu suas ações na bolsa (fez o chamado IPO), dizia-se que ele não teria como 
vingar, porque não teria receita. Hoje está entre as 10 mais. E seu papel nem é produzir conteúdo, 
mas apenas dar um meio para que pessoas e empresas se conectem e elas mesmas produzam 
conteúdo. (http://www.forbes.com.br/listas/2015/05/25-marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2015). 
 

- De onde vem o valor de uma empresa 
 
Se quisermos saber de onde vem o valor de uma empresa, podemos analisar seu balanço e verificar 
que a soma do valor em ativos tangíveis (bens móveis e imóveis, produtos e matérias primas, 
dinheiro e títulos) não chega nem perto do valor total. O valor de mercado justamente é dado pelos 
ativos intangíveis da empresa ou pelo chamado Capital Intelectual. 
 
Segundo Thomas Stewart (1998), o Capital Intelectual é o conhecimento útil que gera valor para a 
empresa. E não é qualquer conhecimento. Thomas Stewart cita alguns autores que acreditam que os 
ativos intelectuais valham 3 ou 4 vezes mais que o valor contábil da empresa. 
 
Segundo Stewart (1998), o capital intelectual inclui:  
• Capital Humano: conhecimento e competências individuais dos funcionários (refere-se ao valor 

que a empresa perde quando funcionários vão embora); inclui também atitudes 
(saber/poder/quere fazer); 

• Capital Estrutural ou Organizacional: conhecimento ou competência coletiva, como processos, 
know-how, marcas e patentes, documentos (é o valor que fica quando funcionários vão embora); 

• Capital do Cliente ou de Relacionamentos: conhecimento e vantagens advindas dos clientes (é o 
valor que se ganha com relacionamentos com clientes).  

 
Os ativos intangíveis incluem (segundo Kayo et al., 2006):  
• Ativos Humanos: conhecimento, talento, capacidade, habilidade, experiência dos empregados, 

treinamento e desenvolvimento; 
• Ativos de Inovação: P&D, patentes, fórmulas, know-how tecnológico; 
• Ativos Estruturais: processos, software proprietário, bancos de dados, sistemas, inteligência de 

mercado, canais de mercado; 
• Ativos de Relacionamento: marcas, logos, direitos autorais, contratos com clientes ou 

fornecedores, contratos de licenciamento, franquias, direitos de exploração de recursos naturais. 
 
 
Segundo Naím (2013), na empresa McDonald’s, o nome da empresa, os de seus produtos, o design 
de seus restaurantes e os arcos dourados respondiam por mais de 70% do valor total da companhia. 
Já a marca Coca-Cola correspondia a 51% do seu valor; Disney, IBM e Intel extraíam de suas 
marcas 68%, 39% e 22% de seu valor, respectivamente.  
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Em maio de 2015, as marcas mais valiosas do mundo segundo o ranking BrandZ  eram:  
(http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/as-20-marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2015) 
 
1. Apple 
Valor de marca: 246.992 milhões de dólares 
Variação: +67% 
2. Google 
Valor de marca: 173.652 milhões de dólares 
Variação: +9% 
3. Microsoft 
Valor de marca: 115.500 milhões de dólares 
Variação: +28% 
4. IBM 
Valor de marca: 93.987 milhões de dólares 
Variação: -13% 
5. Visa 
Valor de marca: 91.962 milhões de dólares 
Variação: +16% 
6. AT&T 
Valor de marca: 89.492 milhões de dólares 
Variação: +15% 
7. Verizon 
Valor de marca: 86.009 milhões de dólares 
Variação: +36% 
8. Coca-Cola 
Valor de marca: 83.841 milhões de dólares 
Variação: +4% 
9. McDonald's 
Valor de marca: 81.162 milhões de dólares 
Variação: -5% 
10. Marlboro 
Valor de marca: 80.352 milhões de dólares 
Variação: +19% 
 
Depois vêm: Tencent, Facebook, Alibaba, Amazon, China mobile, Wells Fargo, GE, UPS, Disney, 
Mastercard. Juntas, as 100 mais valiosas valem 3,3 trilhões de dólares, 14% a mais que no ano 
anterior. Pode-se notar que as marcas que mais se valorizam são justamente as ligadas às 
tecnologias de informação e comunicação. O maior crescimento entre todas as marcas foi o 
Facebook, cujo valor cresceu 99% em um ano.  
 
Segundo Thiel (2014), o valor de uma empresa está na sua capacidade de gerar fluxo de caixa no 
futuro. Thiel compara o The New York Times com o Twitter: ambos empregam poucos milhares de 
pessoas e fornecem um meio de as pessoas obterem notícias. Quando o Twitter abriu o capital em 
2013, foi avaliado em 24 bilhões de dólares, 12 vezes mais que a capitalização de mercado do NY 
Times. Mas o NY Times lucrou 133 milhões de dólares em 2012, enquanto o Twitter perdeu 
dinheiro. A diferença está no valor futuro: a soma de todo o dinheiro que uma empresa ganhará no 
futuro. Os investidores acreditam que o Twitter será capaz de conseguir lucros monopolistas nos 
próximos dez anos, enquanto os dias do monopólio dos jornais estão chegando ao fim. 
 
O mesmo modelo do Twitter aconteceu ou acontece com várias empresas de 2ª onda. Elas perdem 
dinheiro no início, pois desenvolver coisas valiosas leva tempo, e isso significa receita retardada. 
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Segundo Thiel (2014), a maior parte do valor de uma empresa de tecnologia virá em 10 ou 15 anos. 
O PayPal, por exemplo, em março de 2011 não dava lucro, mas as receitas estavam crescendo 
100% ao ano. A estimativa era que 75% do valor da empresa viria de lucros gerados em 2011.  
 
Segundo Castells (2010), o valor da empresa depende de 2 fatores: confiança e expectativas. Se não 
há confiança no ambiente institucional, não será o lucro, a tecnologia ou valor de uso que irá gerar 
valor financeiro. Por outro lado, se há confiança nas instituições, então as expectativas de valor 
futuro irão aumentar o valor presente. Muitas das decisões de investimentos não são feitas com base 
na lucratividade mas sim em termos do crescimento esperado de um valor financeiro.  
 

- Importância dos ativos intangíveis – os trabalhadores do conhecimento 
 
Em qualquer lista, as empresas de maior lucratividade são as de consultoria. Lucratividade é a 
proporção de ganho (lucro) sobre os custos para obter tal lucro. Empresas de consultoria gastam 
pouco, porque não precisam grandes fábricas, nem máquinas potentes e caras (apenas 
computadores), nem matérias primas sofisticadas e muitas vezes nem mesmo precisam muitas 
pessoas. Seu principal ativo é o conhecimento. É ele que permite fazer análises, gerar inovação, 
solucionar problemas, propor novos modelos de negócios, iniciar novos negócios.  
 
Segundo Stewart (1998), 2/3 da receita de uma empresa são resultado do seu Capital Intelectual. 
“Em apenas três anos, os cientistas da Braskem criaram produtos que já respondem por 17% das 
receitas do conglomerado... Um estudo realizado em 2005 pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) com 72 mil empresas brasileiras com mais de dez funcionários demonstrou que, 
apesar destas empresas representarem apenas 1,7% da indústria, as que investem em inovação são 
responsáveis por 25,9% do faturamento industrial no Brasil, e por 13,2% do número total de 
empregos gerados no país.” A meta da 3M é que 25% das suas vendas venham de produtos com 
menos de 4 anos de criação. 
 
Conforme Brinkley (2008), os investimentos em ativos intangíveis valiam 40% dos investimentos 
em tangíveis em 1980. Já em 2004, os intangíveis valiam 120% o valor dos tangíveis. A 
participação de indústrias baseadas em conhecimento na renda nacional de acordo com a OECD em 
2002:  
Irlanda 48% 
EUA e Alemanha 43% 
Suédia 42% 
GB 41% 
França e Coreia do Sul 40% 
 
Os investimentos em ativos intangíveis em 2004, segundo Brinkley (2008), foram divididos assim:  
Treinamento 21% 
Capital organizacional 17% 
Software 17% 
Marca 15% 
Design 14% 
P&D 9% 
Outros 7% 
 
Um recente relatório da OECD (New Sources of Growth: Knowledge-Based Capital - Key 
Analyses and Policy Conclusions, Synthesis report, OECD, 2013) fala da importância do chamado 
Capital Baseado no Conhecimento (“Knowledge-based capital”, ou KBC), que é um termo similar 
ao Capital Intelectual de Stewart (1998).  
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Segundo este relatório, há 3 grandes grupos de capital baseado no conhecimento, a saber:  
- informação computadorizada (software e bancos de dados); 
- propriedade de inovação (patentes, licenças de cópia, designs, marcas) 
- competências econômicas (gestão de marcas, capital humano, redes de relacionamento e métodos 
organizacionais) 
 
Conforme o relatório ainda, na Grã-Bretanha, investimentos em KBC dobraram entre 1970 e 2004. 
Na Austrália, investimentos em KBC crescem 1,3% ao ano a mais que investimentos em ativos 
tangíveis (físicos, tais como máquinas, equipamentos e prédios). No Canadá, entre 1976 e 2008, os 
investimentos em KBC aumentaram 6,4% por ano, em comparação a 4,1% de aumento nos ativos 
tangíveis. Nos EUA, durante 40 anos, os investimentos em KBC vêm aumentando continuamente, 
atingindo 15% do valor agregado em 2011. Os investimentos em KBC superam os de P&D. Entre 
1995 e 2010, nos EUA, gastos com P&D subiram de 2,3% para 2,4% do valor agregado. Mas no 
mesmo período, investimentos em outras formas de KBC subiram de 8,5% para 11,2% do valor 
agregado. Comportamentos similares são vistos em outros países. Na França, enquanto os gastos 
em P&D permaneceram estáveis em 1,9% do valor agregado, os investimentos em outras formas de 
KBC subiram de 7,4% para 10,6%. Os investimentos em P&D privado representam de 20 a 25% do 
valor total de investimentos em KBC. Em muitos países, investimentos em KBC subiram como 
percentual do PIB, em relação a investimentos em capital físico. Na Dinamarca, por exemplo, 
subiram de 12,6% para 13% do valor agregado, enquanto que investimentos em ativos tangíveis 
caíram de 17,1% para 12%. Em 2009, investimentos em KBC eram 34% maiores que os em ativos 
tangíveis no Reino Unido. De 2005 a 2010, investimentos em KBC representavam em média 9,7% 
do valor agregado em 15 países da Europa, incluindo Alemanha, França, Itália e Reino Unido, 
sendo que a média de investimentos em capital tangível era de 14,3% do valor agregado. Estima-se 
que, entre 1995 e 2007 nos EUA, 27% do crescimento na produtividade foi devido a investimentos 
em KBC.  
 
Conforme o relatório ainda, os investimentos em KBC no total da economia global representavam 
7,5% do PIB mundial em 2006 (em 1990, era só 3,8%). Nos EUA, os investimentos em KBC são 
estimados em 1,17 trilhões de dólares, 11,4% do PIB. Na China, em 2006, tais investimentos eram 
somente 3,6% do PIB, enquanto que no Japão eram 6,8% e no Reino Unido 6,6%. No Brasil, as 
estimativas dizem que os investimentos em KBC entre 2000 e 2008 eram de 4% apenas, enquanto 
que os investimentos em ativos tangíveis ficaram entre 4 e 9% do PIB. A Índia investia, em 2007, 
apenas 2,7% do seu PIB em KBC (destes, 30% eram em P&D). 
 
Conforme Brinkley et al. (2009), o termo “trabalhador do conhecimento” (“knowledge worker”) é 
atribuído a Peter Drucker na década de 1960. Este tipo de profissional aplica em seu trabalho ideias, 
conceitos e informações, mais que habilidades manuais. Suas tarefas são abstratas (ao contrário de 
bem definidas); há uma aplicação flexível de conhecimento, autonomia, inovação contínua e 
aprendizagem, baseado em qualidade e não quantidade. As tarefas que são mais comuns para este 
tipo de profissional (em ordem de frequência): Gestão de pessoas, análise de dados, tarefas 
administrativas, liderança, cuidados, reparos, criativos, etc. 
 
Segundo Brinkley (2008), na Grã-Bretanha, em 1995, eram 36% de trabalhadores do conhecimento 
(“knowledge workers”). Em 2005, a participação aumentou para 42%. Segue a participação dos 
empregos em indústrias baseadas em conhecimento em 2005 em alguns países:  
Suécia 54% 
GB 48% 
Alemanha 44% 
França 43% 
EUA 30% 
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Conforme North e Gueldenberg (2011), nos EUA e na Europa, mais de 30% da população ativa 
trabalha em profissões criativas ou intensivas em conhecimento (engenharia, ciência, educação, 
consultoria, gestão, jornalismo, finanças, prática médica, lei e arte). O setor criativo respondia por 
metade dos salários nos EUA (em 2007). Em 2007, indústrias intensivas em conhecimento e 
tecnologia contribuíram com 30% do PIB mundial. Na Grã-Bretanha, a participação da indústria na 
economia caiu de 35% para 1% entre 1970 e 2005, mas os serviços do conhecimento subiram de 
23% para 46%.  
 
Dutz et al. (2012) estudaram investimentos em ativos intangíveis no Brasil. Descobriram que, em 
2006, 23% destes gastos foram em software e bancos de dados e 43% em P&D. O percentual de 
investimentos em ativos intangíveis na casa de 4% no Brasil é bem inferior aos 11% no Reino 
Unido e Japão, 14% nos EUA e 8% na China, mas fica próximo da faixa de 5 a 6% em países como 
Itália e Espanha. Uma constatação do estudo é que os investimentos em intangíveis por aqui estão 
estagnados ou decaindo. Uma parte que cresceu foram os investimentos em software, dobrando de 
2000 para 2008. Os gastos com treinamento de pessoal e melhorias organizacionais são 4 vezes 
menores no Brasil que nos EUA. Já os gastos com competências econômicas representam 53% nos 
EUA e apenas 35% no Brasil. No Brasil, as indústrias investem 2% das vendas em gestão de 
marcas, capital humano e melhorias organizacionais, enquanto que nos EUA este percentual é de 
7% do PIB.  
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SER DISRUPTIVO – ESTAR À FRENTE DAS REVOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 
 
Segundo Matt Ridley (2014), a melhor indústria para se estar como inovador era (a cada período):  
1800 — têxteis; 1830 — ferrovias; 1860 — químicos; 1890 — eletricidade; 1920 — carros; 1950 
— aviões; 1980 — computadores; 2010 — internet. “Enquanto o século XIX viu o aparecimento 
súbito de novos meios de movimentar pessoas continuamente (ferrovias, bicicletas, carros, barcos a 
vapor), o século XX viu um transbordamento de novos meios de movimentar informação 
continuamente (telefones, rádio, televisão, satélites, fax, internet, celulares).” A questão toda é a 
seguinte: “estar no segmento da moda” ou “criar um novo nicho” ? 
 
Clayton Christensen (1997), no livro “O Dilema da Inovação”, aponta como principal falha para 
fracasso de grandes empresas (mesmo as que já tiveram grandes sucessos) a incapacidade de  
acompanhar ou inventar tecnologias disruptivas. Uma tecnologia disruptiva é diferente de radical. 
Ela não só é uma inovação em si como gera mudanças estruturais grandes num mercado. Por 
exemplo, a invenção da câmera digital pela Kodak mudou o mercado da fotografia. Antes as 
imagens ficavam gravadas em filmes que deveriam ser “revelados”. As câmeras digitais passaram a 
armazenar as imagens em formato digital (codificado), permitindo trocas de imagens. Além disto, o 
armazenamento passou a ser feito em HDs e cartões de memória. Os fornecedores de filmes 
fotográficos perderam espaço (entre eles, a própria Kodak), mas as empresas de meios de 
armazenamento cresceram. Uma nova cadeia de valores se formou, com novos fornecedores, 
distribuidores, novas formas de comercialização e entrega, novos modelos de negócio. Além disto, 
as tecnologias disruptivas (conforme Christensen), são mais baratas, simples, convenientes e são 
menores também que as antigas.  
 
Segundo Christensen (1997), muitas empresas sólidas se perdem por medo de se desfazer de seus 
produtos ou serviços e medo de entrar num mercado novo e desconhecido. Era o que Steve Jobs 
chamava de  “queimar navios”: abandonar projetos (mesmo em execução há bastante tempo e 
mesmo lucrativos), para investir em novos produtos.  
 
Ser disruptivo é uma recomendação do Global Innovation Index (capítulo 4): “Proporcione a 
destruição criativa e desistência”. Para um país, o objetivo seria não seguir as economias líderes 
mas sim fazer inovação disruptiva, ou seja, inventar um novo mercado.  
 
Joseph Schumpeter (1961), considerado o pai ou profeta da inovação, chamou de destruição 
criadora (“creative destruction”), a capacidade de inovar quebrando paradigmas. Para ele, esta é a 
base do capitalismo de sucesso. Segundo Schumpeter, as inovações revolucionam a estrutura 
econômica a partir de dentro, incessantemente destruindo a velha, incessantemente criando uma 
nova. As inovações substituem o que já existe com soluções mais eficientes, mais baratas, etc. "O 
capitalismo estabilizado é uma contradição em termos". O motor do capitalismo e do sucesso é a 
constante mudança. Esta destruição criativa não é gerada por meios misteriosos ou forças ocultas, e 
sim resulta de esforços de planejamento de inovação e análise competitiva de mercado. 
 
A riqueza de uma nação estaria, portanto, na capacidade de gerar inovações disruptivas e tomar a 
liderança de um novo e lucrativo mercado.  
 
Segundo a Teoria do Retorno Acelerado (“increasing returns”) de W. Brian Arthur, há uma 
tendência para o que está na liderança permanecer afrente, enquanto quem está em desvantagem 
permaneça em desvantagem.  
(https://hbr.org/1996/07/increasing-returns-and-the-new-world-of-business) 
 
Foi o que aconteceu na virada do século XV para XVI. A China perdeu a corrida para dominar os 
mares porque decidiu abandonar a corrida, perdendo para Portugal depois Espanha, Inglaterra, 
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França e Holanda. Em parte, esta decisão chinesa aconteceu por questões religiosas e também por 
não verem vantagem econômica, conforme Niall Ferguson (2013b). Uma total falta de visão de 
futuro.  
 
Por outro lado, tecnologias disruptivas quebram a infraestrutura existente, exigindo novos 
fornecedores, novas matérias primas, novos meios de transporte, etc. Ou seja, a introdução de novas 
tecnologias deveria ser planejada. Entretanto, Basalla (1988), Ziman (2003) e Kelly (2010) 
acreditam que a evolução das tecnologias é algo natural e incontrolável, assim como a evolução dos 
seres vivos. 
 
Ser disruptivo ajuda a criar um nicho de mercado, que depois fica difícil quebrar quando o número 
de usuários é grande (fenômeno conhecido como Lock-in, segundo Bezerra, 2010). Este 
aprisionamento a uma tecnologia é devido à sua maior difusão (apesar de existir algo melhor). Foi o 
que aconteceu com os vitoriosos teclado QWERTY, VHS sobre Betamax e Youtube X Google 
Vídeos.  
 
Então, quais seriam os nichos econômicos e as corridas de hoje? Seria a corrida espacial, 
biotecnologia ou domínio do capital investidor ?  
 
Os ciclos de desenvolvimento devem ser puxados por algum líder. Um novo mercado cresce 
rapidamente, beneficiando a todos envolvidos. Mas os líderes obtém mais ganhos. Quando um 
mercado se esgota, os ganhos vão diminuindo, mesmo com novas melhorias (esta é a inovação 
incremental). Os maiores ganhos vêm de saltos ou quebras de paradigma.  
 
E por isto, segundo Naím (2013), “as grandes empresas estabelecidas podem estar em 
desvantagem diante de empresas mais jovens, pequenas e dinâmicas quando se trata de detectar 
novas tecnologias e oportunidades de transformar mercados de maneira radical.” É por isto que 
tantas startups estão ganhando espaço de empresas tradicionais e aumentando seu valor de mercado.  
 
É claro que as tecnologias disruptivas só ganham espaço na sociedade quando estão apoiadas por 
empresas sistêmicas. Foi por isto que não teve sucesso o tablet inventado pela Microsoft 10 anos 
antes do Ipad de Steve Jobs. Para alguém poder usar um tablet, precisa de aplicativos instalados no 
aparelho. E para isto é preciso empresas que os produzam (e não ficar dependente de somente uma 
empresa fornecedora de software, como era o caso da Microsoft). Jobs preparou o mercado do Ipad 
com parceiros de software. Quando o tablet foi lançado já havia muitos aplicativos para serem 
instalados (alguns deles inclusive de graça). E mais: os produtores de aplicativos também estavam 
ganhando com isto (por que podiam vender o aplicativo ou espaços de propaganda neles). Todos 
estavam ganhando. E a Apple ainda mais, pois ainda recolhia um percentual das vendas na Apple 
Store. Fizeram o mesmo com o iTunes para músicas.  
 
Conforme Soete (2005), o sucesso da inovação disruptiva depende da facilidade em destruir o 
mercado anterior. E isto uma empresa sozinha não consegue.  
 
Conforme Soete (2005) ainda, a dinâmica da inovação disruptiva prospera melhor num ambiente 
que oferece recompensas mais elevadas à criatividade e curiosidade, do que num ambiente que 
valoriza mais a segurança e a proteção de emprego. Esta pode ser a razão para a diferença de 
riqueza que se fez entre EUA e países europeus depois das guerras mundiais.  
 
Não que não haja casos bem sucedidos de inovações por imitação. Scaruffi lembra o caso da AMD 
(e podemos também citar a Samsung) que utilizam um modelo parasita de negócios: deixam os 
outros inventarem e depois se beneficiam com imitação e melhorias incrementais. Mesmo que 
pareça menos criativo, este modelo exige habilidades sofisticadas para imitar (a chamada 



164 
 

engenharia reversa). Até mesmo Steve Jobs costumava comprar, desmontar e estudar produtos de 
concorrentes (fez isto com o walkman da Sony). Kahney (2008) e Gallo (2001) contam algumas 
destas histórias sobre Steve Jobs.  
 
O modelo catch-up para alavancar economias (já discutido antes) também segue o mesmo 
paradigma de imitação e melhoria. Kindleberger (1976) lembra o caso bem sucedido de Japão e os 
tigres asiáticos, que fizeram seu catch-up com imitação cega, seguida de imitação adaptativa e 
depois com inovações. 
 
Muitas empresas conseguiram se desvencilhar de seus mercados (onde eram líderes) para apostar 
em nichos disruptivos. Durante a década de 1980, grandes empresas de hardware como IBM, HP, 
Sun e a própria Apple vislumbraram um mercado melhor com o software. O hardware estava 
ficando mais barato e o mercado de software crescia em quantidade e lucratividade. Este foi um 
problema histórico no Brasil, durante a reserva de mercado, de não ter sido suficientemente 
visionário para entender esta mudança, abrir o mercado de hardware e apostar pesado no software.  
 
Por outro lado, Mokyr (1990) lembra que há casos de sucesso com microinvenções. Por exemplo, a 
Inglaterra moderna se beneficiava de microinvenções. Sua força estava em pequenas invenções e 
melhorias incrementais. As invenções disruptivas aconteciam em outros lugares. A vantagem 
comparativa da Inglaterra então estava na rede de relacionamentos: importar macroinvenções e 
exportar microinvenções. Entretanto, segundo Mokyr também, sem macroinvenções, o progresso é 
mais lento e pode estagnar. Mas sem microinvenções, as grandes ideias podem não encontrar 
suporte prático e aplicabilidade.  
 
Até mesmo os EUA, país líder em muitos mercados, parece estar estagnado. Segundo Tyler Cowen 
(2004), apesar de a economia americana estar crescendo, este crescimento está desacelerando e 
entrando num platô histórico. O número de empregos não voltou aos níveis de antes da crise de 
2008-2009 e os níveis de inovação não estão aumentando a renda. Os custos com educação e saúde 
aumentam cada vez mais. Cowen acredita que parte da raiz do problema pode estar nas inúmeras 
facilidades: terra livre, energia barata, impostos baixos (painless). Há muitos jovens que não estão 
indo para a escola. Os cursos de pós-graduação são dominados por estrangeiros. Parece que os 
jovens querem ganhar dinheiro fácil. A Internet traz muitos serviços de graça e o modelo de 
negócio que mais cresce é baseado em publicidade (Google, Facebook, etc). Ele vai se sustentar ?  
 
Cowen conclui que as inovações disruptivas não estão mais acontecendo como foi no início da 
nação norte-americana, com Franklin e Edison. Hoje só seriam melhorias incrementais. Devemos 
lembrar que imigrantes, colonizadores e pioneiros, fizeram o crescimento da América, chegando 
aqui sem praticamente nada e construindo tudo do zero.  
 
Uma das dúvidas que surge é se um país pobre ou em desenvolvimento teria condições de ser líder 
em algum mercado. Isto se parece muito com a lenda que ninguém vê notas altas de dinheiro 
jogadas na calçada, pois elas já foram colhidas por outros antes (Olson, 1996).Uma alternativa é 
pegar as notas altas escondidas, que ninguém viu ainda. Ou seja, ser visionário o suficiente para 
enxergar oportunidades onde ninguém viu. A outra alternativa é ficar com as notas pequenas 
mesmo, ou seja, como já dito antes, obter vantagem com microinvenções ou inovações 
incrementais.  
 
Talvez não seja possível a um país investir tanto num lado quanto no outro (pegar as notas altas e 
baixas ao mesmo tempo). Aí entra o foco nas vantagens comparativas de cada país (tema que 
discutiremos adiante).  
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- Curva de adoção e difusão de tecnologias 
 
A Figura 1 apresenta a curva de adoção e difusão de inovações, segundo Rogers (2003). Esta curva 
em formato de “sino” mostra quantas pessoas utilizam uma inovação ao longo do tempo. O grupo 
identificado como “A” é dos inovadores (innovators). São os primeiros a utilizar uma inovação. Seu 
perfil é de pessoas com mais conhecimentos (formação), mais capital e são orientados a risco. Pode-
se notar que os inovadores utilizam a inovação somente por pouco tempo, pois logo depois vão em 
busca de outras novidades. Eles funcionam como “testadores” da inovação. O grupo “B” são os 
chamados “primeiros a adotar” a inovação (early adopters). Eles começam a utilizar a inovação 
logo após os inovadores a deixarem. Geralmente são jovens, tendem a ser líderes e possuem muito 
conhecimento (formação. O grupo “C” formam a “maioria inicial” (early majority). São mais 
conservadores e por isto só começam a utilizar a inovação depois que um bom número de pessoas já 
a utiliza. São também abertos a novas ideias, ativos na comunidade e influenciam pessoas próximas. 
O grupo “D” é a “maioria tardia” (late majority). São pessoas de mais idade, menos formação, 
muito conservadores e menos ativos socialmente. O último grupo, o “E”, é dos chamados 
“retardatários” (laggards). São os últimos que começam a usar uma tecnologia. São extremamente 
conservadores, possuem pouco capital e bem mais idade, além de menor formação. 
 
Algumas poucas pessoas, os inovadores (Innovators), são as que primeiro adotam as inovações, 
atraídas pela novidade e pelo risco. Quando deixa de ser novidade, a inovação não é mais atraente e 
os inovadores abandonam o uso. Depois destes, vêm os que adotam cedo, os chamados primeiros 
adotantes (early adopters). Estes seguem os inovadores, mas não são inovadores. Só usam depois 
que alguém já começou a usar. Mas estão na frente da grande maioria. Depois vem a maioria inicial 
(early majority), formando um dos maiores grupos. Eles adotam quando a novidade já se tornou 
comum, ou seja, esperam um grupo inicial (inovadores e primeiros adotantes) experimentar e dar o 
aval. Depois destes vem a maioria tardia (late majority), formada por pessoas conservadoras e 
menos ativas socialmente. Estes só adotam as novidades muito tempo depois que elas surgiram e 
somente depois que a grande maioria já está utilizando. Por fim, aparecem os retardatários 
(laggards), que por serem extremamente conservadores e mais velhos em idade, são os últimos a 
adotar as novidades (quando até já não são mais novidades). 
 

 

Figura 1: Curva de adoção e difusão de inovações 
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Ser disruptivo é estar sempre mirando o público do grupo “A”. Como Christensen (1997) propõe, 
quem gera inovações para este grupo lidera ou mesmo inventa um nicho de mercado. Após, vêm os 
imitadores e as empresas sistêmicas. Para Christensen (1997), as empresas somente conseguirão 
sobreviver se forem disruptivas.  
 
A lição para os países é estar inovando sempre, gerando novos mercados e não imitando.  
 
 

- Atraso na Chegada de Tecnologias 
 
Clark (2007) estudou o tempo (em anos) para algumas tecnologias saírem da Inglaterra (onde foram 
criadas) e chegarem até algumas regiões do planeta (ver Tabela 12). 
 

Tabela 12: Tempo para algumas tecnologias saírem da Inglaterra e chegarem até algumas regiões 
do planeta (em anos) 

A = Fiação de algodão (1771) 
B = Máquina a vapor (1775) 
C = Locomotiva a vapor (1825) 

           A    B    C 
Áustria  30  42  13  
Bélgica  28  16  10  
Brasil   75  35  29  
Canadá  --  36  11  
Dinamarca  --   29  19  
França  7    3    7  
Alemanha  13  8   12  
Hungria --   28  21  
Índia   46  30  28  
Irlanda  19  15  9  
Itália  --   12  14  
México  64  43  48  
Holanda 24  10  14  
Portugal  --   28  31  
Rússia   22  23  11  
Espanha --    7    23  
Suíça  23  49   22  
Suécia   --   23   30  
EUA  20  28   5  
 
Pode-se ver que, nos países ricos como EUA e os europeus, a demora foi em torno de 20 anos ou 
menos. Nos países em desenvolvimento hoje, como México, Índia e Brasil, a demora foi sempre 
maior. O caso especial é do da Rússia, que tem um delay próximo dos países ricos, e isto justifica a 
ascensão econômica após a 2ª guerra. Mas evidencia que a Rússia “perdeu o passo” e atrasou-se, 
quando poderia estar junto aos ricos (seria por causa da comunismo ?). 
 
Um dos fatores para disseminação de tecnologia no mundo de 2ª onda (pós revolução industrial) e 
anterior à 3ª onda (computadores e Era do Conhecimento) foram as estradas de ferro. Por isto, Clark 
(2007) também possui estimativas sobre o número de milhas de estradas de ferro que foram 
construídas em 3 épocas: 
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1850  1890  1910 (em milhares de milhas) 
Grã-Bretanha  6,1  17  20  
EUA   9,0  208  352  
Alemanha 3,6  27  38  
França  1,8  21  25  
Rússia   0,3  19  41  
Índia   0,0  17  33 
 
Mais uma vez este é sem dúvida um forte indicador de como se fez a diferença (a grande 
divergência, segundo Pomeranz) entre países. Os EUA começaram o século XX como o país mais 
rico, e o indicador de estradas de ferro não deixa dúvidas. A Inglaterra “perdeu o bonde” como se 
pode ver. Estava em 2º lugar neste grupo e iniciou o século XX como último do grupo. A Índia, 
impulsionada pela própria Inglaterra (colonizadora que faz obras no país colonizado com empresas 
de sua nacionalidade), conseguiu ultrapassar países europeus. E a Rússia demonstrou porque estava 
forte no século XX.  
 
Um artigo da Newsweek, de Abril de 1998 ("Reeling in the Years") apresenta o número de anos 
para que uma tecnologia consiga conquistar ¼ da população dos EUA (ver Tabela 13). 
 

Tabela 13: Número de anos para que uma tecnologia consiga conquistar ¼ da população dos EUA 

Data Invenção  Número de anos 
1873 Eletricidade  46 
1876 Telefone  35 
1886 Automóvel a gasolina 55 
1906 Rádio   22 
1926 Televisão  26 
1953 Forno de microondas 30 
1975 Computado Pessoal 16 
1983 Telefone móvel 13 
1991 Web   7 
Fonte: 
https://www.highbeam.com/doc/1G1-20473137.html 
 
 
Barley (1998) lembra que há uma diferença entre a invenção e sua disponibilidade no mercado 
(produção em escala para uso em massa).  
 
Davis (1989) apresenta o modelo TAM (Technology Acceptance Model), para avaliar o potencial 
de mercado para novos produtos e possibilitar uma explicação dos determinantes da utilização de 
computadores. Segundo Davis, a velocidade de adoção de uma tecnologia depende de 2 fatores:  
a) a Utilidade percebida de uso: grau em que uma pessoa acredita que o uso de uma tecnologia 
particular pode melhorar o seu desempenho; 
b) a Facilidade percebida de uso: grau com que uma pessoa acredita que o uso de uma tecnologia 
será livre de esforço. 
 
Portanto, não basta somente inovar, mas é preciso também transformar estas tecnologias úteis aos 
usuários e fáceis de usar (e que estes usuários consigam perceber isto tudo).  
 

- Cruzando o abismo (Crossing the chasm) 
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Entretanto, Geoffrey Moore (1991) constatou que há um abismo entre as fases dos grupos B e C. 
Este abismo, conforme a Figura 2, seria um momento logo após a euforia da inovação, quando 
então a clientela diminui. Para Moore, a causa seria devido a desgostos do público com as 
inovações. No início, toda nova tecnologia gera benefícios novos que empolgam. Com o tempo, os 
clientes vão ficando mais exigentes e enxergando melhor os defeitos da tecnologia. Não que os 
defeitos não existissem antes; existiam mas o público os relevava porque outros fatores eram mais 
importantes naqueles primeiros momentos.  
 
A solução proposta por Moore para cruzar este abismo é focar em um nicho de mercado, 
dominando um pequeno e específico espaço, para então depois estender para mercados adjacentes.  
 
 

 
 

Figura 2: Cruzando o abismo (crossing the chasm) na difusão de inovações 

 

- Raridade x popularidade 
 
Antigamente, o valor de um bem era proporcional à sua raridade, por exemplo, o ouro e a prata. Ou 
seja, se fosse difícil encontrar o bem, seu preço subia. É também o caso de uma pintura de um 
artista já falecido.  
 
Por outro lado, Kevin Kelly (1998) defende que estamos vivendo uma nova economia, a economia 
de rede. Nela, quanto mais pessoas usando (mais oferta), mais valor as coisas terão. O teclado 
Qwerty e outros formatos (VHS sobre Betamax; PC aberto sobre computadores proprietários) 
vingaram porque as pessoas já estavam acostumadas e não queriam trocar. E as empresas aceitaram 
um paradigma de menor qualidade porque era mais requisitado.  
 
Em alguns casos, a proporção é mais radical ainda. Um bem só teria valor se um mínimo de pessoas 
estivesse usando. Por exemplo, o valor do aparelho de fax e do telefone só foi percebido depois que 
um bom número de pessoas estava usando. Algumas redes sociais só ficam famosas quando já há 
um grande número de usuários, ou seja, alguém entra só se seus amigos já estão. Mas quem são os 
primeiros a entrar ? Everett Rogers propôs um modelo para explicar a difusão de inovações, em 
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formato de curva de sino.   
 
Em geral então, a maioria das pessoas costuma aderir a inovações somente após outros já terem 
testado o bem ou serviço. E por isto, as empresas procuram focar seus negócios em produtos que 
são mais vendidos. Aplicativos como Waze e redes sociais só têm valor se muitas pessoas aceitarem 
e usarem. O Youtube só foi vendido por 1,6 bilhão de dólares porque tinha muitos usuários e fiéis. 
O Google tinha o Google Vídeos com tecnologia melhor, mas bem menos usuários. Um cliente só 
adere a uma companhia de celular se esta tiver muitas antenas espalhadas. E a companhia só 
implanta novas antenas se tem perspectiva de haver mais clientes.  
 
Por outro lado, Chris Anderson (2006) acredita que se está voltando a dar valor às coisas raras. Ele 
identificou na Internet o fenômeno que chamou de “A Cauda Longa”. Há muitas empresas 
oferecendo produtos que vendem pouco. A Amazon tem todo tipo de livro e aceita vender e 
entregar mesmo os que são pouco procurados. A Amazon e outras empresas como NetShoes podem 
oferecer produtos que saem pouco porque não trabalham com estoque. Ter produto estocado é 
sempre prejudicial para a empresa (custos com armazenamento, capital imobilizado, riscos de perda 
e roubo). A entrega tem um custo muito baixo e é feita de forma muito ágil (efeitos da globalização, 
combinada com um ótimo processo de logística apoiado por software de workflow e simulação de 
rotas, e parceiros de transporte). Se você for numa revistaria agora, verá que há muitas revistas 
especializadas, para públicos muito pequenos. É possível que você encontre uma revista de náutica 
só sobre lanchas. Há também canais em TVs por assinatura que são muito específicos (exemplo: 
canal de dança). 
 
Como as editoras e geradoras de conteúdo tão específico ganham dinheiro assim ? Provavelmente 
porque há um grupo razoável de pessoas que gostam de diferenciação, que não vão atrás das 
maiorias, nem dos marketeiros. Ou seja, para elas, o que é muito comum perde interesse. Uma 
possível explicação pode estar na necessidade de diferenciação, de ter algo raro, como por exemplo 
uma obra de arte ou um vestido feito sob encomenda.  
 
Isto acontece com a moda. Todos querem estar na moda, ninguém que ser muito diferente. Mas 
também ninguém aceita que todos sejam iguais. Acontece também que a maior participação das 
massas faz as elites desertarem. E se deixa de ser moda, não é mais atraente e perde o valor. 
 
Outra explicação possível é o esgotamento ou imunidade. Malcolm Gladwell (2013), no livro "O 
ponto da virada", diz que as pessoas perdem interesse em algumas tecnologias quando há muitos 
usuários. E aí tendem a trocar por algo mais novo ou inovador. Por exemplo, poucas pessoas 
atendem ao telefone fixo hoje em sua residência ou mesmo preferem não ter telefone fixo em casa, 
porque as empresas de telemarketing estão esgotando a paciência de todos. 
 
Robin Dunbar (1992) identificou a regra dos 150: quando a rede ou grupo chega ao número de 150 
membros ou elementos, fica difícil coordenar ou participar ou entender as relações, e os 
relacionamentos enfraquecem. E com isto, o interesse diminui.  
 
A lição para os países é que devem ser inovadores num nicho de mercado, quase formando um 
monopólio internacional. Isto é importante para formar reservas e ganhar experiência, pois o 
mercado em escala só acontece bem depois segundo as ideias de Rogers e Moore. 
 
Para Rogers (2003), os 4 principais elementos para esta difusão da inovação para outros mercados 
são:  

1. A inovação em si: o grau de novidade em relação a concorrentes; 
2. Canais de comunicação: para que o público fique conhecendo a novidade; 
3. Tempo: é preciso paciência para gera escala; 
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4. Um sistema social: como uma rede social para que as ideias passem de ponto a ponto, como 
discutem bem Gladwell (2013) e Castels (2010).  

 
Roger (2003) complementa indicando atributos importantes para esta difusão: 
- vantagem relativa: ou seja, um diferencial, que mostre ao públio que a inovação é melhor que 
outras alternativas; 
- compatibilidade: que seja consistente com valores existentes, experiências passadas e demandas 
de potenciais clientes; 
- complexidade: o grau com que uma inovação é entendida (para uso e benefício, principalmente);  
- testabilidade: possibilidade de a inovação ser experimentada pelas pessoas; 
- observabilidade: o quanto os benefícios da inovação são visíveis para as pessoas.  
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VANTAGENS COMPETITIVAS/COMPARATIVAS 
 
Com surgimento e desenvolvimento da agricultura, começou a haver excedente de comida. Desta 
forma, uma região (país ou cidade) com grande número de pessoas tende a aumentar sua produção 
de alimentos para consumo interno, mas também gera excedentes que poderiam ser trocados com 
outros povos, gerando riqueza para si.  
 
Com o excedente da agricultura e a possibilidade de poder estocar comida para períodos ruins, nem 
todas as pessoas precisavam trabalhar diretamente na agricultura. Daí surgem funções não 
relacionadas à comida (non-food specialists), tais como pensadores, governadores, soldados, 
organizadores, fazedores de ferramentas, inventores, etc (Weisdorf, 2003). Assim, as primeiras 
cidades veem surgir a divisão de tarefas entre produtores de bens X produtores de comida: cada um 
(ou grupo) faz o que sabe fazer melhor (mais eficiência) e troca com os outros. A riqueza então 
viria de povos que conseguissem produzir mais bens não relacionados a comida e que pudessem ser 
trocados com outros povos, gerando também riqueza para si.  
 
A lei da Vantagem Comparativa de David Ricardo diz: faça o que você sabe fazer bem para trocar 
por coisas que outros fazem melhor. Ou de outra forma (a lei da Divisão do Trabalho): não vale a 
pena fazer se outro faz melhor. A diferença entre rendas pode então estar no valor das coisas 
(produtos ou serviços).  
 
Segundo Matt Ridley (1996), o valor é dado pela utilidade de algo. Ou seja, valor tem a ver com o 
que a gente ganha com o recurso (bem ou serviço adquirido). Quanto mais benefícios, maior o 
valor. E com isto, pode-se pagar mais caro sem achar absurdo. 
 
O valor difere de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, de tempos em tempos. Quem pagaria por 
um copo de água hoje em seu dia a dia ? Mas agora se imagine num deserto, perdido. É possível 
que no futuro a água seja muito mais cara que hoje, porque está escasseando.  
 
Para Schumpeter, preço é um fenômeno social. A Sociedade é uma grande empresa; é ela quem 
determina o valor das coisas e não indivíduos. Antigamente, o valor de um bem era proporcional à 
sua raridade, por exemplo, o ouro e a prata. Ou seja, se fosse difícil encontrar o bem, seu preço 
subia. É também o caso de uma pintura de um artista já falecido. Por outro lado, Kevin Kelly (1998) 
defende que estamos vivendo uma nova economia, a economia de rede. Nela, quanto mais pessoas 
usando (mais oferta), mais valor as coisas terão. O teclado Qwerty e outros formatos (VHS sobre 
Betamax; PC aberto sobre computadores proprietários) vingaram porque as pessoas já estavam 
acostumadas e não queriam trocar. E as empresas aceitaram um paradigma de menor qualidade 
porque era mais requisitado.  
 
Segundo Furtado (1975), os autores neoclássicos afirmam que a especialização em escala 
internacional é um caso de divisão do trabalho: cada país tem seus fatores mais ou menos estáveis. 
A vantagem a princípio está no fator que o país possui naturalmente.  
 
Em geral, a vantagem de um país está nos fatores que lhe são mais abundantes. A China atraiu 
indústrias estrangeiras porque tinha muita mão de obra. As empresas na Índia estão fechando 
contratos internacionais porque possuem bons programadores de software.  
 
A Globalização (que será discutida em detalhes adiante) permite que uma empresa se desloque pelo 
mundo procurando locais onde os fatores de produção sejam mais abundantes e baratos. Conforme 
Lacerda et al. (2010), um país adquire vantagem comparativa com fatores cujos custos de produção 
sejam menores que os de outro país. E as vantagens comparativas podem ser naturais ou adquiridas. 
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As naturais são aquelas ligadas aos produtos agrícolas e as adquiridas são aquelas ligadas à 
produção de bens industriais.  
 
Como comentamos na seção anterior, um país precisa ser disruptivo. E muitas vezes precisa mudar 
sua vocação, como fizeram Japão e Alemanha (da força inicial no setor primário para indústrias 
altamente produtivas), e os tigres asiáticos seguiram. A China hoje é altamente agrícola e industrial 
ao mesmo tempo. Até mesmo os EUA souberam passar de uma economia agrícola para industrial e 
atualmente (como já discutimos antes) tem seu maior percentual de PIB e mão de obra no setor de 
serviços.  
 
Conforme Kindleberger (1976), não ter vantagem comparativa gera mais concorrência e lucros 
menores. 
 
Para tanto, um país precisa de inteligência competitiva, ou seja, analisar o mercado mundial, 
comparar concorrentes e fornecedores, entender as mudanças e ser visionário. Conforme Chang 
(2004), muitos países europeus fizeram inclusive espionagem industrial patrocinada pelo 
governo para ver o que outros países estavam fazendo de bom. E procuraram melhorar (não só 
imitar).  
 
Theodore Levitt já alertava em 1960 para a miopia do marketing, da visão curta das empresas, 
problema que se aplica também aos países. Para ele, uma empresa de ferrovia está no ramo de 
transportes e deve estar atenta para mudanças tecnológicas, como foi a passagem para automóveis. 
A Internet não matou revistas e jornais, mas apenas os transformou. O mesmo com a TV e o 
cinema.  
 
Michael Porter é uma das maiores autoridades em marketing e estratégia competitiva. Ele apresenta 
os 4 atributos que lapidam o diamante da vantagem nacional (Porter, 1999): 
1. Condições dos fatores: a posição do país quanto aos fatores de produção, como mão de obra 
qualificada e infraestrutura, necessários para competir num determinado setor; 
2. Condições de demanda: a natureza da demanda no mercado interno para os produtos ou serviços 
do setor; 
3. Setores correlatos e de apoio: a presença ou ausência no país de setores fornecedores e outros 
correlatos, que sejam internacionalmente competitivos; 
4. Estratégia, estrutura e rivalidade das empresas: as condições predominantes no país, que 
determinam como as empresas são constituídas, organizadas e gerenciadas, assim como a natureza 
da rivalidade no mercado interno. 
 
Para Porter, os fatores de produção são: mão de obra, território, recursos naturais, capital e 
infraestrutura. E a vantagem competitiva se consegue com um fator altamente especializado.  
 
Além do Diamante, Michael Porter (1998) também apresentou as 5 forças que atuam no mercado. 
São elas: 

• Rivalidade entre os concorrentes 
• Ameaça de entrada de novas empresas (entrantes) 
• Ameaça de produtos e serviços substitutos 
• Poder dos fornecedores 
• Poder dos compradores (clientes) 

 
Segundo Porter (1998), a intensidade da rivalidade competitiva é forte quando: 

• O número de concorrentes é muito grande; 
• A diversidade desses concorrentes é alta; 
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• A taxa de crescimento do mercado é baixa; 
• Os custos fixos são altos; 
• Os custos de estocagem são elevados; 
• A diferenciação de produto é pequena; 
• Os custos de troca entre produtos da concorrência são baixos; 
• As barreiras de saída são elevadas; 
• As apostas estratégicas são altas. 

 
Segundo Porter (1998), a ameaça de um novo concorrente é alta quando: 

• As economias de escala são baixas; 
• A diferenciação de produto é pequena; 
• O capital necessário é baixo; 
• Os custos de troca são baixos; 
• Os controles dos canais de distribuição das empresas que atuam no mercado são pequenos; 
• Os direitos de propriedade intelectual não são restritos; 
• O acesso às matérias-primas das empresas que existem no mercado é pequeno; 
• O acesso aos subsídios do governo é fácil. 

 
Segundo Porter (1998), os produtos substitutos são perigosos quando: 

• Estão sujeitos a tendências que melhorarão sua competitividade em preço; 
• Provocam inovações tecnológicas; 
• Produzem mudanças significativas em custos relativos e qualidade. 
• O ganho na relação custo/benefício do produto substituto é alto; 
• A lucratividade desse mercado na produção de produtos substitutos é elevada; 
• Os custos de troca pelo comprador do produto são baixos 

 
Segundo Porter (1998), o poder dos compradores é grande quando: 

• A concentração dos compradores em relação às empresas vendedoras é maior; 
• O volume de compra é alto; 
• Há pouca diferenciação de produto entre as empresas do mercado; 
• Existe forte possibilidade dos clientes comprarem as empresas fornecedoras; 
• Os compradores têm bom conhecimento dos custos e da estrutura das empresas vendedoras; 
• A lucratividade dos compradores é alta; 
• A redução de custos por meio dos produtos comprados é pequena; 
• A importância do fornecedor para a qualidade do produto final do comprador é baixa; 
• A porcentagem de gastos dos compradores em produtos dos fornecedores é alta. 

 
Segundo Porter (1998), o poder de barganha dos fornecedores é alto quando: 

• A concentração dos fornecedores em relação à concentração de compradores no mercado é 
alta; 

• A disponibilidade de produtos substitutos é baixa; 
• A importância do comprador para o fornecedor é baixa; 
• A diferenciação dos produtos e serviços dos fornecedores é alta; 
• Os custos de troca do comprador são altos; 
• A ameaça dos fornecedores comprarem empresas compradoras é alta. 

 
Segundo Porter (1998), podemos reduzir o poder de barganha dos compradores através de: 

• Parcerias; 
• Gerenciamento da cadeia de suprimento; 
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• Aumento da lealdade dos compradores; 
• Aumento dos incentivos e do valor agregado; 
• Mudança de foco no preço nas decisões de compra; 
• Contatos diretos com os intermediários (canais) mais poderosos. 

  
Segundo Porter (1998), podemos reduzir a ameaça de novos entrantes através de: 

• Aumento das escalas de operação a um mínimo eficiente; 
• Criação de uma imagem de marca/marketing (lealdade do consumidor como uma barreira); 
• Patentes e proteção da propriedade intelectual; 
• Alianças com produtos e serviços inter-relacionados; 
• Estratégias amarradas com os fornecedores; 
• Estratégias amarradas com os distribuidores; 
• Táticas de retaliação. 

 
Segundo Porter (1998), podemos reduzir a ameaça de produtos e serviços substitutos através de: 

• Ações legais; 
• Aumento dos custos de troca entre um produto e outro 
• Alianças; 
• Pesquisas com os consumidores para aprender mais sobre suas preferências; 
• Acentuação de diferenças (reais ou percebidas). 

  
Segundo Porter (1998), podemos reduzir a rivalidade competitiva entre os players do mercado se 
for possível: 

• Evitar a concorrência de preço; 
• Diferenciar o produto; 
• Reduzir o excesso de capacidade do mercado; 
• Focar em segmentos diferentes (falaremos disso no próximo módulo); 
• Houver comunicação com os concorrentes. 

 
Diamandis (Diamandis e Kotler, 2012) é um dos fundadores da Universidade da Singularidade, 
junto com Ray Kurzweil. Ali, “oito campos em crescimento exponencial foram escolhidos como o 
núcleo do currículo da universidade: biotecnologia e bioinformática, sistemas computacionais, 
redes e sensores, inteligência artificial, robótica, fabricação digital, medicina, e nanomateriais e 
nanotecnologia. Cada um deles tem o potencial de afetar bilhões de pessoas, resolver grandes 
desafios e reinventar indústrias.” Segundo a Universidade da Singularidade, estas 8 áreas são o 
futuro da riqueza das nações.  
 

- Índices e Rankings de Competitividade e Inovação 
 
O Brasil não aparece bem nos rankings mundiais de inovação. Segundo Arbix (2010), o grau de 
inovação no Brasil em 2005 (medido como o % de empresas que lançaram algum produto ou 
processo novo ou melhorado nos 3 anos anteriores) era de 35%, enquanto que a média de países 
como EUA, Japão, Irlanda, Canadá e Reino Unido era de 60%.  
 
Segundo o ranking de 2012 da escola de negócios IMD Foundation Board (World Competitiveness 
Yearbook), o Brasil ocupava o 46º lugar no mundo. O Brasil está caindo de posições desde 2010 
(38º lugar) e 2011 (44º).  
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Segundo o ranking do Fórum Econômico Mundial, o Brasil aparece em 48º lugar no mundo, entre 
144 países. Os líderes do ranking são: Suíça, Singapura, Suécia, Alemanha, Estados Unidos. Reino 
Unido, Hong Kong e Japão. 
(Fonte: http://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/inovacao/inovacao-
tecnologica-no-mundo-brasil.aspx) 
 
Segundo o relatório Global Competitiveness de 2014-2015, o Brasil aparecia na posição 57 com 
índice de 4,34. (http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015) 
 
Já no ranking de 2016-2017, o Brasil caiu para a 81ª posição. Os 10 primeiros são: Suíça, 
Singapura, EUA, Holanda, Alemanha, Suécia, Reino Unido, Japão, Hong Kong e Finlândia.   
(http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/) 
 
Esta pesquisa avalia 12 pilares da competitividade, a saber: instituições, infraestrutura, ambiente 
macroeconômico, saúde e educação primária, educação superior e treinamento, eficiência do 
mercado de bens, eficiência do mercado de trabalho, desenvolvimento do mercado financeiro, 
prontidão tecnológica, tamanho do mercado, sofisticação de negócios e inovação.  
 
Pelo Gráfico 8, podemos ver o ponto forte do Brasil é o tamanho do seu mercado, por ter uma 
população grande. Entretanto, est é o ponto fraco da Suíça, que está em primeiro lugar no ranking, 
de onde se conclui que este fator não é preponderante. O segundo melhor fator é saúde e educação 
primária. Também discutiremos estas questões com detalhes em capítulos específicos. O pior fator 
para o Brasil são as instituições. Como discutiremos adiante neste livro, as instituições são fracas, 
pouco democráticas, pouco livres, pouco respeitadas e suas regras são alteradas constantemente.  
 
 
 

Gráfico 8: Radar da Competitividade – Brasil (81º) X Suíça (1º) 

Áreas cinzas para comparação: América Latina e Caribe X Europa e América do Norte 

 
 
 
 
Segundo este estudo, os fatores mais problemáticos para se fazer negócio no Brasil são (com a 
respectiva pontuação negativa): 
Impostos 15.9 
Corrupção 13.6 
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Leis de taxação 12.5 
Burocracia e ineficiência do governo 11.9 
Instabilidade política 9.2 
Leis de trabalho muito restritivas 8.7 
Infraestrutura inadequada 7.8 
Força de trabalho inadequada 4.8 
Pouco acesso a financiamento 3.4 
Instabilidade do governo 3.4 
Capacidade insuficiente para inovar 2.8 
Inflação 2.5 
Pouca saúde pública 1.7 
Falta de ética na força de trabalho 0.9 
Crimes e violência 0.8 
Leis para investimentos estrangeiros 0.2 
 
Eis os melhores pilares para o caso brasileiro. Subimos para posição 59 no fator prontidão 
tecnológica e para 8ª no tamanho de mercado. No quesito ambiente macroeconômico, subimos para 
a posição 126 e na eficiência de mercado de bens estamos em 128º. Lembrando que a pesquisa foi 
feita com 138 países.  
 
Outro ranking bem conceituado é o Global Innovation Index publicado pela Universidade de 
Cornell, INSEAD e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO). Na pesquisa 
publicada em 2015, feita com 141 países, o Brasil ficou na 70ª posição geral (em 2014, estava em 
61º lugar), atrás de EUA (9º), Coréia do Sul (14º), Japão (19º), Israel (22º), China (29º), Rússia 
(48º), México (57º) e África do Sul (60º). Os primeiros colocados foram: Suíça, Reino Unido e 
Suécia.  
A Índia foi escolhida como exemplo de alto desempenho em inovação (innovation achiever) da 
Ásia Central e do Sul. Nenhum país da América Latina está entre os “Innovation Achievers”. 
 
A seguir são apresentados os pilares e subpilares avaliados (e dentro destes, alguns quesitos 
avaliados): 
1. Instituições:  
1.1 Ambiente político (estabilidade política, eficiência do governo) 
1.2 Ambiente regulatório (qualidade da regulação, das leis, custo) 
1.3 Ambiente de negócio (facilidade para abrir negócio, resolver insolvência, pagar taxas) 
 
2. Pesquisa e capital humano 
2.1 Educação: % de gasto em relação ao PIB, anos de estudo, escala no PISA, taxa professor-aluno) 
2.2 Educação superior (% de gasto, graduados) 
2.3 P&D (pesquisadores, % de gasto, ranking de universidades) 
 
3. Infraestrutura 
3.1 TICs (acesso, uso, serviços online governamentais, e-participação) 
3.2 Infraestrutura em geral (energia, logística) 
3.3 Sustentabilidade (uso de energia, eficiência, certificados ambientais) 
 
4. Sofisticação de mercado 
4.1 Crédito (facilidade de aquisição) 
4.2 Investimentos (proteção a investidores, negócios em bolsas) 
4.3 Comércio e competição (taxas, competição interna) 
 
5. Sofisticação de negócios 
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5.1 Trabalhadores do conhecimento (empregos intensivos em conhecimento, treinamentos) 
5.2 Relacionamentos de inovação (colaboração universidade-empresa, clusters, investimentos 
estrangeiros, patentes) 
5.3 Absorção de conhecimento (royalties e licenças, importações de alta tecnologia, TICs) 
 
6. Produção de conhecimento e tecnologia 
6.1 Criação de conhecimento (patentes, publicações científicas , citações) 
6.2 Impacto do conhecimento (produtividade, novos negócios, certificados de qualidade) 
6.3 Difusão de conhecimento (royalties e licenças, exportações,) 
 
7. Produção criativos 
7.1 Ativos intangíveis (marcas, modelos de negócios e organizações) 
7.2 Bens e serviços criativos (exportações) 
7.3 Criatividade online (domínios, vídeos carregados, edições na Wikipedia) 
 
A pontuação é dada numa escala entre 0 e 100.  
Os pontos fortes do Brasil foram (acima de 70 pontos): Instituições e sofisticação de mercado. 
Os pontos fracos do Brasil foram (abaixo de 40 pontos): sofisticação de negócios, produção de 
conhecimento e tecnologia, produção criativa.  
 
Pontos fortes e fracos nos subpilares, apontados pelo relatório: 
Fortes: 2.3 P&D, participação eletrônica (3.1), 5.3 absorção de conhecimento, citações (6.1) 
Fracos: 1.3 ambiente de negócio, 2.1 escala PISA, 2.2 educação superior, 3.2 Infraestrutura geral, 
mulheres empregadas com nível superior (5.1). 
 
A seguir, são apresentado resultados da pesquisa para alguns países escolhidos para fins de 
comparação (os mais ricos, os mais bem posicionados no ranking e por IDH, países do BRIC e do 
MINT). Os dados apresentam o país, sua posição no ranking, os pontos fortes (acima de 70) e os 
pontos fracos (abaixo de 40 na escala de 0 a 100). 
 
Austrália: 17 
Fortes: instituições 
Fracos: tecnologia e conhecimento 
 
China: 29 
Tudo próximo de 50 
Fracos: produção criativa 
 
França: 21 
Fortes: Instituições 
Fracos:  
 
Alemanha: 12 
Fortes: Instituições 
Fracos: (tudo acima de 50) 
 
Índia: 81 
Fracos: Capital humano e pesquisa, produção de conhecimento e tecnologia, sofisticação de 
negócios, infraestrutura, produção criativa 
 
Indonésia: 97 
Fracos: todos menos sofisticação de mercado 
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Japão: 19 
Fortes: Instituições 
Fracos: produção criativa 
 
Coreia do Sul: 14 
Fortes: Instituições,  
Fracos:  
 
México: 57 
Fortes: Infraestrutura, sofisticação de mercado 
Fracos: produção criativa, produção de conhecimento e tecnologia, sofisticação de negócios 
 
Noruega: 20 
Fortes: Instituições 
Fracos: produção de conhecimento e tecnologia 
 
Nigéria: 128 
Fortes: 
Fracos: todos 
 
Rússia: 48 
Fortes: 
Fracos: sofisticação de negócios, produção de conhecimento e tecnologia, produção criativa 
 
Singapura: 7 
Fortes: Instituições, sofisticação de mercado, infraestrutura 
Fracos:  
 
Suécia: 3 
Fortes: Instituições 
Fracos:  
 
Suíça: 1 
Fortes: Instituições, produção de conhecimento e tecnologia, sofisticação de mercado 
Fracos:  
 
Estados Unidos: 5 
Fortes: Instituições, sofisticação de mercado 
Fracos:  
 
Reino Unido: 2 
Fortes: Instituições, sofisticação de mercado 
Fracos:  
 
Turquia: 58 
Fortes: 
Fracos: capital humano e pesquisa, sofisticação de negócios, produção de conhecimento e 
tecnologia, produção criativa 
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É interessante ressaltar que o relatório apresenta, no capítulo 4 (“Princípios para Sucesso Nacional 
da Inovação”, escrito por Robert D. Atkinson e Stephen Ezell), recomendações para o crescimento 
da inovação:  
 
1. Políticas de inovação devem focar em maximizar inovação em todas as indústrias. 
 
2. Políticas de inovação devem suportar todos os tipos e fases da inovação 
 
3. Proporcione a destruição criativa e desistência. Não seguir as economias líderes. Fazer inovação 
disruptiva.  
 
4. Mantenha baixos os preços de importações para bens de capital, especialmente TIC, limitando 
tarifas e barreiras comerciais. TICs são tecnologias de propósito geral que são fundamentos para 
crescimento da economia (responsável por ¼ do crescimento econômico). 
 
5. Apoie a criação de fatores-chave para a inovação, incluindo infraestrutura digital, força de 
trabalho qualificada e conhecimento.  
 
6. Desenvolva uma estratégia nacional para inovação e produtividade e organizações para suportar 
isto (ex. agências de inovação) 
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NOVA ORDEM ECONÔMICA MUNDIAL 
 

Muitos acreditam que as duas guerras mundiais modificaram as lideranças mundiais e o poder 
militar e econômico. Antes disto, a Inglaterra era quem dominava o mundo com seu poder militar 
(principalmente marítimo), suas colônias e sua influência comercial e capitalista. Após as duas 
guerras, onde a Inglaterra teve papel principal, aquela ilha da Europa se viu endividada e sem 
forças. Ali começou a ascensão dos EUA. Entretanto, os EUA subiram ao mesmo tempo em que 
outra força se levantou a leste: a União Soviética. Começava a Guerra Fria. Primeiro, a divisão da 
Alemanha derrotada (inclusive com a construção do muro divisório). Depois, a influência da URSS 
sobre países do leste europeu e até mesmo influências comunistas na América (Cuba com governo 
comunista e ascensão de partidos comunistas em outros países).  

Entretanto, Ferguson (2011) e Furukawa acreditam que o evento recente que mais modificou o 
cenário mundial foi a queda do muro de Berlin em 1989, representando o fim da União Soviética. 
Pois ali, só restaram os EUA, como força militar e dominação econômica.  

Há quem acredite que este império americano não poderá durar muito. O maior de todos que já 
vimos foi o Romano, que durou quase 2 mil anos. Os EUA estão sendo ameaçados por China na 
economia, por Rússia e estados islâmicos na questão bélica e ainda enfrentam a competitividade 
industrial e intelectual de Japão e países europeus.  

 

- Os Ciclos de Kondratieff e Schumpeter  
 

A antiga civilização romana começou em 753 a.C., passou por reino, república e império, foi 
dividida em dois impérios, e terminou no ano de 1453 d.C., com a queda de Constantinopla, capital 
do Império Bizantino (oriental).  
 
Este foi sem dúvida o maior (em território) e mais longo "império" (no sentido de uma civilização 
dominando outras).  
 
A pergunta é "quanto tempo dura um império" ? 
 
Nikolai Kondratieff identificou um padrão: haveria ciclos de 40-60 anos onde um país teria a 
supremacia econômica ou militar. Uma guerra seria o evento de transição de um domínio para 
outro. Segundo Kondratieff, nossa história seria assim dividida:  
 
Período: 1492-1618 
Hegemonia: Gênova/Habsburgos 
Guerra de transição: Guerra dos 30 anos, 1618-1648 
 
Período: 1648-1785 
Hegemonia: Holanda 
Guerra de transição: Guerras Napoleônicas, 1785-1815 
 
Período: 1815-1914 
Hegemonia: Reino Unido  
Guerra de transição: Guerras Mundiais, 1914-1945 
 
Período: 1945-2065 
Hegemonia: EUA  
Guerra de transição: ??? 2065-2095 



181 
 

 
 
Como se pode ver, pelo padrão de Kondratieff, os EUA (considerado o império atual, como 
discutiremos a seguir) perderiam seu posto em 2065 com o início de uma guerra. Duas perguntas 
restam: que guerra seria esta (quem participaria, onde e por quais motivos) e qual seria o próximo 
império dominador.  
 
Quem também apresenta um modelo em ondas para explicar as mudanças econômicas mundiais é 
Schumpeter (1939). Para ele, não há uma única causa ou conjunto de causas para as flutuações da 
economia ao longo da Historia. Uma mudança ocorre quando um evento possui importância 
suficiente para alterar o curso. Schumpeter explica seu modelo usando a história econômica 
mundial.  
 
Cada ciclo possui duas fases distintas: primeiro, a atividade empreendedora e a inovação 
impulsionam o crescimento até pico (desequilíbrio positivo). Depois, na 2a fase, há uma queda por 
contração da economia. Depois vem a recuperação até um novo equilíbrio (prosperidade), que 
pressupõe-se esteja num patamar mais alto que o pico inicial.  
 
Kindleberger (1996) também apresenta seu padrão de ciclos econômicos, cada um deles 
representado por uma curva em S. Em cada ciclo haveria um país ou combinação de países teria 
hegemonia econômica e política sobre os demais. A curva em S alongado teria um começo lento, 
uma aceleração e depois uma queda na taxa de crescimento. Kindleberger cita como exemplo o 
domínio do comércio mediterrâneo, passando por Veneza, Florença, Espanha, Holanda, Inglaterra e 
EUA. Em outros mares, o exemplo é o domínio de Portugal e Espanha, Holanda, Inglaterra e hoje 
em dia EUA novamente. No mercado de ações e títulos, já tivemos Holanda, Inglaterra, EUA e 
talvez agora o domínio seja da China, pois suas bolsas influenciam toda a economia mundial, mais 
até que a bolsa de Nova Iorque.  
 
Se tomarmos cada país em separado, também poderemos ver a curva em S (na verdade, duas curvas 
em S, uma crescendo e outro decrescendo, formando o que se chama de curva em Sino). Diversos 
países já tiveram seu auge e declínio. Começou com Suméria, Babilônia, Assíria, Macedônia, 
Grécia e Egito, Roma, China, Veneza, Portugal e Espanha, França e Holanda, Alemanha, Inglaterra, 
EUA e Rússia, até chegarmos ao momento atual onde apenas os EUA se sobressaem. Mas até 
quando, já que é uma curva em sino, com a certeza de um declínio ?  
 
Quem também vê o poderio de uma nação como uma curva “U” ao contrário (ou curva de sino) é 
Yuasa, citado por Sawyer (2006). Yuasa utilizou dados históricos para identificar fases de 
prosperidade científica de uma nação. E isto certamente também daria a esta nação uma vantagem 
econômica. Um país seria o centro criativo do mundo quando tivesse pelo menos 25% dos 
resultados científicos mundiais. Desta forma,Yuasa identificou estes períodos e seus líderes:  

1540–1610 Itália (Florença, Veneza, Pádua) 
1660–1730 Inglaterra (Londres) 
1770–1830 França (Paris) 
1810–1920 Alemanha (Berlin) 
1920– EUA 
 
Yuasa também acredita (conforme Sawyer, 2006) que o contexto político influencia esta 
determinação. Por exemplo, a Revolução Francesa em 1789 (e o período efervescente que a 
precedeu) teriam feito da França a líder mundial neste período. Sobre a queda (2ª parte da curva em 
sino), Yuasa acredita que após o ápice, a criatividade diminui, provavelmente pelas combinações 
dos elementos existentes já terem chegado ao seu limite.  
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Em termos econômicos, Kindleberger (2013) e Ferguson (2011) acreditam que o mundo precisa de 
um país estabilizador da Economia. A tese é demonstrada pela experiência com a grande depressão 
que começou em 1929. Um mundo sem uma economia dominante é dominado pela instabilidade. 
Quando cada país está mais preocupado em proteger o seu interesse privado, as crises globalizadas 
(que começaram com a bolha das Tulipas na Holanda) só crescem e demoram a ser resolvidas. Um 
"império" dominando a economia mundial pode liderar as decisões e convenções, desde que tenha 
altruísmo para tanto.  
 

– EUA como centro do mundo – O Império Americano 
 
Após as duas grandes guerras mundiais, os EUA se tornaram centro financeiro e político do mundo. 
A ascensão americana se deu, primeiro, porque a Europa declinou após as guerras. Conforme 
Ferguson (2011), o continente europeu “é muito menos importante do que era no século XIX. Sua 
parcela da população mundial é metade do que era em 1820. Sua fatia da produção mundial caiu 
para um quinto, em comparação a mais de um terço que era em 1870. E esse declínio relativo 
parece, quase com certeza, que vai continuar pelo futuro previsível.” 
 
Após 1945, só restaram EUA e URSS fazendo a guerra fria. Mas com a dissolução da União 
Soviética, sobrou apenas “um ator de grande porte: a única superpotência, o poder hegemônico, os 
Estados Unidos. Pela primeira vez na história, segundo a argumentação de muitos, a disputa de 
poder entre as nações produziu um vencedor, único, claro e talvez até definitivo” (Naím, 2013). 
 
Os EUA são o maior financiador das duas maiores instituições de ajuda financeira (FMI e Banco 
Mundial) e inclusive mantêm a sede destas em Washington. Além disto, o câmbio fixo do dólar em 
relação ao ouro (desde 1934) oferece uma âncora financeira confiável para comércio e 
investimentos (Frieden, 2008).  
 
Por outro lado, a influência dos EUA na economia mundial é tão grande que qualquer pequena crise 
lá afeta o mundo todo. Ferguson (2009) explica: “era mais provável que as crises financeiras 
acontecessem na periferia da economia do mundo – nos chamados mercados emergentes 
(formalmente conhecidos como países menos desenvolvidos) do Leste da Ásia ou da América 
Latina. Mas as maiores ameaças ao sistema financeiro global neste novo século não vieram da 
periferia, mas do coração da economia do mundo. Nos dois anos depois que a bolha ponto.com do 
Silicon Valley chegou ao seu pico, em agosto de 2000, o mercado de ações dos Estados Unidos 
caiu quase pela metade. E foi somente em maio de 2007 que os investidores na Standard & Poor’s 
500 recuperaram suas perdas. Então, apenas três meses mais tarde, uma nova tempestade 
financeira explodiu, dessa vez não na bolsa de valores, mas no mercado de crédito. Como vimos, 
essa crise também se originou nos Estados Unidos, quando milhões de famílias americanas 
descobriram que não podiam pagar para conviver com o valor de bilhões de dólares das hipotecas 
subprime.” 
 
Também já comentamos o poderia militar dos EUA em relação aos demais países do planeta. Na 
próxima seção falaremos com mais detalhes destas intervenções americanas pelo mundo. Este 
poderio se reflete em domínio territorial. Entretanto, apesar de chamarmos de “império”, este 
domínio não é maior do que foi o Império Romano e também é menor que a expansão inglesa. 
Conforme Ferguson (2011), “em sua extensão máxima, entre as duas guerras mundiais, o Império 
Britânico cobriu mais de 13 milhões de milhas quadradas, aproximadamente 23 % das terras 
emersas do mundo. Só uma minúscula fração disso entrava na conta do Reino Unido propriamente 
dito: meros 0,2%. Hoje , em comparação, os Estados Unidos respondem por cerca de 6,5% da 
superfície terrestre, enquanto suas 14 dependências formais 66 – a maioria, ilhas do Pacífico 
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adquiridas antes da Segunda Guerra Mundial – somam meras 4.140 milhas quadradas de 
território. Mesmo se os Estados Unidos nunca tivessem abandonado os países que numa época ou 
outra ocuparam no Caribe e na América Latina entre a Guerra Hispano-Americana e a Segunda 
Guerra Mundial, o império americano hoje mal chegaria à metade de 1% da superfície emersa do 
mundo. Em termos demográficos, o império formal americano é mais minúsculo ainda. Hoje, os 
Estados Unidos e suas dependências somados mal respondem por 5% da população mundial, 
enquanto a Grã-Bretanha governou entre um quinto e um quarto da humanidade no zênite de seu 
império.” 
 
Apesar de o império americano parecer menor em relação ao império britânico de antes das guerras, 
as intervenções americanas geraram lucros territoriais também (já vimos em capítulo anterior que os 
EUA estão entre os países com maior tamanho). Os EUA ganharam terras da França e México, 
além de obter territórios na América Central e Ásia.  Conforme Karnal et al. (2007), os Estados 
Unidos da América tinham passado de 16 estados, em 1800, para 45, em 1900 (hoje são 50 estados 
e um distrito federal).  
 
Além disto, os americanos possuem bases militares e soldados instalados em diversos países, 
inclusive em países ricos e soberanos (como por exemplo a Alemanha). Conforme Ferguson (2011), 
“embora as ocupações formais do Japão e da Alemanha tenham acabado respectivamente em 1952 
e 1955, um número significativo de soldados ficou lá por mais cinquenta anos; na verdade, 
continuam lá até hoje... Antes da mobilização de soldados para a invasão do Iraque, as forças 
armadas dos EUA tinham cerca de 752 instalações militares em mais de 130 países.” 
 
Entretanto, tal hegemonia é consentida pela maioria dos países, que inclusive se beneficiam da 
dominação americana. Assim como os territórios invadidos pelos romanos receberam muitas 
benfeitorias, segurança contra bárbaros e até mesmo a opção de seus nativos serem considerados 
cidadãos romanos, muitos povos ocupados pelos americanos não querem sua saída. Ferguson 
(2011) explica: “para os impérios, esses Estados ambiciosos que buscam exercer poder para além 
de suas fronteiras, o poder depende tanto da determinação dos mestres quanto do consentimento 
dos súditos.” 
 
Naím (2013) lembra a “teoria da estabilidade hegemônica”, desenvolvida na década de 1970 pelo 
professor do MIT, Charles Kindleberger. A tese é que “uma potência dominante, que tenha a 
capacidade e o interesse de assegurar a ordem mundial, é o melhor antídoto contra um custoso e 
perigoso caos internacional. Se não há uma potência hegemônica, sustenta a teoria, a única 
maneira de trazer paz e estabilidade é adotar um sistema de regras – normas, leis e instituições aos 
quais todos os países se submetem em troca dos benefícios dessa paz e estabilidade.” 
 
Conforme Naím (2013) ainda, foi justamente a ausência de um país hegemônico estabilizador, com 
capacidade e vontade política de usar seu poder para preservar a ordem, o que contribuiu para 
propagar a grande depressão dos anos 1930 e, em última instância, conduziu à Segunda Guerra 
Mundial. 
 
Ferguson (2011) corrobora que deve haver um poder hegemônico: “e se, em vez de um equilíbrio de 
poder, houvesse uma ausência de poder ? A história não desconhece essa situação. Infelizmente, a 
experiência do mundo com vácuos de poder (ou eras de ‘apolaridade’, se quiserem) não é nada 
encorajadora. Qualquer um que anseie por uma retirada americana da hegemonia deveria ter isso 
em mente: em vez de um mundo multipolar com grandes potências competindo entre si, um mundo 
sem poder hegemônico pode ser a alternativa real para a primazia americana. Apolaridade pode 
acabar se mostrando não a utopia pacifista conjeturada na chorosa Imagine, de John Lennon, mas 
uma nova Idade das Trevas anárquica.” 
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Por fim, Ferguson (2011) resume bem o que é o Império Americano e qual seu objetivo: “é uma 
democracia liberal e uma economia de mercado , embora sua entidade política contenha algumas 
características não liberais e sua economia um grau surpreendentemente alto de intervenção 
estatal (‘mista’ seria mais acurado do que ‘de mercado’). Está primordialmente preocupado com 
sua própria segurança e com a manutenção de comunicações internacionais e, secundariamente, 
com a garantia de acesso a matérias-primas (principalmente, mas não exclusivamente, petróleo). 
Ele também está no ramo de prover um número limitado de bens públicos: paz, através da 
intervenção em alguns regimes belicosos e em algumas guerras civis; liberdade de comércio nos 
mares e nos céus; e uma forma de conversão específica chamada de americanização, que é levada 
a cabo menos por missionários cristãos do velho estilo do que pelos exportadores de bens de 
consumo e entretenimento americanos. Seus métodos de governo formal são primordialmente de 
caráter militar; seus métodos de governo informal baseiam-se fortemente em organizações não 
governamentais e empresas, e, em alguns casos, elites locais.” 
 

- Intervenções norte-americanas pelo mundo 
 
Os EUA financiaram a ascensão de ditaduras em vários lugares do mundo (Brasil, Uruguai, 
Argentina, Chile, América do Sul e África), com objetivo de afastar comunismo e abrir mercados 
para suas empresas (ver livros de Moniz Bandeira, Stiglitz e Ferguson). Em geral, tal tipo de ajuda 
era através de apoio militar, como foi o caso aqui no Brasil para a derrubada de Jango (Moniz 
Bandeira, 2013). Ao financiar regimes de situação ou partidos de oposição, podem impor seu 
regime para seu próprio bem (e isto é uma forma sutil de impor seu imperialismo).  
 
Além disto, oferecem ajuda financeira, através de instituições como Banco Mundial e FMI (cujo 
maior patrocinador é os EUA). 
 
O objetivo da ajuda dos EUA a outros países, seja militar ou financeira, é sempre manter os 
americanos como maior força econômica no mundo. Uma das maneiras é impondo seu regime 
capitalista para formar mercados consumidores. Outra forma é desestruturar as economias dos 
ocupados para que não sejam concorrentes e sim fornecedores. Foi este o objetivo dos americanos 
na Alemanha no inicio do pós guerra: fazer a desindustrialização para maximizar a produção 
agrícola (e exportação para os americanos). Nas palavras de Ferguson (2011): “o plano inicial era 
enfraquecer as economias e empobrecer os povos. O clima entre muitos americanos, conforme a 
guerra se aproximava do fim, era de desforra, não regenerador.” 
 
Entretanto, como Ferguson (2011) lembra, tal estratégia não deu certo com Alemanha e Japão após 
a 2ª guerra. Estes dois países justamente cresceram tanto que fizeram produtos concorrentes 
melhores e abalaram a indústria americana. Apesar disto, os casos de Alemanha e Japão são 
lembrados como os casos mais bem-sucedidos de controle imperial americano em qualquer época, 
haja vista a extraordinária recuperação econômica de que os dois países gozaram.  
 
Para obter uma lista de intervenções abertas dos militares americanos e secretas da CIA , Mintzberg 
(2015) recomenda consultar Grossman (2012) “From the Wounded Knee to Libya: A Century of 
U.S. Military Interventions”. 
 
Recentemente os EUA fizeram intervenções no Oriente Médio, alegando luta contra o terrorismo. 
Conforme Ferguson (2011), o “Oriente Médio veio a ser o núcleo em torno do qual a estratégia 
americana girava: por causa de Israel, por causa do petróleo, por causa do terrorismo. Com o fim 
da Guerra Fria, apresentaram-se as oportunidades para usar o revivescente poderio militar 
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americano contra um ou mais desses Estados perigosos que simultaneamente ameaçam Israel, 
possuem petróleo e patrocinam o terrorismo. A questão não era se os Estados Unidos iriam agir 
contra esses inimigos jurados; eles não podiam se dar ao luxo de não agir. A questão era se iriam 
fazer isso sozinhos ou com seus aliados tradicionais.” 
 
A ocupação americana também ajuda empresas americanas. Conforme Ferguson (2011), ao 
contrário do que se pensa que a ocupação gera custos para o povo americano, o sucesso da 
ocupação “pode pagar dividendos significativos – e não só para as companhias que correram o 
risco de aceitar contratos para a reconstrução do país”, mas também para quem poderá exportar 
para consumidores de lá. Ferguson (2011) complementa: “Impulsionando o crescimento alemão e 
japonês sob condições crescentemente liberais de comércio, elas criaram mercados novos e 
dinâmicos para as exportações americanas. Já em 1948 e 1949, os bens vendidos para a Alemanha 
Ocidental respondiam por quase 7% das exportações dos EUA. Na altura de 1957, a Alemanha e o 
Japão tinham pela primeira vez ultrapassado a Grã-Bretanha em importância para o comércio 
americano.” 
 
O domínio americano pelo mundo é visto com preocupação, principalmente por europeus. Segundo 
Ferguson (2011), uma pesquisa do Gallup levantou que 61% dos europeus achavam que a União 
Europeia exercia um papel positivo com relação à paz no mundo (somente 8% disseram que o papel 
era negativo), enquanto que 50% dos entrevistados eram da opinião de que os Estados Unidos 
exerciam um papel negativo. 
 
Os americanos se defendem dizendo que sua presença continua depois da mudança de regimes para 
estabilizar a política e ajudar a economia do país ocupado, apoiando a maturidade política e a 
governança (Ferguson, 2011). Ferguson é a favor da ocupação temporária (um tipo de 
imperialismo), porque elimina ditadores, que não poderiam ser depostos só com a força do povo. 
Por exemplo, “o problema na Libéria, como em vários países da África subsaariana, é 
simplesmente o desgoverno: ditadores corruptos e fora da lei cuja conduta torna o desenvolvimento 
econômico impossível e encoraja a oposição a assumir a forma de guerra civil. Países nessas 
condições não vão se consertar por si mesmos. Eles exigem a imposição de algum tipo de 
autoridade externa... A África subsaariana, em particular, empobreceu não pelo sempre acusado 
legado do colonialismo, mas por décadas de desgoverno desde a independência. Em comparação, 
um modelo imperial liberal favorece as melhores perspectivas de crescimento econômico ao 
garantir não só abertura econômica, mas, o que é mais importante, as fundações institucionais 
para o desenvolvimento bem-sucedido.” Ferguson (2011) critica justamente o pouco tempo que os 
EUA passam em alguns países ocupados, deixando-os antes que atinjam a maturidade política ou 
econômica.  
 

- O FMI, o Banco Mundial e a OMC 
 
Uma das formas de influência americana no mundo é através do FMI (Fundo Monetário 
Internacional), cujo objetivo é evitar crises mundiais através da estabilidade econômica. Entretanto, 
Stiglitz (2002) faz duras críticas ao FMI. Primeiro, ele diz que o FMI fracassou na sua missão de 
ajudar no desenvolvimento. Stiglitz conta em detalhes vários casos de intervenção do FMI que 
deram errado (na América, África e Ásia, incluindo recentemente o caso da Rússia). Segundo ele, 
países que controlam o FMI fingem ajudar países em desenvolvimento forçando abertura de 
mercados para seus produtos industrializados mas também protegem seus mercados 
 
Outro órgão é o Banco Mundial (onde Stiglitz foi vice-presidente), cuja missão é erradicar a 
miséria. Tanto FMI quanto Banco Mundial são órgãos mantidos por diversos países, mas cujo 
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maior patrocinador são os EUA e com isto possuem maior poder nas votações, além de poder 
indicar seus dirigentes.  
 
O Banco Mundial e o FMI não emprestam dinheiro a nações sem uma boa estrutura 
macroeconômica (déficit baixo, inflação controlada, crescimento econômico, baixo desemprego), 
pois o dinheiro não será bem usado (quem não consegue administrar o interno não sabe usar bem a 
ajuda externa). Os empréstimos são feitos a taxas de juros proporcionais ao risco. Por outro lado, o 
FMI utiliza seus empréstimos para fazer imposições econômicas, o que seria uma nova forma de 
colonialismo 
 
Outra instituição comandada pelos EUA é a OMC (Organização Mundial do Comércio), cujo 
objetivo é gerenciar os acordos internacionais de comércio, servir de fórum para discussões e 
conflitos, supervisionar a implementação destes acordos pelos membros da organização. Como 
discutiremos mais adiante, a OMC favorece países ricos porque permite a estes utilizar regras que 
eles mesmos contestam em países pobres. Na seção “Chutando a escada”, veremos que diversas 
políticas hoje consideradas injustas pela OMC (e proibidas de serem usadas em países em 
desenvolvimento) já foram utilizada no passado pelos países ricos. O problema é que os países ricos 
comandam as decisões deste órgão e impõe suas regras. Se alguém não cumprir, as sanções incluem 
bloqueio e embargo comercial (o que é muito ruim, como já discutimos sobre isolamento 
comercial). 
 

- A ONU (Organização das Nações Unidas) 
 
Outro órgão de imposição americana é a ONU, cujo objetivo é manter a paz mundial e ajudar países 
devastados. Entretanto, a ONU é influenciada pelos EUA, apesar de sua independência, justamente 
porque os americanos são seus maiores mantenedores. Conforme Ferguson (2011), “no momento, 
os Estados Unidos continuam a ser, como têm sido desde o início da ONU, o maior contribuinte 
individual. Mais de um quinto (22%) do orçamento bianual regular de US $ 2,54 bilhões da ONU é 
pago pelos Estados Unidos, só ligeiramente menos do que a quota de 25% anterior a 1999. Além 
disso, a contribuição americana também responde por metade do orçamento do Programa 
Alimentar Mundial; um quarto dos orçamentos das missões de paz da ONU, da Agência 
Internacional de Energia Atômica, do escritório do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados 
e da Organização Internacional de Aviação Civil; e cerca de um quinto dos orçamentos da 
Organização Mundial de Saúde, do Fundo para a Infância e do Programa de Desenvolvimento da 
ONU. No total, os Estados Unidos afirmam que suas contribuições voluntárias e obrigatórias para 
todo o sistema de organizações internacionais da ONU em 2002 chegaram a US$ 3 bilhões.” 
 
Além disto, quando deveria intervir para controlar as imposições americanas, a ONU falha em seu 
papel conciliador. Segundo Ferguson (2011), “já antes do 11 de Setembro era óbvio que as Nações 
Unidas eram uma instituição fraca demais para lidar eficazmente com Estados renegados 
envolvidos em agressão militar e/ou genocídio. A Bósnia e Kosovo mostraram que a liderança 
militar americana era a única solução efetiva para esses conflitos... Com a Guerra Fria terminada, 
deveria surgir uma ‘nova ordem mundial’, na qual a ONU, apoiada pelos Estados Unidos , teria 
um papel crucial. Quem hoje exalta as Nações Unidas e censura os Estados Unidos tem memória 
seletiva. Porque os pecados mortais por omissão por parte da primeira pesam muito mais do que 
os pecados veniais por atos por parte do segundo.” 
 

- Declínio dos EUA e quem será seu sucessor 
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Apesar de Ferguson e outros autores considerarem os EUA como o império atual, há indícios de 
decadência (o próprio Ferguson aponta isto no livro “A Grande Degeneração” de 2013).  
 
Segundo Leitão (2015), a “economia dos Estados Unidos é dinâmica e inovadora. Seu problema 
hoje é de governança política, o que, se não for resolvido, será uma ameaça econômica.” 
 
Ferguson (2013) lembra um estudo de 2011 feito por Porter e seus colegas, após entrevistarem ex-
alunos da Harvard Business School a respeito de 607 casos, perguntando se eles consideravam 
conveniente ou não terceirizar as operações para outro país. “Os Estados Unidos mantiveram o 
negócio em apenas 96 casos (16%) e perderam em todo o resto. Ao serem indagados por que 
preferiam locais estrangeiros, os entrevistados listaram áreas em que consideravam que os Estados 
Unidos ficavam muito atrás do resto do mundo. Entre as dez principais, estavam: 1. a eficácia do 
sistema político; 2. a complexidade do código tributário; 3. a regulamentação; 4. a eficiência do 
marco legal; 5. a flexibilidade para contratar e demitir. Indícios de que os Estados Unidos estão 
sofrendo uma espécie de perda de competitividade institucional podem ser encontrados não só no 
estudo de Porter, mas também no Índice de Competitividade Global” (a ser discutido mais adiante). 
 
Apesar da liderança no ranking de patentes e inovações, os jovens americanos não querem mais 
estudar. Seu objetivo é ganhar dinheiro fácil, abrindo uma startup ou investindo na bolsa de valores. 
O número de publicações científicas caem, bem como o de patentes (estes números serão discutidos 
adiante em outro capítulo). As inovações disruptivas estão cessando. Apesar da economia 
americana estar crescendo, o número de empregos não voltou aos níveis de antes da crise de 2008-
2009 (Cowen, 2011). O crescimento está desacelerando e entrando num platô histórico. Os níveis 
de inovação não estão aumentando a renda. Os custos sociais, com educação e saúde só aumentam. 
O empreendedorismo entre os jovens diminui. Uma das causas, segundo Cowen (2011), seriam as 
facilidades: terra livre, energia barata, impostos baixos (painless). A Internet está trazendo muitos 
serviços de graça. O modelo de negócios em vigor é o baseado em publicidade (Google, Facebook, 
etc.).  
 
Muitos autores acreditam que o domínio norte-americano ainda vai perdurar por muito tempo. Um 
dos argumentos é que o PIB deles é maior que a soma dos PIBs dos 2 segundos colocados (China e 
Japão) no ranking mundial. Mas há autores que preveem que a China deve ultrapassar o PIB dos 
EUA em breve, se ambos continuarem no mesmo ritmo de crescimento. O fato histórico é que 
vários impérios ou nações colapsaram em menos de uma década (conforme Niall Ferguson, 2013b). 
Ou seja, dez anos pode ser um tempo razoável entre estar dominando ou liderando o mundo e não 
existir mais. Entre os exemplos citados por Ferguson estão: Império Romano, China medieval, 
Japão medieval, Império Otomano na Idade Média, Alemanha na Idade Moderna, Grã-Bretanha 
antes da 1ª guerra mundial, França entre séculos XVIII e XIX e União Soviética recentemente.  
 
Ferguson (2011) lembra: “hoje, são os Estados Unidos; há um século, era o Reino Unido. Antes 
disso, foram França, Espanha e assim por diante. O grande historiador alemão do século XIX, 
Leopold von Ranke, retratou a história moderna da Europa como uma disputa incessante por 
dominação, em que o equilíbrio do poder só foi possível através de conflitos recorrentes. 
Historiadores mais recentes inferiram que, conforme as superpotências da Guerra Fria fossem 
sucumbindo ao ‘superestiramento’, o seu lugar seria tomado por novas potências. Já se achou que 
seriam Alemanha e Japão. Hoje em dia, realistas calejados alertam para a ascensão da China e da 
Europa. O poder, em outras palavras, não é um monopólio natural; a luta por dominação é tanto 
perene quanto universal. A ‘unipolaridade’ identificada por alguns comentaristas depois do 
colapso da União Soviética não pode durar muito mais, pelo simples motivo de que a história odeia 
o hiperpoder. Mais cedo ou mais tarde, vão surgir desafiantes, e lá vamos nós de volta para um 
mundo multipolar, com multipotências. Em outras palavras, se os Estados Unidos chegarem à 
conclusão, com a experiência no Iraque, de que chegou a hora de abandonar suas pretensões 
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imperiais, alguma outra potência, ou potências, logo aproveitaria a oportunidade para tentar ser 
hegemônica.” 
 
Então o domínio atual dos EUA poderia ruir também em 10 anos. Conforme Dugin (2013), “a 
economia americana é desafiada pelo crescimento chinês, pela questão energética e pela 
desproporção crítica entre o setor financeiro e o setor produtivo real. O crescimento excessivo das 
instituições financeiras americanas e a remoção da indústria têm criado uma descontinuidade 
entre a esfera monetária e a esfera do equilíbrio clássico do capitalismo entre a produção e a 
demanda. Essa foi uma das principais causas da crise financeira de 2008. A política econômica 
chinesa tenta reafirmar sua independência diante da estratégia americana, e isso pode se tornar 
novamente o principal fator de competição. A Rússia, o Irã, a Venezuela e alguns outros países 
relativamente independentes dos EUA têm controle de uma grande quantidade de recursos 
naturais, o que impõe um limite à influência americana.” 
 
Neste sentido, Dugin (2013) classifica os países em 4 blocos:  
 
1) Aqueles que tentam adaptar suas sociedades aos padrões ocidentais e manter relações amigáveis 
com o ocidente e com os EUA, mas no sentido de evitar a perda direta de soberania: Índia, Turquia, 
Brasil e, até certo ponto, a Rússia e o Cazaquistão; 
 
2) Aqueles que estão dispostos à cooperar com os Estados Unidos sob a condição de não 
interferência em seus assuntos internos: Arábia Saudita, Paquistão, etc.; 
 
3) Aqueles que, ainda que cooperando com os EUA, observam estritamente as particularidades de 
suas sociedades, realizando um filtro permanente do que é e do que não é compatível, na cultura 
ocidental, com a sua própria cultura, ao mesmo tempo em que tentam usar os dividendos recebidos 
nessa cooperação para fortalecer a independência nacional, como a China; 
 
4) E há aqueles que tentam oferecer oposição direta aos Estados Unidos rejeitando valores 
ocidentais, a unipolaridade e a hegemonia Americana: Irã, Venezuela e Coréia do Norte. 
 
Dugin (2013) complementa: “Todos esses grupos carecem de uma estratégia global alternativa que 
poderia ser simetricamente comparável à americana. Não há nem mesmo uma visão de futuro 
consensual ou clara. Todos agem por si mesmos e em seus próprios interesses, de forma que a 
diferença consiste somente no nível de radicalismo na rejeição da americanização.” 
 
Olavo de Carvalho (2013) tem visão semelhante mas classifica de outra forma: “as forças históricas 
que hoje disputam o poder no mundo articulam-se em três projetos de dominação global, que vou 
denominar provisoriamente ‘russo-chinês’, ‘ocidental’ (às vezes chamado erroneamente ‘anglo-
americano’) e ‘islâmico’... cada qual com seus planos de dominação mundial e seus modos de ação 
peculiares.” 
 
Já Niall Ferguson (2011) acredita que os sucessores em potencial para os Estados Unidos seriam a 
União Europeia e a China, mas ambos possuem características de um declínio futuro. Já o islã 
“continua a ser uma força difusa na política mundial, a que faltam os recursos de uma 
superpotência.” 
 
Segundo Ferguson (2001), a Europa está decadente porque sua produção mundial caiu para um 
quinto e sua população está envelhecendo rapidamente. A “idade média na Alemanha vai subir de 
40 anos, hoje, para 47 em 2050; a idade média na França, de 28 para 45; a idade média na 
Hungria, de 36 para 50. A América também está ficando mais velha , é claro, mas não tão 
depressa... Nos próximos cinquenta anos, a idade média nos Estados Unidos vai subir de 35, hoje, 
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para 40. As implicações são desanimadoras. Segundo a Comissão Europeia, a relação de 
dependência crescente poderia reduzir o crescimento anual em até três quartos de ponto percentual 
na altura de 2040 – redução nada insignificante em vista das recentes taxas de crescimento baixas 
da UE.” Outra desvantagem da Europa é que a sua taxa total de emprego para a população em idade 
de trabalhar é de apenas 64% contra 73% nos EUA. Segundo Ferguson (2011), “essa, então, é a 
razão principal pela qual a economia dos EUA passou à frente da de seus competidores europeus 
nas duas últimas décadas . Não é que os americanos sejam claramente mais produtivos. Não se 
trata de eficiência. É simplesmente o fato de que os americanos trabalham mais. É o fato de que 
europeus tiram férias mais longas e se aposentam mais cedo. É o fato de tantos trabalhadores 
europeus estarem desempregados ou em greve.” 
 
Em termos bélicos, o “orçamento de defesa dos EUA é aproximadamente o dobro dos orçamentos 
de defesa somados dos quinze membros da UE. Em termos financeiros, a contribuição americana 
para a Otan excede a dos membros da UE na Otan em cerca de 30%.”. Já em “número de soldados, 
os países da UE estão hoje à frente dos Estados Unidos (cerca de 1,8 milhão de militares contra 
1,5 milhão) e atrás apenas da China, que tem cerca de 2,5 milhões.”  
 
Por outro lado, Ferguson (2011) também vê um futuro provável “sem nem mesmo uma potência 
imperial dominante” (apolar, como ele chama). Nas suas palavras: “o paradoxo da globalização é 
que, conforme o mundo vai se tornando mais integrado, o poder vai ficando mais difuso.” 
 

- Qual o papel da China ? 
 
O mais forte candidato a tirar o lugar dos EUA como principal economia do mundo é a China.  
 
Conforme Leitão (2015), a “China passará os Estados Unidos nos próximos anos. Se em 2015 tinha 
17% do PIB mundial, terá 28% em 2030, enquanto os Estados Unidos encolherão no período de 
23% para 18%. Nos 30 anos seguintes, os Estados Unidos cairão para 16% do PIB global e a 
China ficará estável em 28%. A Índia sairá de 7% para 11%, em 2030, e 18%, em 2060. O Japão 
cairá de 7% hoje para 4%, em 2030, e 3%, em 2060. A Zona do Euro irá de 17% para 12% e para 
9%, respectivamente.” 
 
A forte economia chinesa já se reflete no resto do mundo. No início de 2016, as bolsas chinesas 
estavam influenciando as demais (quando caía, as demais caíam; quando as ações chinesas subiam, 
era festa no mundo todo). Isto faz da economia chinesa um pilar que pode sustentar ou arrastar as 
demais economias. Ferguson (2009) complementa: “houve um tempo em que as crises americanas 
como essas teriam afundado o resto do sistema financeiro mundial numa recessão, se não numa 
depressão. Mas, enquanto escrevo, a Ásia parece pouco afetada pelo aperto do crédito. De fato, 
alguns analistas como Jim O’Neill, chefe da Global Research [Pesquisa Global], no Goldman 
Sachs, diz que o resto do mundo, liderado pela florescente China, está se ‘descolando’ da 
economia americana.” 
 
É tão forte a relação econômica e o entrelaçamento de EUA e China que Ferguson (2009) chama de 
um novo império, a Chimérica (China + América). “Os chimericanos orientais poupavam. Os 
chimericanos ocidentais gastavam. As importações chinesas mantinham a inflação americana 
baixa. As poupanças chinesas mantinham baixas as taxas americanas de juros. A mão de obra 
chinesa mantinha baixos os custos dos salários americanos. Como resultado, era 
extraordinariamente barato fazer empréstimos e extraordinariamente lucrativo administrar uma 
corporação.” 
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Entretanto, a China possui graves problemas políticos e certamente não será um líder mundial na 
política. Os chineses ainda sofrem com falta de liberdade tanto no mercado interno e comércio 
exterior quanto em expressão e cidadania. Há outros problemas graves como a desigualdade 
(principalmente entre regiões urbanas e rurais), poluição, saturação das grandes cidades (tráfego, 
por exemplo), apesar dos seus pontos fortes: crescimento econômico, investimentos em educação e 
pesquisa, crescimento de publicações científicas, desenvolvimento da infraestrutura, inovação e 
empreendedorismo, e forte poupança interna e altas reservas internacionais (ver as referências de 
Couto, 2013; Kissinger, 2012; Mitter, 2011; Monteiro Neto, 2005; Yueh, 2015).  
 

- Implicações para o Brasil: líder da América do Sul ? 
 
O Brasil pode assumir a liderança da América Latina porque os EUA não estão preocupados com o 
cone sul. Moniz Bandeira (2013) lembra que o ex-presidente americano Richard Nixon afirmou 
que, para onde o Brasil vai, também vai a América Latina. Por nossa extensão territorial, nossas 
fronteiras e peso da nossa economia, sim podemos ser líderes do cone sul. Leitão (2015) lembra: 
“um dos nossos maiores orgulhos é dos 150 anos de paz com 11 vizinhos em mais de 15 mil 
quilômetros... O Brasil deveria assumir, sem medo, seu papel de liderança na transição para uma 
economia de baixo carbono porque tem requisitos, argumentos e autoridade para isso.” 
 
Por outro lado, Moniz Bandeira lembra que nosso papel é de nação sub-imperialista, satélite dos 
EUA. A dúvida é se devemos continuar apoiando os EUA (como satélite) e nos beneficiar 
economicamente disto, ou se devemos assumir posição de destaque, inclusive indo contra certas 
imposições americanas.  
 
Em cima do muro é que não dá. Tivemos casos históricos deste tipo de posição. Com Getúlio, no 
início da 2ª guerra, balançamos entre aliados e Alemanha, tentando melhores barganhas de um lado 
ou de outro. Depois, com JK e Jânio Quadros, também blefamos por melhores ofertas entre EUA e 
União Soviética. E o resultado, nestes dois casos, como já discutimos antes, não foi bom para o 
Brasil.  
 
Outra possibilidade é nos apoiarmos nas novas potências como China e Índia. De certa forma já 
estamos fazendo isto, pois somos grandes parceiros comerciais da China, que poderá ser o país 
número um em breve, como já dito antes.  
 
Apesar da sua liderança política na América do Sul, o Brasil não pode se desviar do rumo da 
democracia liberal apoiando governos ditatoriais nos países vizinhos. Tem que fazer valer seu 
prestígio e força, tanto na região quanto no mundo, para que o bloco de países latinos em 
desenvolvimento possa crescer economicamente e fazer frente comercial à América do Norte e 
também à Europa e ao nascente bloco asiático (incluindo Rússia, China, Índia e os tigres asiáticos). 
 
Outro entrave a uma ordem mundial liderada pelos países latino-americanos é que falta integração 
por aqui. Galeano (2012) lembra o problema de integração na logística da América Latina: “os 
países latino-americanos continuam identificando-se cada qual com seu próprio porto, negação de 
suas raízes e de sua identidade real, a tal ponto que a quase totalidade dos produtos do comércio 
intrarregional é transportada por mar: os transportes interiores virtualmente não existem. E ocorre 
ainda que o cartel mundial dos fretes fixa as tarifas e os itinerários segundo seu arbítrio, e a 
América Latina tem de suportar tarifas exorbitantes e rotas absurdas. Das 118 linhas marítimas 
regulares que operam na região, há somente dezessete com bandeiras regionais; os fretes sangram 
a economia latino-americana em um bilhão de dólares por ano. Assim, as mercadorias enviadas de 
Porto Alegre a Montevidéu chegam mais rapidamente ao destino se passam por Hamburgo, e outro 
tanto ocorre com a lã uruguaia em viagem para os Estados Unidos; o frete de Buenos Aires para 
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um porto mexicano do golfo diminui em mais da quarta parte se o trajeto se cumpre através de 
Southampton. O transporte de madeira do México para a Venezuela custa mais do que o dobro do 
transporte de madeira da Finlândia para a Venezuela, ainda que, segundo os mapas, o México 
esteja muito mais perto. Uma remessa direta de produtos químicos de Buenos Aires para Tampico, 
no México, sai mais cara do que passando por New Orleans.” 
 
O Cone Sul não decolou e ainda enfrenta divergências de políticas comerciais e problemas de 
lideranças políticas, além de brigas pela entrada ou não de países.  
 

- Os Efeitos da Globalização 
 
Conforme Stiglitz (2002), a Globalização é definida pela remoção de barreiras ao livre comércio e 
pela integração das economias nacionais. Seus benefícios incluem: 
- crescimento das exportações (gera riqueza); 
- mais empregos em regiões pobres (fábricas de países ricos em países pobres); 
- compartilhamento de conhecimento; 
- projetos em saúde, educação, irrigação, etc.; 
- investimentos estrangeiros; 
- redução de custos de transporte e comunicação; 
- instituições transnacionais (ONU, OMS). 
 
Frieden (2008) explica a Globalização através do exemplo da boneca Barbie: “sua produção 
começou com os moldes que a Mattel, dos Estados Unidos, colocou à disposição de fábricas no 
sudeste da Ásia. Taiwan e Japão forneciam o plástico e o cabelo. Empresas chinesas supriam o 
tecido de algodão para os vestidos. As bonecas eram montadas na Indonésia, Malásia e China e 
depois despachadas para Hong Kong, e de lá para os consumidores da Mattel nos EUA e em vários 
outros países.” 
 
Para Peter Burke (2004), a globalização é bem mais antiga do que se prega. Já em 1870 houve uma 
crise agrícola envolvendo diversos países. Antes disto, Waldon Alves lembra da crise das Tulipas 
em 1635, que também afetou diversos países e não somente a Holanda.  
 
Conforme Clark (2007), os meios modernos de transporte foram importantes para a globalização e o 
comércio mundial. Para se ter uma ideia, o canal de Suez reduziu a viagem entre Londres e 
Bombaim por 41%, Londres a Xangai por 32%. Juntamente com o canal do Panamá, a integração 
de países via marítima reduziu os custos dos transportes.  
 
Para Stiglitz (2002), no momento atual, há 3 instituições que controlam a Globalização: FMI, Banco 
Mundial e OMC (Organização Mundial do Comércio), já comentadas antes.  
 
Atualmente vivemos tão dependentes uns dos outros que as bolsas reagem instantaneamente de um 
mercado para outro, de um lado do globo terrestre a outro. Produzir sapatos com baixo custo na 
China pode eliminar empregos em Sapiranga no Rio Grande do Sul e afetar um pequeno 
comerciante nesta cidade. Uma crise de petróleo no Oriente Médio pode afetar a produção de 
comida na América do Sul, já que muitos fertilizantes, que melhoram em muito a produtividade na 
produção de alimentos, são feitos de petróleo. As crises antes nacionais agora são mundiais. Podem 
virar marolas ou tsunamis no outro lado do mundo.  
 
Para Furtado (2002), a Globalização tira poder do Estado e o coloca na mão das minorias: empresas 
transnacionais, quem tem domínio da criatividade tecnológica. A Globalização beneficia quem 
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comanda a tecnologia e explora os desníveis de desenvolvimento entre países. Portanto, não 
deveríamos nos subordinar a regras das empresas transnacionais.  
 
Mas os países ricos também sofrem com a Globalização. Conforme Frieden (2008), “a maioria das 
empresas mais importantes era global: 60% das vendas da IBM eram realizadas fora dos Estados 
Unidos, e 80% das da Volkswagen eram feitas fora da Alemanha. A concorrência estrangeira 
fechou as portas de dezenas de milhares de fábricas e pôs fim a dezenas de milhões de postos de 
trabalho nas indústrias da Europa ocidental e da América do Norte. As fábricas dos países ricos 
não conseguem competir com os manufaturados vindos da Ásia, América Latina ou Europa 
oriental, onde os salários correspondem a 10% dos praticados na Europa ou nos Estados Unidos. 
Os empregos atravessam fronteiras, e as empresas contratam indianos ou filipinos para programar 
softwares, digitar documentos e atender telefonemas de clientes reclamando.” 
 
Hobsbawm lembra que os EUA sofreram também com a Globalização na época da Grande 
Depressão: “eles eram, afinal, tanto o primeiro país exportador do mundo na década de 1920 
quanto, depois da Grã- Bretanha, o primeiro país importador. Importavam quase 40% de todas as 
exportações de matérias-primas e alimentos dos quinze países mais comerciais, um fato que ajuda 
muito a explicar o desastroso impacto da Depressão nos produtores de trigo, algodão, açúcar, 
borracha, seda, cobre, estanho e café. Pelo mesmo motivo, tornaram-se a principal vítima da 
Depressão. Se suas importações caíram em 70% entre 1929 e 1932, suas exportações caíram na 
mesma taxa. O comércio mundial teve uma queda de quase um terço entre 1929 e 1939, mas as 
exportações americanas despencaram para quase a metade.” 
 
Esta mesma depressão dos anos 1930 trouxe vantagens para alguns países. Hobsbawm lembra que, 
no Brasil, a Depressão acabou com a oligarquia no Brasil, a “República Velha” de 1899-1930, 
levando ao poder Getúlio Vargas, mais bem descrito como populista-nacionalista. Esta Depressão 
“assinalou o início efetivo do descontentamento político e social local, que só podia ser dirigido 
contra o governo colonial.” De certa forma, os países procuraram se proteger de ondas e crises, 
principalmente as colônias, ainda muito dependentes de seus colonizadores ou de impérios 
dominadores. Hobsbawm fala: “no vasto setor colonial do mundo, a Depressão trouxe um 
acentuado aumento na atividade antiimperialista, em parte por causa do colapso dos preços das 
mercadorias das quais dependiam as economias coloniais (ou pelo menos suas finanças públicas e 
classes médias), e em parte porque os próprios países metropolitanos apressaram-se em proteger 
sua agricultura e empregos, sem avaliar os efeitos dessas políticas sobre suas colônias. Estados 
europeus cujas decisões econômicas eram determinadas por fatores internos não podiam a 
longo prazo manter intatos impérios com uma infinita complexidade de interesses de 
produtores.” 
 
Joseph Stiglitz (2002; 2007) é um dos maiores críticos da Globalização, porque os países ricos 
impõem suas regras a países menores, os quais não estão preparados ainda para a nova economia. A 
pressão para que os países menores adotem rapidamente o livre mercado acaba prejudicando as 
economias em desenvolvimento. Mas isto só beneficia os países ricos, já estabelecidos (mas que 
também já estiveram em posição desfavorável antes).  
 
Não que a Globalização seja de todo ruim. Ela já ajudou diversos países. Frieden (2008) lembra: 
“Os observadores só erraram ao considerar único o caso coreano. Taiwan, Singapura e 
Hong Kong cresceram tão rápido quanto a Coreia do Sul, ou ainda mais. E uma segunda 
geração de “tigres” do Leste Asiático não ficou muito atrás: Tailândia, Malásia e até mesmo a 
China. Em todos esses casos, o ritmo extraordinário de equiparação econômica estava 
diretamente relacionado aos vínculos com a economia internacional. A integração da 
economia mundial, na última parte do século XX, criou grandes oportunidades de 
especialização e crescimento. Governos e empresas dos países pobres podiam se beneficiar 
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das demandas dos países ricos por produtos baratos e oportunidades de investimento 
lucrativas. Podiam orientar sua produção para centenas de milhões de consumidores ricos e 
atrair o capital dos mais prósperos bancos mundiais, de corporações e investidores. Muitos 
fizeram apenas isso, levando a uma explosão de crescimento em partes do mundo em 
desenvolvimento... Coreia do Sul e Taiwan começaram quase do zero, em meados dos anos 1950, 
depois de guerras civis devastadoras. Por uma década ou mais, adotaram políticas típicas de 
substituição de importações, mas sem a longa experiência de independência da América 
Latina. Além disso, os novos setores industriais das nações do Leste Asiático eram mais 
fracos e menos comprometidos com o protecionismo. Ao fim da década de 1960, Coreia do 
Sul e Taiwan começaram a incentivar seus capitalistas a produzirem bens industriais para 
consumidores estrangeiros, em especial para os norte-americanos. Esses governos utilizaram 
técnicas variadas para impulsionar as exportações, como empréstimos a custo baixo e isenção 
de impostos para os exportadores, e uma moeda muito fraca para tornar os produtos coreanos 
e taiwaneses artificialmente baratos. Ambos os governos continuaram a proteger suas 
indústrias, mas deram destaque à produção para exportação. Diferentemente da maior parte da 
América Latina e da África, as duas economias do Leste Asiático – bem como, e até mais, 
Hong Kong e Singapura – tinham menos recursos naturais exportáveis e menos escolha a não 
ser se beneficiar dos baixos salários para produzir manufaturados simples e vendê-los no 
exterior. A nova estratégia de desenvolvimento de industrialização orientada para a 
exportação (IOE) promoveu e subsidiou a manufatura voltada para os mercados estrangeiros 
No fim da década de 1970, Coreia do Sul e Taiwan inundavam os mercados mundiais com 
brinquedos, roupas, móveis e outros manufaturados simples. As exportações coreanas 
saltaram de US$385 milhões, em 1970, para US$15 bilhões, em 1979, sendo 90% delas de 
bens manufaturados. Os bancos e as empresas internacionais consideravam os exportadores do 
Leste Asiático cada vez mais atraentes. Eram ditaduras estáveis apoiadas pelos EUA, e seu 
forte desempenho exportador assegurava um fluxo constante de dólares para pagar seus 
credores internacionais. Os dois países pegaram empréstimos volumosos e usaram os recursos 
na construção de suas bases industriais.” 
 
O problema é que, num mundo globalizado, quando um setor vai bem outros podem estar 
declinando. Segundo Cowen (2004) isto é parte da “destruição criativa” identificada por Joseph 
Schumpeter.  
 
Com a facilidade atual de comunicações e operações à distância, ficou mais fácil e rápido investir 
em locais distantes. Desta forma, investidores “pulam” de um mercado para outro em questão de 
horas. Quando colocam dinheiro em um país, seja através de ações ou de outros investimentos, é 
porque provavelmente estão tirando dinheiro de outro país. Como Ferguson (2009) lembra, “investir 
em países distantes podia torná-lo rico [um investidor], mas, quando as coisas davam errado, 
podia ser o caminho mais rápido para a ruína financeira.” 
 
Entretanto, o dinheiro não se distribui equilibradamente entre quem precisa. Stiglitz vêm apontando 
graves falhas na globalização justamente porque os empréstimos não chegam até os países mais 
pobres. Pelo lado do investidor, é normal pensar em investir em economias mais estáveis e 
empresas mais rentáveis.  
 
A questão então é saber lidar com a Globalização, procurando fugir das bolhas e crises que 
começam em algum país e se alastram pelo mundo todo, mas se beneficiando do comércio exterior, 
do capital estrangeiro, das vantagens competitivas que o país possui, de preços e custos menores, 
mas também protegendo as empresas nacionais, os empregos locais e seus salários.  
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- Sociedade do Custo Marginal Zero - grandes cooperativas e colaboração  
 
Peter Drucker certa vez disse que "no futuro, haverá 2 ou 3 grandes dominando cada mercado". 
Minha opinião é que há espaço para os pequenos. Eles serão parceiros dos grandes. 
 
Jeremy Rifkin no seu livro "The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the 
Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism" (2014) fala de uma nova ordem econômica. 
Ela será caracterizada pelo Prosumidor (aquele que consome mas também produz), criando um 
novo mercado, que integra empresas fornecedoras e clientes. Clientes irão consumir destes 
fornecedores mas ao mesmo tempo ajudá-los na produção ou distribuição. 
 
A sociedade de custo marginal zero é diferente de privatização. A primeira utiliza unidades 
menores, descentralizadas e sob controle de pessoas comuns. Já a privatização permite que grandes 
grupos possam controlar uma parte do mercado. Este segundo caso pode não ser tão benéfico para a 
sociedade porque podemos ficar reféns de oligopólios se não houver competição no mercado. 
 
Segundo Naím (2013), “a tendência mundial não é de uma maior concentração nas mãos de 
poucas empresas, mas de uma diminuição da concentração empresarial. Isso, obviamente, não 
quer dizer que ainda não existam setores monopolizados por um reduzido número de empresas que 
têm um férreo controle sobre seu mercado e com as quais é muito difícil concorrer. Mas essa não é 
a única nem a mais importante das tendências do mundo empresarial do século XXI. Os dados 
revelam que a concorrência intensa entre empresas rivais é o traço fundamental... A Zara é apenas 
um exemplo a mais do grande e crescente número de companhias cujo sucesso se baseia mais na 
rapidez do que na escala – com frequência em setores em que a grande escala costumava ser o 
fator crucial de sucesso... Uma constelação de pequenas empresas, cuja localização geográfica é 
um fator cada vez menos relevante, mostra-se capaz de oferecer serviços especializados e que 
requerem profundos conhecimentos a um custo inferior, mas com igual qualidade que os 
departamentos internos dos velhos gigantes industriais. E nenhum país tem o monopólio do 
fornecimento desses serviços. Depois de abrir em 1998 um centro de pesquisas na Índia, a IBM 
abriu outro em São Paulo, Brasil, em 2010, que tem o maior número de programadores Java do 
mundo e o segundo maior número de programadores de mainframe.” 
 
Cidadão, faça você mesmo e venda. Mas seja parceiro de uma empresa. Empresa, conquiste um 
cliente e peça sua ajuda. Rifkin chama de "social/collaborative commons", este exército de pessoas 
comuns que irão colaborar entre si, com empresas e com a sociedade para gerar novos mercados. 
Esta seria a terceira força (além de governo e mercado). Não são necessariamente filantropos, mas 
podem ser. É um mercado entre capitalismo e socialismo. Meio difícil de classificar ou entender. 
Mas ele existe e dá retorno financeiro. 
 
Veja os exemplos já existentes para representar este novo tipo de mercado: 
• produção de energia em residências (na Alemanha já é realidade cidadãos vendendo o excedente 

de sua produção caseira); 
• application stores (cada cliente pode fazer seu aplicativo e vender pela Apple ou Google Play); 
• impressão 3D em casa; 
• venda e distribuição de produtos, como fazem Avon e Natura; 
• sites para bandas novas divulgarem suas músicas (cliente pode fazer sua música e vender); 
• pessoas publicando seus livros e vendendo (Kindle Direct Publishing da Amazon); 
• hospitais que recomendam cuidadores para pacientes em residências; 
• empresas que recomendam entregadores (empresas para pequenas entregas); 
• empresas que recomendam montadores ou assistência técnica (móveis, aparelhos, etc); 
• Youtube, Google, Facebook, Twitter: pessoas produzem conteúdo; 
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• AirBnB: aluguel de quartos da sua própria casa;  
• Coursera: escola virtual sem professor e não produz conteúdo; 
• Uber (não possui carros); 
• Empresas que oferecem ligações telefônicas sem ter infraestrutura (WhatsApp, Skype); 
• Alibaba: maior varejista sem estoques; 
• Netflix: maior empresa de filmes não tem cinemas, nem produz conteúdo; 
• Nubank: cartão de crédito sem banco; 
• Empresas de logística que usam serviços e infraestrutura de parceiros. 
 
 
As vantagens deste novo tipo de mercado são: 
- diminui custos para empresas e depois para os clientes, porque o cliente contribui fazendo parte do 
serviço e porque usa parte da sua infraestrutura; 
- diminui custos porque elimina atravessadores quem quer comodidade vai pagar mais caro; 
- custo marginal zero (do Rifkin): custos iniciais com aprendizagem ou infraestrutura depois custo é 
quase zero; 
- utilizar infraestrutura e conhecimento que já está disponível; 
- poder de produção e criatividade de clientes e pessoas comuns; 
- Internet das coisas físicas: como começou a Internet, ponto a ponto, cada um custeava ligação até 
outro ponto; imagine isto com redes de distribuição de energia, banda larga, telefone, entregas; 
- descentralização: cada um faz uma parte pequena e juntando tudo dá um todo enorme; 
- novos tipos de empregos, negócios e renda; segundo Rifkin, mais empregos que nos setores 
tradicionais e mais aumento que o PIB. 
 
Há desafios ainda: 
- para alguns mercados, cliente precisa conhecimento ou infraestrutura; empresas podem bancar 
estes custos iniciais para obter parceiros;  
- como organizar de forma descentralizada tantas partes ? (ver seção já discutida sobre 
Complexidade); 
- como utilizar quem trabalha por free lance e por serviço ? tradutores, programadores, designers, 
arquitetos, consultores, alguns jornalistas e produtores de mídia, engenheiros e projetistas, 
pedreiros, pessoal de limpeza;  
- a pessoa vai no supermercado e já faz compras para vizinhos; 
- alguém vai viajar para visitar parentes em outra cidade e já leva encomendas de um estranho 
(negociado pela internet); precisa confiança; 
- utiliza poder de grandes centros urbanos conforme pensamento do Geoffrey West (necessidade de 
infraestrutura cresce abaixo do crescimento da população); 
- como conseguir engajamento do paciente no tratamento ? 
- como fazer cooperativas de conhecimento ?  
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CULTURA DA INOVAÇÃO E ESPÍRITO EMPREENDEDOR – INICIATIVAS 
PESSOAIS 
 

Em geral, o número de empreendedores acompanha o crescimento econômico, crescendo em 
“booms” e diminuindo em crises, conforme o artigo “Empreendedorismo, Normas e o Ciclo 
Econômico” (Entrepreneurship, Norms, and the Business Cycle) de Simon C. Parker.  
(http://exame.abril.com.br/pme/noticias/como-o-empreendedorismo-pode-tirar-o-pais-da-crise-
economica) 
 
Segundo Kindleberger (1976), pessoas tidas como não conformistas desempenham papel 
importante no desenvolvimento econômico. Os grupos "marginais", que sublimaram sua 
insegurança social através da realização econômica, são importantes para concretizar o 
empreendedorismo e alavancar economias. Esta contracultura e os hobbystas foram importantes na 
construção do Vale do Silício como Scaruffi fala em seu livro.  
 
- Os Hobbistas, segundo Scaruffi: 
Esta é a ideia de prosumidor, que consome e produz algo, já foi descrita em outros livros (“A 3ª 
Onda”, de Alvin Toffler e “The Zero Marginal Cost Society” de Jeremy Rifkin). No Vale, eram 
pessoas que tinham por hobby trabalhar com eletrônica e tecnologias (depois passou a software). 
Usando kits amadores, construíam novos produtos. O mais conhecido deles talvez tenha sido Steve 
Wozniak que criou junto com Steve Jobs o primeiro computador pessoal. Eles trocavam 
conhecimentos em Comunidades e davam suporte. Produziam e consumiam computadores, 
modems, software, etc. E davam suporte aos novatos, como uma empresa hoje em dia dá suporte 
pago. Aqui no Brasil talvez o caso mais conhecido seja das BBS que deram origem a provedores de 
Internet. No início, lá no Vale, era só uma paixão individual, até que marketeiros ou empresas ou 
universidades viam potencial para desenvolvimento de produtos para o mercado. Por isto, muitas 
empresas começaram em garagens (como Apple e Microsoft). Scaruffi conta que os jovens nerds do 
Vale eram muito individualistas e não chegavam a ter grandes acontecimentos sociais. Ficavam 
muito em casa e não gostavam de trabalhar em empresas com hierarquias e regras. A maioria nem 
frequentava universidades. Adeptos do “faça você mesmo”, estavam focados em usar e criar 
tecnologias. Ali nasceram lojas especializadas para hobbistas e muitas deles cresceram sendo 
pioneiras na comercialização das inovações, que inicialmente eram para outros hobbistas mas que 
logo chegaram à vista de consumidores comuns. Este foi o caso do computador Apple II.  
Os hobbistas, seus clubes e comunidades e as lojas especializadas afrontaram as grandes empresas.  
 
 
- Pequenas empresas e spin-offs, segundo Scaruffi: 
Scaruffi fala sobre várias empresas pequenas com menos de 10 funcionários criando inovações. 
Algumas, como dito antes, saíram de garagens. Outras foram criadas a partir de projetos em 
Universidades, as chamadas spin-offs (falarei das Universidades mais adiante). Muitas delas não 
sobreviveram mas deram origem a novas empresas, ou então, seus engenheiros e empreendedores 
acabaram em outras empresas do Vale. Scaruffi defende que, como células de um organismo vivo, o 
importante não era manter as células vivas mas sim o organismo. E para tanto, células velhas 
deviam ser eliminadas naturalmente.  
 
- Contracultura e informalidade geram criatividade, segundo Scaruffi: 
A Califórnia era conhecida como o centro da contracultura. Se no lado leste, todos eram formais e 
bem comportados, no lado oeste até mesmo empreendedores e bilionários usam jeans. Havia o 
espírito de rebeldia, que se manifestava na música, nas artes e no início do ativismo gay. Scaruffi 
acredita que este tipo de ambiente, longe das regras, deve ter favorecido a criatividade também na 
área técnica. Esta contracultura era caracterizada pelo sentimento de ir contra tudo e todos e calcada 
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fortemente na ideia de que era possível mudar o mundo. Só para lembrar, Steve Jobs foi um hippie 
antes de fundar a Apple e disse que queria deixar “um dente no Universo”. 
 
Johnson (2015) complementa o raciocínio lembrando o mito da garagem. “Uma das razões de a 
garagem ter se tornado um símbolo do ambiente de trabalho inovador é precisamente porque ela 
está fora dos espaços tradicionais de trabalho ou pesquisa. Não são baias de escritório ou 
laboratórios universitários; são lugares fora do trabalho e da escola, locais onde nossos interesses 
periféricos têm espaço para crescer e evoluir. Os especialistas se refugiam em escritórios e salas 
de aula. A garagem é o espaço para o hacker, o curioso, o criador. A garagem não se define por 
um só campo ou indústria, é definida pelos interesses ecléticos de seus habitantes. É um espaço 
para onde as redes intelectuais convergem... Em seu famoso discurso em Stanford, Steve Jobs – o 
grande inovador de garagem dos nossos dias – contou várias histórias sobre o poder criativo de 
topar com novas experiências, de abandonar a faculdade para assistir a uma aula de caligrafia que 
acabou moldando a interface gráfica do Macintosh; quando foi obrigado a sair da Apple, aos 
trinta anos, ele lançou a Pixar, dos filmes de animação, e criou o computador NeXT. ‘O peso de ser 
bem-sucedido’, explicou Jobs, ‘foi substituído pela leveza de ser novamente um iniciante, com 
menos certezas sobre tudo. Isso me libertou para entrar num dos períodos mais criativos de minha 
vida.’ Mas há uma estranha ironia no final do discurso de Jobs. Depois de relatar as maneiras 
como as improváveis colisões e pesquisas podem libertar a mente, ele terminou com um apelo mais 
sentimental, para a pessoa ser ‘fiel a si mesma’: ‘Não fique preso a dogmas, que é viver dos 
resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe que o alarido da opinião dos outros cale 
sua voz interior. E, o mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição’.” 
 
Camponeses e agricultores de antigamente tinham mentalidade tradicionalista e por isto tinham 
mais resistência a inovações. Por isto, a revolução industrial começou nas cidades.  
 
E como Schumpeter nos lembra: a invenção é responsabilidade de inventores e a inovação é 
responsabilidade de empresários (aplicação no mercado). É preciso empreendedores para que as 
ideias se concretizem. No Século XIX, a França tinha ciência pura, mas foi a Inglaterra que fez as 
invenções chegarem até o mercado.  
 
Karnal et al. (2007) lembram que “a industrialização foi sustentada por incrementos continuados e 
melhorias tecnológicas paulatinas, criadas em laboratórios das próprias indústrias ou 
universidades, fruto de esforços de cientistas e engenheiros anônimos.” Boa parte dessa tecnologia 
teve origem europeia ou foi resultado de parcerias entre o velho continente e os EUA. “Essa era da 
industrialização [nos EUA] forjou o mito dos grandes inventores, ... como se a nação fosse berço 
dos maiores talentos inventivos do mundo, a figura do inventor solitário, criativo, genial e 
laborioso, que no fundo de sua casa transformava ideias em aparatos tecnológicos revolucionários 
para a vida cotidiana e industrial, tornou-se mais um sonho norte-americano. O público se 
inclinava aos créditos dos jornais à ‘engenhosidade norte-americana’, simbolizada por 
personagens românticos como Thomas Alva Edison, um dos homens mais populares de sua época.” 
 
E por estas razões é importante saber como está o nível do empreendedorismo no Brasil.  
 

- Empreendedorismo no Mundo 
 
O relatório “Global Entrepreneurship Monitor” de 2014 avaliou o empreendedorismo em diversos 
países. Em relação a valores sociais, avaliaram 3 quesitos, a saber:  

• Empreendedorismo como uma boa escolha de carreira  
• Status maior para empreendedores de sucesso 
• Atenção da mídia para o empreendedorismo  
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Os resultados são apresentados na Tabela 14. Pode-se ver que a África está nos níveis dos EUA e 
acima da Europa.  
 

Tabela 14: Índice de empreendedorismo em diversos países 

(% da população com idade entre 18 e 64 anos) 
A = Empreendedorismo como uma boa escolha de carreira  
B = Status maior para empreendedores de sucesso 
C = Atenção da mídia para o empreendedorismo  
    A B C 
Média dos países Africanos:  71.5  77.6  72.9 
Exemplo: Angola   75.1  81.7  71.7 
Média de Ásia e Oceania:  63.4  69.8  74.4 
Média de AmLat e Caribe:  66.8  64.6  67.3 
Média da União Europeia:  56.9  66.6  53.3 
EUA:     64.7  76.9  75.8 
 
 
Em relação a atributos individuais, foram analisados 4 quesitos, a saber: 

• Oportunidades percebidas (perceived opportunities) 
• Capacidades percebidas (perceived capabilities) 
• Medo de falhar 
• Intenções empreendedoras (expectativa de começar negócio dentro de 3 anos) 

 
Os resultados são apresentados na Tabela 15. Pode-se ver que: 
- pelo relatório, pessoas de países africanos têm mais perspectiva para começar negócio;  
- e lá acreditam haver mais oportunidades e também boa capacidade para negócios; 
- na Europa, o medo de falhar é maior e há menor percepção de oportunidades. 
 
 

Tabela 15: Avaliação de atributos individuais para empreendedorismo em alguns países 

(% da população com idade entre 18 e 64 anos) 
A = Oportunidades percebidas (perceived opportunities) 
B = Capacidades percebidas (perceived capabilities) 
C = Medo de falhar 
D = Intenções empreendedoras (expectativa de começar negócio dentro de 3 anos) 
    A B C D 
Média da África:   62.3  65.2  23.8  45.1 
Exemplo: Uganda   76.9  84.9  12.6  60.2 
Média da AmLat e Caribe:  49.4  64.5  27.7  28.8 
Média União Europeia:  34.8  42.3  40.7  12.1 
EUA     50.9  53.3  29.7  12.1 
Brasil     55.5  50.0  35.6  24.5 
 
 
O Brasil está nos níveis dos EUA nas oportunidades e capacidades, mas acima nos demais (menos 
medo de falhar e mais intenções empreendedoras). 
 
Será que o mundo está mudando ? Europa já está longe da época da revolução industrial e 
colonizações. Os EUA estão decaindo (como previu Niall Ferguson, 2013). 
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Em relação à motivação para empreender (necessidade X oportunidade), os resultados são 
apresentados na Tabela 16. 
 
 

Tabela 16: Motivação para empreender em alguns países – por necessidade x por oportunidade 

A = por necessidade  
B = por oportunidade 
(% da população com idade entre 18 e 64 anos) 
   A B 
Média da África:  26.3  71.0 
Brasil:    29.0  70.6 
AL e Caribe:   22.7  74.4 
Alemanha:   23.2  75.8 
França:   16.1  82.0 
Suécia:   7.9  84.2 
Reino Unido:   12.9  83.6 
EUA:    13.5  81.5 
 
Em relação a Idade: 
África: % maior entre 25 e 35 anos; 
América Latina e Caribe: % maior idem mas muito próximo de 35-44 anos; 
Europa: idem; 
América do Norte: % maior entre 25-35 mas demais categorias estão muito próximas.  
 
As principais razões para a descontinuidade do negócio: 
África: falta de lucratividade, problemas para conseguir investimentos, razões pessoais; 
América Latina e Caribe: idem; 
América do Norte: mesma proporção para falta de lucratividade, razões pessoais e troca por outro 
trabalho ou negócio; conseguir investimentos não é problema na América do Norte.  
 
Outro relatório importante sobre Empreendedorismo no mundo é o “Global Entrepreneurship 
Index”, feito pelo The Global Entrepreneurship and Development Institute. Este relatório analisa a 
saúde do ecossistema empreendedor de cada país, combinando as condições econômicas (estrutura 
econômica, infraestrutura, instituições, condições demográficas) com atributos individuais (atitudes, 
habilidades e aspirações). O relatório reconhece que o empreendedorismo pode ser bem diferente 
em contextos diferentes. Por exemplo, um arranjo agrícola tem mais consequências no Quênia do 
que no Vale do Silício.  
 
O ranking com dados do relatório de 2016 foi este:  
EUA, Canadá, Austrália, Dinamarca, Suécia, Taiwan, Islândia, Suíça, Reino Unido, França. O Chile 
é o número 1 da América Latina e Caribe, e a África do Sul é líder na África. Quem mais cresceu 
foram Indonésia (8%) e Dinamarca, Suécia e Hungria 6%.  
 
Estes dados confirmam em parte um estudo da OCDE, discutido por Chang (2013), que concluiu 
que “a chance de uma pessoa típica em um país em desenvolvimento ser um empresário é mais do 
que duas vezes maior do que a daquela que vive em um país desenvolvido (30% versus 12,8%)... Na 
maioria dos países em desenvolvimento de 30 a 50% da força de trabalho não agrícola trabalha 
por conta própria (o percentual tende a ser ainda maior na agricultura). Em alguns dos países 
mais pobres, a proporção de pessoas que trabalham como empresários individuais pode ser bem 
mais elevada: 66,9% em Gana, 75,4% em Bangladesh e espantosos 88,7% em Benin. Em 
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contrapartida, apenas 12,8% da força de trabalho não agrícola nos países desenvolvidos trabalha 
por conta própria. Em alguns países, a relação não atinge nem mesmo um em dez: 6,7% na 
Noruega, 7,5% nos Estados Unidos e 8,6% na França.” 
 
Chang (2013) acredita que uma causa para isto são as dificuldades: “as pessoas que têm um negócio 
próprio nos países ricos não precisam ser tão empreendedoras quanto os seus equivalentes nos 
países pobres. No caso dos empresários dos países pobres, as coisas dão errado o tempo todo. 
Cortes de energia atrapalham a agenda da produção, etc.” 
 
Weiner (2016) corrobora este pensamento tendo identificado que, em alguns lugares onde a 
criatividade aflorou repentina e intensamente (como Calcutá e Edimburgo), a dificuldade pode ter 
sido o grande impulsionador.  
 
Segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), feita no Brasil pelo Sebrae e pelo 
Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), e divulgada em março de 2015 
(disponível em http://www.gemconsortium.org/report), Brasil é o primeiro em ranking de 
empreendedorismo. O Brasil se destaca com uma taxa de empreendedorismo de 34,5%, bem maior 
que a da China, segunda colocada, com taxa de 26,7%.  

Isso corrobora uma pesquisa feita pela Penn Schoen Berland que apontou que, no Brasil, 34% dos 
jovens querem ter um negócio próprio até 2024. Essa proporção é de 23% nos Estados Unidos e de 
16% na Europa Ocidental. Na América Latina como um todo, é de 30%. O espírito empreendedor é 
mais forte aqui do que no resto do mundo, de acordo com o levantamento (Leitão, 2015). 

Segundo a pesquisa GEM ainda, o Brasil é o terceiro país em número absoluto de empreendedores, 
com 45 milhões, atrás da China (247 mi) e da Índia (73 mi). Em anos anteriores, o Brasil já chegou 
a estar na 1ª posição. Em 2000, ficou com a primeira colocação, caindo para a 5ª, em 2001, para a 7ª 
em 2002, subindo uma posição (para 6º lugar) em 2003 e voltando a cair em 2008, para a 8ª 
posição. O bom é que estamos sempre entre os 15 primeiros.  

O número de empreendedores entre a população adulta no país é também superior ao dos Estados 
Unidos (20%), Reino Unido (17%), Japão (10,5%) e França (8,1%). Entre as economias em 
desenvolvimento, a taxa brasileira é superior à da Índia (10,2%), África do Sul (9,6%) e Rússia 
(8,6%). Em dez anos, a taxa total de empreendedorismo no Brasil aumentou de 23%, em 2004, para 
34,5% em 2014. O número de pessoas que almejam se tornar o seu próprio chefe é de 31%, 
praticamente o dobro das que desejam fazer carreira numa empresa (16%). Metade dos 
empreendedores brasileiros abriu seu negócio há menos de três anos e meio. 

Em 2014, 17,2% dos empreendedores foram classificados como iniciais (com negócios em 
atividade há até 3,5 anos). No restante do grupo (donos de empresa com mais de 3,5 anos de 
operação), 73% não têm empregados e pouco mais da metade prevê que vai continuar com esse 
quadro nos próximos cinco anos. 
 
A pesquisa também constatou que, no Brasil, 24,5% dos indivíduos esperam abrir um negócio 
dentro de 3 anos (excluindo os que já possuem negócios). Uganda é foi o país com maior índice 
(60%). E para comparação, os EUA tiveram índice de 12% apenas. Outra constatação é que 55,5% 
das pessoas no Brasil acreditam que há oportunidades para iniciar negócios nos próximos 6 meses. 
Em Uganda, o índice foi de 76,9% e nos EUA de 50%. 
 
A pesquisa também analisou 9 indicadores que influenciam o empreendedorismo, a saber: Finanças, 
Políticas Gerais Nacionais, Regulação por Políticas Nacionais, Programas Governamentais, 
Educação primária e secundária, Educação superior, Transferência de P&D, Infraestrutura 
comercial, Dinâmica do Mercado Interno, Abertura de Mercado Interno, Infraestrutura física e 
Normas sociais e culturais. O Brasil ficou no vermelho (índices abaixo do normal) no fator 
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Regulação por Políticas Nacionais, mas teve um bom índice em Dinâmica do Mercado Interno. Nos 
demais fatores, teve pontuação normal.  
 
Para efeitos de comparação, seguem alguns destaques positivos e negativos dos países principais. 
Os EUA ficaram no vermelho para programas governamentais, demonstrando o forte apelo do 
liberalismo. A China, apesar de destaques na Educação, ficou com índice baixo na educação 
primária e secundária. Por outro lado, seu forte está na infraestrutura física, uma vez que está 
investindo muito nisto, como será discutido adiante. A Alemanha está com índice baixo na 
educação superior, enquanto que o Japão tem índice baixo na educação primária e secundária. 
Muitos países ricos ou em desenvolvimento, ficaram com índice baixo no fator educação primária e 
secundária, entre eles Singapura, Catar e Índia. 
 
Para Bill Gates, metade das pessoas na lista da Forbes com os 400 mais ricos nos EUA é de 
empreendedores e não de pessoas que herdaram fortunas. Gates acredita que este tipo de riqueza se 
foi pela instabilidade econômica, inflação, impostos, filantropia e gastos excessivos.  
(http://www.gatesnotes.com/Books/Why-Inequality-Matters-Capital-in-21st-Century-
Review?WT.mc_id=00_00_00_share_fb) 
 
Segundo relatório do Global Entrepreneurship Index (GEI) 2016 (feito pelo The Global 
Entrepreneurship and Development Institute), um estudo com 132 países para identificar as 
oportunidades e gargalos de cada país para o desenvolvimento do empreendedorismo, o Brasil está 
na 92º posição do ranking (estava na 100º em 2014). O Brasil ainda está atrás de outros 15 países, 
como Chile (16º lugar), Colômbia (43º), Uruguai (47º) e Argentina (61º). Veja os dez primeiros 
colocados na Tabela 17. 
 
 

Tabela 17: Ranking de países empreendedores 

Posição País 
1  Estados Unidos 
2  Canadá 
3  Austrália 
4  Dinamarca 
5  Suécia 
6  Taiwan 
7  Islândia 
8  Suíça 
9  Reino Unido 
10  França 
92  Brasil 
Fonte: Global Entrepreneurship Index 2016 
 
 
Este estudo abrange 14 pilares a saber: 
• Percepção de oportunidade: % da população quee pode identificar oportunidades de negócio, 

tamanho do mercado, taxa de urbanização; 
• Competências para abrir negócio: % da população que acredita ter as competências necessárias, 

educação superior; 
• Aceitação do risco: % da população que não tem medo de falhar; 
• Rede de relacionamento: conhecimento pessoal e habilidade para usar internet para negócio; 
• Suporte cultural: visão de status e carreira, nível de corrupção; 
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• Abertura de oportunidades: motivação por oportunidade (este tipo de empreendedor está melhor 
preparado); 

• Absorção de tecnologias: difusão e absorção de TICs; 
• Capital humano: nível de educação; 
• Competição: % de negócios com poucos competidores (meu pode medir disruptividade); 
• Inovação de produto; 
• Inovação de processo; 
• Intenção de crescimento: % de empresas que planejam crescer, sofisticação de negócios; 
• Internacionalização: planos para exportar; 
• Capital de risco: disponibilidade. 
 
O Chile é líder nas Américas Central e Sul. Quem mais cresceu em 1 ano foi a Indonésia (8%), 
seguida de Dinamarca, Suécia e Hungria (6%).  
 
As notas do Brasil nos 14 quesitos avaliados foram estas (pontuação de 0 a 1): 

• Percepção de oportunidades 1.00 
• Networking 0.55 
• Suporte cultural 0.50 
• Competição 0.43 
• Habilidades para abrir startups 0.34 
• Aceitação do risco 0.34 
• Absorção tecnológica 0.27 
• Startups criadas por oportunidade 0.27 
• Capital de risco 0.23 
• Crescimento acelerado 0.18 
• Inovação em processos 0.14 
• Capital humano 0.10 
• Inovação de produtos 0.07 
• Internacionalização 0.04 

 
Um resumo:  
- 85% veem empreendedorismo como uma escolha de carreira; 
- houve aumento de 64% nos empreendedores por oportunidade; 
- melhor índice é “percepção de oportunidade”; 
- 3 piores índices: internacionalização, inovação de produto, capital humano. 
 
Fazendo um comparativo com outros países: 
 
• Chile  
1º lugar entre 24 de América Latina e Caribe. Seus maiores índices são em percepção de 
oportunidade, habilidades iniciais, inovação de produto. Por que cresceu ? investimentos em P&D, 
reduziu domínio do mercado por oligopólios. 
 
• China 
Seus maiores índices em: inovação de produto e processo, redes de relacionamento, capital de risco 
 
• Dinamarca 
1º lugar na Europa. Seus maiores índices: percepção de oportunidade, competição, absorção de 
tecnologia, inovação de produto 
 



203 
 

• África do Sul 
1º lugar entre BRICS. Melhores índices: competição e inovação de produto. Piores: competências 
iniciais e capital humano. 
 
• Rússia 
1º lugar entre BRICS nos quesitos habilidades iniciais e networking. Bons índices em capital 
humano e relacionamentos. Piores: internacionalização e suporte cultural. 
 
• Índia: 
Melhores índices: competição e inovação de produto e processo. Piores: absorção de tecnologias. 
 
• México: 
Melhores índices: percepção de oportunidade e relacionamentos. Piores: absorção de tecnologias e 
capital humano. 
 
  
Algumas constatações deste estudo:  
• Faixas etárias com maior percentual de empreendedorismo: 25-34 (13,65%) e 35-44 (12,43%) 
• Idade mais avançada é menor (55-64) até que 18-24 
• África Central e Sul da Ásia onde tem menos empreendedorismo 
• Europa, América do Norte, Austrália e Chile: melhores índices 
• Há uma forte correlação entre índice de empreendedorismo e PIB 
• Não há uma relação forte entre GEI e índice de GINI 
• Há uma relação entre GEI e evolução digital 
• Forte relação entre GEI e liberdade econômica 
 

- Assumindo riscos 
 
 “Grandes empresas do mundo da internet como Google, Facebook e Amazon não eram lucrativas 
no início de suas operações. Muitos dos gigantes de hoje levaram muito tempo para deixar de dar 
prejuízo, alguns mal começaram a dar lucro. Porém, não faltou gente interessada em investir 
grandes quantidades de recursos nessas empresas, pois acreditava-se que elas tinham uma boa 
chance de se tornar muito lucrativas no futuro. A indústria nascente da internet cresceu por conta 
de investidores dispostos a correr riscos, não por conta de políticas governamentais que visavam 
privilegiar um determinado setor.” (Guimarães, 2015) 
 
O risco era condição do negócio para os empreendedores do Vale do Silício: era conhecido e parte 
do investimento. Scaruffi chega a dizer que o pessoal do Vale transformou a capacidade de assumir 
riscos numa ciência. Ali não havia medo de falhar. Weiner (2016) cita William Foster: “Se você 
falhar no Vale do Silício, sua família não ficará sabendo e seus vizinhos não vão ser importar com 
isto”. Podemos também lembrar de Thomas Edison que disse: “Eu não falhei; encontrei 10 mil 
soluções que não funcionaram”. Este é o espírito: apostar em si sem medo de errar. É isto que fez 
grande o Vale do Silício.  
 
Weiner (2016) lembra também de Florença, que aconteceu para o mundo na Renascença devido ao 
espírito aventureiro que lá havia. O risco, mais que o dinheiro, era o que era honrado naquela época. 
A motivação era a glória e não o dinheiro.  
 
Para Diamandis e Kotler (2012), “o mundo se divide em duas atitudes mentais: as pessoas de tipo 1 
têm medo de cometer erros. Para elas, o fracasso é vergonhoso e desastroso. Como resultado, são 
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avessas ao risco, e todo progresso que fazem é na melhor hipótese gradual. Por outro lado, as 
pessoas tipo 2 temem perder as oportunidades. Lugares como o Vale do Silício estão repletos de 
empreendedores do tipo 2.” 
 
Assumir riscos é parte da vida do empreendedor. Entretanto, quando o risco é grande demais, isto 
inibe novos empreendimentos. Chang (2004) lembra que o surgimento de sociedades com 
responsabilidade limitada permitiu socializar o risco e aumentar os investimentos (assumir mais 
riscos). A responsabilidade limitada incentiva o capital de risco e os investidores. Mas Chang 
(2013) também lembra que Adam Smith era contra a responsabilidade limitada porque acionistas e 
administradores poderiam não ter comprometimento com resultados a longo prazo. Chang (2013) 
complementa: “... os países normalmente só concediam a responsabilidade limitada para 
empreendimentos excepcionalmente grandes e arriscados considerados de interesse nacional, como 
a Companhia Holandesa das Índias Orientais fundada em 1602 (e a sua arqui-inimiga, a 
Companhia Britânica das Índias Orientais) e a notória Companhia Britânica dos Mares do Sul, 
cuja bolha especulativa que a cercou em 1721 conferiu durante gerações uma má reputação às 
companhias de responsabilidade limitada. No entanto, por volta de meados do século XIX, com o 
surgimento de indústrias em grande escala como as ferrovias, as siderúrgicas e indústrias 
químicas, a necessidade da responsabilidade limitada foi sendo sentida cada vez com mais 
intensidade. Muito poucas pessoas tinham uma fortuna grande o bastante para fundar sozinha uma 
siderúrgica ou uma ferrovia, de modo que, começando pela Suécia em 1844 e em seguida pela Grã-
Bretanha em 1856, os países da Europa Ocidental e da América do Norte tornaram a 
responsabilidade limitada disponível de um modo geral — predominantemente nas décadas de 
1860 e 1870.” 
 
Além disto, as modernas leis de falência procuram dar uma segunda chance aos que tentam e 
fracassam, mas sem tirar o olho dos aproveitadores. Num país grande e complexo como o Brasil, 
controlar todas as situações não é fácil.  
 
Certamente o investimento num negócio é mais arriscado e assim portanto deve render mais que 
aplicações mais estáveis e previsíveis. Piketty (2014), afirma que em certo momento da história o 
retorno de investimentos em negócios gerava uma taxa de 7,5%, enquanto que os investimentos em 
terras e títulos da dívida pública ficam entre 4 e 5%.  
 
A pesquisa “Global Entrepreneurship Monitor” avalia o medo de falhar entre empreendedores de 
países. Segundo os resultados de 2014 (ver Tabela 18), o Brasil está com índices superiores ao da 
América Latina e mesmo da África. Na Europa, o medo de falhar é mais alto que no resto do 
mundo. Mesmo nos EUA, o percentual ficou maior que a média da América Latina e Caribe, e 
também que da África.  
 

Tabela 18: Medo de falhar (% da população com idade entre 18 e 64 anos) 

Média da África: 23.8  
Exemplo: Uganda 12.6  
Média da América Latina e Caribe: 27.7  
Média União Europeia: 40.7  
EUA: 29.7  
Brasil: 35.6 

Fonte: “Global Entrepreneurship Monitor” de 2014  
 
Uma das exceções nos EUA estaria no Vale do Silício. Segundo Roger McNamee (citado por 
Weiner, 2016), o Vale abraça a falha, como parte do processo. O negócio é não falhar 
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repetidamente e da mesma forma, mas sim aprender com as falhas, como num método científico. O 
bom da falha é eliminar as alternativas que não funcionam.  
 
Mas se o retorno do investimento for o mesmo seja investindo em negócios ou em títulos, e o risco 
bem menor no segundo caso, por que empreender ? As respostas incluem o desejo de ter seu próprio 
negócio ou concretizar uma ideia, ser seu próprio chefe ou não querer trabalhar para outros.  
 
Conforme Mokyr (2011), a motivação é maior quando é por dinheiro. Na sociedade antiga, só se 
podia ter ou melhorar seu status se a pessoa tivesse dinheiro. Adam Smith também sentenciou que o 
egoísmo e ambição das pessoas é o que movimenta a economia. Foi o que aconteceu recentemente 
na Rússia e na China, quando suas economias se abriram: surgiram vários novos ricos com novos 
empreendimentos e ideias, num país acostumado sem empreendedores.  
 
Segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), no Brasil, 70,5% são 
empreendedores por oportunidade e não por necessidade, ou seja, abrem o seu negócio mais por 
perspectivas futuras do que por problemas correntes. Já houve anos anteriores em que o índice 
estava invertido. Com o passar do tempo, os empreendedores por necessidade diminuíram sua 
proporção em relação aos empreendedores por oportunidade.  
 
Um artigo do The Economist descreve como pessoas de Gujarat (um estado da Índia) são 
empreendedores por natureza e estão espalhados pelo mundo fazendo negócios. Eles acreditam que 
não foram feitos para trabalhar para os outros. Com apenas 5% da força de trabalho da Índia, 
Gujarat produz 22% das exportações do país. O capitalismo de Gujarat é uma fusão de influências 
diferentes, de etnias, culturas e religiões. Confiança e honestidade são os fatores essenciais. O 
capital para investimento vem em geral das famílias (e não de bancos ou governo). O fracasso 
também é tratado dentro das famílias. Este suporte familiar permite aumentar o risco assumido.  
(http://www.economist.com/news/christmas-specials/21683983-secrets-worlds-best-
businesspeople-going-global?fsrc=scn/fb/te/pe/ed/goingglobal) 
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DIFICULDADES PARA EMPREENDEDORES E EMPRESAS 
 
Segundo a pesquisa sobre Inovação no Brasil PINTEC de 2011, os principais problemas citados 
como entraves à inovação foram: elevados custos da inovação, riscos econômicos excessivos, falta 
de pessoal qualificado, escassez de recursos para financiamento. 
 
Sobre os riscos econômicos, o que se pode dizer é que a economia como um todo pode atrapalhar o 
empreendedor. Já comentamos em capítulos anteriores que a estabilidade econômica do país facilita 
a entrada de capital estrangeiro mas também facilita os investimentos internos. No capítulo anterior, 
falamos do perfil do empreendedor de assumir riscos. Isto faz parte do negócio. Mas são riscos 
calculados. Se a economia for muito instável, muitas vezes o investidor vai preferir colocar seu 
dinheiro em aplicações com menor rendimento mas mais garantido. Da mesma forma, um 
empreendedor só irá abrir um negócio se tiver previsão de ganhos; se for loteria, não irá acontecer. 
E por isto muitas pessoas procuram empregos públicos em momentos de instabilidade econômica, 
diminuindo o espírito empreendedor, tão importante para o crescimento de um país. Talvez isto 
explique por que a revolução industrial começou na Inglaterra, quando havia estabilidade 
econômica, e por que há tantos empreendedores nos EUA.  
 
Sobre a falta de pessoal qualificado, falaremos mais adiante. Sobre custos e recursos para 
financiamento, vamos comentar agora neste capítulo.  
 

- Conseguir capital e investimentos 
 
Muitos dizem que para um negócio dar certo são necessários 5 Cs: 
- Conhecimento: conhecimento técnico sobre o produto ou serviço mais conhecimento sobre o 
mercado (e podemos também incluir conhecimento sobre gestão); 
- Competência: saber fazer; não adiante inventar um produto se não for possível comercializá-lo, 
entregá-lo e atender a demanda em escala; 
- Conexões: relacionamentos com parceiros, sócios, investidores, clientes e fornecedores; aqui 
também valem os relacionamentos pessoais (networking) para que os demais Cs possam ser 
alcançados; 
- Capital: para adquirir infraestrutura, pagar funcionários e cobrir custos com produção e 
comercialização; 
- Clientes: o único C que atrai todos os outros; mas para consegui-lo talvez tenhamos que ter os 
outros 4 Cs antes.  
 
Para Schumpeter (1939), dinheiro é essencial para um negócio, venha ele de clientes, sócios, bancos 
ou do governo. Como já discutimos antes, investimentos diretos e empréstimos foram importantes 
para crescimento econômico de muitos países. Não é diferente com empresas. É preciso dinheiro 
para cobrir custos de produção, pagar funcionários e para investir em inovação.  
 
Quem mais pode afirmar que dinheiro é importante para inovações são Thomas Edison e Nikola 
Tesla. Patrick (2013) descreve a verdadeira guerra que houve entre estes 2 gênios inventores. Afora 
as trapaças, o livro de Patrick conta como o dinheiro de grandes investidores foi um recurso 
importante para que as invenções fossem testadas e chegassem ao grande público.  
 
Segundo o estudo Global Innovation 1000, de 2015, as empresas que mais investem em P&D (em 
valores absolutos) são:  
Volkswagen, Samsung, Intel, Microsoft, Roche, Google, Amazon, Toyota, Novartis, Johnson & 
Johnson, Pfizer, Daimler, GM, Merck, Ford, Sanofi, Cisco, Apple, Glaxo, Astra. 
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E em termos de % da receita investido em P&D, as que mais investem são: 
AstraZeneca (21,4%), Roche (20,8%), Intel (20,6%) e Novartis (17,3%).  
A 2ª melhor de TI é o Google investindo 14,9% da receita. 
A melhor automobilística é a Volkswagen investindo 5,7% da receita.  
 
Segundo investigações da Booz & Cia., não há uma correlação de longo prazo entre gastos com 
inovação e sucesso financeiro da empresa. A constatação veio da comparação entre as empresas 
mais inovadoras e as que mais investem em P&D. As dez empresas mais inovadoras, em 
comparação com as dez que mais investem em P&D, apresentam desempenho melhor em aumento 
de receita, em valorização de mercado e em lucro como porcentagem da receita. Por exemplo, a 
Apple, umas das empresas mais valiosas do mundo, teve uma razão de P&D/vendas, em 2004, igual 
a 5,9%, enquanto que a média da indústria é de 7,6%. Isto significa que nem sempre as empresas 
gastam bem em inovação, ou seja, só gastar dinheiro não resolve. Tem que saber gastar certo em 
inovação (na inovação certa e do modo certo). 
(http://www.strategyand.pwc.com/br/home/imprensa/releases/mostrar/51324088) 
 
Apesar de o ranking das que mais investem em inovação ser dominado por empresas 
automobilísticas, farmacêutica e de informática, ser pequeno, não é problema para conseguir 
capital. Para Guimarães (2015), “o estudante Mark Zuckerberg não precisou de mais de 20 mil 
dólares para dar os primeiros passos para sua empresa. O negócio foi se expandindo, ele teve 
acesso a outras fontes de financiamento (privadas) e hoje, sua empresa, o Facebook, vale cerca de 
R$ 500 bilhões de reais.” 
 
Mas lá nos EUA conseguir investimentos não é problema (ver índice de empreendedorismo citado 
na seção sobre “Empreendedorismo no Mundo”). Scaruffi acredita que o sucesso do Vale do Silício 
é a combinação de capital e cérebros.  
 
No Brasil, entretanto, estamos vivendo uma crise de falta de crédito e juros altos.  Segundo 
reportagem da revista Exame, houve uma redução de 0,8% em 2014 nos estoques de empréstimos 
mantidos para pessoas e empresas e a estimativa é que tenha caído 1,4% em 2015. “De 2004 a 
2012, o crédito cresceu quase 15% ao ano. A rápida expansão no período foi consequência de uma 
série de reformas que ajudaram a diminuir o risco e a baratear o custo dos empréstimos. Um 
exemplo: a criação do crédito consignado na folha de pagamentos, com as parcelas descontadas 
diretamente do salário do trabalhador.” Só o empréstimos para capital de giro devem cair 4,5%.  
(http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1091/noticias/o-dinheiro-acabou-2) 
 
Como discutiremos ainda neste livro, no Brasil parece que somente grandes empresas conseguem 
crédito, através do BNDES, principalmente. E como fica o pequeno empreendedor ? 
 
Uma das propostas que está dando certo é o microcrédito. Constantino (2012) lembra o caso de 
“Yunus, que ficou conhecido justamente como o ‘banqueiro dos pobres’. Ele fundou, em 1983, o 
Banco Grameen, em Bangladesh, destinado a oferecer microcrédito para a população mais carente 
do país. O sucesso foi grande e se espalhou por vários países do mundo. A operação se mostrou 
viável do ponto de vista financeiro, ao mesmo tempo em que ajudava a reduzir a pobreza. Em 2006, 
Yunus, dono de um banco privado, foi laureado com o prêmio Nobel da Paz.” 
 
Conforme Chang (2013), “o microcrédito possibilita que os pobres saiam da situação de pobreza 
por meio do seu próprio esforço, proporcionando-lhes os meios financeiros para que realizem o 
seu potencial empreendedor.” 
 
Por outro lado, Chang (2013) lembra que nem tudo são flores. “A indústria das microfinanças 
sempre alardeou que as suas operações permanecem lucrativas sem subsídios do governo ou 
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contribuições de doadores internacionais, exceto talvez na fase inicial de desenvolvimento. Alguns 
usaram isso como uma evidência de que os pobres são tão capazes quanto qualquer outra pessoa 
de atuar no mercado, desde que tenham essa possibilidade. No entanto, acontece que, sem 
subsídios dos governos ou de doadores internacionais, as instituições de microfinanças precisam 
cobrar, e vêm cobrando, taxas quase iguais às dos agiotas.” 
 

- Incentivos para empresas e empreendedores 
 
Segundo Levitt e Dubner (2009), toda pessoa precisa de incentivos. Estes autores entendem que as 
pessoas (e consequentemente as empresas) vivem atrás de incentivos, que podem ser criados para 
direcionar comportamentos. Mas os incentivos funcionam por um tempo e para algumas pessoas 
(não todas). O problema é que não temos como prever o que acontecerá depois de um tempo, pois é 
um sistema complexo. Pessoas tomam decisões, podem mudar seu comportamento, podem mudar 
suas relações com outras pessoas, podem perder o interesse pelos incentivos. É como uma caça ao 
rato: dá-se um pedaço de queijo e conseguimos direcionar um pouco o comportamento dele. Depois 
de um tempo, ele já entende nossa estratégia e não cai mais na armadilha. A conclusão é que os 
incentivos só funcionam por um tempo. Daniel Pink (2011) e Michael Sandel (2012) fizeram dois 
livros bastante abrangentes sobre o assunto dos incentivos. 
 
Governos tentam direcionar as inovações para certos setores, seja para aumentar produtividade 
interna, melhorar a balança comercial com mais exportações e menos importações ou para 
fortalecer a macroeconomia do país. Então o Governo usa de subsídios, desoneração de impostos e 
até mesmo de editais para fomentar inovação e empreendedorismo através de verbas não 
reembolsáveis (subvenção econômica). Mesmo os americanos, defensores do capitalismo e do 
liberalismo, intervém nos mercados através do Estado.  
 
O Estado pode tanto inibir o desenvolvimento (China e Rússia em alguns momentos) como 
incentivar (Japão e Alemanha pós-guerra e Índia atualmente). Uma das formas de incentivo é 
fomentar a produção intelectual através do apoio à pesquisa. E isto é medido erroneamente pelo 
número de artigos científicos publicados ou pelo número de patentes registradas. Só estes 
indicadores não são suficientes (estes assuntos serão aprofundados em outros capítulos).  
 
Thomas Malthus criou a teoria de que as populações humanas crescem em progressão geométrica, 
enquanto que os meios de subsistência (produção de alimentos) crescem somente em progressão 
aritmética. Isto nos levaria inevitavelmente à fome caso não houvesse um controle imediato da 
natalidade. Somente aumentar a produção não seria suficiente. Malthus também defendia o padrão 
conhecido como a Lei dos Rendimentos Decrescentes (proposta pelo economista inglês David 
Ricardo), também conhecida por Lei das proporções variáveis ou Lei da produtividade marginal 
decrescente. Esta lei diz que o aumento nos fatores de produção nem sempre leva a aumento de 
produção. Há um limiar ótimo, depois do qual a produção tende até mesmo a cair.  
 
Os incentivos financeiros podem até estimular o empreendedorismo e o surgimento de empresas, 
mas é na motivação pessoal, interna, que uma economia deve se basear, pois ali está a real, pura e 
honesta motivação para empreendedores. Inovação e empreendedorismo tem que vir de pessoas e 
onde mais facilmente as ideias prosperam é em pequenas empresas.  
 
Segundo Leite (2011), “as empresas de pequeno e médio porte, com até 100 pessoas ocupadas, 
sustentam mais de 80% dos empregos dos estabelecimentos agropecuários e um pouco menos de 
50% na área urbana.” Por isto, o país está apostando muito na agricultura familiar. E por isto 
também há tantas aceleradoras de startups.  
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Mesmo no Vale do Silício, onde o dinheiro ainda é o maior motivador, as pessoas começam 
negócios com empresas pequenas, pensando no futuro abrir sua empresa na bolsa de valores (pelo 
IPO) ou sendo adquiridas por empresas maiores (conforme Scaruffi).  
 
Segundo Kevin Kelly (1998), nos EUA, menos de 10 empresas de entretenimento empregam mais 
de mil empregados, enquanto que 85% das empresas desta área possuem 10 ou menos funcionários. 
Para Joel Kotkin (citado por Kelly), Hollywood mudou de uma indústria de grandes empresas 
integradas verticalmente para uma economia em rede. Para Kelly, cada empresa intensiva em 
conhecimento estará integrada num arranjo horizontal e plano.  
 
Conforme relatório do Sebrae “Participação das Micro e Pequenas Empresas na Economia 
Brasileira”, de 2014, a participação das micro e pequenas empresas no PIB brasileiro evoluiu muito, 
sendo de 21,0%, 23,2% e 27,0%, respectivamente nos anos de 1985, 2001 e 2011. Conforme o 
mesmo relatório, o percentual de pessoas ocupadas em micro e pequenas empresas era, em 2011, de 
44,1% na área de serviços, 67,9% em comércio (com 99,2% das empresas) e 41,5% nas indústrias 
(com 95,5% das empresas). 
(http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Estudos%20e%20Pesquisas/Participacao%20d
as%20micro%20e%20pequenas%20empresas.pdf) 
 
Em resumo (segundo o relatório do SEBRAE): 
- no Setor de Serviços as MPE - geraram 36,3% do total do valor adicionado do setor; 
representavam 98,1% do número de empresas; empregaram 43,5% dos trabalhadores; e, pagaram 
27,8% das remunerações de empregados no período; 
- no Setor de Comércio as MPE - geraram 53,4% do total do valor adicionado do setor; 
representavam 99,2% do número de empresas; empregaram 69,5% do pessoal ocupado no setor; e, 
pagaram 49,7% das remunerações dos empregados do setor no período; 
- no Setor Industrial as MPE – geraram 22,5% do valor adicionado do setor; representavam 95,5% 
do número de empresas; empregaram 42% do pessoal ocupado no setor; e pagaram 25,7% das 
remunerações de empregados no período. 
 
Tais dados refletem a importância de micro e pequenas empresas para o Brasil. 
 
Entretanto, no Brasil, há poucos incentivos governamentais para pequenas empresas. Há alguns 
editais da FINEP para apoiar startups; já faz algum tempo que não sai editais deste tipo; anos atrás 
houve o programa PRIME, incentivo para empresas de menos de 1 ano de vida. Entretanto, somente 
dar dinheiro para startup não é suficiente. Funciona como dar uma vara de pescar a uma criança e 
não ensiná-la a como usar o apetrecho. Neste sentido, há o SEBRAE, que presta consultoria e 
assessoria para pequenas e médias empresas. Mas parece que as ações estão sendo feitas de forma 
independente.  
 
Outro órgão que deveria estar fazendo parte deste papel é o BNDES, criado para incentivar o 
desenvolvimento de empresas. Entretanto, suas ações estão mais voltadas para apoiar grandes 
empresas, já estabelecidas. Como discutiremos em um capítulo adiante, nos dias atuais há uma 
grande controvérsia sobre como os incentivos do BNDES são decididos, inclusive com acusações 
de favorecimentos (além da presidente Dilma ter vetado decreto que exigia transparência nas 
decisões deste órgão).  
 
Uma forma não governamental de apoiar empresas startups é através de incubadoras. Segundo 
estudo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em 2011, havia no Brasil 384 incubadoras, 
abrigando 2.640 empresas. É nas universidades que principalmente se formam incubadoras, 
segundo o estudo. No Brasil, mais de 40% das 59 universidades federais contam com incubadoras 
de empresas. 
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(http://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/inovacao/incubadoras-de-
empresas-no-brasil.aspx) 
 
Mas não é só nas universidades federais que encontramos incubadoras e parques tecnológicos. As 
privadas também têm, e muitos municípios estão abraçando esta causa.  
 
Segundo dados da National Business Incubation Association (NBIA), o Brasil está à frente do 
México, com 191 incubadoras de empresas, e do Canadá, com 120, mas são os EUA que possuem o 
maior número de incubadoras do mundo: 1.115. 
 
Segundo este estudo do MCTI ainda, os setores de atuação das incubadoras nacionais são: 
Tecnologia 40% 
Tradicional 18% 
Mista 18% 
Serviços 8% 
Agroindustrial 7% 
Social 7% 
Cultural 2% 
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SISTEMA FINANCEIRO SÓLIDO CONTRA CRISES 
 
Segundo Ferguson no livro “A Ascensão do Dinheiro” (2009), “a história financeira é uma 
montanha-russa, de altos e baixos, de bolhas e desastres, de manias e pânicos, de choques e 
quebradeiras. Um estudo recente dos dados disponíveis para o produto interno bruto e o consumo 
desde 1870 identificou 148 crises, nas quais um país vivenciou um declínio cumulativo do PIB, de 
pelo menos 10%, e 87 crises nas quais o consumo sofreu uma queda de magnitude comparável, 
subentendendo a probabilidade de desastre financeiro de cerca de 3,6% por ano. Mesmo hoje, a 
despeito da sofisticação sem precedente de nossas instituições e de nossos instrumentos, o Planeta 
Finanças permanece tão vulnerável como nunca às crises.” 
 
Um dos problemas é que, segundo o professor François Morin, da Universidade de Toulouse, o 
sistema financeiro do planeta é dominado por 28 grandes bancos internacionais, chamados por ele d 
“a hidra’. Segundo o artigo do portal G1, estes 28 bancos “detêm recursos superiores aos de dívidas 
públicas de 200 países do planeta. Enquanto estas entidades têm ativos (bens, dinheiro, clientes, 
empréstimos, entre outros) que somam US$ 50,3 trilhões (R$ 178 trilhões), a dívida pública 
mundial é de US$ 48,9 trilhões (R$ 173,7 trilhões). Outra forma de dimensionar a questão: há 
centenas de milhares de bancos no mundo, mas estes concentram 90% dos ativos financeiros 
bancários. Com a hiperconcentração, a queda de um ou mais destes bancos tem um potencial 
devastador não apenas no setor, mas na economia global.” Há uma grande possibilidade de 
repetição da crise de 2008.  
(http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/qual-forca-dos-28-bancos-que-dominam-financas-
do-planeta.html) 
 
Uma das maneiras para um país fugir das crises mundiais ou mesmo internas, ou pelo menos não 
ser tão atingido por elas, é ter um sistema financeiro sólido e estável. O sistema financeiro é 
prioritário pois é base para todos os demais tipos de empresas. Tanto que recebe (e deve receber) 
atenção especial por parte de governos ou órgãos reguladores.  
 
Ferguson (2009) complementa: “as companhias em setores não financeiros são vistas como menos 
importantes sistemicamente para a economia como um todo, e menos críticas para a subsistência 
do consumidor. Em consequência, o colapso de uma grande instituição financeira, na qual 
consumidores de varejo perdem os seus depósitos, é um evento que qualquer regulador (e qualquer 
político) quer evitar a qualquer custo. Uma antiga questão, que levantou sua cabeça desde agosto 
de 2007, é até onde as garantias implícitas para resgatar os bancos criam um problema de perigo 
moral. Pois elas encorajam a frouxidão na análise dos riscos, na assunção de que o Estado 
intervirá para evitar a iliquidez e, até mesmo, a insolvência se uma instituição for considerada 
muito grande para quebrar – significando também sensível politicamente, ou também capaz de 
arrastar muitas outras firmas para o buraco.” 
 
Uma das atenções especiais vai para o sistema de Bolsa de Valores. Há casos históricos e graves de 
crises neste sistema, começando pela crise das tulipas na Holanda em 1636 e chegando em quebras 
históricas da bolsa como a de 1929. Para evitar crises a partir deste sistema, os países procuram 
estabelecer regras e órgãos reguladores. Os EUA têm aprendido isto com inúmeras crises sistêmicas 
e com especuladores internacionais. Por isto, seu sistema é bastante rígido mas está ainda sendo 
corrigido.  
 
Outra preocupação é com os bancos. Segundo Chang (2004), os países com economias avançadas 
só tiveram seus bancos transformados em instituições profissionais a partir do começo do século 
XX. Para controlar este sistema complexo, os países normalmente possuem um Banco Central, com 
os seguintes objetivos:  
- ter o monopólio da emissão de dinheiro; 
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- fazer intervenções no mercado financeiro quando necessário; 
- ser o emprestador de último recurso; 
 
A discussão principal é sobre quão independente deve ser o Banco Central de um país. Por 
exemplo, o Banco Central deve ser o único órgão a emitir dinheiro. O Brasil já sofreu de duas 
formas diferentes neste quesito. Primeiro, faltavam notas de dinheiro no Brasil até 1808 porque o 
órgão competente não exercia corretamente suas funções. Depois, tal órgão passou a emitir muito 
dinheiro e fazer inflação.  
 
Hayek defende a liberdade para emitir dinheiro, utilizando a concorrência entre bancos (Hayek 
2012). Pode parecer loucura uma instituição privada poder emitir dinheiro. Mas é a realidade que 
podemos ver hoje em dia com moedas digitais como o Bitcoin. Seu valor é dado pela confiança das 
pessoas no seu sistema de produção e troca.  
 

- O Padrão-Ouro e outros referenciais 
 
O padrão-ouro significa que, para um país poder emitir dinheiro, precisa ter o equivalente em ouro. 
Depois de anos de obediência, os países (na verdade, os governantes dos países) se deram conta que 
era preciso emitir mais dinheiro para tapar déficits, como fez Nero no antigo Império Romano (Le 
Roux, 2009). O padrão foi abandonado com o tempo (para maiores detalhes ver Ferguson, 2009). 
 
Conforme Ferguson (2009): “O padrão ouro agonizou durante longo tempo, mas houve umas 
poucas carpideiras quando o último vestígio significativo dele foi removido no dia 15 de agosto de 
1971, o dia em que o presidente Richard Nixon fechou a chamada “janela” dourada através da 
qual, sob determinadas circunstâncias restritas, os dólares ainda podiam ser trocados por 
ouro. Daquele dia em diante, o elo secular entre o dinheiro e o metal precioso foi quebrado.” 
 
Polanyi complementa: “A década de 1930 viu as proposições absolutas de década de 1920 serem  
questionadas. Após vários anos durante os quais as moedas foram praticamente restauradas e os 
orçamentos equilibrados, os dois países mais poderosos, Grã-Bretanha e Estados Unidos, 
encontraram-se em dificuldades, abandonaram o padrão-ouro e começaram a dirigir suas próprias 
moedas. As dívidas internacionais eram repudiadas integralmente e os pilares do liberalismo 
econômico eram abandonados pelos mais ricos e mais respeitáveis. Em meados da década de 1930, 
a França e alguns outros países que ainda aderiam ao ouro foram forçados a abandonar esse 
padrão pelos Tesouros da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, anteriormente os zelosos guardiães 
do credo liberal.” 
 
A vantagem do padrão ouro seria restringir emissões de dinheiro. Por outro lado, os governos 
precisam de certa flexibilidade monetária. O importante, em resumo, é que um país tenha um 
sistema monetário forte (mesmo com altos e baixos nas cotações) e reservas de algum tipo, para 
poder cobrir seus compromissos internacionais. Somente emitindo dinheiro é que um país não pode 
pagar suas dívidas, nem mesmo ser confiável perante a comunidade internacional.  
 
Além do ouro, outras moedas já foram utilizadas como padrão para conversões internacionais, e 
inclusive muitos países utilizam estas moedas como suas reservas. Libra, Marco alemão e Iene já 
foram utilizadas, mas atualmente Euro e Dólar são os referenciais.  
 
Segundo Versignassi (2011), dinheiro só é algo digno desse nome quando obedece a dois critérios: 
1. Precisa ser uma coisa que todo mundo queira; 
2. Não pode ser algo muito abundante. Se não for escasso, não tem como valer nada. E se não 
vale nada, não é dinheiro. 
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Talvez num futuro, outros materiais possam ser utilizados como padrão para o dinheiro. 
Antigamente, antes da invenção da moeda, a comida foi a primeira coisa a servir como dinheiro: os 
machos, após a caça, davam carne para as fêmeas em troca de sexo (Ridley, 1996).  
 

- As “Bolhas” 
 
Segundo Ferguson (2009), a segunda razão para a inerente instabilidade do sistema financeiro é o 
comportamento humano. Morais et al. (2014) discutem detalhadamente os aspectos que influenciam 
o processo de tomada de decisão humana. Estão envolvidos problemas matemáticos, probabilidades 
e outros aspectos racionais, mas também há muita emoção, análise intuitiva, jogos emocionais, 
colaboração, vingança, etc. Todos estes fatores somados num mercado de milhões de pessoas gera 
pânicos e bolhas. Por exemplo, Ferguson (2009) cita o efeito retroalimentação: quando as 
preferências, ou as propensões, dos investidores afetam os resultados do mercado que, por sua vez, 
mudam as preferências dos investidores, que novamente afetam os resultados do mercado (George 
Soros chama de reflexividade). 
 
Kindleberger (2012) escreveu o livro “Manias, pânicos e crises” só para falar da irracionalidade 
humana e como ela afeta os mercados. Ele analisou diversas bolhas históricas, constatando que as 
grandes ondas foram seguidas por uma recessão (classificando a de 2008 como a mais severa e a 
mais global desde a Grande Depressão que iniciou em 1929). 
 
Segundo Kindleberger (2012) ainda, as bolhas envolvem euforia financeira além da realidade. “O 
termo ‘mania’ descreve o padrão frenético de compras, muitas vezes um aumento nos preços 
acompanhado por um crescimento nos volumes negociados. Os indivíduos estão ansiosos para 
comprar antes que os preços aumentem mais. O termo ‘bolha’ sugere que quando os preços 
estabilizam, é provável – quase certo – que eles caiam... As bolhas sempre implodem. Por 
definição, envolvem aumentos não sustentáveis nas dívidas de um grupo de devedores ou nos 
preços das ações. A dívida pode aumentar mais rapidamente do que a receita por alguns poucos 
anos; não por um período extenso. Enquanto ela aumenta 20 ou 30% ao ano, os devedores têm um 
registro impecável de pagar os juros programados no prazo. No devido tempo, a taxa de 
crescimento da dívida diminui, e chega a ‘hora da verdade’, quando não há dinheiro suficiente 
para novos empréstimos para pagar os juros dos empréstimos pendentes. Então os preços dos 
imóveis e ações caem. Além disso, quando a taxa de crescimento das dívidas diminui, as moedas 
sofrem depreciação, e muitas vezes, de modo muito rápido... As crises financeiras desenvolveram-
se quando alguns tomadores de empréstimos não puderam mais pagar os juros sobre suas dívidas 
pendentes.” Seja um país, empresa ou pessoa. 
 
Alguns acreditam que o Governo não deve intervir nas bolhas, deixado o mercado se acomodar. 
Entretanto, os registros históricos mostram que governos podem minimizar os efeitos negativos. 
Conforme Kindleberger (2012), os governos podem intervir com feriados bancários, garantias de 
responsabilidade e de depósito, emissão de títulos governamentais e formação de instituições 
especiais “como a Reconstruction Finance Corporation (Corporação Financeira da Reconstrução) 
em 1932, nos Estados Unidos, e o Instituto per la Ricostruzione Industriale (Instituto para a 
Reconstrução Industrial) em 1933, na Itália.” 
 
Uma das formas de superar as bolhas é ter um emprestador de última instância, seja internacional 
ou interno. Segundo Kindleberger (2012), “a depressão dos anos 1930 foi ampla, profunda e 
prolongada, porque não havia emprestador internacional de última instância. A Grã-Bretanha não 
foi capaz de realizar esse papel porque estava esgotada pela Primeira Guerra Mundial, obcecada 
em atrelar a libra inglesa ao ouro com a paridade pré-1914 e tonta com a interrupção da 
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recuperação econômica da década de 1920, e os Estados Unidos também não estavam dispostos a 
agir como emprestadores internacionais de última instância. Mas, na época, os norte-americanos 
achavam que seu país deveria ter desempenhado esse papel... A ideia é que o emprestador de 
última instância pode e deve impedir uma corrida dos depositantes e outros investidores de ativos 
reais e ativos financeiros não líquidos em busca de dinheiro ao fornecer a quantidade de dinheiro 
necessária para satisfazer a demanda. Há uma ‘oferta de dinheiro elástica’, que se expande para 
atender a demanda durante os pânicos.” 
 
Quando uma bolha estoura, a queda de preços pode levar empresas sólidas para a falência. Por isto, 
o governo deve decidir quanto dinheiro, para quem, em que termos e quando. Segundo  
“Kindleberger (2012), “as crises financeiras domésticas tornaram-se menos frequentes nos últimos 
cem anos, depois que os bancos centrais foram estabelecidos para agir como emprestadores de 
última instância – eles estavam dispostos a proporcionar dinheiro para os bancos em resposta a 
fortes quedas na demanda dos investidores por ativos especulativos... O paradoxo é equivalente ao 
dilema do prisioneiro. Os bancos centrais deveriam emprestar livremente para interromper o 
pânico, mas deixar o mercado por conta própria para reduzir a probabilidade de pânicos futuros.” 
 
No Brasil, Kindleberger (2012) lembra que “em dezembro de 2010, o Conselho Monetário Nacional 
(CMN) e a diretoria colegiada do Banco Central (BC) adotaram um conjunto de medidas de 
natureza macroprudencial para aperfeiçoar os instrumentos de regulação existentes, manter a 
estabilidade do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e assegurar o bom funcionamento do mercado 
de crédito. Medidas capazes de desaquecer a economia e moderar o crédito a partir de normas 
sobre endividamento foram lançadas pelo Banco Central, que já tinha usado algo semelhante no 
passado para segurar o aquecimento da economia brasileira, mas esse tipo de procedimento havia 
caído em desuso nos últimos dez anos... O Proer (Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 
Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional), estabelecido no Brasil nos anos 1990, é um bom 
exemplo de atuação do Banco Central brasileiro agindo como emprestador de última instância. O 
programa foi elaborado no governo Fernando Henrique Cardoso com o objetivo de recuperar 
instituições financeiras que tinham problemas de caixa e risco de falência com o final das receitas 
advindas da inflação – o que poderia gerar até mesmo uma crise econômica sistêmica. O programa 
durou até 2001, quando a nova lei de responsabilidade fiscal passou a proibir aportes de recursos 
públicos em bancos para o saneamento do sistema financeiro. Com a estabilização da inflação a 
partir do Plano Real, muitas instituições que dependiam de ganhos inflacionários tiveram 
dificuldades em manter suas operações: com a hiperinflação que existia no Brasil, o mercado 
financeiro especializou-se em especular com títulos da dívida pública em vez de ser o motor do 
financiamento à produção... No período de 1995 a 2000, foram destinados em títulos de longo 
prazo mais de R$ 30 bilhões a bancos brasileiros, aproximadamente 2,5% do PIB.” 
 
Outra forma de enfrentar crises financeiras é se o país tiver reservas monetárias, como os EUA na 
década de 30 e o Brasil em 2008. Durante a década de 1930 foi o Governo americano que segurou a 
economia pagando obras e empregando pessoas. Não muito diferente do que acontecia com o 
mercado egípcio na época da construção das pirâmides. Diz-se que o Faraó contratava pessoas em 
períodos de entressafra. No caso brasileiro, Guimarães (2015) lembra: “Os superávits fiscais até 
2008 haviam contribuído para uma substancial redução da dívida pública brasileira (como 
proporção do produto). Com as contas em ordem, o governo pôde aumentar gastos e reduzir 
tributos para estimular a demanda quando a economia mundial passava pela crise” (por isto a crise 
de 2008 foi uma marola no Brasil). 
 
 
  



215 
 

BALANÇA COMERCIAL E RESERVAS – EXPORTAÇÕES x IMPORTAÇÕES 
 
As reservas cambiais representam o montante de moeda estrangeira de que dispõe um país, 
originando-se do resultado entre pagamentos e recebimentos com outros países. As transações 
comerciais com o exterior podem ser de bens ou serviços. Estas transações incluem exportações, 
importações, empréstimos, financiamentos, aplicações no mercado financeiro, investimentos diretos 
em empresas, etc. A balança comercial reflete o resultado entre exportações menos importações, 
seja positiva (superávit) ou negativa (déficit). O balanço de pagamentos é determinado por período 
de tempo, enquanto que as reservas cambiais representam o estoque de moedas estrangeiras num 
determinado momento (Fonte: Wikipédia). 
 
Já as reservas internacionais são os depósitos em moeda estrangeira dos bancos centrais e 
autoridades monetárias de moedas consideradas estáveis, no chamado "Conceito de Moeda Estável 
de Karl Marx", ou seja, com inflação até 10% ao ano. São portanto ativos dos bancos centrais que 
são mantidos em diferentes reservas, como o dólar americano, o euro ou o iene, a libra esterlina e 
que são utilizados no cumprimento dos seus compromissos financeiros (Fonte: Wikipédia). 
 
As reservas também podem ser acumuladas através de compra de moeda estrangeira (por exemplo 
dólares) pelo governo ou vendendo títulos da dívida externa (comprados por investidores 
internacionais cujo pagamento via para os depósitos cambiais).  
 

- Importância  
 
A Teoria Clássica do Comércio Internacional diz que os países podem ficar mais ricos (aumentar 
seus estoques de moeda estrangeiras ou ouro) aumentando as exportações ou diminuindo 
importações. As exportações podem ser encorajadas por subsídios e as importações podem ser 
reduzidas por aplicação de tarifas. Uma politica comercial protecionista permite alcançar uma 
balança comercial favorável (positiva). Mas como já discutimos antes, a abertura do comércio 
exterior favorece a todos os países, pois um só consegue vender se outro precisa comprar. As 
vantagens comparativas (discutidas antes) permitem a cada país exportar o que tem de melhor, sem 
a necessidade de produzir tudo (o que lhe falta, ele pode importar). Todos saem ganhando.  
 
Segundo Kindleberger (1976), o Modelo de Prebish diz que as importações crescem com o 
desenvolvimento econômico, pois são necessários mais insumos para produção e não se pode 
produzir tudo. Mas há também a Lei do Decréscimo do Comércio Exterior, que diz que as 
importações caem à medida que países ficam mais ricos devido à substituição de importações. 
Conforme Lacerda et al. (2010), “as exportações são necessárias não só para equilibrar o balanço 
de pagamentos, mas também para gerar maior valor agregado local, proporcionando mais renda e 
emprego.”  
 
Todos os países procuram equilibrar sua balança comercial, procurando sempre mantê-la positiva, 
para formar reservas. As reservas podem ser utilizadas para aquisições (externas ou internas) mas 
também servem para manter algum tipo de equilíbrio interno. Por exemplo, no Brasil, costumamos 
utilizar as reservas internacionais para conter altas do dólar. Também é possível, numa situação de 
crise mundial, vender dólares das reservas para empresas nacionais.  
 
Conforme Bagus (2012), “um superávit de exportações implica que um país está acumulando 
ativos estrangeiros — afinal, exportações trazem ao país moeda estrangeira, a qual tende a ser 
reinvestida no seu país de origem, normalmente em títulos da dívida do governo de lá. À medida 
que ativos estrangeiros são acumulados, a moeda nacional tende a ficar mais forte. Ativos 
estrangeiros podem ser utilizados em momentos de crise para financiar a reparação de estragos. O 
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Japão, novamente, nos fornece um bom exemplo. Após o terremoto de março de 2011, ativos 
estrangeiros foram repatriados para o Japão e foram utilizados para pagar as importações 
necessárias. Cidadãos japoneses venderam seus dólares e euros em troca de produtos de 
infraestrutura, com os quais repararam os estragos ocorridos no país. Não houve nenhuma 
necessidade de pedir empréstimos em moeda estrangeira, o que pressionaria o iene. Por outro 
lado, déficits comerciais — por um mecanismo inverso ao explicado acima — resultam em uma 
maior quantidade de dívida em mãos de estrangeiros. Um país com vários anos de déficits em sua 
balança comercial tende a ficar exposto a uma grande quantia de endividamento externo, algo que 
pode gerar problemas para o governo no futuro... Quanto mais competitiva a economia, menores 
as chances de os problemas gerados pelo endividamento público serem resolvidos por meio da 
impressão de dinheiro. Ao passo que um superávit comercial é um sinal de competitividade — pois 
a economia estaria produzindo mais do que consome —, um déficit comercial pode ser um sinal de 
falta de competitividade, pois a economia estaria produzindo menos do que consome.  Com efeito, 
déficits comerciais duradouros, além de serem um sinal de falta de competitividade, frequentemente 
andam de mãos dadas com um alto endividamento público, o que exacerba a falta de 
competitividade da economia... Neste ponto, vale ressaltar a importância de um orçamento 
equilibrado.  Caso os déficits orçamentários de um país (por exemplo, o Brasil) fossem eliminados, 
os déficits comerciais fariam com que os estrangeiros, em vez de aplicarem o dinheiro de suas 
exportações em títulos do governo brasileiro, necessariamente direcionassem esse dinheiro para o 
setor produtivo brasileiro, aumentando a riqueza nacional.  Déficits comerciais não ampliariam a 
dívida em mãos estrangeiras, de modo que todo o resultante investimento estrangeiro ampliaria a 
poupança e a acumulação de capital do país.  O problema, portanto, não é a existência de déficits 
comerciais, mas sim a existência de déficits orçamentários do governo.” 
 
 

- Reservas internacionais em outros países 
 
O Gráfico 9 apresenta as reservas internacionais de Alemanha, EUA, Japão e Reino Unido desde 
1980 até 2012. Pode-se ver que o Japão é o país com maior volume de reservas. Por isto talvez, 
possa se dar o desconforto de uma dívida interna muito alta (quase 200% do seu PIB). 
 
Segundo o Index Mundi (http://www.indexmundi.com/), eis as reservas em moeda estrangeira e 
ouro de alguns países: (estimativas de 2012, em dólares) 
China: 3,3 trilhões  
Japão: 1,26 trilhões 
Rússia: 537 bilhões 
Brasil: 373 bilhões 
Índia: 297,8 bilhões 
Alemanha: 248,9 bilhões 
México: 167 bilhões 
EUA: 150,2 bilhões  
Turquia: 119 bilhões 
Reino Unido: 105 bilhões 
 
Em termos de valores nas reservas internacionais, o Brasil está bem acima de Alemanha, EUA e 
Reino Unido. Como se conclui destes dados, não é preciso ter muitas reservas para ser um país rico. 
Os EUA e o Reino Unido, em especial, não possuem muitas reservas porque outros países é que 
querem deter suas moedas (que são muito fortes). 
 
 

Gráfico 9: Reservas Internacionais de Alemanha, EUA, Japão e Reino Unido 
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Fonte: Banco Central do Brasil 
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarGraf
ico 
 
 
 

- Exportações em alguns países 
 
Segundo o Banco Mundial, eis a participação das exportações (como % do PIB) em alguns países: 
(dados de 2014) http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS 
Brasil 11,5% 
Chile 33,8% 
China 22,6% 
França 28,7% 
Alemanha 45,7% 
Índia 23,2% 
Japão 16,2% (dados de 2013) 
Coreia do Sul (50,6%) 
México 32,4% 
Holanda 82,9% 
Rússia 30% 
Suécia 44,5% 
Turquia 27,7% 
Reino Unido 28,4% 
EUA 13,5% (dados de 2013) 
 
Singapura e Hong Kong aparecem com índices superiores a 100%. 
 
Apesar de a China ser o maior exportador mundial (com 12,4% do comércio global), a participação 
de suas exportações no PIB não é tão grande (apenas 22,6%). O mesmo pode-se dizer do Japão. Já 
nos EUA (com 8,6% das exportações mundiais), as exportações só perfazem 13,% do seu PIB, 
indicando que há outros fatores que o tornam um país rico.  
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- A questão cambial 
 
Quando uma moeda nacional está em alta, os produtos nacionais ficam com preços maiores no 
mercado internacional, diminuindo competitividade e também as exportações. Por outro lado, uma 
moeda desvalorizada permite melhores preços no mercado global. Entretanto, se a desvalorização 
acontecer de forma muito rápida, irá prejudicar quem comprou produtos importados a prazo, pois os 
pagamentos serão feitos em alguma moeda estrangeira, mas internamente deverão ser obtidos 
valores mais altos da moeda nacional para cobrir estes pagamentos. Isto certamente eleva custos na 
produção e pode até fazer firmas falirem.  
 
Por esta razão, as empresas precisam ter previsões de oscilações no câmbio da moeda nacional. 
Quanto mais estável a moeda, melhor para o planejamento e gestão. Mas se ela for muito forte 
(como o dólar), os produtos perdem competitividade internacional. No final de 2015, a China 
desvalorizou muito a sua moeda para tornar seus produtos mais competitivos, o que levou a críticas 
internacionais.  
 
O dólar forte também afeta os próprios EUA. Segundo Frieden (2008), “a dependência dos Estados 
Unidos em relação aos recursos estrangeiros produziu algumas consequências domésticas 
negativas. O dinheiro que entrava no país vindo do exterior aumentou a demanda pela moeda 
norte-americana. Estrangeiros emprestavam ao governo norte-americano por meio da compra de 
títulos do Tesouro, o que significava comprar dólares. Isso fez com que o valor do dólar 
aumentasse 50% em apenas cinco anos. O dólar forte de 1981 a 1986 permitiu que os norte-
americanos comprassem mercadorias estrangeiras baratas, mas arruinou industriais e produtores 
agrícolas do país, que passaram a enfrentar a concorrência de bens importados bem mais baratos. 
Em 1980, a indústria norte-americana exportava 26% do que produzia, enquanto 20% dos bens 
manufaturados consumidos eram importados – um superávit comercial correspondente a 6% do 
PIB. Cinco anos depois, as exportações de manufaturados norte-americanos caíram para 18% da 
produção, e as importações chegaram a 32% do consumo – um déficit de 14% do PIB. Em cinco 
anos, a participação das importações no consumo de uma ampla variedade de produtos duplicou – 
como foi o caso de calçados, máquinas, ferramentas, roupas, computadores, aparelhos domésticos 
e móveis. Enquanto o emprego, em geral, cresceu 10%, o número de postos de trabalho na 
indústria caiu 5%. Os pedidos formais por proteção comercial dobraram, à medida que industriais 
e fazendeiros norte-americanos reclamavam que não podiam mais competir com um dólar tão 
alto.” 
 

- O Milagre das exportações dos Tigres Asiáticos 
 
Os casos mais marcantes de crescimento econômico através de exportações são os tigres asiáticos 
(Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong). A especialização da produção e a integração 
internacional, permitiu a estes países (pobres mas em crescimento) venderem para países ricos 
produtos muito baratos e de boa qualidade.  “Ao fim da década de 1960, Coreia do Sul e Taiwan 
começaram a incentivar seus capitalistas a produzirem bens industriais para consumidores 
estrangeiros, em especial para os norte-americanos.” Como eram países sem grandes recursos 
naturais, utilizaram sua mão de obra barata para produzir produtos simples e depois aumentaram a 
complexidade, orientando a produção para a exportação e não para a substituição de importados 
(Frieden, 2008) 
 
Segundo Frieden (2008), os governos destes países incentivaram as exportações com empréstimos a 
custo baixo e isenção de impostos para os exportadores, além de manter a moeda fraca para tornar 
os produtos artificialmente baratos. “No fim da década de 1970, Coreia do Sul e Taiwan inundavam 
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os mercados mundiais com brinquedos, roupas, móveis e outros manufaturados simples. As 
exportações coreanas saltaram de US$385 milhões, em 1970, para US$15 bilhões, em 1979, sendo 
90% delas de bens manufaturados. Os bancos e as empresas internacionais consideravam os 
exportadores do Leste Asiático cada vez mais atraentes. Eram ditaduras estáveis apoiadas pelos 
EUA, e seu forte desempenho exportador assegurava um fluxo constante de dólares para pagar 
seus credores internacionais. Os dois países pegaram empréstimos volumosos e usaram os recursos 
na construção de suas bases industriais.” 
 

- Importações em alguns países 
 
A queda nas importações não é problema só do Brasil. Em momentos de crise, todos os países 
diminuem suas importações. Foi o que aconteceu com países ricos de 2008 para 2009, conforme 
dados do Banco Central do Brasil. 
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarGra
fico) 
 
Segundo o Index Mundi (http://www.indexmundi.com/map/?v=89&l=pt), os países que mais 
importam são EUA (2,2 bilhões de dólares em estimativas de 2013), China (1,9 bilhões) e 
Alemanha (1,2 bilhões).  
 
Segundo o Banco Mundial, eis a participação das importações como % do PIB nos principais 
países: (dados de 2014) http://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS 
Brasil 14,3% 
Chile 32,3% 
China 18,9% 
França 30,5% 
Alemanha 39% 
Japão 19% (dados de 2013) 
Coreia do Sul 45,3% 
México 33,5% 
Rússia 22,9% 
Suécia 40,8% 
Reino Unido 30,3% 
Turquia 32,2% 
Estados Unidos 16,5% (dados de 2013) 
 
Pode-se notar que o Brasil é um dos países que menos percentual possui, indicando que nossas 
importações não são tão impactantes, já que representam uma fatia pequena do PIB.  
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DÍVIDA EXTERNA 
 

Uma das questões mais polêmicas na história econômica do Brasil é a nossa dívida externa. Não há 
como negar que ela foi penosa para nós, através dos juros que tivemos que pagar. Mas muitos 
autores acreditam ter sido necessário pegar dinheiro lá fora (especialmente no período que ficou 
conhecido como “milagre econômico”, iniciado na década de 1970), para poder financiar o 
desenvolvimento interno (empresas, infraestrutura e gastos do governo).  

A dívida brasileira seguiu um padrão presente em muitos países latino-americanos, que ela esteve 
muito associada a empréstimos recebidos de países ricos como EUA e Inglaterra e geralmente 
através do Fundo Monetário Internacional (FMI). Muitos autores criticam os juros pagos pelos 
países pobres pelos empréstimos, dizendo que seriam até mais altos que os valores recebidos. 
Vamos ver a opinião de alguns autores acusando os países ricos de estimular a dívida de outros 
como forma de darem uso a tanto dinheiro excedente e também como forma de financiar futuros 
clientes para seus produtos.  

A dívida externa brasileira pode ser resumida da seguinte forma: o Brasil precisava capital para 
crescer. Não era confiável, e por isto não recebia investimentos diretos estrangeiros. Também não 
tínhamos poupança interna para financiar nosso desenvolvimento. Países ricos como Inglaterra e 
EUA tinham interesse de manter-nos colônia deles. Por isto a única forma de crescimento foi 
tomando empréstimos lá fora. O que nos teria acontecido sem este dinheiro ? Talvez não tivéssemos 
nos desenvolvido tanto, talvez não tivéssemos toda esta infraestrutura.  
 
 

- Dívida Externa em alguns países 
 
A dívida externa brasileira atual (US$ 340 bilhões em novembro de 2015), comparada com outros 
países (Tabela 19), não é de todo ruim. Estamos abaixo de Coreia, Índia, Rússia, México e Turquia 
 

Tabela 19: Dívida externa em alguns países (em milhões de dólares) 

País   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

    
       

    
       

África   
       

  África do Sul   71,8 78,6 104,4 113,1 142,3 137,1 145,1 

           
Ásia          
  Coreia do Sul   315,9 344,6 355,9 400,0 408,9 423,5 425,4 

  Índia   229,8 252,4 295,9 331,3 394,0 427,4 459,1 

  Indonésia   155,1 172,9 202,4 225,4 252,4 266,1 293,2 

  Tailândia   65,2 75,3 100,6 104,6 130,7 141,9 140,7 

    
       

Europa   
       

  Polônia   245,5 280,2 317,1 323,3 365,7 382,1 354,2 

  Rússia   480,5 467,2 488,9 540,6 636,4 728,9 599,0 

  Turquia   280,9 268,9 292,0 303,9 339,0 389,2 402,4 

    
       

América Latina          
  Argentina   124,4 116,4 128,9 140,7 145,0 143,7 147,0 

  Chile   63,7 71,9 84,5 98,7 120,5 132,6 145,7 

  México   204,8 198,6 252,3 286,4 346,7 397,3 424,1 
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Fonte: Banco Mundial e FMI 
http://www.bcb.gov.br/?INDECO 
 
 
Em termos percentuais em relação ao PIB, numa comparação com outros países (como se pode ver 
na Tabela 20), a dívida do Brasil, que está em torno de 33% (dados de 2014 do FMI) ou 24,1% 
(dados de 2014 do Banco Mundial), está próxima de Índia, Indonésia e México (falando de BRICS 
e MINT). Atualmente, pode-se dizer que ela não é um problema tão grande como foi no passado 
mas ainda preocupa e deve ser monitorada.  
 

Tabela 20: Dívida externa como % do PIB em alguns países (dados de 2014) 

Polônia 64,8  
Chile  56,5  
Turquia  51,6 
África do Sul  41,4  
Tailândia 37,6  
México 33,1  
Indonésia 33  
Rússia  32,3  
Coreia do Sul 30  
Argentina 27,2  
Índia   22,7 
China  12,4  
Fontes: Banco Central do Brasil, Banco Mundial e FMI 
http://www.bcb.gov.br/?INDECO 
http://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.GN.ZS 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23328/9781464806810.pdf? 
 
No topo da lista, estão os EUA seguidos por vários países europeus e Japão 
(http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=us&v=94).  
 
Segundo Ferguson (2011), desde 1985, os EUA “foram de credor internacional a maior devedor do 
mundo; suas obrigações internacionais líquidas são hoje equivalentes a um quarto do produto 
interno bruto. No entanto, isso está longe de ser o máximo que uma economia desenvolvida já 
atingiu. Nos anos 1990, a dívida externa líquida da Austrália chegou a 60% do PIB, enquanto a da 
Nova Zelândia chegou perto dos 90%. Pode ser possível, portanto, continuar tomando emprestado 
no exterior, já que parece haver um apetite insaciável por parte dos investidores estrangeiros por 
papéis denominados em dólar, não importa quão baixo seja o retorno. Ao contrário da Austrália e 
da Nova Zelândia, afinal, os Estados Unidos conseguem emitir títulos da dívida denominados na 
moeda de reserva do mundo”. Além disto, a “desvalorização do dólar tem sido o instrumento que 
os americanos vêm usando periodicamente para reduzir o valor real de suas obrigações 
internacionais, de modo mais espetacular na metade dos anos 1980.” 
 
Só que a dívida americana está relacionada ao maior PIB do mundo (maior que a soma dos PIBs de 
2º e 3º colocados). Além disto, os EUA suportam esta dívida com um crescimento anual de 5%, 
enquanto que os demais países não possuem expectativas tão positivas, e sofrem com desemprego 
principalmente.  
   

- Pagamentos dos juros e encargos da dívida – histórico e hoje 
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Segundo Furtado (1975), “em 1964, países subdesenvolvidos estavam remetendo 6 bilhões de 
dólares por ano para países ricos para pagar juros a amortizar empréstimos.” 
 
Moniz Bandeira (2013) comenta sobre os juros pagos pelo Brasil nesta época: “durante os três anos 
da administração de Castelo Branco, entre 1964 e 1966, enquanto recebeu apenas US$ 1,3 bilhão 
como empréstimos e investimentos diretos, o Brasil remeteu para o exterior, a título de 
amortizações, juros, lucros, dividendos e outros serviços, cerca de US$ 1,5 bilhão... Em meados de 
1972, [pagamos] a importância de US$ 7 bilhões. O serviço da dívida externa passou assim a 
comprometer 29,9% da receita do comércio exterior brasileiro, ultrapassando o ponto que o 
senador Frank Church julgava ‘perigosamente próximo do máximo’ (25%) que um país pode 
suportar. E só em 1972 o serviço da dívida externa, da ordem de US$ 1,6 bilhão, absorveria mais 
da metade da receita das exportações, calculadas em torno de US$ 2,8 bilhões... Entretanto, já em 
1973, o Brasil pagou ao exterior a importância de US $ 871 milhões, cujo impacto sobre sua 
economia, em termos de saída de capitais, não foi maior devido à obtenção de aproximadamente 
US $ 400 milhões com a aplicação de parte das reservas internacionais e o financiamento de 
importações da América Latina... Entre 1978 e 1981, eles receberam do Brasil, a título de juros, 
lucros, royalties e dividendos, cerca de US $ 2,8 bilhões, em média, por ano, montante este que 
quase duplicou, saltando para aproximadamente US $ 5,5 bilhões, em média, por ano, no período 
de 1982 a 1986... Entre 1982 e 1985, o Brasil remeteu para o exterior cerca de US$ 25 bilhões, sob 
a forma de juros da dívida externa, lucros e dividendos, e devia ainda transferir, em 1986, isto é, 
em apenas um ano, cerca de US $ 12 bilhões.”  
 
Isto levou o Brasil, sob o governo de José Sarney a decretar a moratória, suspendendo o pagamento 
dos juros aos bancos privados estrangeiros, para forçar uma renegociação das regras, que conforme 
Moniz Bandeira, “somente penalizavam os países devedores, sem resolver o problema. Não podia, 
certamente, continuar a transferir para o exterior cerca de 5% do seu PIB, o que representava 
quase a totalidade dos seus superávits comerciais, cerca da metade da poupança líquida.” 
 
Cerqueira (1996) apresenta informações e documentos detalhados sobre a negociação da dívida 
externa brasileira entre 1982 e 1996.  
 
Conforme Moniz Bandeira (2013), “desde 1980, o Brasil remeteu para o exterior, como renda 
líquida, cerca de US$ 64 bilhões, dos quais US$ 56 bilhões, a título de juros... Tais encargos 
agravaram enormemente o problema do déficit público, pois obrigavam o Estado, como principal 
devedor, a emitir cada vez mais para os financiar. Com isso, a inflação recresceu, atingindo cerca 
de 200% a.a, enquanto o país, com o PIB per capita a cair -4,2 %, em 1981, 0,8, em 1982, e -4,8%, 
em 1983, abismava-se em profunda recessão, culminando um processo iniciado por volta de 1973-
74.” 
 
Cerqueira (1996) apresenta a proporção do serviço da dívida em relação a exportações de 1982 a 
1995: 
1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  
1,02  0,58  0,48  0,50  0,62  0,37  0,57  0,37  0,26  0,38  0,35  0,43  
1994  1995 
0,39  0,46 
 
E Cerqueria (1996) também apresenta as remessas para pagamento da dívida como percentual do 
PIB brasileiro (de 1982 a 1996):  
1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  
8,67%  5,23%  4,90%  4,27%  4,15%  2,74%  5,44%  3,14%  1,96%  2,77%  2,79%  3,44%  
1994  1995 
3,21%  3,82% 
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Segundo o Relatório Mensal da Dívida Pública Federal, no mês de agosto de 2015, os resgates da 
dívida totalizaram R$ 4,52 bilhões, sendo R$ 4,13 bilhões referente ao pagamento de principal e R$ 
0,39 bilhão ao pagamento de juros, ágio e encargos. 
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/478578/Texto_RMD_Ago_15.pdf/93c0edcb-
573d-400f-9143-ffc02d1aac3c) 
 
 

- Por que a dívida externa cresce  
 
O setor privado toma dinheiro lá fora por empréstimos intercompanhias. Com mais recursos 
disponíveis lá fora e juros mais baixos no exterior, empresas aumentam sua dívida lá fora. Além 
disto, há também as dívidas de estados e municípios contraídas com organismos internacionais. O 
governo federal também obtém empréstimos para gastar em investimentos internos, e isto aumenta 
a dívida externa, como foi o caso principal durante o milagre econômica da década de 1970. 
 
Segundo Lacerda (2010), a poupança externa (empréstimos lá fora) deve ser feita qualitativamente, 
porque não temos condições de nos financiarmos com a nossa poupança interna (discutiremos a 
poupança interna mais adiante neste livro).  
 
Mas o pior depois, que são os juros da dívida, o que impede muitos países de eliminarem suas 
dívidas. Vários autores afirmam que historicamente os países da América Latina pagaram juros 
acima do justo, e em muitos momentos, o valor pago em juros era até maior que o valor dos 
empréstimos recebidos no momento. Só para se ter uma ideia, entre 1983 e 1986 o Brasil transferiu 
US$ 39 bilhões para pagamento dos serviços da dívida, o equivalente a 39% da dívida externa 
(conforme Moniz Bandeira, 2013).  
 
 

- Por que a dívida externa é ruim 
 

A lógica perversa da dívida externa, segundo Bresser Pereira (1991), é que o país recebe 
empréstimos para financiar despesas reais, mas depois de um tempo os juros devidos se tornam tão 
elevados que o financiamento é interrompido. Como já discutimos antes neste capítulo, o 
pagamento de juros durante as décadas de 1980 e 1990 tirou dinheiro do Brasil, que assim não pôde 
fazer investimentos internamente. Se não se tem como pagar as parcelas, os juros serão aplicados 
também sobre a parcela não paga, formando a tal da bola de neve.  
 
O ciclo vicioso, segundo Bresser Pereira (1991) seria este: “primeiro, os empréstimos servem para 
financiar despesas adicionais; em seguida, despesas adicionais e juros; depois, somente os juros; 
em quarto lugar, apenas uma parte dos juros a serem pagos sobre empréstimos antigos; 
finalmente, os novos empréstimos são definitivamente suspensos.” Segundo este mesmo autor, há 
uma lógica de mercado que diz que a relação entre a dívida externa de um país e suas exportações 
não deve ser maior que 2. No Brasil, esta razão dívida/exportações alcançou tal limite em 1979. O 
problema todo está em viciar o país num crescimento dependente de empréstimos externos.  
 
Segundo Lacerda (2010), “historicamente o Brasil sempre complementou as suas necessidades de 
financiamento com poupança externa, às vezes na forma de investimentos estrangeiros, e outras na 
forma de divida. A diferença é que no primeiro caso temos um sócio, que compartilha dos riscos, 
no segundo um credor. Portanto, não tenho dúvida que a primeira opção é a mais adequada ao 
desenvolvimento, especialmente se for conduzida de forma a atrair os investimentos que desejamos, 
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ou seja, aqueles voltados para suprir carências, sejam de infraestrutura, ou de portfolio industrial 
e de serviços não viabilizados internamente. É aí que reside a questão principal que é mais de 
ordem qualitativa do que quantitativa. Ou seja, a poupança externa deve ter caráter complementar 
e ser formada por capitais de risco de longo prazo, direcionados aos setores nos quais não há 
viabilidade econômica interna ou não temos domínio tecnológico. Para uma corrente de 
economistas o ideal é gerar poupança interna, que, nesse caso representaria um pré-requisito para 
o investimento e o crescimento. Ela seria obtida pela contração dos gastos correntes do governo e 
pela criação de instrumentos de incentivo à poupança das famílias.” (item que será discutido em 
capítulo mais adiante) 
 
Os problemas da dívida externa alta ainda incluem aumento no endividamento interno (déficit 
público), redução da poupança interna (que será discutida adiante, e se verá que reduz os 
investimentos internos), inflação e falta de investimentos externos por falta de credibilidade.  
 
Para Furtado (2002), nos anos 90, trocou-se a inflação pela dívida externa. A doutrina do FMI 
levou-nos a curar inflação mediante dívida externa. A solução seria aumentar a poupança pública 
pela reforma fiscal. 
 

Além de tudo, Bresser Pereira e Gala (2007) acreditam que a poupança externa (na forma de 
empréstimos) não promova crescimento. Segundo estes autores, “nos anos 90, depois que o Plano 
Brady (1990) equacionou a crise anterior, a ideia foi retomada, transformando-se em uma 
estratégia de crescimento: a ‘política de crescimento com poupança externa e abertura da conta 
capital’. Dois pressupostos estavam por trás dessa proposta: primeiro, que ‘é natural que países 
ricos em capital transfiram seus capitais para países pobres em capitais’, e, segundo, que a 
poupança externa recebida por um país transformar-se-á automaticamente em investimento 
produtivo.” 
 
A ideia era aplicar os recursos recebidos para aumentar a capacidade produtiva e assim também 
aumentar o retorno dos investimentos para poder pagar os juros e o total da dívida contraída. 
Entretanto, conforme Bresser Pereira e Gala (2007), “o resultado do influxo de poupança externa 
não é principalmente o crescimento da taxa de investimento, mas o aumento do consumo e do 
endividamento externo... A entrada de capitais ou de poupança externa tende a provocar 
apreciação cambial, aumento dos salários reais e das importações, dado que a variação do 
consumo em relação à remuneração dos trabalhadores e da classe média é em geral maior do que 
zero (µ > 0). Tende também, do lado da demanda, a reduzir exportações, investimentos, e 
poupança interna. Em consequência, temos uma substituição de poupança interna pela externa 
significativa, que podemos assumir girar, em circunstâncias normais, em torno de 50%, mas que 
pode variar para mais ou para menos dependendo da situação econômica. Isto significa, por 
exemplo, que um investimento direto ou financeiro que renda para o seu proprietário 20% de 
retorno, signifique para o país um pagamento anual de 40% do investimento recebido que, em 
termos líquidos, foi a metade. Se a taxa de substituição for de 80%, dado o mesmo retorno para o 
investidor, o país estará fazendo um pagamento sobre o investimento líquido de 100%! Quando, 
porém, a economia vive um momento de altas taxas de crescimento, no qual o diferencial entre a 
taxa de lucros esperada e a taxa de juros de longo prazo é alto, o aumento do consumo pode ser 
pequeno, porque principalmente a classe média poderá direcionar seu aumento real dos ordenados 
para o investimento tornado muito mais atrativo. É isto que explica porque, em determinados 
momentos, como os Estados Unidos na segunda metade do século XIX, ou a Coréia do Sul e o 
Brasil, na primeira metade dos anos 70, cresceram com poupança externa. Na maioria dos casos, 
porém, nossa hipótese é a de que, como aconteceu durante os anos 90, essa condição excepcional 
não está presente e a poupança externa se transformará simplesmente em maior consumo e em 
maior endividamento financeiro ou patrimonial do país, o segundo endividamento menos líquido 
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que o primeiro, mas ambos implicando em pesado ônus de remessa de rendimentos para o exterior 
sem que tenha havido aumento da capacidade de investir e exportar do país. Isto explica também 
porque os países asiáticos têm defendido tão fortemente sua taxa de câmbio, mantendo-a 
competitiva, através da estratégia de crescer com despoupança externa, ou seja, com superávits em 
conta corrente e aumento ou de reservas ou de investimentos no exterior.” 
 
Conforme Bresser-Pereira (2007), no Brasil, “os empréstimos e investimentos externos facilitaram 
a aceleração da taxa de crescimento que ocorreu entre 1968-1973 (o breve período do ‘milagre’), 
mas, em seguida, levaram o país à grande crise da dívida externa. Há uma circunstância na qual a 
poupança externa contribui para o desenvolvimento econômico, ao invés de prejudicá-lo. Nos 
raros momentos em que o país já está crescendo muito rapidamente, e, por isso mesmo, vem 
apresentando elevadas perspectivas de lucro para os investidores, o recurso à poupança externa 
pode ser válido durante algum tempo, porque o aumento de salários decorrente da apreciação do 
câmbio não vai todo para o consumo: a propensão marginal a consumir diminui e uma parte 
substancial da renda adicional é investida pela classe média, atraída pelo retorno particularmente 
favorável. Esta, porém, é uma situação particular. A última vez em que ela claramente se 
configurou no Brasil foi no ‘milagre’ de 1968-1973.” 
 
Conforme Bresser Pereira e Nakano (2003), “nos anos 70, a expressão correspondente era 
‘crescimento com dívida’. Isso acabou se mostrando um erro, mas não um erro tão grande quanto 
a política correspondente nos anos 90. À medida que os países a aceitaram, sofreram graves 
perdas econômicas. Atualmente, como não se empreendeu nenhuma crítica sistemática 
desse tipo de política, ela continua a ter efeitos deletérios sobre os países em 
desenvolvimento altamente endividados...  o Tesouro norte-americano e o FMI não podem socorrer 
indefinidamente os bancos comerciais que fazem empréstimos irresponsáveis e os governos locais 
que os aceitam... Em conclusão, os países latino-americanos estão sujeitos a um processo cíclico 
de expansões de fluxo de capitais. Os ciclos iniciam-se geralmente por uma baixa taxa de juros ou 
superávit na conta corrente dos países desenvolvidos. Adotando, nos anos 90, a estratégia de 
crescimento dependente ou de crescimento com poupança externa — uma versão revista da 
estratégia de crescimento com dívida dos anos 70 —, o ingresso de poupança externa aumenta 
ligeiramente a taxa de investimento num primeiro momento, mas não cria condições para o 
pagamento no futuro dessa dívida mais elevada. A maior parte da poupança externa é canalizada 
para o consumo. A taxa de crescimento pode crescer, mas a taxa de crescimento potencial declina 
significativamente. Com a acumulação da dívida e o aumento das taxas de juros, os pagamentos de 
juros absorvem parcelas cada vez maiores das receitas das exportações. Por outro lado, o aumento 
das taxas internas de juros leva a uma dívida interna crescente, à redução dos investimentos e 
finalmente à recessão. Os países que esperavam ter alcançado a estabilidade macroeconômica ao 
atingirem a estabilidade de preços começam a compreender que a verdadeira estabilidade 
macroeconômica está cada vez mais distante. Uma crise de demanda interna e uma crise da dívida 
externa estão a caminho. Há alguma maneira de sair da crise antes que o país perca o controle da 
economia? A saída envolve um ajuste fiscal mais forte, acima dos níveis geralmente exigidos pelo 
FMI, combinado com redução da taxa de juros interna e desvalorização da moeda local. O 
compromisso com a austeridade fiscal e com baixos níveis de inflação, condizente com os padrões 
internacionais, precisa ser combinado com igual compromisso com taxas de câmbio realistas que 
estabilizem o equilíbrio intertemporal nas contas externas... A poupança externa e a abertura 
financeira podem ajudar países que não estão fortemente endividados e que tenham alcançado 
estabilidade macroeconômica. Enquanto essas condições não forem preenchidas, representam uma 
grande ameaça para os países em desenvolvimento.” 
 
Ferguson (2009) também lembra que o milagre alemão só aconteceu porque sua dívida foi 
perdoada: “Na declaração final, EUA, Reino Unido e França deixaram clara a lógica da decisão: 
‘A restauração da solvabilidade alemã inclui uma solução adequada para a dívida que leve os 
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problemas económicos da Alemanha em consideração’. Em primeiro lugar, aceitaram uma 
redução do valor da dívida externa alemã (acumulada tanto antes como depois da guerra) de 
62,6%. Para além disso, estabeleceram regras favoráveis para o pagamento do valor que ficou em 
falta. Podia ser sempre pago em marcos, os juros ficariam a níveis abaixo do mercado e, muito 
importante, o serviço de dívida teria de se adaptar, a todo o momento, à capacidade da economia 
alemã para fazer face à sua dívida.” 
 
Ferguson (2009) lembra como a China conseguiu crescer sem se apoiar em empréstimos: “Depois 
de desvalorizar sua moeda, renminbi/yuan, em 1994, e manter os controles sobre o capital durante 
todo o período de reforma econômica, a China não teve uma crise monetária em 1997-1998. 
Quando os chineses quiseram atrair o capital estrangeiro, insistiram que este tomasse a forma de 
investimento direto. Isso significou que, em vez de fazer empréstimos nos bancos ocidentais para 
financiar seu desenvolvimento industrial, como muitos outros mercados emergentes fizeram, eles 
conseguiram que os estrangeiros construíssem fábricas nas zonas empresariais chinesas – ativos 
grandes, pesados, que não podem ser retirados facilmente durante uma crise...  
 
Outro grande problema da dívida externa é que ela cria dependência a países ricos ou organismos de 
países, como FMI, por exemplo. Conforme Ferguson (2009), “para alguns críticos... o Banco 
Mundial e o FMI não eram muito melhores do que os agentes do velho imperialismo ianque. 
Quaisquer empréstimos do FMI, ou do Banco Mundial, como afirmavam, seriam simplesmente 
usados para comprar produtos americanos de empresas americanas – com frequência, armas para 
manter ditaduras ou oligarquias corruptas no poder. Os custos do ‘ajuste estrutural’ seriam 
arcados pelos seus indefesos cidadãos.” 
 
Para Joseph Stiglitz, que foi o economista chefe do Banco Mundial entre 1997 e 2000, “muitas das 
políticas que o FMI empurrou goela abaixo dos países, em particular a liberalização prematura do 
mercado de capital, contribuíram para a instabilidade global... Os empregos têm sido 
sistematicamente destruídos... [por causa] do influxo de recursos financeiros de curtíssimo prazo, 
para dentro e para fora do país, que com tanta frequência acontece depois que a liberalização do 
mercado de capital deixa uma devastação no seu rastro... Mesmo aqueles países que tiveram algum 
desenvolvimento limitado viram os benefícios ser acumulados pelos prósperos, os ricos e sobretudo 
para os muito ricos”. 
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DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 
 
“Embora seja difícil identificar a origem do endividamento público, há evidências da existência do 
crédito público já nos tempos da Grécia Antiga. Baleeiro (1976) cita um estudo de Xenofonte sobre 
as rendas de Atenas em que são mencionados empréstimos para barcos de guerra de propriedade 
pública. Com o renascimento comercial dos séculos XI e XII, foram introduzidos novos hábitos de 
consumo de artigos de luxo influenciando o comportamento da nobreza, dos príncipes e dos reis. 
Os superávits financeiros, bastante comuns à época, foram sendo substituídos por seguidos déficits, 
por conta do aumento de despesas sem correspondente aumento de receitas. Como o aumento de 
impostos e a emissão de moeda eram considerados soluções difíceis ou indesejadas naquele 
período, passou-se a contar com empréstimos junto aos mercadores ricos da época para o 
financiamento de despesas ordinárias e emergenciais, tais como aquelas associadas a guerras. 
A desvinculação entre o patrimônio do monarca e o Tesouro Público ocorreu a partir do século 
XVII, constituindo marco importante para a maior utilização do crédito público como meio de 
financiamento de despesas do governo.” (Silva et al., 2009) 
 
Laurentino Gomes (2014) lembra que “Luís XIV, o Rei Sol, era o mais exuberante de todos os 
monarcas da época. Governou por 54 anos e ficou conhecido pela frase ‘O estado sou eu’. 
Envolveu-se em guerras intermináveis e, ao final de seu governo, a Monarquia francesa estava 
quebrada. A dívida do estado equivalia a dezesseis vezes todo o orçamento do governo francês. A 
corte de Versalhes sustentava mais de 200 mil pessoas. Esses problemas agravaram-se mais tarde, 
já sob o governo de Luís XVI, com o envolvimento da França na Guerra da Independência 
americana. O fornecimento de armas e dinheiro para os exércitos do general e primeiro presidente 
americano George Washington foi fundamental para a expulsão dos ingleses dos Estados Unidos, 
mas deixou a França financeiramente arruinada. [Para] cobrir suas despesas, a Monarquia teve 
de aumentar impostos, gerando o descontentamento da burguesia, como era conhecida a 
emergente classe dos comerciantes e profissionais autônomos que enriqueciam sem depender 
diretamente dos benefícios do rei. O resultado da combinação de má gestão das finanças públicas 
com falta de liberdades individuais foi a Revolução Francesa de 1789.” 
 
No Brasil, nossos problemas começaram em 1808, quando foi necessário obter um empréstimo da 
Inglaterra, no valor de 600 mil libras esterlinas para cobrir as despesas da viagem e os primeiros 
gastos da corte no Rio de Janeiro (um pedaço da dívida de 2 milhões de libras esterlinas que o 
Brasil herdaria de Portugal depois da Independência). Conforme Laurentino Gomes em seus livros 
sobre a História do Brasil, tivemos muitos gastos com guerras, sejam com vizinhos (em disputas por 
terras e fronteiras), sejam internas (para manter a ordem e a união).  
 
Segundo o relatório “Estatísticas históricas do Brasil: séries econômicas, demográficas e sociais de 
1950 a 1988”, publicado pelo IBGE (1990), a evolução histórica do resultado entre receitas e 
despesas da União se deu assim: 
- entre 1927 a 1929 houve superávit; 
- houve déficit até 1947 (com picos em 1932, 1942, 1946) e depois houve superávit; 
- o déficit voltou a partir de 1949 até 1951, com novo período posterior de superávit; 
- de novo houve déficit de 1953 a 1967; 
- houve superávit até 1987. 
 
Conforme Giambiagi e Além (2011), a dívida interna foi reforçada a partir do final dos anos 1970, 
com o segundo choque do petróleo e o forte aumento das taxas de juros internacionais: “quanto 
maior o preço externo do barril de petróleo, maior tende a ser a inflação doméstica, em um regime 
de economia indexada.” Este foi o processo de “crescimento com endividamento” (growth-cum-
debt) cuja conta veio a ser paga com a crise dos anos 1980. 
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Segundo Giambiagi e Além (2011), na década de 1980, “a dívida externa era predominantemente 
pública, mas o superávit comercial era privado. Após a crise da dívida externa iniciada em 1982, o 
governo assumiu uma parte importante da dívida externa que originariamente tinha sido privada – 
processo esse conhecido no debate da época como ‘estatização da dívida externa’... A combinação 
das diversas questões tratadas nesta seção – impacto da crise externa; falta de empenho das 
autoridades em combater o déficit, em alguns períodos; fragilidade política do governo; e efeitos 
da nova Constituição – gerou uma significativa deterioração da situação fiscal entre 1984 e 1989, 
tendo o déficit operacional passado de 3,2% do PIB, em média, durante 1983/1984, para uma 
média de 5,9% do PIB, em 1988/1989... Na segunda metade da década houve uma combinação de 
baixos níveis de arrecadação com um aumento significativo do gasto público. A receita tributária 
manteve-se relativamente constante quando a comparação é feita entre os dados de 1981/1985 e os 
de 1986/1990, devido aos altos níveis de receita propiciados pelo Plano Collor I em 1990. Quando 
se comparam os dados de receita das contas nacionais de 1983/1984 com os de 1988/1989, porém, 
nota-se que houve uma queda da carga tributária, de 25,6% do PIB no primeiro período, para 
23,6% do PIB no segundo. Ao mesmo tempo, o consumo corrente do governo, também pelas contas 
nacionais, passou de 9,8% do PIB para 14,5% do PIB no mesmo intervalo de tempo. Esse processo 
foi acompanhado de uma pequena queda da soma das transferências de assistência e previdência e 
das despesas de subsídios – que não formam parte do consumo do governo – de 11,1% do PIB para 
9,6% do PIB, também entre 1983/1984 e 1988/1989.” 
 
Giambiagi e Além (2011) resumem as causas principais do incremento do gasto público do governo 
central entre 1994 e 1998:  
a) O aumento das transferências a estados e municípios, diretamente  relacionado com a maior 
receita (0,4% do PIB); 
b) O aumento do gasto de benefícios previdenciários do INSS (0,6% do PIB); 
c) O aumento das “outras despesas de custeio e capital” (OCC) (1,1% do PIB). 
 
Conforme Giambiagi e Além (2011) ainda, “no final de 1989, a dívida interna líquida do governo 
central era de 8,1% do PIB e a dívida líquida total do setor público era de 40,2% do PIB.” A dívida 
interna líquida do governo central caiu para apenas 6,7% do PIB e a dívida líquida total do setor 
público para 30% do PIB no final de 1994. No final de 1998, tais percentuais tinham aumentado 
para 19,4% e 38,9% do PIB, respectivamente. O ano de 1999 foi o ano em que houve austeridade 
fiscal. Entretanto, “após o lançamento do Plano Real, o déficit público brasileiro em um ou outro 
ano chegou a ser de 7% do PIB e a dívida pública escalou até mais de 60% do PIB... O aumento da 
dívida pública foi o denominador comum aos 8 anos do Governo FHC. A elevação sistemática da 
variável ano após ano fez com que ela, que no começo do Plano Real era da ordem de 30% do PIB, 
ultrapassasse os 60% do PIB 8 anos depois.” 
 
Já no Governo Lula, conforme Giambiagi e Além (2011), “beneficiado por uma combinação 
excepcional de fatores externos – abundância de liquidez internacional, forte ciclo de expansão da 
economia mundial, preços das commodities historicamente elevados e taxas de juros externas 
baixas –, trouxe uma série de melhoras importantes no campo macroeconômico, com uma sensível 
redução da dependência externa; uma queda consistente da inflação; e uma redução, suave mas 
persistente, do endividamento público expresso como proporção do PIB... Passou-se de um déficit 
nominal da ordem de 5% do PIB em 2003, para uma média em torno de 3% do PIB no segundo 
Governo Lula. É importante lembrar que um teto de déficit de 3% do PIB tinha sido a condição de 
elegibilidade mais importante para um país europeu poder ser parte da área do euro, o que 
significa que, se o Brasil ficasse do outro lado do Atlântico, teria todas as condições de ser parte 
do seleto clube que adotou essa moeda.” 
 
Constantino (2012) acredita que, “durante a década de 1980, os governos utilizaram seus bancos 
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para indiretamente financiar seus déficits públicos... Os governos estaduais também usaram seus 
bancos para expandir o crédito e as agências em locais distantes, aumentando a influência política 
de seus controladores.” Giambiagi e Além (2011) complementam: “os bancos estaduais tinham se 
convertido na prática em verdadeiras Casas da Moeda, sem maior controle por parte das 
autoridades federais... A crise das finanças de estados e municípios foi, principalmente, uma crise 
dos estados. Os municípios, como têm menos alternativas para se endividar, têm uma dívida 
modesta e enfrentam na prática, na maioria dos casos, uma restrição de crédito que os obriga a 
limitar sua despesa de caixa ao tamanho da receita, embora em alguns casos ocorram 
desequilíbrios que se traduzem em atrasos no pagamento ao funcionalismo. Já no caso dos estados, 
as maiores facilidades de financiamento – somadas à força dos governadores – permitiram no 
Brasil, historicamente, a existência de déficits muito maiores do que os dos municípios.” 
 
Silva e Siqueira (2013) acreditam que o “gasto público no Brasil cresceu substancialmente nos 
últimos vinte anos. Entre 1991 e 2011, o gasto primário do governo federal – inclusive 
transferências a estados e municípios – aumentou em torno de 7,5 pontos percentuais (p.p.) do 
produto interno bruto (PIB), passando de aproximadamente 14% para 21,5% do PIB. Alguns 
analistas têm observado que, não por acaso, este processo de forte expansão do gasto 
governamental coincide com o período que se seguiu à redemocratização do Estado brasileiro... A 
relação entre sufrágio universal e gasto público já era discutida na literatura de finanças públicas 
no século XIX. Alguns economistas e cientistas políticos argumentavam que o voto popular 
aumentaria as pressões políticas por gastos públicos (sociais) mais extensivos e intensivos, o que 
teria como consequência elevação do montante de tributos. Assim, em uma democracia, espera-se 
que a pressão política exercida pela demanda de bens públicos seja mais forte.” 
 
De forma geral, a dívida vem do aumento de gastos públicos, que acabam ultrapassando as receitas. 
Giambiagi e Além (2011) lembram que “as contas nacionais indicam que o governo é responsável 
por aproximadamente 15% do emprego e o seu consumo corrente por 20% do PIB.”  
 
 
Silva e Siqueira (2013) fizeram um estudo tentando entender a origem do aumento dos gastos 
públicos. Uma das hipóteses é a chamada “ilusão fiscal associada à baixa visibilidade da 
tributação”. Eles encontraram evidências de que, quanto maior a proporção do imposto de renda 
(“mais visível”) no total de tributos arrecadados pelo governo federal, menor o gasto do governo 
federal, o que confirma a hipótese de que existe ilusão fiscal na demanda por gasto público federal.  
 
Por outro lado, há a teoria do economista alemão Adolph Wagner, conhecida como lei de Wagner 
ou Lei dos Dispêndios Públicos Crescentes. Segundo esta lei, a participação do gasto público na 
renda nacional cresce com o desenvolvimento econômico. Isto porque o crescimento da renda real 
gera aumento ainda maior na demanda por bens e serviços públicos. Este hipótese é complementada 
pela teoria do eleitor mediano, que diz que, “quando o governo é eleito pelo voto da maioria, a 
competição entre partidos políticos resulta na eleição de um candidato cujo plano de governo 
coincide com as preferências do eleitor mediano. Como este tende a demandar mais proteção do 
Estado e serviços básicos, a exemplo de saúde, educação e assistência social, a teoria do eleitor 
mediano prevê que a escolha democrática eleva o nível de gasto público.” (Silva e Siqueira, 2013). 
 
Giambiagi e Além (2011) complementam: “a crescente complexidade dos sistemas econômicos no 
mundo como um todo tem levado a um aumento da atuação do governo, que tem se refletido no 
aumento da participação dos gastos do setor público ao longo do tempo. A percentagem dos gastos 
públicos sobre o PIB passou de uma média internacional, no grupo de países mais desenvolvidos 
do mundo, de cerca de 11% no final do século XIX, para algo em torno de 46% em 1996.” 
 
O chamado “populismo” também faz aumentar a dívida pública quando governos cortam impostos.  
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Frieden (2008) lembra o caso nos EUA: “Os presidentes Reagan e Bush aumentaram a dívida do 
governo federal de menos de US$ 1 trilhão para mais de US$ 4 trilhões em 12 anos. Eles mais que 
dobraram a dívida federal por pessoa, um índice que vinha diminuindo ao longo de todo o período 
pós-guerra. Eles também dobraram a dívida federal como percentual do PIB, de 33% em 1981 
para 66% em 1993. O que mais contribuiu para isso foram os cortes de impostos, que mesmo 
depois de revertidos seguidamente deixaram o governo federal com cerca de US$ 100 bilhões a 
menos a cada ano, em relação ao cenário anterior... Os déficits da era Reagan-Bush tiveram raízes 
políticas claras. As reduções de impostos eram imensamente populares entre os eleitores ricos e de 
classe média alta, cuja lealdade era disputada ferrenhamente por democratas e republicanos. O 
aumento dos gastos militares também era popular, tanto entre os membros das instituições 
políticas que mais enfatizavam a segurança, quanto entre as partes do país e da economia que 
dependiam fortemente dos gastos com defesa.” 
 
Os gastos públicos são necessários. Primeiro para defesa do país. Giambiagi e Além (2011) contam 
que “o esforço de guerra [gastos militares] foi um dos determinantes mais importantes, 
historicamente, da expansão do gasto público no mundo.”  
 
Piketty (2014) lembra que a dívida interna do Reino Unido cresceu muito para financiar as 
participações em guerras. “Em duas ocasiões, devido às guerras napoleônicas, e depois por causa da 
Segunda Guerra Mundial, a dívida pública britânica alcançou níveis muito elevados, em torno de 
200% do PIB, por vezes até pouco mais do que isso. É interessante notar que o Reino Unido foi o 
país que chegou aos níveis mais altos e persistentes de dívida pública, mas que jamais declarou 
moratória. Um fato explica o outro: embora não tenha declarado moratórias — seja diretamente 
pelo repúdio puro e simples da dívida, seja indiretamente por uma inflação vultosa —, foi preciso 
muito tempo para que o país pudesse se livrar de uma dívida tão elevada.” 
 
Depois, os gastos públicos aumentam porque a população também cresce e com isto são necessários 
mais recursos para atender a sociedade, não só oferecendo serviços públicos mas para administrar 
os recursos recebidos. Giambiagi e Além (2011) lembram que de 1950 a 1980, “o percentual da 
população brasileira urbana passou de 36% para 68% da população total. Da mesma forma que 
tinha ocorrido anteriormente nos países mais avançados no processo de industrialização, isso 
acarretou uma grande mudança na demanda por gasto público da sociedade.” 
 
Além disto, o governo precisa estimular a economia. Em capítulo futuro, discutiremos com calma o 
papel do governo, refletindo sobre as vantagens e desvantagens desta influência no mercado. Neste 
capítulo futuro, lembraremos de casos históricos, desde a construção das pirâmides no Egito 
passando pela grande depressão dos anos 1930, onde o governo teve papel primordial na economia 
de um país.  
 
O problema de estimular a economia com a dívida em épocas de recessão é que a conta fica para 
governos futuros e também para a sociedade que virá (Ferguson, 2013). Um exemplo é o gasto com 
previdência. Segundo Ferguson (2013), há “uma enorme cobrança por parte da geração atualmente 
aposentada, ou prestes a se aposentar, sobre seus filhos e netos, que são obrigados, pela lei atual, 
a obter o dinheiro no futuro, submetendo-se a aumentos substanciais em tributação ou a cortes 
drásticos em outras formas de gasto público... Políticos que defendem o corte de gastos quase 
sempre esbarram na oposição bem organizada de um desses grupos, ou de ambos: os que recebem 
salários do setor público e os que recebem benefícios do governo.” 
 
Conforme Giambiagi e Além (2011), “o que não pode crescer sempre é a relação dívida/ PIB, pois 
em algum momento o credor pode perceber que a dívida é impagável, negar-se a conceder novos 
créditos ao governo e provocar a falência deste – e talvez de si próprio, por ter no ativo papeis que 
podem não valer nada, da noite para o dia. Os países mais avançados, em alguns casos com uma 
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dívida maior do que a brasileira, costumam ter um mercado de títulos públicos suficientemente 
desenvolvido, combinado com uma longa tradição de estabilidade, que lhes permite ter uma 
proporção elevada da sua dívida na forma de papeis de longo prazo de maturação. Tão ou mais 
importante do que o tamanho relativo da dívida pública, para avaliar as condições de um país, é 
saber a estrutura da mesma de acordo com o prazo de vencimento e a taxa de juros média que o 
governo paga pelos seus títulos.” 
 

- Dívida pública em alguns países 
 
“No início do século XX, a despesa pública, como percentagem do produto nacional bruto, era 
tipicamente cerca de 10%, na maioria das democracias ocidentais. Agora é cerca de 50%. Assim, 
por seis meses do ano, as pessoas se tornaram servos do estado.” (Karsten, 2013) 
 
Conforme Cardoso Jr. (2011), o peso do gasto público em alguns países (como % do PIB) é 
apresentado na Tabela 21. Pode-se ver que todos os países tiveram aumento, seguindo a Lei de 
Wagner (discutida mais adiante no capítulo sobre funcionalismo público), até mesmo os EUA, país 
mais liberal e com menor viés social. O Reino Unido parece ter estagnado (pelo menos com dados 
até 1996). Os EUA podem ter subido seu percentual na década de 1930 devido aos estímulos 
keynesianos do governo à sua economia. É interessante ver que a Alemanha, mesmo envolvida nas 
duas guerras como protagonista continuou crescendo seu percentual de gastos públicos 
(provavelmente por investimentos militares).  
 
 

Tabela 21: Peso do gasto público em alguns países (como % do PIB): 

A = final do século XIX (por volta de 1870) 
B = antes da 1ª Guerra Mundial (por volta de 1913) 
C = entre guerras (por volta de 1920) 
D = após a 2ª guerra (por volta de 1937) 
  A B C D 1960 1980 1996 
França  12,6 17,0 27,6 29,0 34,6 46,1 54,7 
Alemanha 10,0 14,8 25,0 42,4 32,4 47,9 49,7 
Reino Unido 9,4 12,7 26,2 30,0 32,2 43,0 42,3 
EUA  3,9 1,8 7,0 8,6 27,0 31,8 36,7 
 
 
 
A Tabela 22 apresenta a dívida pública em alguns países. O dado a ressaltar é a dívida como 
percentual do PIB. Nos EUA, ela é de mais de 100%. No Japão, é de quase 2,5 vezes o valor de seu 
PIB. Na zona do Euro, o percentual também se aproxima de 100%. 
 

Tabela 22: Dívida pública em alguns países 
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Fonte: FMI 
http://www.bcb.gov.br/?INDECO 
 
Veja a seguir a dívida pública de alguns países como percentual do PIB (dados de 2014 quando não 
indicado): (Fonte: http://www.tradingeconomics.com/) 
Portugal 129% (2015) 
Espanha 100% (2015) 
França 96,2% (2015) 
Reino Unido 88.6% (2015) 
Alemanha 71,6% (2015) 
Suécia 44% (2015) 
China 41,6%  
Suíça 34% 
Turquia 33,2% 
Hong Kong 32% 
México 30,7% 
Rússia 18%  
 

Indicado res 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1/ 2015 1/ 2016 1/

1. Estados Unidos

    PIB  real - 2,8   2,5   1,6   2,3   2,2   2,4   3,1   3,1  

    Taxa de inflação-preços ao consumidor - 0,3   1,6   3,1   2,1   1,5   1,6   0,1   1,5  

    Deflato r do  PIB  0,8   1,2   2,1   1,8   1,5   1,5   0,9   1,5  

    Resultado nominal e dívida do Governo Geral2/

         Saldo (% do PIB) - 13,5  - 11,3  - 9,9  - 8,6  - 5,8  - 5,3  - 4,2  - 3,9  

         Dívida líquida (% do PIB)  62,1   69,5   76,1   79,2   79,5   79,7   80,4   80,7  

         Dívida bruta (% do  PIB)  86,0   94,8   99,1   102,4   103,4   104,8   105,1   104,9  

    Conta co rrente  (US$ bilhões)3/ - 380,8  - 443,9  - 459,3  - 460,8  - 400,3  - 410,6  - 410,2  - 454,6  

    Conta co rrente  (% do PIB)3/ - 2,6  - 3,0  - 3,0  - 2,9  - 2,4  - 2,4  - 2,3  - 2,4  

2. Japão

    PIB  real - 5,5   4,7  - 0,5   1,8   1,6  - 0,1   1,0   1,2  

    Taxa de inflação-preços ao consumidor - 1,3  - 0,7  - 0,3   0,0   0,4   2,7   1,0   0,9  

    Deflato r do  PIB - 0,5  - 2,2  - 1,9  - 0,9  - 0,5   1,7   1,6   0,5  

    Resultado nominal e dívida do Governo Geral2/

         Saldo (% do PIB) - 10,4  - 9,3  - 9,8  - 8,8  - 8,5  - 7,7  - 6,2  - 5,0  

         Dívida líquida (% do PIB)  106,2   113,1   127,3   129,1   122,9   127,3   129,6   131,9  

         Dívida bruta (% do  PIB)  210,3   216,0   229,8   236,8   242,6   246,4   246,1   247,0  

    Conta co rrente  (US$ bilhões)3/  145,3   217,6   126,5   58,7   33,6   24,3   81,6   85,2  

    Conta co rrente  (% do PIB)3/  2,9   4,0   2,1   1,0   0,7   0,5   1,9   2,0  

3. Á rea do Euro

    PIB  real - 4,5   2,0   1,6  - 0,8  - 0,5   0,9   1,5   1,7  

    Taxa de inflação-preços ao consumidor  0,3   1,6   2,7   2,5   1,3   0,4   0,1   1,0  

    Deflato r do  PIB  1,0   0,7   1,1   1,3   1,3   0,9   1,0   0,9  

    Resultado nominal e dívida do Governo Geral2/

         Saldo (% do PIB) - 6,2  - 6,1  - 4,1  - 3,6  - 2,9  - 2,7  - 2,3  - 1,7  

         Dívida líquida (% do PIB)  52,8   56,4   58,5   66,7   69,0   69,8   69,8   69,2  

         Dívida bruta (% do  PIB)  78,4   83,9   86,5   91,1   93,4   94,0   93,5   92,4  

    Conta co rrente  (US$ bilhões)3/ - 30,3  - 3,7  - 9,6   194,2   284,3   313,0   388,3   371,1  

    Conta co rrente  (% do PIB)3/ - 0,2   0,0  - 0,1   1,5   2,2   2,3   3,3   3,1  
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A dívida interna dos EUA estava em 18,6 trilhões de dólares em 2014, uma vez que é um dos 
maiores compradores. Isto representa 104% do seu PIB. No mesmo ano, a dívida interna do Japão 
estava em 12 trilhões de dólares (a maior do mundo), representando 243% do seu PIB. Mas isto não 
seria um problema porque os japoneses poupam muito e os títulos do governo japonês estão 
majoritariamente nas mãos de cidadãos japoneses. Seria, portanto, uma dívida essencialmente 
interna (http://www.mises.org.br/ArticlePrint.aspx?id=1337). Os juros da dívida interna voltam para 
governo porque empresas e cidadãos pagam impostos. Por outro lado, na Espanha por exemplo, 
metade dos títulos do governo espanhol está nas mãos de estrangeiros. 
 
Segundo Niall Ferguson (2013), Grécia, Itália, Irlanda e Portugal também são membros do clube de 
países com dívidas públicas que superam os 100% do PIB. O problema dos países europeus é que 
têm sua moeda atrelada ao Euro e não podem imprimir dinheiro como quiserem (Bagus, 2012). 
 

- Problemas da dívida interna  
 
Conforme Niall Ferguson (2013b), “todos os exemplos [históricos] de colapso ... foram precedidos 
por graves desequilíbrios entre receitas e despesas, além de dificuldades com o financiamento da 
dívida pública.” 
 
A dívida limita os investimentos possíveis de um país, apesar de normalmente ela crescer 
justamente porque um país pega emprestado com bancos ou gasta dinheiro com fornecedores para 
seus investimentos. Muitos países têm feito dívidas internas justamente para melhorarem sua 
infraestrutura, e com isto permitir gerar empregos, empreendimentos, exportações, etc. A dívida 
ajuda a financiar a infraestrutura e o desenvolvimento de um país. Mas não deve vir de gastos 
básicos ou do dia a dia.  
 
Conforme Niall Ferguson (2013), os países estão crescendo pouco porque precisam diminuir suas 
dívidas. “A explicação em voga para a desaceleração ocidental é a ‘desalavancagem’: o doloroso 
processo de reduzir dívidas (ou reequilibrar balanços). Sem dúvida, há poucos precedentes para a 
escala da dívida no Ocidente hoje. Essa é só a segunda vez na história norte-americana que, 
somadas, a dívida pública e a privada excederam 250% do PIB. Em uma pesquisa com 50 países, o 
Instituto Global McKinsey identificou 45 episódios de desalavancagem desde 1930. Em apenas oito 
deles a proporção inicial entre a dívida e o PIB estava acima de 250%, e isso acontece hoje não só 
nos Estados Unidos como também nos principais países anglófonos (incluindo a Austrália e o 
Canadá), em todos os grandes países europeus continentais (incluindo a Alemanha), além do Japão 
e da Coreia do Sul.” 
 
As alternativas, segundo Ferguson (2013) para diminuir a dívida interna: 
1. elevar a taxa de crescimento acima da taxa de juros, graças à inovação tecnológica e (talvez) a 
um uso criterioso do estímulo monetário;  
2. declarar moratória de grande parte da dívida pública e ir à bancarrota para escapar da dívida 
privada; e 
3. livrar-se das dívidas por meio de depreciação monetária e inflação.  
 
Ferguson continua: “Mas nada na teoria econômica predominante pode prever qual dessas três – 
ou qual combinação – um país em particular adotará. Por que a Alemanha pós-1918 tomou o 
caminho da hiperinflação? Por que os Estados Unidos pós-1929 escolheram a moratória da dívida 
privada e a bancarrota?” 
 
Nem todo mundo sai perdendo com a dívida interna de um país. Conforme Piketty (2014), o capital 
privado lucra com a dívida pública. “No século XIX, a dívida rendia muito, o que era uma vantagem 
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para os credores e reforçava a riqueza privada; no século XX, a dívida foi corroída pela inflação e 
os juros eram pagos com uma moeda cujo valor decrescia. Isso de fato permitiu que se 
financiassem os déficits com os recursos daqueles que haviam emprestado dinheiro ao Estado, sem 
ter de aumentar tanto os impostos.” No Reino Unido, “o forte endividamento reforçou o peso da 
riqueza privada na sociedade britânica. Os ingleses que dispunham dos recursos emprestavam ao 
Estado.” 
 

- Como diminuir a dívida interna  
 
As formas para conter o déficit interno da União são: 
a) gastar menos que a arrecadação; 
b) desvalorizar o dinheiro para diminuir a dívida interna; 
c) emitir dinheiro (o que gera inflação); 
d) lançar títulos futuros para pagar as dívidas.  
 
Eis um trecho da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como a Lei de 
Responsabilidade Fiscal-LRF (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm): 
 
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, 
em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da 
receita corrente líquida, a seguir discriminados: 
        I - União: 50% (cinqüenta por cento); 
        II - Estados: 60% (sessenta por cento); 
        III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 
 
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: 
        I - na esfera federal: 
        a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de 
Contas da União; 
        b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 
        c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, destacando-se 3% 
(três por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do 
art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, repartidos de forma 
proporcional à média das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da 
receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da 
publicação desta Lei Complementar;      (Vide Decreto nº 3.917, de 2001) 
        d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União; 
        II - na esfera estadual: 
        a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; 
        b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 
        c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; 
        d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados; 
        III - na esfera municipal: 
        a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando 
houver; 
        b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo. 
        § 1o Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre 
seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita 
corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da 
publicação desta Lei Complementar. 
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Esta lei impede que sejam feitos gastos futuros ou mesmo apropriadas receitas futuras, evitando que 
governos vindouros tenham que pagar a contar por excessos presentes ou no passado. Entretanto, 
ainda são utilizados artifícios para burlar de forma legal esta lei (alguns casos vão parar na justiça). 
 
Napolitano (2014) lembra o caso das ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), “um 
recurso engenhoso e perverso, ao mesmo tempo, na captação de recursos para financiar o déficit 
público. Por um lado, evitavam a emissão de moeda, o que aumentaria a inflação. O governo 
vendia as ORTN, títulos resgatáveis e reajustados conforme a inflação. Por outro, criaram um 
mecanismo de indexação geral dos preços da economia, uma das bases dos ‘gatilhos’ de reajuste 
que alimentariam a estagflação (inflação alta, constante e de longa duração), e que só seria 
desmontado com o Plano Real, em 1994. Naquele contexto, em 1964, deram resultado, permitindo 
o financiamento de mais de 80% do déficit fiscal da União, sem necessidade de fabricar mais 
dinheiro.” 
 
Recentemente, tivemos o caso das “pedaladas fiscais”, estimadas em 40 bilhões de reais em 2015. 
Conforme Leitão (2015), estas manobras vão contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, sancionada 
em 2000, a qual proíbe que um banco público financie o Tesouro. “O governo Dilma ficou devendo 
bilhões aos bancos estatais. Eles pagavam os benefícios sociais e as políticas de incentivo 
econômico e ficavam esperando meses para receber.” 
 
Outra forma de diminuir a dívida pública é através da inflação. Piketty (2014) lembra que “Keynes 
sentiu que a inflação, aceita pelo Reino Unido a contragosto por causa da forte defesa, nos meios 
conservadores, do padrão-ouro de antes de 1914, era a maneira mais simples — ainda que não a 
mais justa — de reduzir o peso do endividamento público e das riquezas do passado.” Piketty 
tabém lembra o caso da Alemanha: “com uma inflação média de 17% por ano entre 1913 e 1950, 
ou seja, preços multiplicados por um fator de trezentos entre essas datas (contra apenas cem na 
França), a Alemanha foi, por excelência, o país que eliminou a sua dívida pública com a inflação 
no século XX.” Por outro lado, “o recurso à inflação foi tão extremo e desestabilizou tão 
violentamente a economia e a sociedade alemãs, sobretudo durante a hiperinflação dos anos 1920, 
que a opinião pública alemã se tornou bastante anti-inflacionista durante esses episódios.” Nos 
EUA também a dívida caiu com a inflação e o crescimento: “acabaram por fazer a dívida pública 
recuar para um nível modesto nos anos 1950-1960, de forma que o patrimônio público líquido era 
positivo em 1970.” 
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INFLAÇÃO E PREÇOS – DESVALORIZAÇÃO DO DINHEIRO 

 
Conforme Versignassi (2011), “os romanos vivem a primeira hiperinflação da história. Os alemães 
batem a marca de 1.000% ao mês. Os húngaros, a de 1.000.000%. Mesmo assim, só existe um Pelé 
no mundo da inflação: o Brasil... Tivemos taxas de inflação de pelo menos dois dígitos em todos os 
anos entre 1953 e 1995. E em seis ocasiões entramos na casa dos quatro dígitos (1.000%).” 
 
Conforme Versignassi (2011), antigamente a essência da desvalorização do dinheiro era que “as 
pessoas acreditavam nas moedas cunhadas pelo governo justamente porque o Estado garantia que 
elas eram de ouro ou de prata puros. [Mas] se o povo confiava nas moedas cunhadas, elas não 
precisariam ser totalmente puras. O que o Estado dissesse que era dinheiro seria aceito como tal. 
Mas como colocar mais dinheiro no mercado? Usando moedas falsas [geralmente, misturando 
outros metais a ouro e prata]”.  
 
Hoje em dia a inflação se dá principalmente pela emissão de dinheiro em papel. E quem faz isto é o 
Banco Central (a Casa da Moeda do Brasil, uma empresa pública, apenas fabrica o papel moeda e a 
moeda metálica, mas a permissão para colocar dinheiro em circulação é responsabilidade do Banco 
Central). Mas as pessoas em geral não tem noção de quanto dinheiro é emitido, muito menos podem 
controlar isto.  
 
Já discutimos no capítulo anterior que países emitem moeda para cobrir seus gastos públicos. O 
Brasil começou isto com a chegada do Rei de Portugal e a criação do Banco do Brasil. E nunca 
mais parou. Também já discutimos antes que a exigência de emitir dinheiro apenas com base no 
ouro disponível foi quebrada.  
 
Por outro lado, a inflação também pode acontecer devido a outras razões que não a emissão de 
dinheiro. O crescimento da inflação e a dificuldade para controlá-la na década de 1980 no Brasil, 
mesmo com tantos planos econômicos, podem ser explicados pelo fenômeno da “inflação inercial”, 
identificada por Bresser Pereira e Nakano (Bresser Pereira, 2010). A inflação inercial acontece 
porque os preços são reajustados bom base na inflação do mês anterior, mesmo não havendo 
necessidade. Este vício, enraizado em todo brasileiro e na maioria dos mecanismos (tanto preços a 
consumidores, quanto impostos e salários), não podia ser quebrado simplesmente por leis definidas 
pelo governo, como foi a tentativa nos principais planos econômicos deste período.  
  
Bresser Pereira e Nakano (2003) identificaram os fatores aceleradores, mantenedores e 
sancionadores da inflação. Os fatores sancionadores da inflação seriam a moeda e o déficit público. 
Bresser Pereira e Nakano acrescentaram ainda um fator político: a inflação elevada exige que a 
quantidade de moeda aumente, e assim os governantes se apercebem disso aumentam o déficit com 
emissões de moeda. 
 
Piketty (2014) lembra que o sistema de preços não tem limites nem moralidade. Este sistema tem 
uma função importante em muitas atividades e pode desestabilizar uma sociedade inteira. O Brasil 
sofreu no período de inflação alta e até hoje tenta se recuperar. Investimentos, tanto de estrangeiros 
quanto de brasileiros, deixaram de ser feitos. Muitos empreendedores e negócios ficaram travados 
ou foram desestimulados porque era quase impossível fazer planejamento naquela época. Não era 
possível fazer estimativas de valores, dificultando qualquer tipo de análise de viabilidade.  
 
Somente com a definição de uma nova moeda, desindexada, o Real, é que se pode acabar com o 
mal da inflação inercial e da hiperinflação. Com a queda da inflação no meio da década de 1990, os 
investidores externos também voltaram (Lacerda, 2010) e o país começou a experimentar a 
estabilidade econômica.  



237 
 

 
Segundo Leite (2011), “existiriam períodos e situações em que uma inflação de baixa intensidade, 
da ordem de 2% a 3%, poderia trazer contribuição positiva. Haveria um patamar (threshold) a 
partir do qual a inflação passa a ter efeito indiscutivelmente negativo. O patamar máximo estaria 
em torno de 1% a 3% nos países desenvolvidos e mais alto, entre 11% e 13%, nos países em 
desenvolvimento.” Em 2015, o Brasil atingiu o patamar máximo para países em desenvolvimento. 
Por isto também, o crescimento do PIB foi negativo em 2015 e com as estimativas permanecem 
negativas com a expectativa de uma inflação, se não de 2 dígitos, muito próxima disto.  
 
 

- O Milagre Alemão contra a inflação 
 
Um dos casos mais célebres e espetaculares de combate à inflação foi na Alemanha pós 2ª Guerra. 
Lá a inflação era tão alta que voltaram ao escambo porque o dinheiro estava totalmente 
desvalorizado e todo dia havia novas desvalorizações. Assim como no Brasil na década de 1980, os 
preços eram reajustados mais de uma vez ao dia.  
 
Segundo um artigo do Instituto Mises (http://www.mises.org.br/ArticlePrint.aspx?id=1419), 
“Ludwig Erhard, que havia sido discípulo de Wilhelm Roepke -- sendo que este havia sido 
discípulo de Ludwig von Mises --, foi nomeado Diretor da Administração Econômica Bizonal”. 
Adepto do livre mercado, ele propôs um ousado plano para o domingo 20 de junho de 1948. O 
plano incluía uma radical reforma monetária (com troca de moeda e redução de 90% da oferta 
monetária) e a total liberação de preços (a “mão invisível”). O incrível é que o controle de preços 
foi feito pela população. Segundo o artigo do Instituto Mises, a economia foi liberada mas não 
houve aumentos. A população ajudou e não houve gente tentando ganhar em cima dos outros, na 
esperteza.  
 
No sábado, 19 de junho, a maioria das lojas estava vazia. Na 2ª-feira, dia 21, como que por milagre, 
as lojas estavam novamente abastecidas. A confiança na moeda e na economia do país foram o 
diferencial que levantou a economia alemã. Os salários também foram liberados. Um ano depois o 
índice de produção havia crescido 143%.  
 
O plano alemão tem algumas semelhanças com o plano Real. Igualmente foi feita em 1994 uma 
troca de moedas. Mas como em outros planos anteriores, desta vez a troca utilizou um referencial (a 
URV) que não estava atrelado a outros índices, o que ocasionava a inflação inercial, e só depois 
então a nova moeda (o Real) entrou em funcionamento. Também não houve tabelamento de preços 
imposto pelo governo. Nos planos anteriores, os tabelamentos não deram certo, mesmo com todo o 
controle. A população preferia pagar ágio e comprar às escondidas para poder ter até mesmo 
produtos básicos como carne (com preços tabelados, comerciantes não queriam vender pelo preço 
de tabela alegando prejuízos).  
 

- Quando a desvalorização da moeda é boa 
 
A desvalorização de uma moeda é ruim para quem importou, porque comprou em moeda 
estrangeira e terá que pagar na mesma moeda mas com um dinheiro nacional (em maior volume 
porque o valor diminuiu). Uma moeda supervalorizada barateia importações mas dificulta 
exportações. Isso faz com que os produtos importados cheguem às lojas mais baratos que os 
nacionais. Stiglitz (2002) lembra que este foi o caso de Moscou em 1992, onde as lojas tinham 
muitos produtos importados mas poucos nacionais.  
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Por outro lado, a desvalorização do dinheiro ajuda os exportadores, porque os preços dos produtos 
nacionais ficam mais baixos no mercado internacional.  
 
Isto quer dizer que, nem sempre a desvalorização é ruim. Recentemente a China manteve sua 
moeda baixa para manter a competitividade e o crescimento do seu PIB.  
 
Além disto, a desvalorização do dólar ajuda a diminuir a dívida em dólar de alguns países. Ferguson 
(2011) lembra que a “desvalorização do dólar tem sido o instrumento que os americanos vêm 
usando periodicamente para reduzir o valor real de suas obrigações internacionais, de modo mais 
espetacular na metade dos anos 1980.” 
 
Também já comentamos no capítulo anterior, sobre a dívida interna: a desvalorização da moeda 
nacional faz diminuir a dívida interna dos governos. Ou seja, a inflação é boa para os governos 
endividados.  
 
A recente máxi-desvalorização do real frente a dólar e euro poderá valorizar os produtos e destinos 
nacionais. 
 

- Inflação em alguns países 
 
Conforme Leite (2011), “após os dois choques dos preços do petróleo dos anos 1970, a inflação 
caiu, em termos mundiais, ao longo das três últimas décadas, até a crise financeira mundial. 
Considerando-se valores medianos em lugar de médios, para evitar influência indesejável de 
extremos, a inflação mundial passou de 9,1% (1980/1990) para 8,5% (1990/2000) e para 4,4% 
(2000/2008). Esse último valor compreende medianas de 7,2% nos países pobres, de 4,7% a 6,6% 
nos grupos de renda média e de 2,3% nos desenvolvidos, variando estas entre 1% e 4%. Nos 
Estados Unidos, desde os choques dos preços do petróleo, a inflação se manteve em torno de 3% 
até a crise de 2008.” 
 
Segundo o site Global Rates (http://pt.global-rates.com/estatisticas-economicas/inflacao/indice-de-
precos-ao-consumidor/ipc/alemanha.aspx), o Índice de Preços ao Consumidor na Alemanha 
atualmente é de 0,375%. O Gráfico 10 apresenta o histórico recente da inflação na Alemanha. 
Desde 1955, a inflação não ultrapassa os 8% anuais.  
 

Gráfico 10: Histórico da inflação na Alemanha 
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Fonte: Global Rates 
http://pt.global-rates.com/estatisticas-economicas/inflacao/indice-de-precos-ao-
consumidor/ipc/alemanha.aspx 
 
 
Na França, segundo o Global Rates, a inflação atual é de 0,039%. O Gráfico 11 apresenta o 
histórico recente da inflação na França. 
 

Gráfico 11: Histórico da inflação na França 

 
Fonte: Global Rates 
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Na China, inflação atual está em 1,87%. O Gráfico 12 apresenta o histórico recente da inflação na 
China.  
 

Gráfico 12: Histórico da inflação na China 

 
Fonte: Global Rates 
 
 
Nos EUA, a inflação atual é de 0,502%. O Gráfico 13 apresenta o histórico recente da inflação nos 
EUA. Pode-se ver que ao final da década de 1970 e início da seguinte a inflação chegou aos 2 
dígitos mas logo foi controlada.  
 

Gráfico 13: Histórico da inflação nos EUA 
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Fonte: Global Rates 
 
 
No Reino Unido, a inflação atual está em 0,078%. O Gráfico 14 apresenta o histórico recente da 
inflação por lá. Pode-se ver que na década de 1970, provavelmente devido à crise do petróleo, o 
índice chegou a mais de 25% ao ano.  
 

Gráfico 14: Histórico da inflação no Reino Unido 

 
Fonte: Global Rates 
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Seguem as taxas anuais de inflação em alguns países emergentes ou em desenvolvimento, segundo 
o Global Rates: 
México: 2,1% 
Turquia 9,5% 
Indonésia 4,1% 
Rússia 12,9% 
Índia 6,3% 
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ENDIVIDAMENTO E POUCA POUPANÇA INTERNA 
  
O índice de endividamento das famílias é calculado levando em conta o número de famílias que 
possuem contas a serem pagas tais como cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, 
carnê de loja, empréstimo pessoal e prestações de carro ou seguro.  
 
Alguns países possuem taxas maiores de endividamento. Por exemplo, Estônia, Espanha, França, 
Portugal, Finlândia, Suécia e Reino Unido já tiveram taxa de 100%. Enquanto que na Dinamarca, 
Irlanda, Chipre, Holanda e Noruega, as dívidas dos cidadãos chegam a 200%. 
 
Em países com economia estável, baixo desemprego e inflação praticamente inexistente, uma taxa 
alta de endividamento não é problema, já que credores sabem que as contas serão pagas e os 
endividados sabem como pagá-las.  
 
O endividamento não é alto quando as taxas de juros são altas também. Isto inibe o consumo a 
crédito. Nestes casos, um bem pode custar o dobro ou mais se for pago em 2 anos. Por outro lado, a 
facilidade de crédito e o baixo risco do tipo de dívida são incentivos para o endividamento.  
 
Alguns especialistas dizem que é preciso ter um certo nível de endividamento. Se todos os 
brasileiros só forem pagar à vista ou mesmo se todas as compras forem feitas de forma lógica sem 
impulso, a economia sucumbe.  
 
O problema é ter alto endividamento com investimentos de curto prazo, geralmente para pagar 
contas atrasadas, o que gera um círculo vicioso e inviabiliza o pagamento mesmo a longo prazo.  
 

- Consumo 
 
O consumo das famílias é um indicador importante, primeiro porque é um dos componentes no 
cálculo do PIB, isto é, se o consumo das famílias for pequeno, o PIB tenderá a ser pequeno (se os 
outros componentes não reverterem a situação). Em segundo lugar, este fator representa o quanto as 
famílias estão gastando, e isto está diretamente relacionado à renda e à produção industrial. Se o 
consumo está baixo, as pessoas provavelmente estão ganhando menos. Se os gastos estão baixos, a 
produção diminuiu e os empregos também. O consumo também reflete a expectativa do povo em 
relação à economia. Como discutiremos mais adiante em outro capítulo, o otimismo é importante 
para a economia de um país.  
 
Para se ter uma comparação com outros países, temos a Tabela 23. Entre os BRICS, pode-se ver a 
China com consumo muito baixo (mesmo nível de Singapura). Índia e Rússia estão com índices 
pouco abaixo do Brasil e a África do Sul está no mesmo nível brasileiro. Entre os MINT, México e 
Nigéria estão com consumo pouco acima do Brasil, o consumo percentual na Turquia é mais alto 
que no Brasil e a Indonésia está mais abaixo que o Brasil. Entre os ricos, EUA e Reino Unido estão 
pouco acima do Brasil e a Alemanha tem um consumo percentual pouco abaixo do Brasil. Japão 
está no mesmo nível brasileiro. Muitos países europeus estão na faixa entre 45 e 55% do PIB. A 
Grécia que enfrenta problemas econômicos tem um índice de consumo de famílias pouco acima do 
índice brasileiro. Chile e Uruguai tem consumo um pouco acima do Brasil. Nosso índice não deve 
ser preocupante haja vista estar bem posicionado nas comparações.  
 
 

Tabela 23: Consumo das famílias nos principais países – como % do PIB 

2011 2012 2013 2014 
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Brasil  60.3 61.7 62.1 62.5 
Canadá 55.4 55.4 55.5 55.8 
Chile  61.0 62.5 63.9 64.2 
China  37.7 36.6 36.0 36.5 
Dinamarca 48.2 48.8 48.8 48.6 
França  55.7 55.7 55.6 55.5 
Alemanha 55.3 55.7 55.4 54.6 
Grécia  69.9 69.9 70.9 70.4 
Hong Kong 63.3 64.6 66.1 66.4 
Índia  57.1 59.1 59.4 59.3  
Indonésia 55.5 56.1 57.2 56.6 
Israel  57.1 55.5 55.5 55.9  
Itália  61.5 61.6 61.0 61.1 
Japão  60.3 60.7 61.1   - 
Coreia do Sul 51.0 51.4 50.9 50.4 
México 67.4 66.2 67.0 67.3  
Holanda 44.9 44.9 44.9 44.7 
Nigéria 65.4 58.4 72.9 70.9 
Rússia  48.4 49.1 51.6 53.0 
Singapura 36.7 38.1 37.7 37.9 
África do Sul 60.0 61.2 61.9 61.2 
Espanha 57.8 58.6 58.0 58.3 
Suécia  46.3 46.5 46.7 46.2  
Suíça  53.9 54.3 54.3 54.2 
Turquia 71.2 70.2 70.8 68.9 
Reino Unido 64.5 65.0 65.0 64.7  
EUA  68.9 68.4 68.6 --- 
Uruguai 66.8 67.2 66.5 67.1 
Fonte: http://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PETC.ZS 
 
 
 
 
Para que se possa entender melhor, a Tabela 24 compara a variação do consumo das famílias entre 
Brasil e alguns países selecionados. O Brasil teve crescimento negativo (ou seja, decréscimo) em 
2015 enquanto EUA, países do Euro e Reino Unido tiveram aumento (Japão teve redução no 2º 
trimestre de 2015). Durante 2014, estes países (incluindo o Brasil), tiveram aumento (a zona do 
Euro com índices menores). O caso do Japão é mais atípico porque teve um grande crescimento no 
início de 2014 (1º trimestre) mas logo em seguida caiu quase o dobro do índice inicial.  
 

Tabela 24: Variação do consumo das famílias (em %) – Brasil x países selecionados 

(4 trimestres de 2014 + 3 primeiros trimestres de 2015) 
   2014/1T 2T 3T 4T 2015/1T 2T 3T 
Estados Unidos  1,3   3,8  3,5  4,3  1,8   3,6  3,0 
Área do Euro  0,1   0,7  1,7  2,1  1,8   1,3  1,7 
Reino Unido   2,5   2,9  2,8  2,3  3,1   3,7  3,0 
Japão    9,6   -17,8  0,0  1,4  1,2   -2,2  1,5 
Brasil    2,9  1,8 0,0  1,4  -2,0   -2,4  -1,5 
Fonte: Banco Central do Brasil (Relatório de Inflação, v.17, n. 4, dezembro de 2015) 
http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/2015/12/ri201512P.pdf 
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- Poupança Interna (ou Poupança Nacional) 
 
Investimentos em infraestrutura no país exigem fontes de financiamento a longo prazo. Conseguir 
este dinheiro em empréstimos gera problemas futuros com juros, como já discutimos antes nos 
capítulos sobre a dívida externa e a dívida interna. A melhor maneira então é utilizar a poupança 
interna de um país, que se constitui da soma de valores da poupança do governo, dos bancos, das 
empresas e das pessoas. A poupança do governo corresponde ao superávit do orçamento 
governamental. Quanto mais o governo poupa, mais recursos sobram para investimentos em 
infraestrutura, educação, segurança, saúde, incentivos a empreendedores, etc. E assim 
consequentemente também maior crescimento econômico. Economistas sugerem que o nível de 
poupança deve igualar o de investimentos. Ou seja, se um país pretende investir 10% do PIB, é 
necessário que haja uma poupança também equivalente a 10% do PIB. O percentual de 
investimentos em infraestrutura será discutido mais adiante. Entretanto, no momento, não existe 
poupança do governo, porque só tivemos déficits nos últimos anos, como já visto em capítulo 
anterior.  

Segundo Leite (2011), “a ideia central do processo de crescimento é reservar parte da renda atual 
para ampliar a capacidade de gerar renda ou outros benefícios no futuro. Nos regimes 
centralizadores, como o da antiga União Soviética ou da China atual, a poupança é 
compulsoriamente definida e destinada pelo Estado. Nos países em que predomina a economia de 
mercado, as pessoas a fazem espontânea e individualmente sob várias formas, cabendo ao Estado, 
em princípio, complementá-la. As empresas deixam de distribuir resultados aos sócios ou 
acionistas e aos dirigentes, promovendo poupança, por essa via. Os governos, que têm o poder de 
cobrar tributos das pessoas e das empresas, podem ter superávits no confronto com as respectivas 
despesas correntes, gerando poupança, embora isso não ocorra com frequência.” 
 
Para aumentar a poupança interna, pode-se reduzir o consumo ou aumentar a renda. Kindleberger 
(1976) fala sobre a conexão entre renda e poupança. Se o povo ganha mais, tende a poupar mais. 
Sobre a renda falaremos em um capítulo posterior. Por outro lado, há o problema do consumo: 
somos uma sociedade que consome muito, como já vimos na seção anterior. Conforme Lacerda 
(2010), a maioria das famílias ganha mal, apenas o suficiente para sobreviver. Então, qualquer 
aumento de renda é deslocado para o consumo.  
 
Para se ter uma comparação com outros países, o Brasil tem uma taxa de poupança semelhante aos 
EUA, mas bem abaixo de Rússia, Índia e China, conforme se pode ver na Tabela 25.  
 

Tabela 25: Taxas de médias de poupança em alguns países (média por período) 

País Taxa de poupança 2011-2014 Taxa de poupança 2015-2016 
Brasil 17,92%    15,56% 
China 49,78%    48,22% 
Índia 31,76%    30,84% 
Rússia 25,73%    23,60% 
EUA 17,29%    18,34% 
Fonte: http://www.institutoliberal.org.br/blog/comparando-gigantes-brasil-russia-china-india-e-
estados-unidos-i/ 
 
 
Conforme dados do Banco Mundial (ver Tabela 26), a grande campeã de poupança é a China (quase 
50% do PIB). Por isto, ela possui muito dinheiro para investir em infraestrutura. O Brasil tem um 
dos mais baixos índices, perdendo para vizinhos da América, México, Austrália, Canadá, França, 
Alemanha, Nigéria, Indonésia, Coreia, etc. O Brasil fica próximo de África do Sul, Japão e EUA, 
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mas vence Reino Unido e Turquia. Como se pode ver, a Grécia tem problemas atualmente talvez 
pelo baixo nível de poupança (o menor desta lista).  
 
 

Tabela 26: Taxa de poupança em países selecionados como % do PIB 

  2011 2012 2013 2014 
Brasil  21.0 19.0 18.4 17.3 
Argentina 21.3 18.8 18.5 19.8  
Austrália 28.2 28.2 27.2 26.7 
África do Sul 20.0 18.8 17.8 18.5 
Canadá 22.9 23.0 22.9 23.1 
Chile  26.9 25.3 23.6 22.9  
China  49.2 50.1 50.4 49.9  
Colômbia 22.7 22.1 21.6 20.6  
Dinamarca 25.0 24.3 24.5 24.8  
França  20.6 20.5 20.4 20.3 
Alemanha 26.0 25.3 25.4 26.0  
Grécia  8.3 8.4 8.7 9.7 
Hong Kong  28.0 26.4 24.6 24.0  
Índia  31.7 29.9 29.3 29.3  
Indonésia 35.5 34.7 33.3 33.9 
Israel  20.9 22.3 22.0 21.6  
Itália  18.9 18.8 19.4 19.4  
Japão  19.3 18.9 18.3 --- 
Coreia do Sul 34.5 33.8 34.1 34.5 
México 21.0 22.0 20.8 20.5 
Holanda 29.1 28.8 29.0 29.5  
Nigéria 26.1 33.4 20.0 21.7 
Rússia  33.5 32.1 28.7 27.5  
Suécia  28.5 27.5 27.0 27.4  
Suíça  35.3 34.7 34.7 34.8 
Turquia 14.9 15.0 14.1 15.8 
Reino Unido 14.5 14.2 14.9 15.6  
EUA  14.8 15.8 16.4 ---  
Uruguai 20.4 19.6 20.0 19.2  
Fonte: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDS.TOTL.ZS 
 
 
Conforme Ferguson (2009), “as famílias chinesas pouparam uma proporção extraordinariamente 
alta das suas rendas crescentes, num contraste marcado com os americanos, que nos anos recentes 
quase nada pouparam. As corporações chinesas poupam uma proporção ainda maior dos seus 
elevados lucros. Apoupança é tão abundante que, pela primeira vez em séculos, a direção do fluxo 
de capital agora não é mais do Oeste para o Leste, mas do Oriente para o Ocidente. E é um fluxo 
poderoso. Em 2007, os Estados Unidos precisaram de cerca de US$ 800 bilhões de empréstimos do 
resto do mundo; mais de US$ 4 bilhões para cada dia de trabalho. A China, pelo contrário, 
administra uma conta corrente com reservas de US$ 262 bilhões, equivalente a mais de um quarto 
do deficit americano. E uma proporção extraordinariamente grande daquelas reservas acabou 
sendo emprestada para os Estados Unidos. Com efeito, a República Popular da China se tornou o 
banqueiro dos Estados Unidos da América.” 
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Ferguson (2011) complementa: “A crescente importância do consumo pessoal no crescimento 
econômico americano foi um dos processos que mais chamam a atenção das últimas quatro 
décadas. Como porcentagem do PIB, ele cresceu de cerca de 62% nos anos 1960 para quase 70% 
em 2002. O corolário disso foi o declínio na poupança: a taxa de poupança pessoal caiu de uma 
média de 9% de 1959 a 1992 para pouco mais de 4% nos onze anos seguintes. A dívida no setor de 
crédito para consumidores subiu de 44% do PIB nos anos 1960 e 1970 para 78% em 2002.” 
 
Mas até aqui eu estava falando da poupança privada, das famílias brasileiras. Mas a poupança 
interna também é feita do que o governo poupa. Entretanto, como já vimos e dissemos antes, os 
últimos anos foram de déficit nas contas do governo. Para fechar com um número, o consumo do 
Governo em 2015 foi de 1.192,4 bilhões de reais 
(http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=3111). 
 
 

- Taxa de Investimento  
 
A taxa de investimento de um país é o resultado da relação entre o valor corrente da formação bruta 
de capital fixo e o valor corrente do produto interno bruto. É uma medida da capacidade produtiva 
da economia. O índice de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) mede o quanto as empresas 
aumentaram os seus bens de capital, ou seja, aqueles bens que servem para produzir outros bens 
(basicamente máquinas, equipamentos e material de construção).  
 
Para efeitos de comparação, a Tabela 27 apresenta a taxa média de investimento em alguns países. 
Neste grupo, o Brasil só ganha da Rússia.  
 

Tabela 27: Taxa de investimento em alguns países – média por período 

País Taxa de Investimento 2011-2014 Taxa de Investimento 2015-2016 
Brasil 20,80%    19,10% 
China 47,68%    45,04% 
Índia 34,80%    32,27% 
Rússia 22,38%    17,78% 
EUA 19,20%    20,67% 
Fonte: http://www.institutoliberal.org.br/blog/comparando-gigantes-brasil-russia-china-india-e-
estados-unidos-i/ 
 
A China tem taxa de investimento de 46,7%, enquanto a taxa de investimento média do mundo é de 
24,03% e a taxa de investimento mediana é de 22,76% (http://www.institutoliberal.org.br/blog/taxa-
de-investimento-no-brasil-e-no-mundo-onde-esta-o-bndes/). 
 
 

- Poupança interna é necessária para financiar crescimento 
 
A poupança interna é também importante para momentos de crise num país. Conforme Lacerda 
(2010), “países que puderam sustentar investimentos superiores a 30% do PIB, como foi o caso do 
Japão e dos Tigres Asiáticos, antes da crise de 1997, apoiaram-se na taxa de poupança interna.” 
 
A queda nas taxas de poupança e investimento (conforme se pode ver na Tabela 28, com dados 
daquele mesmo autor) é apontada por Bresser Pereira (2015) como causa para a estagnação 
econômica do Brasil nas últimas décadas. Na década de 1980, o investimento cresceu porque houve 
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crescimento com empréstimos externos. Mas a poupança do governo neste período caiu porque as 
empresas estatais diminuíram seus lucros porque os preços precisavam ser controlados para que a 
inflação não subisse muito.  
 

Tabela 28: Taxa de poupança do Governo e taxa de investimento – média no período (% do PIB) 

 Poupança Investimento 

Anos 1970 3,9 21,4 

Anos 1980 -1,5 22,1 

Anos 1990 -0,8 18,2 

Anos 2000 -2,8 17,1 

Fonte: Bresser Pereira, 2015 
 
 
No Brasil, tivemos poupança forçada com o confisco no Governo Collor, mas até hoje temos outro 
tipo que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), uma contribuição de empregadores e 
empregados como percentual do salário. Conforme Napolitano (2014), o FGTS foi criado em 1966  
para gerar recursos ao sistema habitacional, funcionando como uma poupança compulsória que 
incidia sobre o salário dos trabalhadores na ativa. O FGTS também serviu para flexibilizar “a 
relação entre empregadores e empregados, facilitando a demissão em caso de ajustes e 
sazonalidades da economia, demanda fundamental do patronato.” O acesso aos recursos é 
dificultado por uma série de restrições. Recentemente, trabalhadores puderam usar parte do seu 
saldo no FGTS para investir em ações da Petrobrás, principalmente para financiar investimentos no 
pré-sal.  
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DESIGUALDADE E POBREZA 
 
Segundo uma teoria de Simon Kuznets, a relação entre desigualdade (eixo y) e crescimento 
econômico (eixo x) é uma curva em U invertido, como mostrado na Figura 3. Isto significa que, 
com crescimento menor há menos desigualdade, mas depois, quando a economia cresce, a 
desigualdade vai aumentando até um limiar, de onde então começa a cair com mais crescimento 
econômico (Kuznets, 1955).  
 

Figura 3: Curva de Kuznets (Desigualdade X Crescimento Econômico) 

 
 
Segundo os artigos dos links abaixo, a Curva de Kuznets realmente acontece no Brasil, em algumas 
regiões e épocas. 
http://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/1330/1123 
http://www.ceaee.ibmecmg.br/wp/wp33.pdf 
http://www.anpec.org.br/revista/vol12/vol12n1p149_165.pdf 
 
Já um estudo recente feito por 3 economistas do FMI (confirmando o que outros economistas já 
diziam) concluiu que países mais desiguais tendem, no longo prazo, a ter taxas de crescimento 
menores (os menos desiguais registram uma elevação maior do PIB).  
(http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1067/noticias/por-que-e-tao-desigual) 
 
O indicador mais utilizado por economistas e sociólogos para medir a desigualdade dentro de um 
país é o Índice de Gini. Ele mede o grau de desigualdade na distribuição da renda domiciliar per 
capita entre os indivíduos. Seu valor varia de 0, representando a igualdade perfeita (quando as 
rendas de todos os indivíduos têm o mesmo valor), até 1, representando a desigualdade absoluta ou 
máxima (quando apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros 
indivíduos é nula). 
 
Segundo relatório da ONU (“Democracia na América Latina”), um coeficiente de Gini entre 0,25 e 
0,35 pode ser considerado como uma distribuição “razoável” e um coeficiente de Gini acima 0,55 
representa uma desigualdade extrema. 
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- Redução da Pobreza 
 
Conforme Diamandis e Kotler (2012), “a pobreza absoluta mede o número de pessoas que vivem 
abaixo de certo limite de renda. A pobreza relativa compara a renda de um indivíduo com a renda 
média da economia inteira... Em 2008 o Banco Mundial revisou sua linha da pobreza internacional 
– um indicador da pobreza absoluta empregado de longa data – mudando-a de ‘aqueles que vivem 
com menos de US$ 1 diário’ para ‘aqueles que vivem com menos de US$ 1,25 dólar diário’.” 
 
 
Estes indicadores são questionáveis porque as regras que definem a linha de pobreza ou limites de 
classes sociais mudam constantemente e geram discussões filosóficas como por exemplo a partir de 
que valor de renda deixa-se a pobreza ou se entra na classe média.  
 
Conforme Leite (2011), a “pobreza tem sido definida pela proporção da população que vive abaixo 
de certa ‘linha de pobreza’, arbitrariamente fixada para fins de comparações internacionais em 
USS1,25 per capita por dia. Na maioria dos países desenvolvidos, a pobreza teve drástica redução, 
com menos de 2% da população abaixo dessa linha. O Brasil ainda está acima, com 5%. O 
extremo negativo se encontra na África, onde alcança até 40%.” 
 
 
Segundo artigo da Revista Exame, “a extrema pobreza na América Latina caiu pela metade desde o 
início do milênio: de 25% para 12,3%. O ganho foi concentrado na América do Sul e nas áreas 
urbanas... 68% da redução da pobreza entre 2003 e 2012 foi resultado do crescimento econômico, 
e os restantes 32% vieram através do declínio da desigualdade. Isso significa que, de forma geral, 
a renda dos 40% mais pobres cresceu mais rápido do que a renda média e que os ganhos do 
trabalho foram os principais responsáveis, mais do que os programas de transferência e as 
pensões. Ainda assim, o Brasil foi um dos três países latino-americanos que conseguiram produzir 
um impacto maior na diminuição da desigualdade através da política fiscal, junto com México e 
Uruguai.” 
(http://exame.abril.com.br/economia/noticias/ir-diminui-desigualdade-e-impostos-indiretos-a-
aumentam) 
 
 

- Determinantes para a desigualdade 
 
Já comentamos que os ciclos econômicos dominados por elites aumentaram a desigualdade, bem 
como a falta de crescimento econômico e a inflação alta. Bonelli e Ramos (1993) apontaram uma 
relação positiva entre desigualdade e inflação na década de 1980.  
 
Hoffman (2001) também lembra a tese de Celso Furtado de que a concentração da renda causa uma 
grande diversificação das formas de consumo de grupos privilegiados. “Isso beneficia as indústrias 
produtoras de bens de consumo duráveis, mas as dimensões reduzidas do mercado de cada produto 
impedem o aproveitamento das economias de escala, fazendo com que estas indústrias operem 
com custos relativamente altos.” A diversificação da indústria, produzindo bens de todos os preços, 
favorece o empreendedorismo. Por outro lado, quando somente alguns conseguem adquirir os 
produtos mais caros, a segmentação se reforça, induzindo as pessoas a galgarem a hierarquia para 
participar dos grupos mais diferenciados.  
 
Talvez o fator mais citado como determinante da desigualdade de renda seja a educação ou o nível 
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de conhecimento. Piketty (2014) lembra que “as principais forças que propelem a convergência são 
os processos de difusão do conhecimento e investimento na qualificação e na formação da mão de 
obra... O processo de difusão de conhecimentos e competências é o principal instrumento para 
aumentar a produtividade e ao mesmo tempo diminuir a desigualdade, tanto dentro de um país 
quanto entre diferentes países, como ilustra a recuperação atual das nações ricas e de boa parte 
das pobres e emergentes, a começar pela China. Ao adotar os métodos de produção e alcançar os 
níveis de qualificação de mão de obra dos países mais ricos, as economias emergentes conseguiram 
promover saltos na produtividade, aumentando a renda nacional... Esse processo de convergência 
tecnológica pode ser favorecido pela abertura comercial, mas trata-se, em essência, de um 
processo de difusão e partilha do conhecimento — o bem público por excelência —, e não de um 
mecanismo de mercado... É evidente que a falta de investimento adequado na capacitação da mão 
de obra pode excluir grupos sociais inteiros, impedindo-os de desfrutar dos benefícios do 
crescimento econômico, ou até mesmo rebaixá-los em benefício de novos grupos sociais: vejam, 
por exemplo, a substituição de operários americanos e franceses por operários chineses. Ou seja, a 
principal força de convergência — a difusão do conhecimento — só é natural e espontânea em 
parte. Ela também depende muito das políticas de educação e do acesso ao treinamento e à 
capacitação técnica, e de instituições que os promovam.” 
 
Ferreira (1999) complementa: “uma grande desigualdade educacional gera uma desigualdade de 
renda, que acarreta uma desigualdade de poder político, que reforça e reitera a desigualdade de 
oportunidades e resultados educacionais.” 
 
Por isto, uma das maneiras de diminuir a desigualdade seria dando oportunidades de formação para 
todos os níveis sociais.  
 
O capital financeiro também é fator de desigualdade. Piketty (2014) fez um extenso estudo em 
vários países, demonstrando que a desigualdade está aumentando nos países capitalistas. Piketty 
(2014) comenta que o “o progresso da racionalidade tecnológica deveria conduzir 
automaticamente ao triunfo do capital humano sobre o capital financeiro e imobiliário, dos 
executivos mais habilidosos sobre os grandes acionistas, da competência sobre o nepotismo. Se 
assim fosse, a desigualdade se tornaria, por natureza, mais meritocrática e menos estática (embora 
não necessariamente mais baixa) ao longo da história: a racionalidade econômica, nesse caso, 
levaria à racionalidade democrática.” Entretanto, isto é uma ilusão. “Não há evidência de que a 
participação do trabalho na renda nacional tenha aumentado de modo substancial ao longo dos 
anos. O que se sabe é que o capital (não humano) é quase tão indispensável no século XXI quanto 
foi nos séculos XVIII e XIX — e que é possível que se torne ainda mais indispensável no futuro.” 
 
Por outro lado, um artigo de 2014 da Revista Exame (http://exame.abril.com.br/revista-
exame/edicoes/1067/noticias/por-que-e-tao-desigual) defende que o capitalismo é “uma poderosa 
arma para combater a pobreza. Nas últimas três décadas, a população mundial cresceu 50%, mas 
o número de pobres caiu de 2,6 bilhões para 2,5 bilhões. O principal responsável por essa queda 
foi a China. Desde que o Partido Comunista Chinês decidiu abraçar a economia de mercado, 600 
milhões de pessoas saíram da pobreza, algo nunca visto na história da humanidade.” 
 
O mesmo artigo, entretanto, acredita que “essa inédita redução da pobreza tem acontecido numa 
época de elevação indiscriminada das distâncias... Como explicar as duas faces do fenômeno — a 
queda na pobreza e o aumento das disparidades? A linha mais aceita liga ambos os fatos à 
globalização econômica, que ganhou força nos anos 90... De lá para cá, os empregos industriais 
mais simples migraram dos países ricos para a Ásia, deixando trabalhadores com baixa 
qualificação sem emprego nos Estados Unidos e na Europa e fazendo a festa de operários humildes 
do outro lado do mundo... A China se tornou a fábrica do mundo — e a fome de sua economia por 
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matérias-primas espalhou as benesses do crescimento para a América Latina e partes da África. A 
pobreza, assim, caiu acentuadamente em dezenas de países. No polo oposto, a globalização e as 
novas tecnologias acabaram beneficiando também os trabalhadores mais qualificados.” 
 
O mesmo artigo sentencia: “Nos Estados Unidos, quem nasce na base da pirâmide social tem cerca 
de 40% de chance de permanecer por lá, um número alto comparado aos 25% da Dinamarca. É 
daí que alguns economistas dizem, em tom de brincadeira, que se alguém quiser viver o sonho 
americano é melhor mudar para Copenhague.” 
 
Se isto acontece nos EUA, país das oportunidades, o que dizer então de países mais pobres. Stiglitz 
é um dos maiores críticos dos efeitos nefastos da Globalização. Ela não pode ser impedida de 
acontecer, mas é preciso criar mecanismos que permitam a pessoas e países pobres ou em 
desenvolvimento crescerem.  
 
Por falar em redistribuição, Piketty (2014) propõe a criação de um imposto global sobre a riqueza e 
uma maior taxação das heranças.  
 
Outro fator que pode diminuir a desigualdade são os repasses governamentais. Este tipo de 
redistribuição já deu resultados no Brasil. O estudo de Barros et al. (2007) concluiu que há 2 
determinantes imediatos fundamentais para explicar a redução na desigualdade de renda per capita 
ocorrida entre 2001 e 2005: a renda não derivada do trabalho e a renda derivada do trabalho por 
trabalhador. A renda não derivada do trabalho é formada pelas transferências governamentais e 
privadas, além dos rendimentos dos ativos da família; e a renda derivada do trabalho é composta 
dos rendimentos do trabalho. “A contribuição da renda não derivada do trabalho situou-se entre 
42% e 48%, ao passo que a contribuição da renda derivada do trabalho por trabalhador situou-se 
entre 32% e 46%. A associação entre renda derivada do trabalho por adulto e renda não derivada 
do trabalho por adulto contribuiu adicionalmente com cerca de 10% para a queda na 
desigualdade.” 
 
O programa Bolsa Família é defendido como um dos maiores programas mundiais para 
redistribuição de renda. Ele começou no governo FHC (com nome esdrúxulo de “IDH-14”, segundo 
Giambiagi e Além, 2011) e se estendeu por boa parte dos governos do PT até os dias atuais. A 
maior crítica, no entanto, a este programa, é que ele não “ensina a pescar mas apenas dá o peixe”. E 
o peixe um dia acaba (ou alguém vai ter que deixar de comer para dar para outro). Neste sentido, o 
governo federal procurou criar outros tipos de bolsas como PROUNI (para financiar a graduação de 
pessoas carentes) e PRONATEC (para formação técnica de pessoas carentes). Ambos os programas 
foram importantes mas acabaram. Seria interessante avaliar seus resultados sem o viés político.  
 
Outro artigo da revista Exame também de 2014 (http://exame.abril.com.br/economia/noticias/ir-
diminui-desigualdade-e-impostos-indiretos-a-aumentam) cita um relatório do Banco Mundial que 
aponta o imposto de renda e os programas de transferência como o Bolsa família como fatores 
importantes na diminuição da desigualdade no Brasil. Já os impostos indiretos, como o ICMS, 
tiveram o efeito contrário, mas não a ponto de anular os ganhos. 
 
Por falar em Governo, a má administração do governo (dominado por elites) também é apontado 
como fator para aumentar a desigualdade. Frieden (2008) cita casos em outros países: “Uma má 
administração também incluía o desinteresse do governo em melhorar a qualidade de vida e 
trabalho dos indivíduos. Na Índia, apenas uma em cada 20 crianças frequentava a escola. Em 
1907, 92% da população adulta do Egito era analfabeta, e o governo não demonstrava qualquer 
interesse em reduzir esses números. Muitos governantes – independentes, neocoloniais e coloniais 
– falharam, de forma vil, em fornecer educação básica, saneamento ou saúde pública. Alguns 
sinais claros de má administração eram a ausência de sistemas adequados de comunicação e 
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transporte, a escassez de bancos e a falta de confiança da população na moeda nacional. A 
primeira linha ferroviária da China fora construída 25 anos após a da Índia por mercadores 
estrangeiros e, um ano depois, o governo chinês a destruiu e jogou os pedaços no oceano. Em 
1913, o sistema de trens da China era menor do que o do pequeno Japão, o qual correspondia a 
apenas 1/5 da quilometragem ferroviária da Índia. A má gestão era a principal barreira ao 
desenvolvimento econômico. Ela impedia que produtores agrícolas e mineradores levassem seus 
produtos aos mercados mundiais e também que a África ocidental ou a América Central 
aprimorassem suas cidades e terras. De fato, fosse das autoridades coloniais ou dos governos 
independentes, a má gestão impedia o desenvolvimento, e vários governantes, independentes ou 
coloniais, eram indiferentes ou hostis à necessidade de desenvolvimento econômico... Em quase 
todas as sociedades que não conseguiram aproveitar as oportunidades oferecidas pela economia 
internacional antes da Primeira Guerra, as classes dominantes no mínimo facilitaram o fracasso. É 
certo também que estrangeiros avarentos – colonizadores exploradores, colonos privilegiados, 
companhias monopolistas – sempre estiveram presentes, mas algumas sociedades lidaram com eles 
de forma mais eficiente que outras, deixando em aberto – para estudos mais específicos e 
posteriores – o motivo da diferença. Nos casos mais gritantes, a desigualdade social e política fez 
com que as classes dominantes tradicionais tivessem pouco interesse em estimular o 
desenvolvimento e deixou as massas incapazes de superar os obstáculos criados por seus senhores 
incompetentes ou corruptos. Nas regiões em que a organização social permitiu à população 
aproveitar as novas oportunidades econômicas e as classes dominantes a apoiaram – ou ao menos 
não atrapalharam –, o crescimento foi rápido. Mas em muitas sociedades, essas condições, 
aparentemente básicas, não eram respeitadas.” 
 
Na mesma linha de que o Governo é um dos principais causadores da desigualdade de renda, 
Medeiros e Souza (2013) fizeram um estudo sobre a contribuição líquida do gasto público para a 
desigualdade de renda no Brasil. “Por meio de uma decomposição de fatores do coeficiente de Gini, 
mediu-se a contribuição para a desigualdade das transferências monetárias diretas do e para o 
Estado brasileiro. Entre as transferências do Estado, estão salários dos trabalhadores do setor 
público, previdência pública em geral e assistência social; as transferências para o Estado são os 
tributos diretos. Os dados são provenientes da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-
2009. Os resultados indicam que o Estado contribui diretamente para uma grande fração da 
desigualdade... Fatores associados ao trabalho no setor público – salários e Previdência – são 
muito concentrados e regressivos. Fatores relacionados ao setor privado também são 
concentradores, porém progressivos. Mecanismos redistributivos que poderiam reverter esta 
desigualdade, como tributos diretos e assistência social, são muito progressivos, mas seu volume é 
proporcionalmente pequeno; consequentemente, seu efeito positivo é completamente anulado pelas 
transferências regressivas do Estado. Ao contrário do que ocorre em outros países, o gasto público 
com trabalho e políticas sociais é concentrado em uma pequena população e, em seu conjunto, 
tende a aumentar a desigualdade... Proporcionalmente, o Estado contribui mais para a 
desigualdade que o mercado de trabalho privado. Como o mercado de trabalho privado responde 
por mais de 60% da renda disponível, mais que o dobro da renda líquida de origem estatal, ele 
causa a maior parte da desigualdade. No entanto, como o coeficiente de concentração dos fluxos 
estatais líquidos de tributos é maior que a desigualdade total e o coeficiente dos rendimentos do 
trabalho no setor privado é menor, a participação percentual do Estado na desigualdade é maior 
que sua participação na renda – 32% versus 30%; o inverso ocorre com o mercado de trabalho 
privado – 58% versus 63%... O resultado final da combinação de benefícios progressivos e 
regressivos pagos pela Previdência Social é altamente concentrado, contribuindo para 21% da 
desigualdade total no Brasil. As evidências indicam a existência de três níveis de proteção social e 
sistemas de emprego no Brasil. O primeiro relaciona-se ao trabalho no setor público – salários e 
aposentadorias – e é muito concentrado e regressivo. O segundo, ao trabalho formal no setor 
privado, também concentrado, mas progressivo. O terceiro nível, formado pela Assistência Social, 
é muito progressivo, mas distribui apenas uma fração mínima da renda total. O saldo final é um 
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Estado que contribui para aumentar a desigualdade. Transferências pró-igualdade, como 
Assistência Social e tributos diretos, são completamente anuladas pelas transferências regressivas 
dos salários e da Previdência do funcionalismo público.” 
 
Para finalizar, segundo a nota técnica do IPEA de 21 de julho de 2006 (“A queda recente da 
desigualdade no Brasil”), a desigualdade de remuneração entre trabalhadores pode ser resultado de 
três fatores:  
a) da desigualdade de acesso a capacidades produtivas (escolaridade e qualificação profissional 
etc.), informações e meios de produção (terra, crédito etc.);  
b) do tratamento desigual no mercado de trabalho, seja por causa de práticas discriminatórias ou 
devido a um acentuado grau de diferenciações que leva a que trabalhadores igualmente produtivos 
recebam diferentes remunerações (por exemplo diferenças regionais, inter-setoriais, área rural X 
urbana, etc.); 
c) da escassez de empregos, que gera um acesso desigual ao trabalho. 
 
Conforme Barros et al. (2004), “enquanto a menor qualificação dos trabalhadores de famílias 
pobres explica apenas 30% de sua menor produtividade e 15% de sua menor renda per capita, a 
pior qualidade dos postos de trabalho a que têm acesso é responsável por 70% da menor 
produtividade e 40% da menor renda per capita... A maior desigualdade em qualificação e a maior 
associação entre a qualificação dos trabalhadores e a qualidade dos postos de trabalho chegam a 
explicar 30% da maior desigualdade no Brasil em relação aos demais países utilizados na 
comparação.” 
 

- A Desigualdade no Mundo 
 
Aristóteles, no seu livro “Política”, já dizia: “Em matéria de igualdade e de justiça, não é fácil 
encontrar a verdade exata; é bem mais fácil consultar a sorte do que persuadir os que podem ser os 
mais fortes. Os fracos não pedem mais do que igualdade e justiça, mas os mais fortes pouco se 
importam com isso.” Michael Sandel (2011, 2012) é um dos maiores estudiosos de temas relativas a 
justiça e igualdade.  
 
Jean Jacques Rousseau, no seu livro “Discurso sobre a Origem da Desigualdade Entre os Homens”, 
diz que a desigualdade entre os homens pode vir de causas naturais (idade, saúde, força do corpo, 
etc.) ou de causas morais ou políticas (dependem de convenções estabelecidas ou consentidas pelos 
homens). Para Rousseau, a desigualdade é natural na nossa sociedade e vem das diferenças de 
atuação ou de atividades: “Desde que eram precisos homens para fundir e forjar o ferro, eram 
necessários outros para nutrir os primeiros. Quanto mais se multiplicava o número de operários, 
tanto menos eram as mãos encarregadas de prover à subsistência comum, sem que houvesse menos 
bocas para consumir; e, como uns precisavam de comestíveis em troca do seu ferro, os outros 
acharam enfim o segredo de empregar o ferro na multiplicação dos comestíveis. Daí nasceram, de 
um lado, a lavoura e a agricultura, e, de outro, a arte de trabalhar os metais e de multiplicar-lhe os 
usos... Mas, desde o instante que um homem teve necessidade do socorro de outro; desde que 
perceberam que era útil a um só ter provisões para dois, a igualdade desapareceu, a propriedade 
se introduziu, o trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas se transformaram em campos 
risonhos que foi preciso regar com o suor dos homens, e nos quais, em breve, se viram germinar a 
escravidão e a miséria, a crescer com as colheitas.” 
 
Se as atividades diferentes geram desigualdade, o círculo se fecha porque a desigualdade entre os 
Homens acaba sendo fonte de inovações, e estas servem para melhorar a qualidade de vida de todos.  
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Uma das maiores críticas ao Comunismo é que todos recebem o mesmo resultado, independente de 
seu esforço. A teoria inicial de Marx era que cada um recebesse conforme sua necessidade e doasse 
conforme suas possibilidades. A desigualdade, portanto, era fundamento do Comunismo. 
Entretanto, os defensores da meritocracia alegam que o resultado deve depender da individualidade, 
ou seja, quem tem mais mérito deve receber mais. Se pensarmos no mérito como esforço ou 
trabalho (manual ou intelectual), a maioria das pessoas irá concordar. Mas se o mérito for esperteza 
(enganar os outros, por exemplo) ou posses financeiras, acredito que muitas pessoas não irão 
concordar com este tipo de meritocracia.  
 
Fukuyama (2015) acredita que o comunismo está sendo suplantado pela democracia liberal (ou 
capitalismo) porque justamente o comunismo não possui uma forma justa de reconhecimento. Mas, 
segundo ele, nem mesmo as sociedades liberais conseguem ser resolver o problema da 
desigualdade. Para Fukuyama, há formas de desigualdade causadas pelo capitalismo, mas que não 
podem ser separadas deste tipo de regime: a produtividade de uma economia moderna não pode ser 
alcançada sem a divisão racional do trabalho e sem criar vencedores e perdedores à medida que o 
capital muda de uma indústria, região ou país para outro.  
 
Para Fukuyama, o capitalismo é uma força dinâmica que constantemente ataca relações sociais 
convencionais, substituindo o privilégio herdado por novas estratificações baseadas em habilidade e 
educação. Seria justo e aceitável se todos tivessem o mesmo acesso a educação e pudessem ter 
valorizadas suas diferentes habilidades. Segundo Fukuyama, sem acesso universal à educação e sem 
meios para mobilidade social e de ocupações baseada em talento, as sociedades capitalistas não irão 
funcionar ou pelo menos não irão funcionar de maneira tão eficiente quanto poderiam. 
 
Bill Gates (ao comentar o livro de Thomas Piketty) acredita que certo nível de desigualdade é 
devido ao capitalismo e que o capitalismo não irá corrigir isto (o excesso de concentração de 
riqueza pode ser uma bola de neve). Sua dúvida é saber qual é o nível aceitável.  
(http://www.gatesnotes.com/Books/Why-Inequality-Matters-Capital-in-21st-Century-
Review?WT.mc_id=00_00_00_share_fb) 
 
Uma das questões também é se queremos ou não igualdade em tudo. Provavelmente não. Por 
exemplo, os povos e regiões querem manter suas tradições e cultura (para uma discussão maior 
sobre isto, ver artigo de Loh, 2014). Para entender a diferença de culturas, ver postagem do meu 
blog sobre este assunto em: 
http://miningtext.blogspot.com.br/2014/08/as-dimensoes-culturais-e-as-diferencas.html 
 
Para Piketty (2014), a “desigualdade mais elevada da riqueza na Europa e no Japão é explicada 
sobretudo pelo fraco crescimento demográfico que caracteriza o Velho Mundo e conduz de 
maneira quase automática a uma forte acumulação e concentração do capital.”  
 
No século XX, a desigualdade diminuiu na França devido às guerras e não por racionalidade 
democrática ou econômica. A concentração de riqueza diminuiu em todos os países entre 1910 e 
1950 também pela criação de novos impostos sobre capital e rendimentos. “A redução da 
desigualdade que ocorreu nos países desenvolvidos entre 1900-1910 e 1950-1960 foi, antes de 
tudo, resultado das guerras e das políticas públicas adotadas para atenuar o impacto desses 
choques. Da mesma forma, a reascensão da desigualdade depois dos anos 1970-1980 se deveu, em 
parte, às mudanças políticas ocorridas nas últimas décadas, principalmente no que tange à 
tributação e às finanças. A história da desigualdade é moldada pela forma como os atores 
políticos, sociais e econômicos enxergam o que é justo e o que não é, assim como pela influência 
relativa de cada um desses atores e pelas escolhas coletivas que disso decorrem. Ou seja, ela é 
fruto da combinação, do jogo de forças, de todos os atores envolvidos.” (Piketty, 2014) 
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Conforme Piketty (2014) ainda, a partir dos anos 1970-1980, na Europa continental e no Japão, a 
parcela do centésimo superior na renda nacional cresceu de maneira muito mais suave do que nos 
países anglo-saxões. “Ao longo das últimas décadas, a parcela do milésimo superior passou de 2% 
a quase 10% da renda nacional nos Estados Unidos, numa progressão sem igual. Entretanto, ainda 
assim, existe um aumento muito nítido em todos os países. Na França e no Japão, a parcela do 
milésimo superior passou de 1,5% da renda nacional no começo dos anos 1980 para cerca de 2,5% 
no início dos anos 2010, ou seja, quase duplicou. Na Suécia, a mesma parcela passou, durante o 
mesmo período, de menos de 1% para mais de 2% da renda nacional.” 
 
A China também tem a desigualdade como um dos inibidores do seu crescimento e uma 
preocupação grande para o futuro. Segundo Ferguson (2013b), na China, “a desigualdade aumentou 
de maneira vertiginosa desde a introdução das reformas econômicas, de modo que a distribuição 
de renda é hoje essencialmente americana (embora não exatamente brasileira). Estima-se que 0,4 
% dos lares chineses têm cerca de 70% da riqueza do país.” 
 
Segundo artigo da revista Exame de maio de 2015, a desigualdade está subindo há mais de 30 anos 
na maioria dos países ricos, de acordo com a OCDE. “Nos países da OCDE, os 10% mais ricos da 
população ganham 9,6 vezes a renda dos 10% mais pobres. Essa relação era de 7:1 nos anos 80, 
subiu para 8:1 nos anos 90 e para 9:1 nos anos 2000.” Segundo a OCDE, as principais causas 
foram os novos impostos menos redistributivos, a mudança na estrutura de remuneração e a 
evolução tecnológica que criou uma polarização nos empregos (“de um lado, profissionais 
qualificados em boas vagas que exigem muita capacidade de raciocínio abstrato” e do outro lado, 
“vagas de meio período ou temporárias, ou o recurso ao trabalho autônomo”).  A mudança 
tecnológica explica por que a desigualdade subia mesmo quando havia pleno emprego em países 
ricos como os EUA. Há também o temor de que o sistema político esteja favorecendo as elites, que 
ficam mais ricas e pagam menos impostos (e por isto conseguem financiar campanhas de seus 
candidatos).  
(http://exame.abril.com.br/economia/noticias/desigualdade-e-a-maior-em-30-anos-da-pra-reverter) 
 
Segundo dados do Credit Suisse e da revista Forbes (divulgados em artigo da revista Exame), a 
parcela da riqueza mundial nas mãos do 1% mais rico da humanidade cresceu de 44% do total em 
2009 para 48% em 2014. “De acordo com a Forbes, o mundo tem 1.645 bilionários - quase 30% 
são americanos e cerca de um terço herdou parte (ou toda) sua riqueza.” Segundo este mesmo 
artigo, ONG Oxfam sugere 7 linhas de atuação para começar a enfrentar o problema:  
1. Combater a elisão e evasão de impostos por indivíduos ricos e corporações 
2.  Investir em serviços públicos livres e universais como saúde e educação 
3. Dividir o peso dos impostos de forma justa, transferindo a taxação do trabalho e do consumo em 
direção a capital e riqueza 
4. Introduzir salários mínimos e caminhar em direção a um salário suficiente para todos os 
trabalhadores 
5. Introduzir legislação de pagamento igualitário e promover políticas econômicas que deem às 
mulheres uma recompensa justa 
6. Garantir redes de segurança para os mais pobres, incluindo uma garantia de renda mínima 
7. Concordar com uma meta global de enfrentamento da desigualdade 
(http://exame.abril.com.br/economia/noticias/4-graficos-que-mostram-a-explosao-da-desigualdade-
no-mundo) 
 
Em outro artigo da Exame, de outubro de 2015, as pessoas que estão entre o 1% mais rico da 
população acumulam metade de toda a riqueza global. Segundo dados do banco Credit Suisse,  
(http://exame.abril.com.br/economia/noticias/1-da-populacao-tem-metade-da-riqueza-global-veja-
piramides) 
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Piketty (2014) acrescenta outros dados:  
- Entre 1987 e 2013, o número de bilionários, em dólares, no mundo, segundo a Forbes, passou de 
140 para 1.400, e sua riqueza total, de 300 bilhões para 5.400 bilhões de dólares; 
- Entre 1987 e 2013, o número de bilionários por cem milhões de adultos passou de cinco para 
trinta, e sua parcela na riqueza privada mundial passou de 0,4% para 1,5%; 
- De 1987 a 2013, as maiores riquezas mundiais cresceram 6-7% ao ano, contra 2,1% ao ano para a 
riqueza média mundial e 1,4% ao ano para a renda média mundial; 
- O 1% mais rico, cerca de 45 milhões de adultos sobre 4,5 bilhões, possui um patrimônio médio da 
ordem de 3 milhões de euros (trata-se, grosso modo, da população que ultrapassa 1 milhão de euros 
de patrimônio individual), o que equivale a cinquenta vezes o patrimônio médio, de modo que a 
participação no patrimônio total é de 50%;  
- O grupo social constituído pelo milésimo superior (4,5 milhões de pessoas que detêm em média 
10 milhões de euros) possui cerca de 20% da riqueza mundial, o que é muito mais substancial do 
que o 1,5% detido pelos bilionários da Forbes. 
 
Para Piketty, há "uma divisão dos bilionários em três grupos: os empreendedores puros, os 
herdeiros puros e as pessoas que herdaram uma fortuna e a fizeram frutificar. De acordo com os 
dados publicados pela Forbes, em geral cada um desses grupos representa em torno de um terço 
do total, mas existe uma tendência — segundo a revista — de haver cada vez menos herdeiros 
puros e mais herdeiros parciais." 
 

- Desigualdade na América Latina 
 
A Tabela 29 apresenta o índice de Gini para alguns países selecionados. Entre estes, o Brasil é o que 
tem o maior índice, demonstrando ter mais desigualdades que os demais. Mesmo os que têm 
números altos (Argentina e Uruguai, por exemplo), estão conseguindo diminuir a desigualdade 
(pelo menos de 2011 a 2013). Pela Tabela 30, podemos ver a América Latina tem a pior média em 
termos de índice de Gini e índice de pobreza.  
 

Tabela 29: Índice de Gini em alguns países selecionados 

2011 2012  2013 
Brasil  53.1 52.7 52.9 
Argentina 43.6 42.5 42.3  
França  33.4 33.1 --- 
Holanda  28.2 28.0 --- 
Rússia  41.0 41.6 --- 
Suécia  27.2 27.3 ---  
Suíça  31.8 31.6 --- 
Turquia 40.0 40.2 --- 
Reino Unido 33.7 32.6 ---  
EUA  --- --- 41.1   
Uruguai 43.4 41.3 41.9  
Fonte: Banco Mundial 
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI 
 

Tabela 30: Democracia, pobreza e desigualdade por regiões do Mundo 

A = Participação eleitoral  
B = Desigualdade  
C = Pobreza  
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D = PIB per capita  
América Latina  62,7  0,552  42,8    3792   
Europa   73,6  0,290  15,0  22600   
EUA    43,3  0,344  11,7  36100 

Fonte: ONU – Democracia na América Latina 
 

Tabela 31: Democracia, pobreza e desigualdade – Brasil X países do Cone Sul 

A = Índice de Reforma Econômica  
B = Índice de Democracia Eleitoral  
C = Crescimento do PIB Real per capita anualizado  
D = % Pobreza Indigência  
E = Coeficiente de Desemprego  
F = Gini 

Sub-Região “Cone Sul” (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai)  
1981-90  0,66  0,44  -0,8%  25,6  7,1  0,502   
1991-97  0,82  0,88  1,3%  21,2  5,7  0,527   
1998-02  0,84  0,91  1,0%  32,3  12,9  0,558   
Brasil  
1981-90  0,52  0,70  1,7%  48,0  23,4  0,603   
1991-97  0,75  1,00  0,4%  40,6  17,1  0,638   
1998-02  0,79  1,00  1,1%  37,5  13,1  0,640   

Fonte: ONU – Democracia na América Latina 
Obs: O índice de reforma econômica é composto por cinco componentes: políticas de comércio 
internacional, políticas impositivas, políticas financeiras, privatizações e contas de capitais. O 
índice vai de 0, que indica uma falta de reformas orientadas para o mercado, a 1, que indica a 
aplicação de reformas fortemente orientadas para o mercado. O “Índice de Democracia Eleitoral ” 
vai de 0 (igual a falta de democracia eleitoral) a 1 (indica que os requisitos de democracia eleitoral 
são cumpridos). A taxa de crescimento do PIB real per capita anualizado foi calculada da seguinte 
maneira: a) foram somados os PIB reais (base dólares 1995) dos anos do período analisado, e se 
dividiu pelo número de anos do período; b) dividiu -se pela população média do período; c) o PIB 
per capita desse período foi dividido pelo do período anterior, extraindo , em seguida, a raiz 
geométrica, conforme o número de anos do período analisado. As cifras de crescimento real do PIB 
per capita foram calculadas com base em dólares 1995. As cifras sobre pobreza , indigência e o 
coeficiente de Gini são médias de somente alguns anos. 
 
Na Tabela 31, podemos ver comparações do Brasil com os demais países da América do Sul. O 
Brasil tem um percentual de pobreza bem maior (apesar de este índice esta declinando, enquanto 
que nos demais países, pela média, o índice aumentou no último período analisado). O índice de 
Gini brasileiro também é bem maior que a média (segundo os dados dos períodos analisados, pois o 
índice mais recente já está bem menor).  
 

- A Desigualdade nos EUA 
 
Conforme Karnal et al. (2007), “desde os anos 1970, trabalhadores têm produzido mais e ganhado 
menos nos EUA. Em 1992, um trabalhador típico trabalhava 163 horas a mais por ano que em 
1972, o que representa quase um mês a mais de trabalho ao ano. O salário mínimo em 1998 valia 
22% menos que em 1968. As divisões marcantes de classe, supostamente erradicadas no boom 
econômico, voltaram como uma vingança. As 5% famílias mais ricas testemunharam um aumento 
de 64% na renda entre 1979 e 2000; 60% das famílias não tiveram alteração (somente porque 
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mulheres entraram no mercado de trabalho, o que compensou as perdas); e 20% das famílias 
sofreram uma perda na renda. Em 1965, executivos de corporações ganhavam vinte vezes mais do 
que um trabalhador da indústria; em 1989, a razão havia triplicado para 56:1; em 1997, já era 
116:1.” 
 
“Nos Estados Unidos, quem nasce na base da pirâmide social tem cerca de 40% de chance de 
permanecer por lá, um número alto comparado aos 25% da Dinamarca. É daí que alguns 
economistas dizem, em tom de brincadeira, que se alguém quiser viver o sonho americano é melhor 
mudar para Copenhague.” 
(http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1067/noticias/por-que-e-tao-desigual) 
 
Conforme Piketty (2014), nos EUA, “a parcela do décimo superior passou de menos de 35% da 
renda nacional nos anos 1970 para quase 50% nos anos 2000-2010. A parcela do 1% mais ricos na 
renda nacional passou de cerca de 9% nos anos 1970 a cerca de 20% nos anos 2000-2010. “Os 
Estados Unidos se tornaram mais desiguais do que a França — e, na realidade, do que toda a 
Europa — ao longo do século XX e neste início do século XXI, enquanto aconteceu o oposto no 
início do século XX.” 
 
A Tabela 32 apresenta a desigualdade nos Estados Unidos (com dados de Moraes, 2015), pela 
evolução da fração da renda total que vai para cada quintil (20% inferiores, superiores) e para 20% 
dos lares mais ricos (entre 1973-1990). Pode-se ver que os mais ricos aumentaram sua participação 
enquanto que os 4/5 mais pobres tiveram evolução negativa.  
 

Tabela 32: Desigualdade nos Estados Unidos 

1973   1990   Evolução  
5% superiores  15,55%  17,4%   12,3%  
Quintil superior  41,1%   44,3%   7,8%  
Quarto quintil   24,0%   23,8%   –0,8%  
Terceiro quintil  17,5%   16,6%   –5,1%  
Segundo quintil  11,9%   10,8%   –9,2%  
Quintil inferior  5,5%   4,6%   –16,4% 
 
 
Conforme Ferguson (2013), apenas os 10% no topo da distribuição de renda tiveram aumento real 
de renda igual ou superior ao aumento da produtividade. “A produtividade dos trabalhadores 
americanos continuou a aumentar, sobretudo com a revolução da internet iniciada em meados dos 
anos 1990. Mas os benefícios do aumento de produtividade foram quase que inteiramente para a 
renda do 1% mais rico e para lucros empresariais... A maior parte dos ganhos foi para o 1% 
superior, enquanto os americanos nos 90% inferiores ou tiveram renda familiar declinante ou só 
conseguiram aumentar a renda familiar trabalhando mais horas”.  
 
Os lucros empresariais ficaram com boa parcela do crescimento. Conforme Ferguson (2013), “em 
2010 e 2011, os lucros empresariais foram responsáveis por mais de 14% do PIB total, um recorde 
histórico.” Enquanto isto, a partir de dados de 2010, soube-se que “o índice nacional de pobreza 
subiu para 15,1%, o ponto mais alto em quase vinte anos; a renda familiar mediana caiu 2,3%. 
Mas essa queda foi distribuída de modo muito desigual. Os 10% no topo tiveram uma queda de 
1%; os 10% na base, quase desesperadamente pobres, viram sua renda cair 12%. A renda familiar 
mediana americana teve seu pico em 1999; em 2010 havia caído 7%. A remuneração média por 
hora, correspondendo ao número de horas trabalhadas, mal se alterou nos últimos trinta anos. 
Classificados por desigualdade de renda, os Estados Unidos estão hoje na 95ª posição no mundo, 
logo atrás de Nigéria, Irã, Camarões e Costa do Marfim.” 
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Segundo Ferguson (2013) ainda, “em 2007, a renda média dos 1% mais ricos nos Estados Unidos 
era 30 vezes a renda média dos outros 99%. Esse é outro aspecto que mudou rapidamente nos 
últimos anos – mas, ao contrário da desigualdade entre países, a desigualdade interna vem 
aumentando em vez de diminuir. Em 1978, os 1% no topo da pirâmide social eram apenas dez 
vezes mais ricos que os demais. Segundo a maioria dos indicadores, a sociedade norte-americana é 
hoje tão desigual quanto no fim da década de 1920.” 
 
As razões para as diferenças podem estar associadas ao sistema financeiro americano. Segundo 
Ferguson (2013), “apenas dez instituições financeiras muitíssimo diversificadas são responsáveis 
por três quartos do total dos ativos financeiros sob gestão nos Estados Unidos.” 
 
Além disto, os EUA é um país que valoriza demais sua bolsa de valores (este mesmo tipo de 
supervalorização que causou o crash de 1929). Segundo Piketty, “o efeito imediato de um colapso 
da bolsa é de desacelerar a alta da desigualdade, assim como um boom tende a acelerá-la.” 
 
E isto funciona como um bumerangue. Se alterações na bolsa afetam a desigualdade, esta mesma 
também pode afetar as finanças. Segundo Piketty (2014), na crise de 2008, “o aumento da 
desigualdade contribuiu para fragilizar o sistema financeiro americano. A razão é simples: a alta 
da desigualdade teve como consequência uma quase estagnação do poder de compra das classes 
populares e médias nos Estados Unidos. Daí só poderia resultar o endividamento crescente das 
famílias menos abastadas, sobretudo considerando que o acesso ao crédito foi ficando cada vez 
mais fácil e a falta de regulação dos bancos e das instituições de intermediação financeira, cada 
vez menos escrupulosas, ávidas por bons rendimentos, pela enorme poupança financeira injetada 
no sistema pelos mais ricos... É difícil imaginar uma economia e uma sociedade que funcionem 
para sempre com uma divergência tão extrema entre os grupos sociais.” 
 
Outro fator que influencia a desigualdade é a faixa de pessoas com altíssimas rendas, hoje formada 
por executivos, mas que já teve artistas, atores e esportistas. Conforme Piketty (2014), “a grande 
maioria do 0,1% das rendas mais altas — entre 60% e 70%, seguindo as definições adotadas — 
corresponde, durante os anos 2000, aos altos executivos. Por outro lado, esportistas, atores, 
artistas — além de integrantes de outras áreas — representam menos de 5% desse grupo. Nesse 
sentido, a nova desigualdade americana tem relação estreita com o advento de uma sociedade de 
‘superexecutivos’, e não com a ideia de uma sociedade de ‘supercelebridades’.” 
 
E conforme Moraes (2015), a educação americana não está sendo suficiente para permitir 
deslocamentos entre as classes sociais. Camadas mais baixas têm dificuldade para entrar nas 
melhores universidades, apesar de terem ensino gratuito ou subsidiado. O problema é que o 
processo é muito seletivo e exigente. Moraes (2015) lembra que 80% ou 85% “saem das high-
schools menos ‘ricas’ e, em sua maioria, ingressam em cursos de dois anos em community colleges. 
De fato, reciclam seu ensino médio deficiente e, assim, aparelham-se para a vida moderna.” Mas 
não entram nas melhores universidades.  
 
Outra classe “poderosa” é a dos políticos americanos. Conforme citação de Stiglitz em Mintzberg 
(2015), “praticamente todos os senadores dos EUA, e a maioria dos deputados, fazem parte do 1% 
mais rico da América quando chegam; são mantidos lá pelo dinheiro do 1% mais ricos; e sabem 
que, se servirem bem esse 1%, serão recompensados por eles quando deixarem o cargo”. Será por 
isso que muitos deles se opõem veemente ao aumento de impostos dos americanos ricos?” 
 
Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee (2011) também acreditam que a desigualdade aumentou nos 
EUA. Segundo eles, o PIB per capita nos EUA aumentou mas a renda por residência não aumentou 
tanto, o que significa que há mais concentração. Rich get richer e isto não faz um país ser mais rico. 
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Por outro lado, estes autores acham que o aumento da desigualdade é devido à tecnologia (pessoas 
perdendo a corrida contra a máquina). Houve uma mudança da renda do trabalho para o capital (e o 
capital está nas mãos de poucos). E há mais desigualdade em oportunidades também. 
 

- O Caso da Suécia 
 
Conforme Wallin (2014), a Suécia é um dos países mais igualitários. Eles valorizam que cada 
autoridade seja “um de nós” e não “um acima de nós”. Por isto, políticos não possuem privilégios 
lá. Este sentimento pode ser originário de certas práticas Vikings, como por exemplo realizar 
assembleias chamadas “ting”, que funcionavam como parlamentos embrionários, onde todos 
podiam participar com o mesmo poder e onde não havia líderes.  
 
 

- Rich get richer 
 
Um ditado popular diz que "os ricos ficam mais ricos ainda". Apesar de não haver comprovação 
científica para isto, há muitos autores que concordam.  
 
Malcolm Gladwell, no seu livro "Outliers" (2008), acredita que muitas das pessoas que se 
destacaram em alguma área tiveram o que ele chama de "vantagens cumulativas". Estas vantagens 
não se restringem a dinheiro. Por exemplo, Bill Gates e Steve Jobs vieram de famílias modestas. 
Gates utilizou seu tempo livre nas férias para estagiar em laboratórios de boas universidades 
americanas. Jobs aproveitou seus contatos, sejam técnicos (como o de Steve Wozniak, para criar o 
primeiro computador pessoal) ou comerciais (para colocar à venda o Apple II numa loja de 
eletrônicos).  
 
Muitas vezes, estas vantagens vêm por sorte. Gladwell fala dos jovens jogadores de Hoquei que são 
selecionados por tamanho. Entretanto, todos que nasceram no mesmo ano são colocados juntos para 
a seleção, favorecendo os que nasceram no início no ano (maior probabilidade de serem maiores). É 
claro que Gladwell também cita outros fatores, que não dependem de sorte mas sim da própria 
pessoa, como iniciativa, talento, paixão e trabalho duro.  
 
Sobre o talento, há a teoria das 10 mil horas. Ela começou com Herbert Simon e William Chase 
concluindo que grandes mestres de xadrez haviam passado entre 10 mil e 50 mil horas estudando o 
tabuleiro, posições de peças e o desenrolar de jogos anteriores. Após eles, o sueco K. Anders 
Ericsson e seus colegas (2007) chegaram à conclusão semelhante: uma pessoa com 10 mil horas de 
treino conseguiria chegar à excelência em qualquer atividade. Gladwell (2008) contribuiu com a 
tese (ou lenda) apresentando diversos outros casos, como os Beatlles. Para completar a discussão, 
há a teoria de David Shenk (2011), explicada no livro "O Gênio em todos nós", pela qual, uma 
combinação de genes (nature) mais o ambiente ou contexto de uma pessoa (nurture) seria 
responsável pela genialidade desta pessoa numa atividade.  
 
Outra coisa é que os ricos também podem arriscar mais, como lembra Weiner (2016). Quando há 
excedentes, pode-se engajar em projetos desnecessários ou mais arriscados. Se não der certo, 
ganhou-se experiência. Uma pessoa ou instituição com restrições de gastos certamente não irá 
aventurar-se em projetos com viabilidade duvidosa.  
 
Quando passamos de pessoas para países, as teorias vão na mesma direção, ou seja, quem tem 
vantagens cumulativas se dá melhor. Já discutimos antes neste livro como o tamanho do território, o 
clima e os recursos naturais de um país podem fazê-lo rico.Isto não é determinante, mas ajuda 
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bastante. Há casos de países africanos com riquezas naturais mas que não sabem ou não souberam 
aproveitá-las para desenvolver sua economia, e assim seu povo vive na miséria.  
 
Vários autores, entre eles Piketty (2014), contradizem a teoria de Kuznets de que, se a economia 
global cresce (pela liderança de alguns países), todos os demais países também irão crescer juntos. 
Esta teoria ficou famosa pela analogia utilizada: o crescimento econômico é uma maré que, quando 
sobe, faz subir todos os barcos, tanto grandes quanto pequenos.  
 
Piketty (2014) acredita que a riqueza se assemelhe mais a uma bola de neve. Quando alguém (país 
ou pessoa) possui os recursos certos, o crescimento econômico ou financeiro mais fácil e certo. 
Portanto, seria mais difícil para um país ou pessoa crescer sem os fatores chave. Não que não haja 
casos de pessoas que nasceram em famílias humildes e se tornaram milionários. Podemos citar o 
caso de Christopher Paul Gardner (cuja vida foi retratada no filme "À Procura da Felicidade") e no 
Brasil temos o caso de Silvio Santos. A crítica de Piketty é que as heranças (capital acumulado no 
passado) ainda desequilibram a favor de famílias ricas contra novos empreendedores e 
trabalhadores (lucros e salários). "A ideia de que a livre concorrência permite pôr fim à sociedade 
de herança e conduz a um mundo cada vez mais meritocrático é uma ilusão perigosa." Como já 
dissemos antes, as chances de alguém pobre nos EUA se tornar um milionário estão cada vez 
menores. Niall Ferguson (2013) comenta: "Um dia, os Estados Unidos foram famosos como uma 
terra de oportunidades, onde uma família podia passar 'do lixo ao luxo' em uma geração. Mas hoje, 
se você nasceu em uma família que está entre os 20% mais pobres, tem apenas 5% de chance de 
chegar ao topo sem um diploma universitário. Karnal et al. (2007) lembram também que, nos EUA, 
"a crença de senso comum era a de que os 'capitães da indústria' norte-americana compunham 
uma camada social admirável de 'self-made men'. Uma pequena análise biográfica desses 
personagens revela, todavia, que as histórias de sucesso individual não estão tão comumente 
atreladas a imigrantes pobres ou garotos que cresceram em fazendas, mas a gente que emergira 
em circunstâncias vantajosas."  
 
Mas isto talvez não valha para todos os povos. Temos visto muitos milionários indianos que 
fizeram sua fortuna pela inovação e não por heranças. Assim também na China. Segundo Piketty 
(2014), "para os chineses em idade ativa, que hoje conhecem taxas de progressão de suas rendas 
da ordem de 5-10% ao ano, fica bem claro que seus patrimônios, na imensa maioria de casos, 
dependem sobretudo de suas poupanças, e não das de seus avós, que dispunham de rendas 
infinitamente inferiores." 
 
Em termos de países, já dissemos antes que há ciclos. Então, um país que hoje é rico amanhã pode 
não estar numa posição tão privilegiada (relembre a história da China e da Inglaterra). Da mesma 
forma, países pequenos e pouco influenciadores podem vir a se tornar grandes economicamente 
(relembre o caso dos tigres asiáticos).  
 
Também não se pode afirmar que países ricos serão ricos para sempre. Há uma tendência de países 
com mais capital acumulem mais capital. Mas a inovação, qualidade e produtividade também fazem 
muita diferença, haja vista o crescimento de países baseados nestes fatores, como por exemplo 
Japão e Alemanha, pós guerras, os tigres asiáticos e o declínio de Inglaterra, Portugal e Espanha 
justamente por falta destes fatores.   
 
Conforme Weiner (2016), foi o dinheiro que fez a Renascença em Florença. Da mesma forma, 
Scarufi acredita que o dinheiro foi imprescindível para fazer o Vale do Silício. Por outro lado, há 
autores que acreditam que países que possuem muito dinheiro ou recursos naturais, como os árabes 
com petróleo e Serra Leoa com diamantes, acabam se acomodando e não procuram inovações. 
Teriam sido a pequenez de Edimburgo, sua rivalidade com outras cidades maiores e a vontade de 
seus cidadãos de ser ou fazer algo melhor os principais motivadores do Iluminismo escocês 
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(conforme Weiner, 2016). Muitos autores dizem que foi a vontade de deixar um dente no Universo 
que fez Steve Jobs um dos maiores inovadores na área de tecnologia. Weiner (2016) lembra que o 
paraíso é ruim para a criatividade. Nietzsche (citado por Weiner, 2106) disse que os atenienses 
amadureceram porque tiveram desafios em todas as áreas (“o que não te mata, te faz mais forte”). 
Weiner (2016) também lembra dos estudos da psicóloga Teresa Amabile, os quais concluíram que a 
competição é boa para a criatividade. O melhor de dois mundos é a motivação pessoal (interna) com 
incentivos ou empurrões externos.  
  
Entretanto, as estatísticas confirmam que países ricos possuem indicadores melhores. Castells 
(2010) lembra que, em 1993, 10 países detinham 84% do P&D global e controlavam 95% das 
patentes. Ao final dos anos 1990, quem vivia nos países de alta renda (1/5 da população mundial) 
tinham 74% das linhas telefônicas e representavam 93% dos usuários de Internet. Outros indícios da 
concentração de recursos com países ricos (segundo Castells) é que a língua dominante no mundo é 
o inglês, instituições científicas americanas e do Oeste Europeu dominam as publicações, fundos de 
investimentos e prestígio. A ciência é global mas reproduz na sua dinâmica interna o processo de 
exclusão de uma porção significativa de pessoas.  
 
Moraes (2015) conta a história do ensino superior nos EUA e demonstra com dados estatísticos 
como aquele país reinvestiu muito de seus ganhos na educação (em todos os níveis) e na pesquisa. 
Governos inteligentes guardam dinheiro nas épocas de vacas gordas para gastar nas vacas magras 
(obras de infraestrutura, seguro desemprego, bolsas assistenciais). Foi assim no Egito Antigo e nos 
EUA na Grande Depressão e no pós-guerra. No Brasil, estamos fazendo justamente o contrário. 
 
Ou seja, o rico só fica mais rico com decisões inteligentes e evitando gastos mesmo quando a renda 
é alta. E aí a importância de governos que tenham visão de futuro e não olhem somente para o 
presente ou que pensem somente em eleições. Além disto, as elites dominantes nos países ricos 
sabem que precisam dividir (nem que seja pouco). Moraes (2015) conta alguns casos de filantropos 
americanos que fizeram doações para escolas e universidades, para ajudar o ensino e a pesquisa. 
Mais adiante, teremos uma seção que discute a filantropia.  
 
Para ser rico, um país rico também precisa de ricos inteligentes. Um artigo de Joseph Stiglitz afirma 
que a concentração de riqueza num grupo pequeno pode corroer toda uma economia. A 
concentração de renda traz concentração de poder. Ou seja, a menor parcela irá decidir 
investimentos e também terá o maior retorno deles. A grande parcela fica sem recursos e desanima. 
A consequência é menores níveis de inovação, conhecimento, produtividade, etc.  
(http://www.vanityfair.com/society/features/2011/05/top-one-percent-201105) 
 
Seria possível para a menor parcela (os mais ricos) sustentar toda a economia de um país com seu 
capital, conhecimento, inovação e empreendimentos ? Pelo menos, podem tomar decisões com 
fundo altruísta para ajudar os mais pobres. Ou como aconteceu na Renascença, mais 
especificamente em Florença (relatado por Weiner, 2016), o dinheiro que sobrava na cidade 
permitiu o investimento em cultura em vez de investir para “reproduzir” o dinheiro.  
 
Finalizando, temos que lembrar que a expressão “rich get richer” não se aplica somente a dinheiro, 
mas inclui oportunidades, informações e conhecimento. Isto pode ser devido à Lei do Retorno 
Acelerado (inovações crescendo exponencialmente), proposta por Ray Kurzweil. Segundo esta lei, a 
velocidade das inovações acelera a cada ano, seguindo uma curva exponencial: tudo se desenvolve 
exponencialmente (aumento da população, avanço das tecnologias). Esta lei faz com que o feedback 
de informações acelere as descobertas e inovações, porque o conhecimento que retorna ajuda a 
selecionar melhores caminhos (se há um grande número de opções). 
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Weiner (2016) lembra a Teoria Magnética do Gênio: lugares e épocas criativas, como Atenas e Vale 
do Silício, foram assim porque atraíam pessoas inteligentes e ambiciosas (ímãs de talento). Não foi 
a mera concentração de pessoas, mas sim de pessoas especiais e que interagiam entre si. Weiner 
salienta como foram importantes as assembleias para a antiga Atenas, onde se discutiam assuntos 
filosóficos e práticos, abstratos e concretos. Já falamos antes sobre a teoria de Geoffrey West de que 
as grandes cidades aumentam a criatividade e o potencial para inovações.  
 
Além disto, é preciso ter os meios para ligar estas pessoas. Steven Johnson, no artigo “Anatomy of 
an idea”, conta como nascem suas ideias. Uma parte importante deste trabalho é a interação entre 
pessoas, a troca de informações. Assim como Johnson (2011) e Koestler (1964) identificam o 
cruzamento de ideias (mesmo de assuntos diferentes) e o conflito de opiniões como elementos 
primordiais para o ato da criação. Manuel Castells fala do poder das redes e como a Internet está 
transformando o mundo. Talvez hoje em dia não seja mais importante estar no mesmo lugar, mas 
sim estar discutindo assuntos semelhantes.  
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PRIVILÉGIOS DE POUCOS – OLIGOPÓLIOS E MONOPÓLIOS 
 
Karnal et al. (2007) contam que a revolução industrial favoreceu o surgimento de “grandes 
corporações, que caminhavam sempre no mesmo sentido: o do monopólio. Para sustentar essa 
industrialização que crescera mais do que a demanda por bens de consumo ou por serviços 
ferroviários, os industriais tinham altos custos. Em busca de rentabilidade, alguns desses homens 
de negócio fecharam ‘acordos de cavalheiros’ que levaram, pouco adiante, à formação de cartéis, 
com o intuito de limitar a concorrência e dividir os lucros. Esses acordos iniciais eram sempre 
pontuais. Com o tempo, muitos se formalizaram, gerando crescimento gigante em algumas 
indústrias. Esse crescimento podia ser horizontal, na tentativa de monopolizar um único produto, 
comprando e tirando do negócio empresas concorrentes; ou vertical, unindo empresas correlatas, 
em vários níveis da produção e distribuição de produtos. Exemplo disso foi John d. Rockfeller e 
seus sócios, que construíram o primeiro truste, em 1882, quando os acionistas das maiores 
refinarias da nação abandonaram a forma de cartel e trocaram suas ações com direito a voto por 
certificados da standard Oil trust. Com isso, a administração de cerca de 90% da capacidade de 
refino da indústria ficou nas mãos de um único conselho. Enorme em termos horizontais, a 
standard Oil passou à integração vertical, unindo setores da perfuração de poços à fábrica de 
barris e oleodutos: era o virtual monopólio dos mercados internos e externos. Até sua dissolução 
nos termos da Lei sherman antitruste (1890), a standard Oil dominou a indústria nos Estados 
Unidos e em grande parte do mundo. Nas indústrias que mais utilizavam tecnologia, onde se 
procurava otimizar custos de produção, as fusões prevaleceram. Fosse através de trustes, de 
companhias de controle (holding companies) ou de criação de empresas gigantes, a consolidação 
industrial expandiu-se rapidamente: entre 1888 e 1905, foram formados 328 conglomerados ou 
empresas consolidadas. Mesmo com essa tendência no mercado industrial norte-americano, em 
algumas áreas, a concorrência não desapareceu, notadamente naquelas que mais se valiam de 
mão-de-obra e baixa tecnologia, como as de mobiliário, alimentos e vestuário. Esse tipo de 
capitalismo, o monopolista, marcou o fim do outro, o altamente competitivo, e deu início à 
chamada ‘liderança de preços’ (espécie de acordo informal entre membros de um setor da 
indústria para seguir preços previamente estabelecidos). Fugindo à vigilância federal antitruste e 
satisfeitas com os lucros garantidos por preços tacitamente aceitos, a competição se dava em 
publicidade e design, levando incontáveis pequenas empresas à falência e concentrando riquezas 
de maneira inédita.” 
 
Não que monopólios ou oligopólios não possam existir em algum momento. Scaruffi lembra que, 
no início do Vale do Silício, o governo americano interviu através de políticas, tais como dando 
monopólios ou evitando-os. “A AT&T ganhou monopólio e com isto conseguiu desenvolver 
tecnologias de comunicação que foram importantes para a guerra e acabaram chegando ao 
mercado. Por outro lado, o PC só se popularizou porque a IBM foi obrigada pelo Governo a abrir 
a arquitetura do PC, o que permitiu que várias empresas (inclusive pequenas) criassem peças e 
software para microcomputadores.” 
 
Já comentamos no capítulo anterior como os ricos ficam mais ricos “rich get richer”. Sem apoio do 
governo a jovens e novos empreendedores, dificilmente o capital muda de mãos. Além disto, quem 
decide as regras de distribuição é geralmente a própria classe dominante (rica e empresária), que 
consegue colocar políticos que apoiem suas doutrinas, os quais tomarão decisões em favor de quem 
lhes financiou, formando assim um círculo difícil de se quebrado.  
 
Karsten (2013) critica o tipo de democracia que temos no mundo atual. Na verdade, a “democracia” 
atual consiste em que um grupo, a maioria, recebe permissão, através do voto normalmente, para 
governar também as minorias. O poder não é do povo mas de alguns poucos, que comandam a 
maioria. “Assim, inevitavelmente, a política democrática degenera em uma máquina de 
redistribuição, com os grupos mais influentes e melhor organizados lucrando às custas do resto de 
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nós. E nem é preciso dizer que o sistema funciona nos dois sentidos, no sentido de que os grupos de 
pressão retornam os favores que recebem, através do patrocínio de campanhas políticas.” 
 
Polanyi corrobora criticando a forma como a redistribuição (seja de recursos, privilégios, etc.) é 
feita: “existe um intermediário na pessoa do chefe ou outro membro proeminente do grupo; é ele  
quem  recebe  e  distribui  os  suprimentos,  especialmente  se  eles  precisam  ser armazenados.  
Esta é a  verdadeira  redistribuição.  Obviamente, as  consequências  sociais de  um  tal  método  
de  distribuição  podem  ser  de  longo  alcance,  uma  vez  que  nem  todas  as sociedades  são  tão  
democráticas  como  as  dos  caçadores  primitivos.  Seja a  redistribuição feita  por  uma  família  
influente  ou  por  um  indivíduo  importante,  uma  aristocracia dominante  ou  um  grupo  de  
burocratas,  o  fato  é  que  eles  muitas  vezes  tentarão  aumentar seu  poder  político  através  da  
maneira  pela  qual  redistribuem  os  bens.” 
 
Neste tipo de democracia, a classe média é que sai perdendo, porque passa a ser “a” minoria, já que 
há uma grande maioria nas classes baixas mas uma elite no topo que direciona as decisões. Karsten 
(2013) exemplifica esta teoria com um estudo feito na Holanda pelo Gabinete de Planeamento 
Social e Cultural (uma agência do governo), o qual concluiu, “em um relatório publicado em agosto 
de 2011, que a classe média se beneficia menos do governo do que as classes mais baixa e mais 
alta.” 
 
A classe média é que poderia gerar forças políticas concorrentes, já que a classe alta quer manter os 
seus privilégios (Stiglitz, 2002), e as classes baixas talvez não estejam tão organizadas. Mas Souza 
(2015) critica a classe média tradicional, dizendo que esta também é explorada, manipulada e 
muitas vezes aceita a condição para benefício próprio. E por outro lado, a “nova classe média” 
brasileira ainda é muito discriminada para ter força suficiente para mudanças (segundo Souza, 
2015). 
 
E até hoje, ninguém quer perder os privilégios “conquistados”. Existe até uma lei para “direitos 
adquiridos”, que não podem ser revogados. Há funcionários com altos salários que passam o teto, 
pensionistas mulheres viúvas e suas filhas “solteiras”, empresários que recebem financiamentos 
com melhores condições, empresas que recebem bons descontos no pagamento de impostos, etc.  
 

- Disputas políticas e desunião interna 
 
Temos que lembrar que o Império Romano se enfraqueceu justamente por falta de união. 
Contratava mercenários para sua defesa, aceitava qualquer um como cidadão sem que houve um 
mínimo de comprometimento com a pátria.  
 
A China só foi unificada à força. Segundo Couto (2013), “a fundação da civilização chinesa foi 
marcada principalmente pela imposição à força de um sistema de escrita comum pela Dinastia Qin 
(a mesma do Primeiro Imperador) e pelo desenvolvimento de uma ideologia estatal baseada no 
confucionismo.” Não precisamos disto. Mas precisamos de lideranças. O que não há atualmente. 
Faltam lideranças políticas e econômicas, líderes que apresentem planos de desenvolvimento 
econômico e social, programas sociais desvinculados da política sem objetivos eleitoreiros.  
 
Karsten (2013) complementa: “Não é a ‘vontade do povo’, mas sim a vontade dos políticos – 
cooptados por lobistas profissionais, grupos de interesse e ativistas – que governa em uma 
democracia. Grandes empresas petrolíferas, do agronegócio, as grandes indústrias farmacêuticas, 
o complexo militar-industrial, Wall Street – todos sabem como fazer o sistema funcionar em seu 
benefício. Uma pequena elite toma as decisões – muitas vezes nos bastidores.” 
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CORRUPÇÃO 
 
 “A corrupção é quase inevitável sempre que o estado tem uma grande quantidade de poder, seja 
qual for o sistema político, e isso, certamente, inclui a democracia.” (Karsten, 2013) 
 
A corrupção não inclui só o desvio de dinheiro que poderia ser utilizado em programas sociais ou 
desenvolvimentistas, ou para fomentar empresas ou criar infraestrutura. Também devemos incluir 
na corrupção os negócios mal feitos ou mal geridos, que geram prejuízos ao país, geralmente por 
interesses particulares. Os problemas também incluem formar uma casta que se perpetue no poder, 
influenciando ou tomando as principais decisões de um país. E a corrupção não acontece só no setor 
público, mas no privado também.  
 
Além disto, conforme Leitão (2015), “se a corrupção se alastra e vira endêmica, o país não tem 
futuro. Além de todas as questões éticas e morais que a condenam, a prática da propina subtrai 
eficiência da economia e multiplica os custos; tira competitividade e desperdiça os profissionais 
mais promissores. Só prosperam os de baixo padrão ético.” 
 
Niall Ferguson (2009) lembra que Adam Smith concluiu que a corrupção é uma característica de 
um “estado estacionário” (quando um país que era rico para de crescer). Este tipo de situação gera 
uma elite corrupta e monopolista que explora o sistema jurídico e administrativo em benefício 
próprio. 
 
Ferguson (2011) lembra que “a maioria dos países pobres fica pobre por falta de instituições 
corretas – especialmente as instituições corretas para atrair investimentos. Por não serem 
responsáveis perante os cidadãos, regimes autocráticos são mais inclinados à corrupção do que 
aqueles em que o império da lei está bem estabelecido. A corrupção, por sua vez, inibe o 
desenvolvimento econômico de várias maneiras, desviando recursos da formação de capital e da 
melhora do capital humano por meio da assistência médica e da educação... De fato, os países 
ocidentais deram US $ 1 trilhão (em dólares de 1985) em transferências a fundo perdido para 
países mais pobres entre 1950 e 1995. Esses esforços, porém, geraram resultados pífios, em grande 
medida porque os países que receberam os recursos careciam das instituições políticas, legais e 
financeiras necessárias para que a ajuda fosse produtiva... Um estudo sobre trinta países da África 
subsaariana calculou que a fuga de capital no período entre 1970 e 1996 na região ficou na casa 
dos US $ 187 bilhões, o que, quando se somam os juros acumulados, implica que as elites 
governantes da África têm um patrimônio no exterior equivalente a 145% da dívida pública de seus 
países.” 
 
Na Rússia também, empréstimos foram desviados pela corrupção. Além disto, lá a privatização 
consistiu em ceder propriedades e empresas do governo para “amigos”. (Stiglitz, 2002) 
 
A solução pode passar por menos envolvimento do Governo. Conforme Constantino (2012), 
“países com maior concentração de poder e recursos no estado, que passa a atuar como 
empresário, são também os países mais pobres e corruptos. O Índice de Liberdade Econômica 
medido pela The Heritage Foundation apresenta grande correlação com o Índice de 
Desenvolvimento Humano da ONU, não por acaso. Da mesma forma, a Transparency 
Organization mede os países por percepção de corrupção, e novamente aqueles menos corruptos 
são também os mais livres.” 
 
Wallin (2014) apresenta o caso da Suécia, onde há um judiciário sem mordomias. Lá a sociedade 
sueca promove a honestidade em primeiro lugar, e expõe a desonestidade sempre que ela é 
descoberta. A mídia atua denunciando atos corruptos, os quais são punidos. A exposição é tanta que 
desestimula qualquer nova tentativa de corrupção. “A Suécia começou a vigiar os guardiões do 
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poder há mais de 200 anos. Em 1766, o país criou a primeira lei da transparência do mundo: 
caberia à própria população, e a uma imprensa livre, patrulhar os desvios dos poderosos e seus 
acólitos. O acesso público aos documentos oficiais do governo era agora um direito constitucional 
de todos os cidadãos, assegurado em um capítulo especial da Lei de Liberdade de Imprensa sueca, 
que seria promulgada um quarto de século antes da proclamacão da liberdade de imprensa pelos 
revolucionários franceses... A ideia é garantir uma sociedade aberta para todos, com acesso a 
informações sobre o que acontece dentro dos muros do poder. O pioneiro modelo sueco de 
transparência tornou-se referência para as demais democracias, e é considerado por muitos como 
o sistema mais aberto do mundo.” 
 
Lá na Suécia, em 1809, foi criada a figura do Ombudsman, ou representante do cidadão, uma 
pessoa “notória pelo seu conhecimento das leis e por sua exemplar probidade” cujo papel era ser 
ouvidor dos cidadãos contra atos e abusos das autoridades. “Fiscalizar o poder é uma precondição 
para a democracia. Toda pessoa que exerce poder tem que ser fiscalizada e prestar contas de seus 
atos. E sem transparência, não é possível escrutinizar o poder. Mas não basta ter leis. É necessário 
inspirar uma mudança de mentalidade dos servidores púbicos e dos cidadãos, para que se possa 
consolidar uma sociedade aberta e democrática. Não é algo que se possa fazer da noite para o dia, 
mas sim de forma gradual. Os países da União Europeia também vêm promovendo mudanças na 
direção certa, em termos de uma maior transparência dos atos do poder. Mas mudar a atitude das 
pessoas leva tempo, porque é difícil transformar uma cultura... Ao perceberem a mudança, os 
cidadãos também começaram a mudar: cada vez mais, ajustavam o seu próprio comportamento à 
nova ordem moral. Tornou-se regra, assim, agir de maneira honesta e honrada na esfera pública 
— tanto nas relações verticais, entre o cidadão e o estado, como nas horizontais, de cidadão para 
cidadão... No fim do século XIX, segundo estudiosos suecos e estrangeiros, a corrupção política 
havia sido praticamente erradicada na Suécia em nível nacional.” 
 
Souza (2012) lembra o ensinamento de Montesquieu: “a virtude é a força que faz o progresso, 
quando a virtude desaparece, instala-se a decadência.” Na Roma Antiga, “enquanto os Césares e 
os romanos se mantiveram heróis virtuosos, a moral romana construiu um Império. No momento 
em que os costumes da corte e dos guerreiros se afrouxaram, inicia-se o esmorecimento da força 
romana e começa a decadência do Império.” A raiz dos problemas, para Montesquieu, era o 
absolutismo, que eliminava a ação dos heróis, ao mesmo tempo em que os amolecia por meio da 
vida esnobe e vazia dos nobres e dos burgueses ilustres. A solução seria uma reforma política. 
 
Um indicador do nível de corrupção nos países é o Index of Economic Freedom publicado pela  
Heritage Foundation, dos EUA (http://www.heritage.org/index/). O Gráfico 15, por exemplo, 
mostra o grau de liberdade de corrupção no Brasil em comparação com Reino Unido e Rússia (a 
linha preta indica a média mundial). Podemos ver que o Brasil (linha vermelha) está ou no mesmo 
nível ou abaixo da média mundial, além de estar muito abaixo do nível do Reino Unido. Ganha da 
Rússia, pois como já falamos lá houve (e ainda há) muita corrupção desde a abertura econômica, em 
razão da falta de estabilidade.  
 
O Gráfico 16 mostra os índices para China, Índia e México, e podemos ver que não são melhores 
que a média mundial e estão abaixo do Brasil. Comparando com os dados do Gráfico 17, podemos 
ver que os países ricos possuem um nível de corrupção muito baixo (ou nível de liberdade de 
corrupção muito alto). A conclusão é clara: a corrupção torna um país pobre.  
 

Gráfico 15: Índice de Liberdade de Corrupção (Brasil, Reino Unido e Rússia) 
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Fonte: http://www.heritage.org/index/ 
 

Gráfico 16: Índice de Liberdade de Corrupção (China, Índia e México) 

 
Fonte: http://www.heritage.org/index/ 
 
 

Gráfico 17: Índice de Liberdade de Corrupção (Alemanha, EUA e Nigéria) 
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Fonte: http://www.heritage.org/index/ 
 
 

- Punição 
 
“A corrupção é um crime racional, não é passional. Quem o comete avalia custos e benefícios. 
Então temos que elevar os custos.” (Leitão, 2015).  
 
Martin Nowak e parceiros estudaram a cooperação, punição e reciprocidade entre pessoas através 
de simulações computacionais. A ideia é fazer simulação social, ou seja, avaliar o comportamento 
de pessoas (principalmente multidões) através de modelos computacionais. Eles utilizaram jogos 
como o Dilema do Prisioneiro, a Tragédia dos Comuns, o jogo do Ditador, etc. Estes jogos 
consistem em simular rodadas de interações entre pares de pessoas. As pessoas são representadas 
por agentes computacionais que assumem comportamentos programados.  
 
No caso, 2 comportamentos foram estudados: os cooperadores e os desertores. Os cooperadores 
podem ser vistos como aquelas pessoas que ajudam outros, que compartilham informações, que 
fazem o bem, que atuam ou participam como voluntários em eventos ou promoções beneficentes. Já 
os desertores seriam os que possuem comportamento contrário.  
 
Nowak começou com uma distribuição aleatória de cooperadores e desertores. Assim como a 
evolução dos seres vivos, novas gerações surgem, geralmente repetindo o comportamento de seus 
pais. Mutações aleatórias são forçadas para modificar o comportamento, simulando alterações de 
comportamento de pai para filho. No primeiro experimento, em poucas gerações, todos estavam 
desertando, ou seja, os desertores dominaram o mundo (ou a sociedade em questão).  
 
Outro experimento foi feito, onde todos começavam cooperando e a partir daí copiavam o 
comportamento de seu par (ou oponente no jogo). Ou seja, cada indivíduo escolhe cooperar na sua 
primeira decisão. Se seu par no jogo cooperar também, o indivíduo segue cooperando na próxima 
decisão. Se o par não cooperar, então o indivíduo muda seu comportamento para também não 
cooperar. É o chamado tit-for-tat (olho por olho), que já aparecia nas antigas leis da sociedade (ver 
Código de Hamurabi e Levítico, o livro de leis dos Judeus). O resultado foi que houve um rápido 
domínio de cooperadores (isto quando o início é por cooperar e depois ocorre a imitação ou olho 
por olho). 
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Esta é a reciprocidade direta. Ou seja, o famoso “eu te coço, tu me coça” que existe inclusive entre 
os macacos. Mas que também pode servir para o mau (“se tu me bater, eu te bato também”, que os 
humanos parecem já trazer como instinto, pelo comportamento dos bebês em creches). 
 
Segundo Nowak, há 5 formas de os cooperadores prevalecerem no grupo. E a reciprocidade direta é 
a 1ª. Naquele experimento de Nowak, depois de 20 gerações, surgiu por mutação (um tipo de 
evolução natural) uma nova estratégia: cooperar em alguns casos onde o outro desertou (este é o 
surgimento do perdão como fator evolucionário). Esta estratégia é bem entendida como fator de 
sobrevivência para a raça humana. Imagina se o olho por olho ficasse para sempre; não haveria 
mais humanidade. Por isto é que judeus e árabes continuam a brigar, porque em algum momento há 
perdão e mudança da estratégia. Outra estratégia de cooperação é a seleção espacial. Ela acontece 
quando um vizinho coopera com outro vizinho, formando grupos que prevalecem sobre desertores. 
A vizinhança pode ser por espaço, região geográfica ou por perfil de interesses. Há também a 
seleção de parentesco (kin selection), que ocorre quando um parente ajuda outra (como o amor 
fraternal ou de uma mãe por seu filho). A 4ª estratégia é a reciprocidade indireta: “se eu coçar 
alguém hoje, amanhã um outro vai me coçar”. A 5ª estratégia é a seleção de grupo: um grupo de 
cooperadores tende a prevalecer sobre grupos de desertores.  
 
Axelrod (2006) também fez simulações computacionais e concluiu que os custos de não cooperar 
são maiores que custos da cooperação e que um grupo só de trapaceiros não sobrevive. Segundo ele, 
o ser humano deve combinar 4 fatores: 
1. Bondade: evita problemas desnecessários; 
2. Retaliação: desencoraja deserção dos outros; 
3. Perdão: retoma estado inicial de cooperação; 
4. Clareza: para o outro entender nossa posição.  
 
Nos seres vivos, um indivíduo ajuda outro ou deixa de fazer mal a alguém pela sua reputação. Um 
ajuda o outro se o outro já ajudou outros antes. E o primeiro ajuda os outros para que seja ajudado 
no futuro, pela sua reputação com base nos seus atos passados.  
 
Uma forma de criar uma reputação (alguém cria a reputação de outro) é através da fofoca, ou seja, 
pela troca de informações entre pessoas sobre terceiros. A fofoca é um fator “pró-social”, pois ajuda 
a controlar a reputação. É barata e eficiente (segundo Feinberg e outros, 2012) e não requer 
habilidades (segundo Foster, 2004). E pode ter sido causa para o desenvolvimento da linguagem. A 
fofoca também é um instrumento de “ressonância”, para que está chegando conhecer o grupo 
(segundo Ellwardt, 2011). Entretanto, conforme Foster, fofoca demais torna a reputação negativa e 
marginaliza o indivíduo.  
 
A comunicação pode ter sido um fator de seleção natural, ajudando na formação da reputação para 
que as pessoas cooperassem entre si. E reputação ajuda também as empresas. Veja a importância 
que as empresas estão dando para análise de sentimentos na web, ou seja, analisar o que estão 
falando dela e seus produtos/serviços principalmente nas redes sociais. 
 
Sobre a punição, os estudos de Boyd e parceiros (2003) concluíram que ela deve existir, senão a 
estratégia não funciona. E isto mesmo tendo custo para quem pune e talvez até mais custo que 
benefícios (ex.: prisões). O medo de desertar depende da probabilidade de ser descoberto e não 
somente no tamanho da transgressão (culpa é maior quando se torna pública, segundo Wright, 
1995). O Código de Hamurabi (escrito na Babilônia em 1.700 a.C.), já valorizava a cooperação e 
punia o egoísmo. Em alguns casos, a raiva é motivação a mais para punir quem não coopera 
(segundo Fehr e Gachter, 2002). 
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Segundo Boyd e parceiros (2003), em jogos com mais jogadores, a cooperação recíproca evolui 
quando pune também os que não punem (estratégia moralista). A falta de punição diminui a 
cooperação. Em grupos onde punidores são comuns, desertores são excluídos.  
 
Em relação à cooperação como forma de eliminar a tragédia dos comuns, Nowak cita o experimento 
de Manfred Milinski utilizando um jogo onde pessoas recebem dinheiro e devem doar parte para 
salvar o planeta. Frequentemente acontecia de o grupo falhar em salvar o planeta mas havia 
altruísmo (através das doações). Observadores concluíram que, quando pessoas recebem 
informações sobre resultados (por exemplo, importância em ajudar para salvar planeta), elas tendem 
a cooperar mais. A conclusão é que pessoas precisam ser convencidas dos problemas para fazer 
sacrifícios para o bem comum. E também: pessoas são mais generosas quando suas ações são 
públicas (e não anônimas). E daí mais uma vez a importância da reputação.  
 
Morais et al. (2014) discutem vários tipos de comportamentos humanos através da análise de jogos 
e simulações. Por exemplo, para avaliar o altruísmo e a reciprocidade, utiliza-se o Jogo do Ultimato 
(JU), onde um jogador J1 recebe uma certa quantia e é obrigado a partilhá-la com outro jogador J2, 
na proporção que achar melhor. Se J2 aceitar o que J1 lhe oferece, ambos recebem o respetivo 
montante; mas, se J2 não aceitar, nenhum recebe. Conforme Morais et al. (2014), “em geral, a 
média das ofertas situa-se entre 30% e 40% do montante recebido pelo proponente, e as ofertas 
inferiores a 20% são rejeitadas.” Quando a oferta é pequena (menor que 20%), o jogador que 
recebe (J2) aceita perder o dinheiro (um custo para ele) somente para punir o mau comportamento 
do primeiro jogador. Isto nos permite concluir que a sociedade está disposta a arcar com os custos 
de punição, como a construção de presídios e pagamento de infraestrutura e pessoal para maior 
segurança.  
 
As ações são diferentes quando o jogo é jogado várias vezes, tanto com outras pessoas (diferentes) 
quanto com as mesmas. Isto porque as experiências anteriores acabam “refinando” o 
comportamento de cada indivíduo. A reputação da pessoa (quando o jogo se repete com os mesmos 
jogadores) influencia bastante. E quando se joga com uma pessoa diferente, as experiências 
anteriores criam uma espécie de “reputação genérica” que molda a expectativa do indivíduo quanto 
ao comportamento de outras pessoas.  
 
Nos experimentos relatados por Morais et al. (2014), foi verificado também que o anonimato 
influencia no comportamento das pessoas. No JU, os jogadores “tendem a fazer ofertas maiores 
quando os outros podem tomar conhecimento delas, mesmo que seja só o investigador. O 
anonimato conduz a uma redução substancial das ofertas, porém, não as suprime.” Isto nos permite 
concluir que, em sociedades grandes (ou por exemplo, numa cidade grande), a reputação é mais 
difusa, permitindo às pessoas terem comportamentos não éticos acreditando que não serão 
descobertos. Temos vistos em vários países europeus e também nos orientais que há casos de 
corrupção, mas quando a pessoa é descoberta (seja funcionário publico ou de empresa privada), a 
vergonha desta pessoa frente ao restante da sociedade é tamanha que muitos até mesmo cometem 
suicídio.  
 
Hoje em dia podemos ver que as pessoas estão mais preocupadas com a reputação, porque há 
câmeras espalhadas, porque nossas ideias publicadas em redes sociais e blogs são lidas (e 
criticadas) por mais pessoas. Há quem seja contra tantas críticas e discussões nas redes sociais. Mas 
elas possuem valor como instrumento para manter a reputação e punir desertores modernos. E daí 
também a importância das redes sociais, sites de reclamações, opiniões e avalições de empresas, 
produtos e serviços, porque ajudam a criar e manter reputações. Mais adiante falaremos da 
importância das mídias e dos jornalistas para controle de ações de entes públicos.  
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Através da análise do Jogo dos Bens Públicos (JBP), segundo Morais et al. (2014), observou-se que, 
“em períodos críticos (por exemplo, de fome), os ganhos que podem ser obtidos através da 
cooperação tornam-se incertos e a ameaça de punição perde peso. Justamente quando a 
cooperação seria essencial para a sobrevivência, ela desmorona-se face ao interesse egoísta de 
sobrevivência. Em condições normais, porém, a cooperação pode manter-se e desenvolver-se, 
apoiada pela ameaça de ostracismo. A evolução da cooperação exige que os seres humanos 
tenham a capacidade de construir instituições culturais que limitem a competição no interior do 
grupo, instituições de nivelamento como aconteceu com a monogamia e a partilha dos alimentos, 
que deram vantagem a estes grupos nos seus conflitos com outros grupos. Os conflitos intergrupos 
terão assim contribuído, ao longo dos últimos 900 mil anos, para o sucesso evolutivo das formas 
altruístas de sociabilidade humana para com os não parentes e das estruturas institucionais que 
limitam a competição dentro dos grupos. As capacidades especificamente humanas de construção 
de instituições sociais têm tido, portanto, um papel essencial na evolução do comportamento de 
cooperação.” 
 
Hong Kong saiu, em algumas décadas, de uma corrupção endêmica para o 17º lugar em honestidade 
no ranking da Transparência Internacional. “Em Hong Kong houve um avanço extraordinário 
porque eles criaram os pilares para combater o problema, mudando leis, fazendo campanhas, 
aumentando a punição.” A ideia então seria o aumento da punição, a aliança entre instituições da 
República e o apoio da opinião pública. Wallin (2014) lembra que na Suécia o castigo para político 
que é apanhado em corrupção é banimento da carreira política. Portanto, a punição é parte do 
sistema para desencorajar a corrupção. 
 
O maior problema do Brasil é a impunidade. É ela que cria a corrupção na empresa pública e 
privada. Ela que gera o ladrão de galinha e o assassino. Ela alimenta o desrespeito aos pais e 
professores. Ela é que apoia a violência contra minorias, mulheres, crianças e idosos. Temos que 
combater e acabar com a impunidade. 
 
No Brasil, a maioria das pessoas acredita que haja muita impunidade, tanto para crimes civis quanto 
para a corrupção entre políticos e em órgãos públicos. Mais adiante discutiremos, num capítulo à 
parte, a legislação brasileira. Muitos acreditam que ela seja branda ao punir e também que deixa 
muitas brechas para impunidade. E tem também o tal Foro Privilegiado, que aumenta o sentimento 
de impunidade. 
 
Além disto, faltam presídios para punir os que merecem. Assim, vemos casos de presos sendo 
soltos devido à superlotação de cadeias. (http://g1.globo.com/hora1/noticia/2015/01/juiz-de-goias-
manda-soltar-varios-presos-por-superlotacao-da-cadeia.html) 
 
E faltam mecanismos para ressocialização de presos. Quando saem, não encontram colocação no 
mercado e voltam aos crimes. Dentro dos presídios, há verdadeiras escolas de crime.  
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LIBERALISMO x INTERVENÇÃO DO ESTADO 
 
Em 1776, Adam Smith lançou seu livro sobre a riqueza das nações, propondo o liberalismo 
econômico, isto é, a não intervenção do Estado nas questões econômicas. Desde aquela época, 
muitos economistas no mundo todo defendem esta teoria. Entretanto, desde aquela época, não se 
viu nenhum país adotar o liberalismo total. Se o liberalismo total funcionasse, não seria necessário 
determinar regras para o sistema financeiro e para as bolsas de valores e não seria preciso que o 
Estado definisse uma moeda única (ver livro de Hayek, 2012, sobre a "Desestatização do 
Dinheiro").  
 
Soete (2005) lembra que “a dinâmica de inovação, de empreendedorismo, de destruição criativa 
prospera melhor, por definição, num ambiente que oferece recompensas mais elevadas à 
criatividade e curiosidade, do que num ambiente que valoriza mais a segurança e a proteção de 
emprego.” Para Schumpeter, a destruição criativa é o motor do capitalismo e sem ela estamos 
fadados a morrer na mesmice. Mas para que tal aconteça, seria necessário dar liberdades de criação 
às pessoas.  
 
Por outro lado, há os críticos da teoria de Adam Smith, normalmente seguidores de John Maynard 
Keynes. Este economista lançou pedras sobre o liberalismo econômico durante a grande recessão 
iniciada em 1929. A partir das sugestões de Keynes, o governo americano conseguiu intervir na 
economia, o que resultou na volta do crescimento.  
 
Os críticos do liberalismo também mencionam os recentes dados da China em comparação com 
EUA e Inglaterra. Chang (2013) lembra que, “apesar de todas as políticas e instituições 
supostamente contrárias ao desenvolvimento, a China tem sido uma das economias mais dinâmicas 
e bem-sucedidas das três últimas décadas, enquanto os Estados Unidos na década de 1880 eram 
um dos países que mais cresciam no mundo e que estavam se tornando uma das nações mais ricas 
do planeta. Portanto, as grandes estrelas do final do século XIX (Estados Unidos) e dos nossos dias 
(China) seguiram receitas de políticas que contrariam quase que totalmente a ortodoxia do livre 
mercado neoliberal.” 
 
Himanen (2005) propõe 3 modelos para classificar economias quanto ao liberalismo e intervenção 
do Estado. Os títulos de cada modelo são devidos ao exemplo mais representativo do modelo. Ei-
los:  
1. O “Modelo do Vale do Silício” corresponde ao modelo neoliberalista americano cuja política é 
“deixar os fracos para trás”. Neste modelo, o acesso aos recursos depende da posição econômica da 
família, o que gera populações pobres e marginalizadas. O crime passa a ser uma forma de 
sobrevivência. Himanen lembra que a maior proporção de população prisional do mundo é na 
Califórnia, uma região-líder em termos de desenvolvimento;  
2. O “Modelo de Singapura” é gerido pelo Estado com o objetivo de atrair empresas multinacionais 
à região, com base na competição de taxas. “O panorama a longo prazo não é bom, se a região não 
desenvolver especialistas locais adequados e inovadores, exatamente o que aconteceu no caso de 
Singapura. Se uma região quer competir a longo prazo, com sucesso, tem que ter competências 
inovadoras; não é suficiente que o Governo tome medidas para atrair empresas multinacionais.” É 
um modelo paternalista, com o governo controlando a liberdade dos seus cidadãos. Está presente  
também na China e na Índia; 
3. O “Modelo Finlandês” é uma combinação europeia da sociedade da informação e do Estado 
Social, que é representada na sua forma mais avançada, no caso da Finlândia. Tem o perigo da 
“mão morta da passividade”, pois “as pessoas continuam a proteger todas as estruturas industriais 
do Estado Social, mas não reconhecem que o futuro do Estado Social só é possível se ele for 
reformado, com o mesmo tipo de inovação pela qual a economia da informação também passou. 
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Na prática, a passividade conduz a uma situação em que as necessidades de bem-estar têm que ser 
mais e mais cortadas e a dinâmica da economia desvanece-se. As pessoas protegem os seus 
próprios interesses e invejam outras pessoas pelos benefícios que conseguiram.” 
 
Este capítulo discute justamente onde e como uma teoria (liberalismo) ou outra (intervencionismo 
do Estado) funcionaram ou não, historicamente.  
 

- Índices de Liberdade Econômica 
 
Naím (2013) comenta como o status atual da globalização tem levado à abertura econômica pelo 
mundo todo e diminuído a intervenção do Estado: “No total, a partir de 2004, três quartos das 
economias do mundo simplificaram os trâmites para a abertura de um negócio. Quase dois terços 
dos países introduziram medidas para facilitar a obtenção de crédito. Mais da metade simplificou o 
registro de propriedade, o pagamento de impostos e o comércio com outros países. Se 
acrescentarmos a isso o significativo número de países que agilizaram o processo de lidar com 
uma falência, o cumprimento de contratos, a obtenção de permissões para construção e outras 
atividades similares, o quadro geral é o de um alívio geral dos obstáculos governamentais à 
atividade de negócios.” 
 
Um indicador de Liberdade Econômica é “Index of Economic Freedom” publicado pela Heritage 
Foundation, dos EUA (http://www.heritage.org/index/). Este indicador monta um ranking dos 
países avaliando diversos quesitos relacionados à liberdade econômica de um país, entre eles: 
liberdade para fazer negócios, liberdade para comércio, liberdade, fiscal, gastos do governo, 
liberdade monetária, liberdade de investimentos, liberdade financeira, direitos de propriedade, 
liberdade de corrupção e liberdade para o trabalho.   
 
Outro indicador é o Economic Freedom of the World, publicado pelo Fraser Institute, do Canadá. 
(http://www.freetheworld.com/release.html) 
 
O Gráfico 18 apresenta a evolução do índice de liberdade econômica, entre 1995 e 2016, segundo a 
Fundação Heritage, para os países China, Rússia, EUA, Reino Unido e Brasil. O Gráfico 19 
apresenta compara os índices de Índia, Japão, Média Mundial, Chile e Singapura. Pode-se ver que 
Singapura é o grande campeão (mesmo índice de Hong Kong). Os países ricos (exemplificados por 
EUA e Reino Unido) possuem índices altos. O Brasil está próximo da média mundial. Já esteve 
com índice melhor mas a partir de 2006 nosso índice decaiu. Rússia, China e Índia, competidores 
do Brasil, estão pouco abaixo do nosso índice. O Chile possui um índice próximo ao dos países 
ricos (pouco abaixo).  
 
 

Gráfico 18: Índices de liberdade econômica – China, Rússia, EUA, Reino Unido e Brasil 
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Fonte: http://www.heritage.org/index/ 
 
 

Gráfico 19: Índices de liberdade econômica – Índia, Japão, Média Mundial, Chile e Singapura 

 
Fonte: http://www.heritage.org/index/ 
 
 
 

- Argumentos a favor do Liberalismo (ou Contra o Intervencionismo) 
 
Ludwig Von Mises (2010) define “Intervenção” como “uma norma restritiva imposta por um órgão 
governamental, que força os donos dos meios de produção e empresários a empregarem estes 
meios de uma forma diferente da que empregariam”. Neste livro, Von Mises lista diversas críticas 
ao intervencionismo.  
 
Outro livro que combate o intervencionismo é “O Caminho da Servidão” de Friedrich Hayek 
(2010). Sua teoria é que não se perde a liberdade de uma só vez. Ela vai sendo tirada aos poucos. 
Segundo Hayek (2010), sem liberdade econômica, as demais também desaparecem (liberdade 
pessoal e política).  
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Já comentamos antes neste livro como alguns países formaram riqueza abrindo seu comércio a 
países estrangeiros, aceitando capital estrangeiro e imigrantes e também como o Império Romano 
cresceu absorvendo culturas de outros povos.  
 
Também já foi comentado que a Nova Ordem Mundial não tem espaço para o comunismo. Já 
comentamos antes como os países comunistas, com suas economias fechadas e sob gestão 
totalmente estatal, não deram certo e estão virando a mesa em prol da liberdade mercado, ainda que 
gradual (por exemplo, China, Cuba e Rússia).   
 
O comunismo pode causar o problema conhecido como “tragédia dos comuns” (descrita por 
Hardim, 1968, e discutida por Ostrom, 1990). Este é um caso real, na Europa medieval, quando os 
criadores de gado compartilhavam a mesma terra para pastagens. O uso excessivo da terra acabou 
com os nutrientes. A primeira proposta era que cada produtor deveria usar a terra para seu gado 
apenas por um certo tempo (e não todo o tempo). Mas o egoísmo fez com que os produtores 
quisessem tirar vantagem para si, enganando os demais. Uma solução é tornar a terra propriedade 
privada ou controlada pelo Estado. Os proprietários então determinam as regras para seu uso. Este 
pode ser um exemplo de solução via liberdade econômica, dando direito de propriedade a alguns. 
Mas também pode ser um exemplo de solução com a interferência do Estado, definindo leis.  
 
Sobre a tragédia dos comuns, Matt Ridley (1996) diz: a propriedade privada é amiga da 
conservação; a regulação do governo é sempre o inimigo. A melhor maneira de incentivar as 
pessoas a preservarem bens é tornando-os privados. Uma solução para a tragédia dos comuns é a 
divisão de recursos, a legalização. Seria a única maneira de os recursos naturais não serem 
esgotados pelo egoísmo. Por outro lado, Polanyi critica o “cercamento” porque senhores feudais 
tomaram conta das terras em benefício próprio, usando seu poder para decidir quem poderia usá-las.  
 
Os casos mais famosos de sucesso do liberalismo econômico foram os milagres japonês e alemão 
pós-guerra, aumentando produtividade, competitividade e eliminando a inflação. Para se ter uma 
ideia do grau de liberalismo, segundo Ferguson (2011), “ao todo, dezesseis países [da Europa] 
receberam ajuda de [Plano] Marshall, na casa dos US$ 11,8 bilhões; houve outros US$ 1,5 bilhão 
na forma de empréstimo. A Alemanha recebeu pouco mais do que 10% do total, aproximadamente 
a metade do que foi para a França e – o maior recebedor individual – a Grã-Bretanha. A ajuda de 
Marshall por si só não garantiu a recuperação econômica; se tivesse feito isso, a Grã-Bretanha 
teria tido o milagre econômico, mas na verdade ela teve o contrário. Parece mais plausível atribuir 
o milagre da Alemanha Ocidental ao crescimento da confiança gerado pelo novo marco alemão, 
acompanhado, como foi, pela suspensão do controle de preços.” A importância dos EUA foi por 
administrar o país vencido “sob condições crescentemente liberais de comércio”.  
 
Outro caso de sucesso do liberalismo é lembrando por Niall Ferguson (2013b). Ele acredita que o 
Ocidente ultrapassou o Oriente porque surgiram instituições econômicas dinâmicas como empresas 
de capital aberto, as quais trocavam recebiam concessões (por exemplo, exploração de colônias e 
novas terras) por participação em seus lucros. No “Oriente não surgiu nada que lembrasse essas 
instituições incrivelmente dinâmicas.” Até mesmo Portugal fez assim no início da exploração do 
Brasil, mas pena que não deu continuidade a este liberalismo. 
 
Há muitos argumentos a favor do liberalismo econômico. Os principais são defendidos no livro de 
Adam Smith. O resumo do livro é conhecido como “a mão invisível”, pela qual o mercado (com sua 
lei da oferta e procura) regularia os empreendimentos. Assim, se uma empresa não oferecer um 
produto ou serviço satisfatório, a população deixaria de comprá-lo e outra empresa viria tomar este 
lugar com um produto ou serviço melhor. O próprio empreendedorismo só surgiria quando fosse 
necessário e viável. O Estado não precisaria intervir criando e administrando empresas. Deixando o 
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mercado aos próprios empreendedores, a lei da oferta e procura geraria empresas, produtos, serviços 
e empregos. Até mesmo, os salários e benefícios seriam regulados pelo mercado.  
 
A maior crítica ao intervencionismo é que o Estado não teria tempo, recursos e competência para 
atuar em todas as áreas. Além disto, como discutiremos adiante, se o Estado não tiver concorrentes, 
não teria porque procurar melhorias e inovação. Assim, funcionários públicos se tornam 
ineficientes, empresas públicas se tornam deficitárias e oferecem péssimos serviços. E isto sem falar 
na corrupção, já comentada antes.  
 
A liberdade não estaria somente associada ao mercado financeiro. A “mão invisível” também 
regularia ofertas e qualidade de serviços e produtos de saúde, educação, segurança e infraestrutura. 
O que fosse bom e com preço justo se manteria. O restante seria eliminado por falta de interesse do 
mercado. A livre concorrência se encarregaria de eliminar os ruins e fazer sobreviver os que melhor 
se adaptam (como no evolucionismo de Darwin).  
 
Karsten (2013) justifica suas críticas ao intervencionismo dizendo que “seria infinitamente mais 
simples e mais eficiente se o estado não interferisse na educação e os professores, pais e alunos 
pudessem fazer suas próprias escolhas, tanto individualmente como em conjunto. Os verdadeiros 
especialistas estão nas escolas e hospitais. Eles sabem mais sobre sua área de especialização e são 
mais capazes de organizar suas instituições de forma eficiente. E se eles não fizerem bem, eles 
simplesmente não vão sobreviver no mercado livre. Por esta razão, a qualidade da educação e 
saúde iria melhorar em vez de se deteriorar, sem a interferência do governo. O fato de que a 
educação é gerenciada através do sistema democrático significa que os políticos e burocratas 
ditam a forma como a educação é organizada e quanto dinheiro é gasto com ela. Isso significa que 
o papel dos pais, professores e estudantes de escolherem por eles mesmos é minimizado. A 
intervenção do estado significa que as escolas e universidades são inundadas com planos, 
requisitos, normas e regulamentos do Ministério da Educação. Esta burocratização não torna a 
educação melhor, mas pior. Por exemplo, as escolas holandesas foram obrigadas, por burocratas, 
a ensinar um número mínimo de horas, supostamente para garantir a qualidade da educação. Mas 
isto não resolveu nada sobre a falta de professores da qual as escolas sofriam. Consequentemente, 
as escolas foram levadas a manter os alunos sentados em salas de aula, por horas, sem fazerem 
nada. Que o governo iria tentar gerenciar por números não é de estranhar. De longe, a única coisa 
que você pode medir é a quantidade. Qualidade é vista apenas por aqueles diretamente envolvidos. 
Qualidade e inovação são o resultado da concorrência e da escolha, não do controle central e 
coerção estatal.” 
 

- Problemas da Liberdade Econômica mal feita 
 
Para quem acredita que a mão invisível (apoiada na lei da oferta e procura) gera mercados justos, 
Joseph Stiglitz (2002) avisa: ela só funciona com informações perfeitas (quando não há assimetria 
de informações) e com mercados completos (com concorrência equilibrada). 
 
Um mercado com concorrência desequilibrada prejudica o consumidor e inibe novos competidores. 
Este é o caso de oligopólios que, com algum tipo de poder, tomam conta do mercado impondo suas 
regras, eliminando a concorrência e por consequência minimizando a lei da oferta e procura.  
 
Akerlof (1970) contribui para a discussão apresentando a assimetria de informações como causa 
para mercados ineficientes. Esta assimetria acontece quando uma parte na negociação (oferta ou 
procura) possui mais informações que a outra parte. Por exemplo, se um vendedor de carro usado 
conhecer melhor o carro que está vendendo, enquanto que o comprador não consegue avaliar este 
carro, o vendedor estará em melhor posição para fechar o negócio com vantagens para si.  
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Além disto, Akerlof afirma que, em muitos mercados, a confiança é importante. Existem garantias 
informais não registradas, que funcionam como pré-condições para comércio e produção. Quando 
estas garantias são indefinidas, podem afetar o negócio, favorecendo uma parte e prejudicando 
outra. Ou então o negócio fica suspenso até que as partes consigam mais ou melhores informações.  
 
Conforme Stiglitz (2000), para tomar decisões nem sempre se tem as informações completas. Pode 
ser muito custoso obtê-las. Além disto, as partes podem mudar seu comportamento dependendo do 
contexto. Por exemplo, uma seguradora de carros pode dar desconto ou aumentar o valor caso saiba 
como o cliente se comporta. 
 
Stiglitz (2002) conta diversos casos onde a liberalização do comércio trouxe imensos problemas 
econômicos para o país. Por exemplo, na Rússia, a liberação de preços gerou inflação. Para Stiglitz, 
a liberalização deve ser feita aos poucos para não gerar desemprego (empresas nacionais não 
competitivas acabam fechando). Por outro lado, na Alemanha pós-guerra, a liberalização de preços 
acabou com a inflação. Mas as condições eram diferentes.  
 
Stigltiz (2002) chega a afirma que, na Rússia, o capitalismo tem sido pior que o previsto para a 
maioria da população. A classe média está devastada e o capitalismo é dominado por mafiosos. A 
privatização foi mal feita, favorecendo “amigos” do antigo governo e criando oligopólios. Há mais 
pobreza e menos renda. O PIB de 2000 era 2/3 menor que de 1989. O índice de pobreza cresceu de 
2% em 1989 para 23,8% em 1998.  
 
Outro caso onde a livre iniciativa trouxe problemas foi em Bangladesh, onde os produtores rurais 
trocaram a produção de arroz por camarão, alagando suas terras com água salgada. Isto fez faltar 
comida para a população. Quando muitos quiseram voltar, não era possível porque as terras estavam 
inférteis. Sem orientação do governo, a livre iniciativa se autodevora.  
 
Por fim, será que o liberalismo total funcionaria ? Por exemplo, se não precisássemos pagar 
impostos, quem faria as estradas ? A população seria organizada o suficiente para determinar 
prioridades, coletar rendas e geri-las, gerenciar projetos, contratar fornecedores e gerenciar obras ? 
Seria possível, pela democracia e participação popular, determinar prioridades para que todos 
aceitassem ? Mais adiante falaremos sobre a Democracia, e como seus críticos alegam que este tipo 
de regime na verdade se resume ao controle de todos pela maioria, isto é, todos devem seguir o que 
o grupo da maioria decidir. E isto pode gerar muitos conflitos e insatisfações.  
 

- Poder demais centralizado no Governo 
 
Pinker (2013) lembra estudos de cientistas sobre a relação entre complexidade política e apoio ao 
absolutismo: “a historiadora e antropóloga Laura Betzig mostrou que sociedades complexas 
tendem a viver sob o controle de déspotas: líderes que com certeza fazem valer sua vontade em 
conflitos, podem matar com impunidade e têm grandes haréns de mulheres à sua disposição. Ela 
constatou que o despotismo nesse sentido emergiu entre os babilônios, israelitas, romanos, 
samoanos, fijianos, khmers, astecas, incas, natchezes (do baixo Mississippi), ashantis e outros 
reinos da África.” 
 
Norbert Elias (1993) lembra que foi o governo forte, uma espécie de Leviatã, durante a época 
medieval que acabou com a anarquia de baronatos e feudos europeus, controlando também os 
cavaleiros beligerantes. As batalhas por terras eram estorvo para os reis e geravam mortes de 
camponeses, diminuindo a capacidade produtiva.  
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Conforme Elias (1993), o absolutismo na Europa surgiu e cresceu porque uma instituição 
centralizava impostos e assim também dominava o potencial militar. “À medida que cresciam as 
oportunidades financeiras abertas à função central, o mesmo acontecia com seu potencial militar. 
O homem que tinha à sua disposição os impostos de todo que tinha à sua disposição os impostos de 
todo um país estava em situação de contratar mais guerreiros do que qualquer outro; pela mesma 
razão, tornava-se menos dependente dos serviços de guerra que o vassalo feudal era obrigado a 
prestar-lhe em troca da terra com a qual fora agraciado... A supremacia militar que acompanhava 
a superioridade financeira constituiu, por conseguinte, o segundo pré-requisito decisivo que 
permitiu ao poder central de uma região assumir um caráter ‘absoluto’.” 
 
Mas foi o crescimento da burguesia, exigindo maiores igualdades comerciais e políticas (e não 
ambicionando o poder absoluto para si), que acabou com o absolutismo. Os elementos cruciais para 
a divisão de poder na Europa e fim do absolutismo foram (Elias, 1993).: 
• o crescimento da importância social e econômica da burguesia, não só gerando mais impostos 

mas também gerando mais riquezas para si e exigindo maior participação junto ao Estado e à 
nobreza (até mesmo querendo dela fazer parte através da compra de títulos); 

• a diminuição do poder da nobreza, falida porque não tinha como adquirir mais riquezas (diga-se 
terra), porque tinha aversão ao trabalho e suas heranças perdiam valor pela desvalorização da 
moeda; 

• “a gradual descentralização de governo e território, a transferência da terra, do controle do 
suserano conquistador para o da casta guerreira como um todo, ... processo conhecido como 
‘feudalização’”. 

 
No Brasil, a colonização começou patrimonialista e não feudal como a Europa (como nos explica 
bem Faoro). Por isto, as raízes são de centralização de poder e absolutismo. Não há negociação com 
súditos. Há um monopólio da coroa (ou de quem estiver no comando nacional) nos negócios. No 
feudalismo, havia espaço para burgueses prosperarem (certa forma de liberalismo). Há relações 
contratuais entre os súditos e o soberano; é um apoio livre que pode ser retirado a qualquer 
momento. Há limites para o rei e direito a resistência se estes limites forem transpostos. O poder 
depende de negociações e entendimentos. Segundo Bloch (citado em Eco, 2010), “o feudalismo é 
um ‘tipo de sociedade’, baseado num amplo desenvolvimento de elos de dependência pessoal, no 
fracionamento do poder público e na supremacia de uma classe de guerreiros. Segundo Ganshof, o 
feudalismo deve ser entendido, de um modo mais específico, como ‘um conjunto de instituições que 
criam e regulam obrigações de obediência e de serviço, principalmente militar, por parte de um 
homem livre, chamado vassalo, perante outro homem livre, chamado senhor, e obrigações de 
proteção e manutenção por parte do senhor perante o vassalo’.” 
 
Já no modelo patrimonial, o Rei é senhor da riqueza territorial, dono do comércio e que pode 
conceder privilégios. Dá terra aos nobres em troca de favores na guerra. Mas jurisdição é do rei. O 
Estado é uma grande empresa capitalista. Conforme Faoro, “no patrimonialismo, ... o senhor não 
diferencia a esfera pública da privada, portanto administra o Estado como se fosse sua 
propriedade particular.” 
 
Desde Portugal, temos esta herança de centralização, um medo de perder o controle com liberdade 
demais. O patrimonialismo português fez com que Portugal fosse um dos primeiros países a se 
unificar. A própria origem de Portugal é calcada na guerra e na espada. E a monarquia portuguesa, 
conforme Faoro, acostuma “o povo a servir, habituando-o à inércia de quem espera tudo de cima”. 
E isto “obliterou o sentimento instintivo da liberdade, quebrou a energia das vontades, adormeceu 
a iniciativa; quando mais tarde lhe deram a liberdade, não a compreendeu; ainda hoje não a 
compreende, nem sabe usar dela.” 
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O povo aceita imposições para ter algumas vantagens. É o contrato social tão falado por Rousseau e 
Thomas Hobbes. Na Roma antiga, os cidadãos recebiam pão e circo do governo. Hoje no Brasil são 
bolsas e quotas. Por migalhas para o povo, os poderosos se mantêm com artimanhas maquiavélicas. 
E o povo aceita este contrato.  
 
Dennis Prager, neste video (https://www.youtube.com/watch?v=NGQAVgrpCRY&feature=share), 
acredita que, quanto maior o governo, menor o cidadão. Quando o governo incha, mais órgãos do 
governo são necessários. O problema maior é quando o governo é o primeiro recurso do povo, 
quando deveria ser o último. Um governo grande exime o cidadão de ajudar os outros, porque ele 
espera que governo o faça. Assim como ele espera que o governo ajude ele também, como justiça e 
retribuição.  
 
E há ainda o caso de governos que se fundem com religiões, atribuindo caráter de divindade aos 
soberanos, conseguindo assim a obediência cega e submissão do povo, além do culto aos soberanos 
(Ferrari, 1981). Em Portugal, o poder da Igreja Católica era muito forte. Conforme Cunha (2007a), 
“um dado sugestivo da sua importância é o da proporção de religiosos na população total: 10% em 
meados do século XVIII”. 
 
Por outro lado, houve o período pombalino em Portugal, quando o Estado aumentou seu poder, 
tentando justamente diminuir o poder da Igreja. Cunha (2007a) nos conta: “A nomeação para 
ministro do rei, em 1750, de Sebastião José de Carvalho e Mello, futuro Marquês de Pombal, 18 foi 
não só uma tentativa da facção do monarca para obter a hegemonia, mas, a partir daí, enfrentar a 
crise econômica existente. Foram três os principais objetivos da nova política econômica. 
Primeiro, o incentivo às manufaturas na Metrópole. Um desses incentivos foi a criação de reserva 
de mercado nas colônias, conseguida através da proibição das manufaturas que começavam a 
existir nas regiões das minas do Brasil , induzidas pela intensa urbanização, pelo aumento e 
distribuição de renda. Segundo, o incentivo à acumulação de capital público e privado, pela 
concessão do privilégio do monopólio do comércio de certos bens a companhias formadas na 
Metrópole e nas colônias. Terceiro, o objetivo que mais interessa a este texto, a substituição das 
ideologias orientada para uma sociedade capitalista. 
Mas esses três objetivos principais só poderiam ser postos em prática após o aumento do poder do 
Estado de modo que este pudesse restringir a influência que exerciam parte da nobreza 
(principalmente os que tinham interesses nas colônias) e as instituições que a apoiavam e 
legitimavam. A perseguição movida por Pombal aos jesuítas resultou da tentativa de reforçar o 
poder do Estado como condição para o atingimento daqueles objetivos.” 
 
No Brasil, a obsessão por poder centralizado gerou muitas revoltas e revoluções, que tomaram 
tempo, esforço e dinheiro do governo brasileiro, desde o Império até a República (para uma lista 
completa de revoltas no Brasil, ver Anexo VII). A divisão não nos ajudou, mas sim enraizou a falta 
de confiança e falta de cooperação. Não nos unimos internamente para combater o estrangeiro. 
Muitas vezes, nos unimos aos estrangeiros contra outros brasileiros (índios aos colonizadores, 
colonizadores a invasores, locais aos irmãos do prata). 
 
Nos EUA, governo inglês não intervia muito e colonos americanos conseguiam desenvolver certa 
autonomia e inovação (Karnal et al., 2007). Mas lá também a Guerra de Secessão foi muito 
prejudicial em termos econômicos, mas deixou como saldo a união dos estados.  
 

- Governo como obstáculo 
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Desde que o Brasil foi descoberto por Portugal, a liberdade por aqui acabou e o Governo se colocou 
contra qualquer tipo de empreendimentos que não os explicitamente autorizados por ele e que lhe 
dessem algum tipo de comissão financeira.  
 
Faoro diz que isto vem até de mais longe: “A incompatibilidade do português com o espírito 
capitalista recebeu, de um extremo a outro, a explicação do sangue celta e da ‘preguiça 
espanhola’.” 
 
Laurentino Gomes (2014) complementa: “ignorância e o isolamento eram resultado de uma 
política deliberada do governo português, que tinha como objetivo manter o Brasil, uma joia 
extrativista e sem vontade própria, longe dos olhos e da cobiça dos estrangeiros... O governador 
deveria ‘impedir a comunicação de uma capitania a outra pelo sertão, a não ser com a devida 
autorização’. Uma lei de 1733 proibia a abertura de estradas como forma de combater o 
contrabando de ouro e diamantes, facilitando a fiscalização por parte dos funcionários portugueses 
encarregados de recolher o quinto real sobre toda a produção de pedras e metais preciosos da 
colônia. As poucas estradas existentes tinham sido abertas sobre picadas criadas pelos índios antes 
ainda do descobrimento e reaproveitadas pelos primeiros colonizadores... Livros e jornais eram 
impedidos de circular livremente.” 
 
A primeira abertura (modesta) começou com a corte portuguesa vindo para o Brasil em 1808. Como 
já dito antes, a corte abre os portos para estrangeiros mas controla tudo.  E não incentiva 
comerciantes locais. Mesmo as entradas são controladas. Uma espécie de inveja se alguém criasse 
negócios melhores. 
 
Já comentamos antes o caso da China na Idade Média e por que ela não fez a Revolução Industrial 
devido a entraves impostos pelos governantes, apesar de ser o país com maior número de inovações 
no início da Idade Média. Também já comentamos o atraso tecnológico e econômico de países 
comunistas como Rússia, Alemanha Oriental, Cuba e Coreia do Norte, devido ao controle absoluto 
do Estado. Alguns destes países, como já discutido antes, conseguiram melhorar suas economias 
através da abertura econômica.  
 
Hoje em dia já se sabe que deve haver abertura da economia (o grau de abertura é que varia de um 
país para outro), e o governo não deve centralizar tudo, especialmente produção, comércio, 
inovação e empreendedorismo. Mais adiante discutiremos em um capítulo a parte a questão do 
liberalismo versus a intervenção do Estado.  
 

- Como o Estado pode ajudar com sua Intervenção 
 
Para alguns estudiosos, a intervenção do Estado é necessária. Karl Polanyi afirma que até mesmo o 
livre comércio e concorrência precisaram de intervenção para ser praticáveis. Mintzberg (2015) 
acredita ser hipocrisia pedir que o governo não interferira nos assuntos empresariais enquanto as 
empresas se metem nos assuntos do governo.  
 
Chang (2013) complementa: “O livre mercado não existe. Todo mercado tem algumas regras e 
limites que restringem a liberdade de escolha. O mercado só parece livre porque estamos tão 
condicionados a aceitar as suas restrições subjacentes que deixamos de percebê-las. Não é possível 
definir objetivamente o quanto um mercado é ‘livre’. Essa é uma definição política. A alegação 
habitual dos economistas que defendem o livre mercado de que eles estão tentando defender o 
mercado contra a interferência politicamente motivada do governo é falsa. O governo está sempre 
envolvido e esses adeptos do livre mercado estão tão politicamente motivados quanto qualquer 
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pessoa. Superar o mito de que existe algo como um ‘livre mercado’ objetivamente definido é o 
primeiro passo na direção de entender o capitalismo.” 
 
Mesmo nos EUA, principal defensor do liberalismo, o governo intervém. Atualmente há barreiras 
econômicas para importações. O livro do Chang (2004) traz inúmeros exemplos de protecionismo 
de países ricos. Os dados históricos apresentados por Chang demonstram que muitos países hoje 
desenvolvidos adotaram políticas altamente protecionistas para defender a sua indústria nascente, o 
que hoje eles criticam nos países em desenvolvimento.  
 
Stiglitz (2002) e Chang (2004) comentam diversos casos de países (até mesmo os ricos) ajudando 
suas empresas com proteções tarifárias para importações, incentivos para exportações. Scaruffi 
lembra que o Vale do Silício começou com ajuda do governo.  
 
A grande depressão que começou em 1929 e se alastrou pela década seguinte só foi erradicada com 
ajuda do governo. Keynes propôs o aumento de gastos públicos para alavancar a economia. O 
presidente americano Roosevelt fez obras para dar emprego e criou campanhas para incentivar 
consumo. Conforme Constantino (2012), “uma das principais recomendações de Keynes era para o 
governo agir de forma contrária ao ciclo, ou seja, expandir os gastos no momento de recessão 
econômica, e cortá-los na fase de crescimento acelerado, para suavizar as tendências da 
economia.” E tudo isto deu certo (ver, por exemplo, Gazier, 2013).  
 
A regulação do governo pode também evitar crises econômicas (como será discutido adiante no 
caso da Crise de 2008). Chang (2004) lembra que vários países possuem leis antitruste 
(antimonopólios) e também leis para controlar a falência de empresas.  
 
Conforme Chang (2013), regulamentar o mercado ajuda a diminuir possibilidades e incertezas: “... 
regulamentações funcionam não porque o governo necessariamente saiba mais do que quem é 
regulamentado (embora às vezes isso possa acontecer), mas porque ele limita a complexidade das 
atividades, o que possibilita que o regulamentado tome decisões melhores. A crise financeira 
mundial de 2008 ilustra belamente este ponto.” 
 
Para Furtado (1975), o Estado pode contribuir direcionando decisões econômicas, como por 
exemplo: 
a) apropriando de parte dos lucros das empresas internacionais ou estatização das filiais; 
b) subordinando as grandes empresas a objetivos da política econômica; 
c) prevendo e controlando as consequências sociais do progresso tecnológico e a seleção de técnicas 
em função de objetivos sociais; 
d) controlando a comercialização internacional dos produtos primários. 
 
Furtado (1975) complementa defendo que algumas decisões econômicas devam ser centralizadas 
pelo Governo, como por exemplo: utilização de bens públicos, utilização dos fatores de produção, 
iniciativas para aumentar a capacidade produtiva ou manter o equilíbrio monetário.  
 
Chang (2004) complementa incluindo outros modos de intervenção do Estado: financiamento de 
infraestrutura e aquisição tecnológica, financiamento de estudos, treinamentos e exposições, 
pesquisa e desenvolvimento, fábricas modelo, importação de maquinário e fomentando parcerias 
público-privado.  
 
Chang (2013) lembra que, “na maioria dos países capitalistas, o governo é dono, e com frequência 
também opera, uma parcela considerável da economia nacional por intermédio das empresas 
estatais (SOEs). Estas últimas são frequentemente encontradas nos setores de infraestrutura 
fundamentais (p. ex., estradas de ferro, rodovias, portos, aeroportos) ou nos serviços essenciais (p. 



284 
 

ex., água, eletricidade, correios), mas também existem nos setores industrial e financeiro... A 
parcela de empresas estatais na produção nacional pode chegar a mais de 20%, como no caso de 
Singapura, ou ser apenas de 1%, como no caso dos Estados Unidos, mas a média internacional 
gira em torno de 10%.” 
  
Giambiagi e Além (2011) sugerem a intervenção do Estado para:  
a) produção direta ou concessão de subsídios, para gerar externalidades positivas;  
b) aplicação de multas ou impostos, para desestimular externalidades negativas; e  
c) regulamentação. 
 
Conforme Giambiagi e Além (2011), “a ação do governo através da política fiscal abrange três 
funções básicas. A função alocativa diz respeito ao fornecimento de bens públicos. A função 
distributiva, por sua vez, está associada a ajustes na distribuição de renda que permitam que a 
distribuição prevalecente seja aquela considerada justa pela sociedade. A função estabilizadora 
tem como objetivo o uso da política econômica visando a um alto nível de emprego, à estabilidade 
dos preços e à obtenção de uma taxa apropriada de crescimento econômico.” 
 
Sobre isto ainda, Giambiagi e Além (2011) citam palavras de Roberto Campos:  
 “Eu diria que, na medida do possível, o Estado deve ser predominantemente um manipulador de 
incentivos. Isto quer dizer que, tanto quanto possível, ele deve agir por vias indiretas, exemplo: 
política de crédito, política fiscal , subvenções, tarifas etc., antes que por via de controles diretos, 
como racionamento de câmbio, licenças de importação, alocação de matérias-primas etc. No 
tocante a investimentos, o Estado deveria ser apenas um investidor pioneiro, que se retiraria de 
campo transferindo-se para outra atividade logo que terminada a fase pioneira , ou ainda um 
investidor supletivo, que compensaria as ocasionais debilidades da iniciativa privada”  
 
Além disto, Giambiagi e Além (2011) lembram que o Estado deve ser o responsável pela bem estar 
da população (coisa que não é objetivo de empresas com fins lucrativas). Desta forma, Giambiagi e 
Além (2011) lembra que a intervenção do Estado, no pós guerra nos países mais desenvolvidos, 
gerou uma expressiva expansão dos serviços sociais, com destaque para educação, saúde e 
infraestrutura urbana.  
 
A maioria dos defensores da intervenção do Estado não está propondo a volta do comunismo, mas 
atuações esporádicas e pontuais para resolver situações problemáticas de momento. Assim, o Estado 
pode até mesmo criar uma empresa num setor onde a iniciativa privada não queira atuar e onde haja 
grande demanda ou seja um setor estratégico. Foi o que aconteceu (e ainda hoje acontece) com o 
Departamento de Defesa americano sendo o principal cliente de empresas e demandando produtos 
sob encomenda. Scaruffi e Chang descrevem vários destes casos. Por exemplo, Boeing e IBM 
foram fornecedoras para o Pentágono como cliente. Chang (2004) também lembra que os 
investimentos em P&D no setor farmacêutico dos EUA vêm em boa parte (29%) do Instituto 
Nacional de Saúde (NIH), percentual próximo dos 43% gastos pela própria indústria privada. 
 
Mesmo EUA e Inglaterra, berço e grandes defensores do liberalismo, historicamente e até hoje 
tiveram políticas protecionistas estabelecidas pelo Governo. Chang (2004) lembra que a liberação 
do comércio só ocorreu na década de 1850 na Grã-Bretanha. Em 1848, havia 1.146 produtos 
tributáveis e apenas 48 em 1860. Foi um “laissez-faire” imposto pelo Governo. Mas mesmo depois 
(em 1880, 1903 e 1932), algumas tarifas de importação foram restituídas, restringindo o “livre” 
comércio. Chang (2004) também lembra que Thomas Jefferson defendia a proteção à indústria 
nascente e Benjamin Franklin era contra mas apoiou a proteção pela nação. Mesmo Abraham 
Lincoln era um protecionista. Chang (2004) lembra que a Guerra de Secessão foi uma disputa por 
tarifas e trabalho servil.  
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Chang (2004) lembra que, na época da Grande Depressão, a tarifa média dos manufaturados era de 
37% em 1925 e pulou para 48% em 1931. Mesmo a tarifa anterior não sendo tão alta, ainda assim 
era considerada protecionista e foi isto que permitiu aos EUA ser a economia com maior 
crescimento no início do século XX.  Segundo Chang (2004), há um estudo de O´Rourke sobre 
economias de vários países cuja conclusão é que o protecionismo está ligado ao crescimento 
econômico.  
 
O Governo também pode direcionar a produção para substituição de itens importados, incentivar a 
criação de empresas em setores deficitários ou para demandas sociais, impor regras para evitar a 
concorrência desleal, monopólios ou oligopólios, bem como a formação de carteis que determinem 
preços artificialmente. Por exemplo, na China, segundo Versignassi (2011), o governo obrigou que 
70% dos equipamentos usados nos trens novos do metrô, das poltronas à iluminação, fosse feito na 
China, mantendo assim a produção interna em alta.  
 
Há casos extremos de intervenção do Estado (sem comunismo) como a Inglaterra proibindo a 
emigração de mão de obra especializada, a exportação de máquinas e mesmo a exportação de lã 
bruta. A Inglaterra também recrutou estrangeiros para ensinar o know-how em alguns setores. Outro 
exemplo é a Alemanha cujas políticas protecionistas incluíram inclusive espionagem industrial 
patrocinada pelo Estado (Chang, 2004).  
 
Mais recentemente, no pós-guerra, os governos de Japão e Coreia estabeleceram políticas de 
controle do "consumo de luxo" para evitar importação (o objetivo era incentivar o consumo de 
produtos nacionais). Chang (2004) apresenta diversos casos de sucesso de proteção do governo a 
empresas ou setores nacionais.  
 
O Índice de Liberdade Econômica (Index of Economic Freedom) publicado pela Heritage 
Foundation, dos EUA (http://www.heritage.org/index/) mostra que os gastos governamentais nos 
EUA e Rússia se assemelham à média mundial, enquanto que os governos de Índia e China gastam 
bem mais que a média mundial e isto pode ser uma razão para o crescimento atual do PIB destes 
países (ver Gráfico 20 e Gráfico 21). Nestes mesmos gráficos, também podemos ver que os gastos 
governamentais do Reino Unido (apesar de ser um país conhecido com um país com forte suporte 
social à população) são bem menores que a média mundial. O governo Brasil já teve gastos 
superiores à média mundial mas agora está abaixo.  
 
Os gastos do governo são um peso negativo para o índice de Liberdade Econômica (é inversamente 
proporcional). Entretanto, pode estar ligado ao crescimento do país, principalmente quando fomenta 
infraestrutura e gera incentivos financeiros para empresas. Por outro lado, devemos lembrar que os 
gastos públicos fazem aumentar a dívida pública e isto a médio ou longo prazo pode ser um inibidor 
de novos investimentos do governo, como já discutimos nos capítulos sobre a Dívida Externa e 
sobre a Dívida Pública Interna.  
 
 

Gráfico 20: Índice de gastos governamentais (EUA, China e Rússia) 



286 
 

 
 

Gráfico 21: Índice de gastos governamentais (Brasil, Reino Unido e Índia) 

 
 
 
 

- Casos bem sucedidos de Intervenção do Estado 
 
Waldon Alves comenta que, no Egito Antigo, o governo do Faraó fazia investimentos em 
infraestrutura (ex. pirâmides) e contratava pessoas para movimentar a economia na entressafra das 
plantações, ajudando assim a empregar os súditos.  
 
Houve vários casos históricos de intervenção do Estado na economia de um país e muitos deles 
tiveram sucesso. Começaremos falando do Vale do Silício, bem descrito por Scaruffi. Ao contrário 
do que defendia Adam Smith e corroborando a teoria de Keynes, o Governo foi muito importante 
para o desenvolvimento do Vale do Silício. Primeiro porque o Governo era o principal cliente 
durante as duas guerras mundiais e foi também cliente durante a guerra fria. Os departamentos de 
defesa, espacial, de inteligência, etc., sabiam que só poderiam estar à frente dos inimigos ou 
competidores se tivessem novas e melhores tecnologias. A guerra tornou grandes as pequenas 
empresas. Segundo o Governo interviu através de políticas, tais como dando ou evitando 
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monopólios. A AT&T ganhou monopólio e com isto conseguiu desenvolver tecnologias de 
comunicação que foram importantes para a guerra e acabaram chegando ao mercado. Por outro 
lado, o PC só se popularizou porque a IBM foi obrigada pelo Governo a abrir a arquitetura do PC, o 
que permitiu que várias empresas (inclusive pequenas) criassem peças e software para 
microcomputadores. O Governo também estimulou a cooperação entre universidades e empresas, 
desempenhando um papel importante ao juntar ambos lados em projetos estratégicos. As inovações 
geradas para a área militar acabavam voltando para as empresas, gerando novos produtos para o 
mercado consumidor (por exemplo, o GPS). O Governo também incentivou investimentos baixando 
o imposto sobre o capital de risco, o que fez com que muitas pessoas e empresas investissem nas 
startups do Vale. E até mesmo chegou a arcar com uma parte dos investimentos. Durante a Guerra 
Fria, criou uma lei em 1958 pela qual o governo colocava 3 dólares para cada dólar investido numa 
startup por uma instituição financeira. 
 
Moraes (2015) conta como o governo americano investiu e ainda investe pesado na educação 
primária e secundária, deixando para privadas o primeiro nível de universidades engajadas em 
pesquisa. Mas os órgãos do governo também investem pesado nas pesquisas destas universidades. 
Nos anos 1960, o governo chegou a patrocinar 70% da pesquisa acadêmica e ajudou a financiar o 
estudo de muitos alunos através de bolsas e empréstimos. No pós-guerras, o governo tentou 
reintegrar os soldados através de incentivos para que estudassem. E também apoiou as instituições. 
Segundo Moraes (2015), “no começo da era [30 anos após a guerra], o governo como um todo 
contribuía com cerca de 16% da renda das instituições privadas e 69% das públicas. Ao seu final 
as instituições privadas estavam recebendo 29% do governo, enquanto que nas públicas a 
porcentagem tinha crescido para 79%.” 
 
No setor de pesquisa, o governo americano foi o grande incentivador, criando centros de pesquisa 
ou financiando os existentes, principalmente dentro de universidades. Conforme Moraes (2015), “os 
anos 1945-1970 – os chamados ‘gloriosos 25’ do pós- -guerra – tinham sido um período de 
extraordinária acumulação de capital e também uma espécie de era dourada para o sistema de 
ensino superior e pesquisa acadêmica. As tradicionais universidades de pesquisa privadas se 
agigantaram com recursos federais – encomendas do complexo industrial-militar e, parcialmente, 
da saúde, por intermédio do National Institute of Health (NIH).” 
 
O governo americano também interveio na economia durante a 2ª Guerra Mundial. Conforme 
Karnal et al. (2007), “de 1941 a 1945, o governo federal dos Estados Unidos gastou US$321 
bilhões, o dobro do que havia sido gasto nos 150 anos anteriores e dez vezes os custos da 
Primeira Guerra Mundial... Numa tentativa de ganhar a adesão do empresariado, Roosevelt 
ofereceu amplos incentivos às grandes corporações – empréstimos a juros baixos, concessões em 
impostos, contratos sem risco – para gerar produção, resultando em espantosos lucros e mais 
concentração de riqueza e poder econômico até o fim da guerra. Os lucros das corporações 
cresceram de US$ 6,4 bilhões, em 1940, para US$ 10,8 bilhões em 1944.” 
 
Até mesmo o já comentado Milagre Alemão, quando a inflação foi eliminada em um dia e cuja 
causa principal foi a liberação de preços, também teve a participação do governo (mesmo que 
secundária). Segundo artigo do Instituto Mises, “um cavalheiro chamado Ludwig Erhard, que havia 
sido discípulo de Wilhelm Roepke — sendo que este havia sido discípulo de Ludwig von Mises —, 
foi nomeado Diretor da Administração Econômica Bizonal. Erhard era um inflexível e vigoroso 
adepto do livre mercado, e estava disposto a dar a ele uma chance.  No auge da crise, em junho de 
1948, ele propôs um ousado e extenso plano para restaurar a economia, um plano que combinava 
uma radical reforma monetária em conjunto com uma completa abolição dos controles 
econômicos.” (http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1419) 
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Há também o caso dos tigres asiáticos. Stiglitz (2002) cita o relatório do Banco Mundial "O milagre 
do Leste Asiático", onde se concluiu que as políticas governamentais foram importantes para o 
crescimento dos países do Leste Asiático. Entre estas políticas, incluem-se poupar bastante e 
investir bem (principalmente em educação e na indústria). 
 

- A Crise de 1929 (Crash da Bolsa de Valores) 
 
O caso mais famoso de sucesso de intervenção do Estado para recuperar uma economia foi o 
referente à Grande Depressão que se iniciou em 1929, com a quebra da bolsa de valores nos EUA. 
A crise começou porque os americanos, com muito dinheiro no bolso devido à pujança da década 
de 1920 (ainda reflexo da 1ª Guerra Mundial), começaram a comprar ações com empréstimos 
(conforme Gazier, 2013). A bolha foi se formando, e como toda bolha um dia explode. Todos 
ganhavam com o crescimento da Bolsa. Quando as ações atingiram valores irreais, começaram a 
cair. As pessoas não puderam pagar seus empréstimos com os ganhos da bolsa ou vendendo ações e 
ficaram inadimplentes. Isto gerou falência de bancos e empresas. A crise se tornou mundial porque 
as empresas americanas, sem dinheiro, começaram a cobrar as dívidas dos europeus. O então 
presidente Hoover tentou manter o liberalismo e não quis intervir. A desconfiança diminuiu o 
consumo, com a consequente queda na produção e nos empregos (Gazier, 2013).  
 
Conforme Lacerda et al (2010), no auge da Depressão, o desemprego atingiu 22% da força de 
trabalho na Inglaterra e na Bélgica, 24% na Suécia, 27% nos Estados Unidos e 44% na Alemanha. 
Em 1932, o PIB americano tinha caído pela metade, havia desemprego, violência e manifestações 
(Gazier, 2013). Ocorreu também uma redução de 60% no comércio mundial e de 90% nos 
empréstimos internacionais (Hobsbawn, 1995). 
 
Rothbard (2012) dá mais detalhes: “Hoover deixou o cargo em março de 1933, no ponto mais baixo 
da maior depressão na história americana. A produção havia caído mais da metade; a produção 
industrial, que estava num índice de 114 em agosto de 1929, caiu para 54 em março de 1933. O 
desemprego persistia em 25% da força de trabalho, e o produto nacional bruto também havia 
caído quase pela metade. O golpe mais duro foi sofrido pelo investimento, especialmente em 
construção, que caiu de US$ 8,7 bilhões em 1929 para US$ 1,4 bilhão em 1933. Esse não é o único 
indício de que a depressão bateu mais forte nas indústrias de bens de capital. O índice de produção 
de bens não-duráveis caiu de 94 para 66 entre agosto de 1929 e março de 1933 – uma queda de 
quase 30%; o índice de produção de bens duráveis caiu de 140 para 32 no mesmo período, uma 
queda de 77%. O emprego nas fábricas caiu 42%; a produção de ferro gusa caiu impressionantes 
85%; o valor dos contratos de construção caiu 90% depois de julho de 1929, e o valor de alvarás 
de construção, 94%. Por outro lado, as vendas de lojas de departamentos caíram menos de 50% no 
período. Considerando as indústrias de bens duráveis (por exemplo, as de construção, de estradas, 
as metalúrgicas, as siderúrgicas, as madeireiras, as ferroviárias etc.), o col. Leonard P. Ayres 
estimou que os empregos gerados por elas caíram de 10 milhões em 1929 para 4 milhões em 1932–
1933, enquanto os empregos nas indústrias de bens de consumo (por exemplo, de alimentos, as 
agrícolas, de têxteis, de eletricidade, de combustíveis etc.) caíram apenas de 15 milhões para 13 
milhões no mesmo período.412 Os preços de ações (da indústria) caíram 76% durante a depressão, 
os preços do atacado caíram 30%, e a oferta monetária total caiu um sexto.” 
 
Em 1933, assumiu o novo presidente Roosevelt, que lançou um pacote de reformas, chamado de 
New Deal, “para promover a recuperação industrial e agrícola, regular o sistema financeiro e 
providenciar mais assistência social e obras públicas. O principal órgão público criado pelas 
reformas, a Administração da Recuperação Nacional (NRA, em inglês), foi desenhado para 
controlar a economia por meio de uma série de acordos entre empresários, trabalhadores e o 
governo, estabelecendo limites para os preços, salários e competição. Programas de planejamento 
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regional, obras públicas e subsídios à construção civil tentaram animar a economia enquanto 
diversos esquemas de previdência e empregos públicos foram implementados para mitigar o 
desemprego. Esse empenho de Roosevelt logo se enfraqueceu: os novos órgãos públicos 
mostraram-se ineficientes, a economia piorou e desafios significativos foram levantados pela 
esquerda e por organizações populistas. O segundo New Deal, em 1935, com programas ampliados 
de assistência social emergencial, impostos sobre fortunas privadas, um sistema de relações 
industriais que incentivou a sindicalização e a previdência social para os desempregados, 
crianças, deficientes e aposentados. Três anos depois, legislação foi estabelecida para construir 
habitação pública, garantir um salário mínimo e limitar a jornada de trabalho. Inteligentemente 
usando os meios da propaganda política, apelando aos sentimentos de justiça social e fazendo 
alianças com políticos regionais, sindicatos, intelectuais e muitos imigrantes, Roosevelt e o Partido 
democrata construíram um programa político que duraria duas gerações.” (Karnal et al.,2007) 
 
Gazier (2013) complementa dizendo que o governo fez um apelo ao patriotismo para levantar o 
moral da população. Roosevelt lançou as campanhas "dê trabalho a alguém" e "retribua ao 
presidente". Foi estimulado o consumo de massa e por impulso, através de campanhas de 
marketing. A ideia era comprar mesmo o que não fosse preciso, mas simplesmente para movimentar 
a economia, aumentar a produção interna e dar empregos. Houve a ascensão da moda e foi dada 
maior importância ao status e diferenciação social (consumo do supérfluo). Pode-se dizer que ali foi 
inventada a obsolescência percebida. Além disto, o próprio Governo consumia para estimular o 
mercado. Roosevelt também providenciou um maior controle sobre a especulação no mercado 
financeiro, para dar segurança para cidadãos fazerem investimentos.  
 
Moraes (2015) lembra que o governo aproveitou o desemprego para manter os jovens na escola, 
para que “não se perdessem enquanto o novo ciclo de crescimento não chegasse... Um fundo 
especial de uma agência federal, a National Youth Administration (NYA) [Administração Nacional 
da Juventude] financiou faculdade para mais de seiscentos mil estudantes, entre 1935 e 1945.” 
 
Conforme Hobsbawm, a iniciativas deram tão certo que tal evento teria destruído o liberalismo 
econômico por meio século. O mundo após a Grande Depressão foi marcado pelas políticas 
econômicas intervencionistas de inspiração keynesiana e pela busca da construção do Estado de 
bem-estar social nos países desenvolvidos. 
 
Gazier (2013) lembra que, segundo a teoria de Keynes, a intervenção estatal utilizaria como meios 
para alavancar a economia: déficits orçamentários, que injetam recursos no circuito e reanimam 
diretamente a atividade; políticas de baixa taxa de lucro, evitando as restrições monetárias; e 
políticas de redistribuição, que privilegiem o poder de compra das camadas menos favorecidas, que 
têm uma forte ‘propensão para consumir’ e poupam pouco (o que justificaria os sacrifícios de 
proteção aos desempregados e de construção da Previdência Social).  
 
 

- A Necessidade de Intervenção 
 
Kindleberger (2012) acredita que deva haver um emprestador de última instância, tanto a nível 
doméstico quanto internacional. “A ideia é que o emprestador de última instância pode e deve 
impedir uma corrida dos depositantes e outros investidores de ativos reais e ativos financeiros não 
líquidos em busca de dinheiro ao fornecer a quantidade de dinheiro necessária para satisfazer a 
demanda. Há uma ‘oferta de dinheiro elástica’, que se expande para atender a demanda durante os 
pânicos... Em diversas ocasiões, o Tesouro dos Estados Unidos assistiu os bancos ao aceitar 
recibos da alfândega em notas pré-datadas para trinta dias (1792), fazer depósitos especiais de 
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fundos governamentais nos bancos em dificuldades (1801, 1818 e 1819) e relaxar a exigência de 
que um banco comercial fizesse pagamentos ao Banco dos Estados Unidos em espécie (1801).” 
 
A justificativa para ajudar, segundo Kindleberger (2012), está em que “a falência é idiossincrática e 
reflete os problemas de gerenciamento, mas se um grande número de instituições financeiras 
estiver com problemas mais ou menos simultaneamente, as falências são sistêmicas e resultam de 
uma mudança dramática no ambiente financeiro – e do que pode, caridosamente, ser chamado de 
ingerência da economia pelas autoridades monetárias... Segundo uma interpretação do clichê 
“grande demais para falir”, um banco vacilante é tão grande que nenhuma outra instituição tem 
excedente de capital para comprá-lo – como a Bear, adquirida pelo Morgan. Portanto, o governo 
deve dar assistência financeira para qualquer uma das cinco a dez empresas muito grandes do 
país, porque sua queda teria consequências sérias para seus concorrentes e para a economia. Uma 
das preocupações implícitas nesse clichê é o fato de que os acionistas do banco se beneficiariam do 
proverbial ‘almoço grátis’ porque estariam protegidos de perdas que suas contrapartes em 
empresas menores sofressem quando falissem... Existem duas respostas para o ponto de vista de 
que o dinheiro público não deveria ser usado para estabilizar o sistema financeiro. A primeira é 
que os custos com os empregos perdidos, falências de empresas e aumento na dívida do governo 
são altos. A segunda é que o governo fatalmente irá mudar sua política no esforço de consolidar o 
sistema – e será menos oneroso se intervisse mais cedo.” 
 
Por outro lado, se o governo ajudar, cria a expectativa de que todos serão ajudados sempre. E aí 
ninguém se esforça ou assume riscos. Este é o velho problema dos incentivos.  
 
Nas palavras de Kindleberger (2012): “O problema de política econômica para o governo norte-
americano já era familiar – deveriam ser adotadas novas medidas para restaurar a liquidez ou, em 
vez disso, a falta de envolvimento do governo deveria continuar, embora fosse possível que os 
preços dos ativos caíssem ainda mais e um maior número de instituições financeiras falissem, além 
da possível recessão, severa e talvez prolongada. Por fim, os mercados se estabilizariam; 
considerava-se que a próxima crise seria menos severa porque os financiadores seriam muito mais 
cuidadosos. Em contraste, se o governo interviesse para estabilizar os mercados de crédito, a 
desaceleração econômica seria moderada, mas a próxima crise seria mais severa porque os 
tomadores de empréstimos e investidores concluiriam que ambos seriam “resgatados” – seja lá o 
que isso signifique... O debate tradicional trava-se entre os que acreditam que o governo não deva 
intervir para salvar empresas que estejam enfrentando desafios financeiros. Aqueles que defendem 
esse ponto de vista consideram que, se os preços dos ativos caírem rápido o suficiente, os mercados 
irão por fim se estabilizar, e os investidores que estavam esperando irão então comprar as 
instituições que perderam a maior parte do seu capital. Eles adotam a posição do risco moral, ou 
seja, creem que a próxima crise financeira será mais severa porque os financiadores acreditarão 
que serão salvos.” 
 
 

- Intervenção do Estado em alguns países 
 
Em outros países também houve casos bem sucedidos de intervenção do Estado na economia do 
país. Chang (2004) lembra que o PIB per capita do Japão cresceu em média 8% ao entre 1950 e 
1973, devido a políticas industrial, comercial e tecnológica do Estado. Frieden (2008) complementa 
dizendo, nesta época, o governo japonês apoiava os fabricantes com isenções fiscais, subsídios, 
empréstimos a juros baixos e outros tipos de ajuda. “O governo também estimulava as empresas a 
produzirem para exportação, principalmente por meio de um iene muito fraco que tornava os 
produtos do país altamente competitivos e gerava lucros imensos às empresas que vendiam para o 
exterior.” Frieden também lembra que os governos de Coreia do Sul e Taiwan, no final da década 
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de 1960, “começaram a incentivar seus capitalistas a produzirem bens industriais para 
consumidores estrangeiros, em especial para os norte-americanos. Esses governos utilizaram 
técnicas variadas para impulsionar as exportações, como empréstimos a custo baixo e isenção de 
impostos para os exportadores, e uma moeda muito fraca para tornar os produtos coreanos e 
taiwaneses artificialmente baratos.”  
 
Frieden (2008) lembra que até os EUA, maiores defensores do liberalismo, historicamente e até 
hoje utilizam intervenções do Estado em diversos setores.  
 
Giambiagi e Além (2011) lembra que, “apesar do vigor das ideias pró-mercado – e portanto 
contrárias à intervenção do governo na economia – defendidas a partir de 1980 por Margareth 
Thatcher e Ronald Reagan, a participação do governo na economia em 1990 ainda se mantinha em 
40% no Reino Unido e chegou inclusive a aumentar, nos Estados Unidos, entre 1980 e 1990, de 
31% para 33% do PIB.” 
 
Chang (2004) comenta que a França chegou a ter um cargo público de Inspetor-Geral de 
Manufaturas Estrangeiras para espionagem industrial 
 

- Casos de fracasso da Intervenção do Estado (ou Sucessos da Liberdade 
Econômica) 

 
O caso mais famoso de fracasso de intervenção do Estado na economia é o Comunismo, que se 
mostrou falho em diversos países do Leste Europeu e Ásia, terminando em 1989 conforme diversos 
autores já citados neste livro (Ferguson, Fukuyama). Os regimes comunistas ainda em vigor estão 
demonstrando que o fim será o mesmo. Cuba e China já abriram suas economias (como já descrito 
em capítulo anterior deste livro) e a Coreia do Norte faz sua população sofrer com este regime 
(também já falamos da Coreia do Norte em capítulo anterior).  
 
A Grande Depressão dos anos 1930 já foi comentada aqui como um exemplo de sucesso de 
intervenção do Estado. Por outro lado, há autores que acreditam que esta crise justamente começou 
por falhas do governo. Segundo Rothbard (2012), o então presidente Hoover teria abandonado, em 
1929, “o bom caminho” do laissez-faire, “como um programa antidepressivo marcado pelo 
extensivo planejamento econômico por parte do governo – incluindo o estímulo aos salários e aos 
preços, a expansão do crédito, o apoio a empresas fracas, e o aumento nos gastos do governo (por 
exemplo, na forma de subsídios ao desemprego e às obras públicas)... Em consequência disso, 
deixou o governo com a economia nas profundezas de uma depressão sem precedentes, sem 
qualquer chance de recuperação em vista após três anos e meio, e com o desemprego na taxa 
inédita e terrível de 25% da força de trabalho. A via de Hoover deve ser vista como um fracasso do 
planejamento governamental, e não do livre mercado... A grande característica das intervenções de 
Hoover era a luva de pelica a cobrir o punho de ferro: isso é, os empresários seriam exortados a 
adotar ‘voluntariamente’ medidas que o governo desejava, mas estava implícita a ameaça de que, 
se as empresas não se ‘voluntariassem’ devidamente, logo viriam controles compulsórios... Ainda 
mais insidiosa do que a atitude pró-sindicatos de Hoover foi sua adoção da nova teoria de que 
altos salários eram uma importante causa da prosperidade. Durante a década de 1920, difundiu-se 
a ideia de que os Estados Unidos eram mais prósperos do que os outros países porque seus 
empregadores generosamente pagavam maiores salários, assim garantindo que os trabalhadores 
possuíam o poder de compra necessário para adquirir os produtos da indústria. Enquanto os 
salários reais maiores são na verdade consequência da maior produtividade e do investimento de 
capital, essa teoria coloca o carro na frente dos bois ao afirmar que os altos salários eram a causa 
da alta produtividade e dos elevados padrões de vida. Seguia-se, é claro, que os altos salários 
deveriam ser mantidos, ou até elevados, a fim de evitar a depressão que ameaçava surgir. Hoover 
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começou a defender essa teoria durante a Conferência do Desemprego de 1921.” A consequência 
foi o desemprego.  
 
Na França, Vivien Schmidt (autora do livro “From State to Market?”), conforme citação de 
Constantino (2012), diz que houve, entre 1981 e 1993, “uma modernização importante que salvou a 
França de um desastre, ironicamente iniciada pelos próprios socialistas, que souberam reverter 
boa parte das medidas erradas dos primeiros anos. No início do governo, os socialistas adotaram 
um amplo programa de nacionalização de empresas, em grande parte financiado pela impressão 
de dinheiro. O resultado, amplificado pelas medidas trabalhistas citadas acima, foi uma disparada 
na inflação, que chegou a 14% ao ano, enquanto o desemprego superou a marca de 2 milhões e o 
déficit fiscal chegou a 3% do PIB em 1982. Como quase sempre acontece, as medidas criadas para 
melhorar a vida dos trabalhadores deixaram a situação deles muito pior; Em 1983, porém, ocorreu 
a ‘grande virada’. Os socialistas abandonaram as políticas keynesianas expansionistas e partiram 
para um programa de austeridade, com rigorosas metas monetária e fiscal, corte de orçamento, 
demissões, abertura comercial e financeira e abandono do controle de preços. Após perceberem os 
estragos causados por suas medidas iniciais, mudaram radicalmente a direção em prol de mais 
liberdade.” 
 

- A Crise de 2008 (A Bolha de Crédito Imobiliário) 
 
Outro caso gigantesco e famoso de fracasso da intervenção do Estado foi a crise de 2008 iniciada 
nos EUA.  
 
Lewis (2011) descreveu com detalhes o caso. A raiz do problema estaria na promessa do governo 
americano de que absorveria todos os prejuízos do sistema financeiro, evitando que grandes 
empresas de Wall Street falissem. Isto não ocorreu e a crise veio mais forte. Então, a crise foi 
devido a uma “meia” intervenção do governo.  
 
Aqui vai um resumo a partir de Lewis (2011): 
“Depois da falência do Bear Stearns, o governo encorajou o J.P. Morgan a comprá-lo oferecendo 
um preço irrecusável e garantindo os ativos mais vulneráveis do banco. Os portadores de títulos do 
Bear Stearns receberam seu quinhão e os acionistas perderam boa parte de seu dinheiro. Em 
seguida, veio o colapso das entidades patrocinadas pelo governo, a Fannie Mae e a Freddie Mac, 
ambas imediatamente nacionalizadas. A diretoria foi trocada, os acionistas ficaram terrivelmente 
enfraquecidos e os credores saíram intactos, mas com alguma incerteza. Em seguida, foi a vez do 
Lehman Brothers, que ninguém tentou socorrer — quando então as coisas ficaram ainda mais 
complicadas. No começo, o Tesouro e o FED alegavam que permitiram que o Lehman falisse para 
mandar a mensagem de que nem todas as empresas de Wall Street que fossem mal administradas 
receberiam garantias governamentais; só que, quando o inferno abriu as portas, o mercado 
congelou e as pessoas começaram a dizer que a pior coisa que aconteceu foi permitir a falência do 
Lehman Brothers, eles mudaram sua versão e alegaram que não tinham autoridade legal para 
socorrer o banco. Mas aí a AIG foi à falência alguns dias depois, ou pelo menos quase foi a 
falência, antes que o FED estendesse à seguradora um empréstimo de US$ 85 bilhões — montante 
logo aumentado para US$ 180 bilhões — para cobrir os prejuízos de apostas nos títulos 
hipotecários subprime... Dessa vez, o Tesouro cobrou muito pelos empréstimos e ficou com boa 
parte do capital acionário. Depois foi o Washington Mutual, que o Tesouro confiscou sem 
cerimônia alguma, acabando com os credores e os acionistas ao mesmo tempo. Em seguida, foi a 
vez do Wachovia, e o Tesouro e a FDIC estimularam o Citigroup a comprá-lo —novamente a um 
preço baixíssimo e com garantia dos ativos podres. As pessoas em posição de resolver a crise 
financeira eram, é claro, as mesmas que não conseguiram prevê-la: o secretário do Tesouro, Henry 
Paulson, o futuro secretário do Tesouro, Timothy Geithner, o presidente do Fed, Ben Bernanke, o 
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CEO do Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, o CEO do Morgan Stanley, John Mack, o CEO do 
Citigroup, Vikram Pandit, entre outros. Alguns CEO de Wall Street foram despedidos pelo papel 
que desempenharam na catástrofe das hipotecas subprime, mas a maioria permaneceu nos cargos 
e eles, de todas as pessoas, tornaram-se personagens importantes que passaram a operar a portas 
fechadas, tentando descobrir qual seria o próximo passo. Com eles estavam várias autoridades 
governamentais — as mesmas que deveriam saber um pouco mais sobre o que as empresas de Wall 
Street estavam fazendo na época dos acontecimentos. Todos compartilhavam uma distinção: 
provaram ser muito menos capazes de entender verdades básicas no âmago do sistema financeiro 
norte-americano do que um gestor de investimentos caolho com síndrome de Asperger... No final 
de setembro de 2008, a maior autoridade financeira do país, o secretário do Tesouro norte-
americano Henry Paulson, persuadiu o Congresso dos Estados Unidos de que ele precisava de US$ 
700 bilhões para comprar ativos hipotecários subprime dos bancos. Assim, nascia o TARP (sigla 
de Troubled Asset Relief Program) [Programa de Alívio para Ativos Problemáticos]. Assim que 
recebeu o dinheiro, Paulson abandonou a estratégia prometida e, em vez disso, começou 
basicamente a doar bilhões de dólares para o Citigroup, o Morgan Stanley, o Goldman Sachs e 
alguns outros cuja seleção nada teve de natural. Por exemplo, os US$ 13 bilhões que a AIG devia 
ao Goldman Sachs como resultado de sua aposta nos empréstimos hipotecários subprime foram 
pagos integralmente pelo governo norte-americano: 100 centavos por dólar. Essas fantásticas 
benesses — além da garantia implícita do governo que as acompanhava — não só impediam que as 
empresas de Wall Street falissem, mas evitavam que elas reconhecessem as perdas em suas 
carteiras hipotecárias subprime. Ainda assim, somente algumas semanas após receber seu primeiro 
investimento de US$ 25 bilhões dos contribuintes, o Citigroup confessou para o Tesouro que — 
pasmem! — os mercados ainda não confiavam que o Citigroup conseguiria sobreviver. Em 
resposta, no dia 24 de novembro, o Tesouro concedeu mais US$ 20 bilhões do TARP e 
simplesmente garantiu os ativos do Citigroup avaliados em US$ 306 bilhões... O novo regime — 
dinheiro grátis para capitalistas, mercado livre para todo o resto — somado à reescrita da história 
financeira irritou todo mundo.. Os CEO de todas as grandes empresas de Wall Street também 
estavam no lado errado da aposta. Todos eles, sem exceção, levaram empresas de capital aberto à 
falência ou foram salvos da falência pelo governo norte-americano. Todos ficaram ricos também... 
Esta era ainda outra consequência de transformar as sociedades de Wall Street em empresas de 
capital aberto: elas se tornaram objetos de especulação. Não era mais a relevância social e 
econômica de um banco que o deixava grande demais para falir, mas o número de “apostas 
secundárias” que foram feitas nele.” 
 
 
Kindleberger (2012), no seu livro sobre “Manias, Pânicos e Crises” também acredita que a raiz do 
problema foi que o governo não quis ajudar o Lehman Brothers mas depois acabou ajudando outros 
bancos: “Na semana seguinte, a Lehman Brothers foi à falência, pois o governo dos Estados 
Unidos decidiu que não a salvaria. Os oficiais do governo disseram que não tinham a autoridade 
para recuperar a Lehman. Talvez. Ou talvez pudessem ter encontrado autoridade se tivessem 
tentado mais, ou ter proporcionado alguma assistência financeira temporária para permitir que a 
Lehman evitasse a falência enquanto obtinham a autoridade legal para salvá-la. A decisão de ‘não 
salvar a Lehman’ disparou a maior crise de crédito dos últimos cem anos. Os spreads de crédito 
dispararam. Um grande número de empresas diferentes dependia do financiamento de curto prazo 
a fim de obter o dinheiro para a compra de títulos de longo prazo, e descobriram ser extremamente 
difícil – e caro – refinanciar suas dívidas vencidas. Não ‘salvar a Lehman’ refletiu a preocupação 
dos oficiais do governo com a desaprovação pública de ‘salvar’ os banqueiros ricos. Eles – como 
os oficiais e analistas dos duzentos anos anteriores – acreditavam que recuperar uma grande 
empresa iria encorajar o comportamento financeiro arriscado em dez, vinte ou trinta anos... Na 
terça feira, 14 de setembro – o dia seguinte à falência da Lehman –, o Banco Central dos Estados 
Unidos emprestou US$ 85 bilhões à AIG, o que deu ao Banco Central a opção de compra de 79,9% 
das ações da empresa. A doutrina do ‘grande demais para falir’ foi revivida, pois, caso a AIG 
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falisse, poderiam ocorrer corridas para muitas outras instituições financeiras, e essa dramática 
corrida pelo dinheiro levaria ao colapso do sistema financeiro... No entanto, sob o comando de Ben 
Bernanke, o BC foi lento em reconhecer a seriedade da bolha imobiliária e os impactos dos valores 
dos imóveis sobre os bancos, os mercados financeiros e a economia. O BC norte-americano 
somente ‘abriu todos os guichês’ depois do pânico disparado pela falência da Lehman Brothers em 
meados de setembro de 2008. O BC estava disposto a aceitar diversos tipos diferentes de garantias 
para empréstimos na janela de descontos. Além disso, disponibilizou dinheiro nesta para outros 
clientes além dos bancos e tornou-se o financiador direto de empresas; seus ativos quase 
triplicaram em um ano... Subsequentemente, houve corridas para a Bear Stearns, em fevereiro de 
2008, e para a Lehman Brothers, em agosto e setembro de 2008. Depois que a Lehman faliu, em 
meados de setembro, os mercados de crédito paralisaram, e outras instituições financeiras ficaram 
sujeitas a corridas, que diminuíram somente depois que o crédito público dos governos foi 
comprometido para o suporte a essas empresas. Esse dinheiro foi visto como um ‘resgate’, e o 
clichê ‘grande demais para falir’ dominou a discussão, embora os acionistas desses bancos, assim 
como os da AIG, perderam 90 a 95% do seu dinheiro, as empresas tornaram-se tutelados do 
governo e suas gerências foram substituídas. A assistência do governo norteamericano tinha a 
intenção de impedir a implosão dos sistemas de pagamentos nos Estados Unidos e no mundo, 
levando à falência muitos bancos e empresas, que, de outro modo, seriam solventes, e a uma forte 
queda no emprego. Os beneficiários imediatos da assistência financeira do governo foram os 
detentores de títulos e outros credores não segurados dos bancos – além do público geral.” 
 
O erro do governo neste caso o fez estabelecer novas regras como a “Lei de Reforma de Wall Street 
e Proteção do Consumidor”, conhecida como Dodd-Frank – exigindo “que os bancos mantenham 
mais capital e que o mesmo requerimento se aplique às companhias controladoras dos bancos. 
Existem restrições sobre os pagamentos de compensações para originadores de hipotecas, que 
devem manter 5% das que originam. Existem limites sobre a quantidade de ações em fundos de 
hedge e empresas de private equity que os bancos podem ter, assim como há limites para sua 
participação em certas transações derivativas arriscadas.” (Kindleberger, 2012) 
 

- O Contrato Social e Leviatã 
 
Para Giambiagi e Além (2011), “o governo surge então como um fato natural da evolução das 
sociedades humanas, como forma de organizar e disciplinar melhor as relações entre as pessoas.” 
 
Segundo Aristóteles, em seu livro “Política”, “não é apenas para viver juntos, mas sim para bem 
viver juntos que se fez o Estado.” 
 
A maneira que as pessoas teriam de viver em conjunto sob a régia de um Estado seria dada pelo 
“contrato social”.  
 
“Uma sociedade decente deve ser baseada em contratos, onde os direitos sejam respeitados e em 
que todas as partes saibam em que pé estão. Onde as regras não possam ser alteradas pelos 
governantes, no meio do jogo. E esses contratos não têm necessariamente de ser os mesmos para 
todos. Assim como acontece com os funcionários de uma empresa, cidadãos diferentes poderiam 
ter contratos diferentes, dependendo da área onde vivem ou trabalham.” (Karsten, 2013) 
 
Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau foram filósofos que tentaram esboçar a 
teoria do Contrato Social, para explicar por que as pessoas se submetem a um governo, abrindo mão 
de seus direitos (na verdade, repassando seus direitos a um Estado). O Contrato Social seria um 
acordo entre membros de uma sociedade e um órgão ou pessoa que ditaria regras, administraria 
recursos e governaria esta sociedade. Segundo os filósofos, o Contrato Social se faz necessário 
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porque as pessoas não sabem viver em sociedade. Os anarquistas franceses sonharam com um 
mundo onde liberdade, igualdade e fraternidade pudessem orientar o comportamento das pessoas. 
Entretanto, segundo os filósofos citados, nosso “estado de natureza” é um estado de violência, bem 
longe do nobre selvagem. E a única maneira de impedir a destruição mútua e o convívio dos 
Homens seria através de um governo centralizador.  
 
Thomas Hobbes, no seu livro “Leviatã” (publicado em 1651), utiliza este termo em referência ao 
monstro bíblico para simbolizar um poder absoluto forte e central, como única forma de controle do 
caos.  
 
Segundo Pinker (2013) e Norbert Elias (1993), um Leviatã pode ser bom para diminuir conflitos e 
controlar o comércio, aumentando as trocas, o que é bom economicamente para todos. Nas palavras 
de Pinker citando Elias: “Os dois gatilhos do Processo Civilizador — o Leviatã e o comércio gentil 
— são relacionados. A cooperação de soma positiva do comércio prospera melhor dentro de uma 
grande tenda presidida pelo Leviatã. Não só um Estado é mais bem aparelhado para fornecer os 
bens públicos que servem de infraestrutura para a cooperação econômica, como dinheiro e 
estradas, mas também pode fazer pender a balança na qual os jogadores pesam as relativas 
compensações de saquear e comerciar.” 
 

- Intervenção do Estado pode criar privilégios para poucos 
 
Comentamos antes como a intervenção do governo americano em crises acabou por favorecer 
apenas alguns. Mas não é só nos EUA que coisas assim acontecem.  
 
Frieden (2008) lembra que, no final do século XIX, a oligarquia russa czarista favoreceu algumas 
indústrias nacionais protegidas. Logo depois, o comunismo russo criou uma elite partidária, como 
existe hoje na China. Quem é do partido, possui regalias. Após o fim do comunismo lá, as 
privatizações favoreceram os “amigos” do governo (como será discutido adiante).  
 
Frieden (2008) também fala de indústrias favorecidas no Japão e tigres asiáticos, para o bem da 
economia nacional. “Além de desenvolver a indústria em pouco tempo, o protecionismo gerou uma 
estrutura industrial peculiar. Níveis muito altos de proteção tendem à criação e à defesa de 
monopólios. Tarifas comerciais altas contribuem ainda para que a indústria seja dominada por 
estrangeiros.” Frieden comenta sobre a Alemanha: “Os cartéis forneciam às empresas alemães, 
altamente integradas, um lucro extra de centenas de milhões de marcos, mas operavam contra as 
companhias menores que não faziam parte dos arranjos e, evidentemente, contra os 
consumidores, que pagavam valores altos pelos produtos.” 
 
No Brasil, a reserva de mercado (como já comentado em capítulo anterior) também favoreceu 
algumas empresas que estavam no arranjo. Mas foi ruim para os consumidores e pior para a 
tecnologia no Brasil que não se desenvolveu.  
 
Em capítulo anterior também já comentamos sobre o caso do BNEDS e outros tipos de privilégios 
para poucos no Brasil e no mundo. 
 

- “Chutando a escada” 
 
Chang (2004), economista sul-coreano e professor de Cambridge, demonstra com dados estatísticos 
que as políticas econômicas que os países ricos proíbem aos países em desenvolvimento usarem 
hoje (por exemplo através da OMC) foram as mesmas que eles ricos usaram no passado para 
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crescer. Entre elas: altas tarifas de importação para proteger indústria nascente, subsídios às 
exportações, espionagem industrial, violação de patentes. Estão chutando a escada por onde 
subiram. 
 
Chang (2004) lembra que a Inglaterra usou proteção à indústria nascente através de um sistema de 
restrições, privilégios e incentivos para competir com estrangeiros (incluindo também restrições à 
navegação). Por outro lado, os corsários ingleses roubavam ouro e prata de navios espanhóis tidos 
como “piratas”. Em 1750, a Inglaterra baixou uma lei proibindo a exportação de ferramentas e 
utensílios. Entre 1721 e 1846, usaram subsídios à exportação e redução de imposto de importação 
de insumos para exportação. Entre 1815 e 1846, ficaram famosas as Corn Laws inglesas, que 
atribuíam altas tarifas a grãos importados para apoiar a produção doméstica contra a competição 
estrangeira. A Inglaterra só aderiu ao livre cambismo em meados do século XIX, quanto já tinha 
hegemonia industrial. 
 
EUA e Inglaterra foram os que mais usaram proteção tarifária. Entre 1790 e 1850, diversos países 
avançados criaram leis de patentes nacionais, enquanto autorizavam patentes de invenções 
importadas. Chang (2004) conclui que os países em desenvolvimento hoje são menos protecionistas 
do que foram os países ricos no passado.  
 
Conforme Frieden (2008), “o mais conhecido dos primeiros teóricos da industrialização por meio 
do protecionismo foi Friederich List, um economista político e ativista alemão do século XIX. List 
considerava o livre-comércio o objetivo final, mas argumentava que o protecionismo comercial 
temporário era necessário para equalizar as relações entre as grandes potências: ‘Para permitir 
que a liberdade de comércio opere naturalmente, as nações menos avançadas precisam antes se 
erguer por meios artificiais até atigirem o mesmo estágio de desenvolvimento que a nação 
inglesa alcançou artificialmente’.” 
 
A OMC baniu algumas políticas como os subsídios à exportação, permitindo apenas para países 
pobres. O Brasil, por exemplo, depois de fechar um acordo com a OMC, baixou sua tarifa trade-
eighted de 41% para 27%. Isto não significa que todos países façam o mesmo. Muitos países ricos 
continuam utilizando estratégias de proteção. Por exemplo, conforme Ferguson (2011), os países 
mais ricos continuam a dar a seus fazendeiros subsídios, em valores equivalentes a todo o produto 
interno bruto da África. “O apoio ao produtor americano ainda responde por cerca de 20% da 
receita bruta das fazendas; esse número para a União Europeia é de mais de 30%. Para dar um 
único exemplo, os subsídios dados aos produtores de algodão americanos reduzem o valor das 
exportações de algodão de Benin, Mali, Chade, e Burkina Faso em um quarto de bilhão de dólares 
por ano, o equivalente a quase 3% da renda nacional dos três somada.” 
 
É claro que as reclamações contra proteções usadas por outros países significam que alguém está 
perdendo. Kissinger (2012) lembra que os EUA criticavam (e ainda o fazem) o baixo valor do Yuan 
como se fosse uma manipulação monetária para favorecer as empresas chinesas e, por extensão, 
prejudicar as empresas americanas que atuam nas mesmas indústrias. O Yuan subvalorizado 
contribuiria para a diminuição do emprego nos Estados Unidos. Para os chineses, “a busca de uma 
política monetária que favoreça os fabricantes domésticos não é tanto uma política econômica 
quanto uma expressão da necessidade chinesa de estabilidade política.” Se não fosse assim, muitas 
empresas chinesas iriam à falência e haveria grandes tumultos. 
 
Os acordos da OMC hoje se assemelham aos tratados desiguais antigos. E não estar de acordo com 
a OMC significa estar fora do círculo do comércio mundial. Stiglitz (2002) lembra que a liberação 
de comércio é imposta pelo FMI através de sanções econômicas e não mais por poderio militar.  
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- Privatizações 
 
Para os defensores da não intervenção do Estado, a solução para melhorar a economia e as contas 
do governo é privatizar empresas e bens públicos.  
 
Um dos maiores defensores da privatização de empresas públicas foi Roberto Campos. Sua teoria 
era que os impostos pagos após a privatização seriam maiores que os lucros gerados se a empresa 
ainda fosse estatal. E ainda, o capital que o governo investe nas estatais poderia ser utilizado para 
pagar as dívidas da União.  
 
Pinheiro e Giambiagi (1994) lembram “um raciocínio aparentemente simples de Roberto Campos 
[publicado em Campos, 1995], que pode ser assim resumido: como o capital da União investido 
nas empresas estatais rende 1,08% ao ano, a privatização pode ter um significativo impacto fiscal 
se este patrimônio for vendido e usado para abater a dívida pública, sobre a qual o governo paga 
juros anuais na faixa de 20 a 25%. A cada R$ l0 bilhões de patrimônio alienado seria possível 
obter uma economia líquida de R$1 ,9 a 2,4 bilhões por ano... A relação lucro/patrimônio líquido 
do setor produtivo estatal, no período 1988-94, foi negativa em 5,4%, e que, mesmo no caso dos 
quatro grandes grupos (Vale do Rio Doce, Eletrobrás, Petrobras e Telebrás), essa relação, embora 
positiva, foi de apenas 3,5%, sendo que os dividendos do Tesouro Nacional no mesmo período 
foram, em média, de apenas 0,4% do capital por ele aplicado no conjunto das empresas estatais... 
O impacto fiscal sugerido por Campos é bastante significativo. Em 1994, o patrimônio líquido da 
União nas empresas estatais federais somava pouco mais de US$88 bilhões. Se todo esse 
patrimônio fosse vendido pelo seu valor contábil e usado para abater a dívida pública, seria 
possível ter uma economia líquida anual de cerca de 3,3% do PIB em despesas correntes. É 
interessante notar que o artigo de Campos traz para a discussão da privatização brasileira uma 
ideia levantada por Adam Smith há mais de 200 anos.” 
 
Ou seja, mesmo uma empresa estatal com bom desempenho não deveria estar nas mãos do governo. 
 
O caso mais famoso de transferência de posses públicas para direitos privados é o do cercamento 
(enclosure) ao final da Idade Média. Segundo Stiglitz (2007), as terras comuns foram privatizadas e 
apropriadas pelos senhores locais e isto melhorou a eficiência no uso. 
 
Recentemente, segundo Giambiagi e Além (2011), “os processos de privatização passaram então a 
fazer parte da agenda das chamadas reformas ‘estruturais’ dos principais países capitalistas. Neste 
processo, destacou-se a Inglaterra de Margaret Thatcher, onde os programas de privatização 
passaram a refletir o renascimento das políticas ditas ‘liberais’, promovendo uma redefinição 
‘modernizadora’ da intervenção do Estado. Ao longo dos anos 1980, esses programas de 
privatização passaram a fazer parte das políticas de ajustamento dos países menos desenvolvidos – 
com destaque para os países da América Latina.” 
 
Para os liberais, uma empresa privada consegue maior eficiência e satisfação do cliente, porque 
precisa sobreviver em meio à competição. Empresas públicas não trabalham por metas deste tipo. 
Da mesma forma, funcionários públicos não teriam o mesmo desempenho que os empregados 
privados porque possuem estabilidade. Karsten (2013) comenta: “qualidade e inovação são o 
resultado da concorrência e da escolha, não do controle central e coerção estatal. Se as empresas 
privadas querem sobreviver, elas têm de competir, baixando seus preços tanto quanto possível ou 
por meio da inovação ou de melhor qualidade ou de melhor serviço. As empresas estatais não têm 
esse incentivo, já que elas são apoiadas por dinheiro do governo.” 
 
Por outro lado, uma empresa privada pode não estar preocupada com o bem estar social ou com a 
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economia de um país. Giambiagi e Além (2011) complementam: “Essa dupla face decorre do fato 
de que, por um lado, sendo uma empresa do setor produtivo como outra qualquer, a estatal busca a 
geração de lucros e, por outro, sendo uma empresa pública, ela tem também um objetivo social, 
estando sujeita às ingerências do governo, principalmente no que diz respeito a seu uso como 
instrumento de política econômica. Esse fato se reflete em diferenças importantes na gestão das 
empresas públicas e privadas: devido, muitas vezes, à falta de clareza sobre os objetivos a serem 
alcançados, uma série de processos que evoluem de forma simples e dinâmica no setor privado 
tornam-se, nas empresas públicas, excessivamente complexos e demorados. Além disso, o controle 
público envolve importantes questões políticas que muitas vezes dificultam os processos 
operacionais e administrativos das empresas estatais.” 
 
Constantino (2012) comenta vários casos de privatizações bem sucedidas pelo mundo. “Quando 
Thatcher deixou o poder, a presença de empresas estatais na indústria britânica havia sido 
reduzida em cerca de 60%, segundo suas próprias estimativas. Algo como um quarto da população 
detinha ações em empresas privadas, massificando o capital. Quase 600 mil empregos foram 
transferidos do setor público para o setor privado. As greves, que antes paralisavam o país, 
praticamente cessaram.” Na Rússia, surgiram “poderosos ‘empresários’ russos após o vácuo de 
poder com a queda da União Soviética. Ali não havia santos, e a ‘lei da selva’ que se seguiu ao 
esfacelamento da ditadura socialista representou enorme oportunidade para os mais arrojados... 
Mas o fato é que a privatização, feita às pressas, no desespero do curto prazo, e sem um arcabouço 
institucional adequado, levou a um modelo de capitalismo de estado propício ao surgimento desses 
oligarcas, a maioria deles ligada ao antigo poder soviético... Quase 70% da economia foi colocada 
em mãos privadas. O problema é que boa parte dessas mãos pertenciam a figuras obscuras, gente 
com informação privilegiada por ter ligação com a antiga elite política.” 
 
Constantino (2012) também lembra como teria surgido a propriedade privada nos EUA: “No 
começo do século 17, os primeiros colonos americanos inicialmente adotaram um regime de 
propriedade territorial comunitário... O resultado da experiência foi muita fome e morte provocada 
por doenças. O verdadeiro problema era mais estrutural: os homens não tinham direito sobre os 
ganhos financeiros de seu próprio esforço. Por sete anos, tudo o que era produzido tinha de ir para 
um saldo comum, a ser utilizado supostamente para sustentar a colônia. Quem trabalhasse mais 
duro e demonstrasse maior eficiência não tinha ganho extra algum por conta disso.” Quando 
estabeleceram a propriedade privada na América, “a colônia começou a prosperar. Acabou a 
carona grátis no esforço alheio. Cada indivíduo sofreria as consequências de seus atos. Os 
preguiçosos teriam redução na produção de alimentos, e os mais produtivos seriam diretamente 
beneficiados pelo maior esforço... Os investidores que chegaram em 1620 ao Mayflower 
cometeriam o mesmo erro de Jamestown, adotando a comunidade coletiva no começo. Cerca de 
metade dos 101 desbravadores que chegaram a Cape Cod em novembro daquele ano morreram em 
poucos meses.” 
 
Giambiagi e Além (2011) descrevem dois tipos de privatizações: “há dois tipos básicos de 
modelagem de venda das empresas: a pulverizada, associada à ideia de democratização do capital 
– onde as ações são vendidas ao maior número possível de compradores, na maioria das vezes, 
com grande participação de trabalhadores no processo – e a concentrada, modelo mais adotado 
nos programas de privatização em nível mundial – onde as ações são ofertadas aos grupos que se 
qualificarem para o leilão. Neste último caso o número de interessados é pequeno, o que torna 
acirrada a concorrência pelo controle acionário da empresa. No caso da modelagem pulverizada, 
emprega-se a oferta pública de ações a um preço fixo, geralmente baixo, para atrair um grande 
número de compradores. Esse modelo caracterizou as privatizações do Reino Unido. Quanto à 
modelagem concentrada, pode-se utilizar como modalidade de venda o leilão ou a venda direta. No 
caso francês – a partir de 1986 – esse modelo esteve associado à constituição de um grupo de 



299 
 

acionistas estáveis selecionados pelo Estado, o que refletia a preocupação de que os compradores 
das empresas estatais tivessem um peso significativo no mundo de negócios francês. Adotou-se no 
país o sistema de vendas mediante leilões públicos. A partir da determinação do preço mínimo de 
venda das empresas, o bloco de ações do governo era ofertado em leilão, sendo que qualquer 
investidor podia dar seus lances.” 
 
Joseph Stiglitz faz duras críticas a certas formas de privatização que beneficiam privilegiados. Por 
exemplo, na Rússia atual, o processo de privatização foi resumido a ceder propriedades e empresas 
do governo para amigos. Além disto, conforme Stiglitz (2002), os empréstimos estatais foram 
desviados pela corrupção. O erro destas privatizações na Rússia, sob influência do FMI, foi que o 
processo aconteceu rápido demais, sem infraestrutura e governança corporativa, sem concorrência e 
com privilégios. Stiglitz (2002) acredita que a “privatização deve ser parte de um plano maior para 
criar novos empregos no mesmo tempo em que elimina antigos.” Quando o governo sai de um 
mercado rapidamente para a entrada de uma empresa privada sem preparação, isto pode dar errado e 
até mesmo gerar desemprego. E o desemprego vira um problema social (de saúde, violência, etc.). 
Foi o que aconteceu no Marrocos, no caso dos pintos. Além disto, a privatização não deve ser 
solução num governo corrupto, pois o processo é mal conduzido, gerando privilégios que são 
mantidos por poucos, formando monopólios ou oligopólios. Os bens públicos não podem 
enriquecer poucos. Conforme Stiglitz (2007), a privatização certa acontece quando o governo 
continua recebendo royalties (o governo dá concessões mas exige redistribuição).  
 
Além disto, há uma preocupação em todos os países, incluindo os com liberdade de mercado, com 
privatizações de áreas estratégicas. Stiglitz (2002) lembra da discussão nos EUA da privatização da 
empresa USEC que fazia enriquecimento de urânio. Havia o medo de o urânio cair em mãos erradas 
porque esta empresa visa o lucro e isto inclui vender a quem pagar melhor.  
 
Também lembramos a ideia de Hayek (2012) de privatizar o dinheiro. Constantino (2012) lembra 
que isto só daria certo se houve confiança do público nos emissores privados da moeda, e isto a 
longo prazo. “Qualquer desvio da atitude correta de fornecer ao público um dinheiro estável e 
honesto iria, imediatamente, redundar na rápida substituição da moeda não confiável por outras. A 
competição do lado da oferta de bens e serviços sempre foi a maior garantia de bons produtos para 
os consumidores”. Entretanto, uma mudança de moeda poderia afetar negativamente a economia de 
um país, gerando instabilidade. Já comentamos em capítulo anterior como a flutuação do câmbio 
pode prejudicar a economia de um país.  
 

- O Perigo de Privatizar Bens Públicos 
 
O perigo de privatizar bens públicos está no mau uso dos recursos pelos seus proprietários, que, 
visando o lucro sem preocupação com o coletivo, acabam gerando esgotamento físico ou 
monopolização do recurso. O problema é que os recursos hoje em dia são muito escassos. Quem usa 
a água de um rio ou o represa, pode estar limitando o uso da água por outras pessoas. Quem gera 
poluição, estraga o ar dos seus vizinhos. Se alguém é proprietário de terra, não pode fazer o que 
bem entende com ela, pois pode limitar a produção de alimentos ou mesmo estragar a terra para 
gerações futuras (já falamos do caso de Bangladesh anteriormente). Ou seja, a privatização nem 
sempre gera eficiência ou igualdade.  
 
Matt Ridley (1996) lembra que nas tribos pré-históricas o mamute era considerado um bem público. 
Primeiro, porque havia poucos e era difícil caçá-lo. Depois, porque uma pessoa não conseguiria 
comer toda a carne do mamute nem estocá-la. Assim, quem conseguia caçar um mamute já sabia 
que teria que compartilhá-lo com os demais da tribo.  
 



300 
 

Chang (2004) lembra que no pós-guerra, Áustria e França nacionalizaram indústrias que estavam 
nas mãos de elites conservadoras, para conseguir uma administração pública mais profissional e 
moderna. Também nesta época, Japão, Coreia e Taiwan fizeram a reforma agrária contra 
latifundiários e isto ajudou no desenvolvimento econômico.  
 
Sobre a tragédia dos comuns, Mintzberg (2015) lembra que “o próprio Hardin teve que modificar 
sua posição. Ele reconheceu que o problema não é a propriedade comum per se, mas o acesso 
aberto – ou seja, comuns no sentido de que não existem estruturas sociais ou regras formais que 
regem o acesso e o uso... as tragédias reais foram as explorações abusivas de propriedade 
comum.”  
 
Polanyi também lembra que os ricos tomavam as rédeas da determinação destes direitos: “Os  
cercamentos  foram  chamados,  de  uma  forma  adequada,  de  revolução  dos ricos  contra  os  
pobres.  Os  senhores  e  os  nobres  estavam  perturbando  a  ordem  social, destruindo  as  leis  e  
os  costumes  tradicionais,  às  vezes  pela  violência,  às  vezes  por pressão  e  intimidação.  Eles  
literalmente  roubavam  o  pobre  na  sua  parcela  de  terras comuns,  demolindo  casas  que  até  
então,  por  força  de  antigos  costumes,  os  pobres consideravam  como  suas  e  de  seus  
herdeiros.  O  tecido  social  estava  sendo  destruído; aldeias  abandonadas  e  ruínas  de  
moradias  humanas  testemunhavam  a  ferocidade  da revolução,  ameaçando  as  defesas  do  
país,  depredando  suas  cidades,  dizimando  sua população,  transformando  seu  solo  
sobrecarregado  em  poeira,  atormentando  seu  povo  e transformando-o  de  homens  e  mulheres  
decentes  numa  malta  de  mendigos  e  ladrões.” 
 
No Brasil, as privatizações de florestas estão gerando desmatamento. Conforme Constantino (2012), 
“de 2000 a 2010 foram desmatados na Amazônia 182.750 quilômetros quadrados de floresta, 
segundo o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Apesar dos recursos gastos para 
monitorar a área e da demanda por maior punição aos criminosos, o fato é que muitos continuam 
derrubando a floresta para obter lucro com a madeira ilegal.” 
 
Mintzberg (2015) nos lembra: “O comunismo nos ensinou que uma sociedade com quase nenhuma 
propriedade privada não é eficaz. O capitalismo está nos ensinando que uma sociedade com quase 
tudo de propriedade privada não é muito melhor.” 
 
Por outro lado, há algumas privatizações não ortodoxas de bens públicos que estão dando certo. 
Constantino (2012) e Sandel (2012) lembram o caso da privatização de elefantes em alguns lugares 
da África. Para preservar os animais, alguns governos estabeleceram safaris pagos mas controlados. 
Conforme Constantino (2012), “foram criadas cotas sustentáveis de caça nesses locais. A atividade 
deixaria de ser ilegal e passaria a ser lucrativa para a comunidade.” Isto permitiria aos governos 
ou comunidades terem dinheiro para controlar a caça ilegal e também para preservar a saúde dos 
animais. “Preservar a vida selvagem na África custa caro...Os grupos de protesto contra a caça 
conseguiram banir tal atividade no Quênia em 1977. Desde então, a população de animais 
selvagens declinou entre 60% e 70%. A população de elefantes caiu de 167 mil em 1973 para 
apenas 16 mil em 1989. Faltaram os incentivos corretos para conter o extermínio dos 
paquidermes.” Com a nova iniciativa, a população de elefantes conseguiu se recuperar: “os 
números comprovam o sucesso do programa. Após dez anos da implantação desse modelo, a 
quantidade de animais selvagens subiu 50%. De 1989 a 2005, o número de elefantes havia mais 
que dobrado, saindo de 37 mil para 85 mil. Alguns estimam em mais de 100 mil a quantidade atual. 
Além disso, as comunidades lucraram mais de 20 milhões de dólares com tais atividades, 
principalmente a caça. Estima-se que quase 100 mil famílias foram beneficiadas com a 
privatização dos elefantes.” 
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- O fator social - Investimentos em programas sociais e bem-estar  
 
Historicamente, os programas sociais começaram a ser discutidos nos primeiros países que fizeram 
a Revolução Industrial. O modo de vida dos trabalhadores era desumano. Viviam amontoados em 
cortiços próximos das fábricas, com poucas condições de higiene, poluição, alimentação imprópria, 
trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, não tinham direitos. A escassez de trabalho no campo atraiu 
muita gente para cidades, que estavam despreparadas e não tinham infraestrutura para suportar tanta 
gente vivendo junto (Blainey, 2000). O aglomerado de gente facilitou casamentos e a população 
explodiu (ver em http://miningtext.blogspot.com.br/2014/07/a-evolucao-da-populacao-mundial-
desde.html, um estudo sobre a evolução da população mundial através dos tempos). O aglomerado 
também facilitou a proliferação de germes e doenças, porque as condições sanitárias não eram boas 
(ver Johnson, 2008).  
 
Estas eras as condições do livre mercado de trabalho no início da Revolução Industrial: empresários 
ganhavam muito, pagavam pouco e monopolizavam os empregos. Daí surgiu a luta de classes 
representada pelas teorias de Karl Marx e Friedrich Engels. Com o passar do tempo, as classes 
começaram a se acertar, por acomodação do mercado mas também por intervenção dos governos, 
que criaram leis para equilibrar o jogo, dando benefícios aos trabalhadores. Daí também surgiram os 
sindicatos de trabalhadores (falaremos sobre isto em um capítulo futuro).  
 
Mas a preocupação do Estado não é só com os trabalhadores. Os Estados também intervêm por 
pessoas que estão em situações de desvantagem, como desempregados, miseráveis, sem teto, 
deficientes físicos. Nem todos podem pagar por serviços públicos como educação e saúde, nem 
todos podem competir no mercado de trabalho altamente exigente. Por isto, acredito que a maioria 
das pessoas defenda um certo tipo de assistencialismo. Isto é mais o mesmo o tipo de cooperação 
que Matt Ridley (1996) discute sobre as primeiras tribos de humanos: quem conseguia caçar 
compartilhava os resultados com quem não tinha conseguido nada, porque sabia que no futuro a 
situação poderia se inverter.  
 
E o assistencialismo do governo a necessitados é tido também como um senso comum em qualquer 
população. Guimarães (2015) acredita que as pessoas aceitam um certo grau de transferência de 
dinheiro de seu bolso para pobres e necessitados sob intermédio do governo. Segundo ele, quem 
perde, perde pouco; quem ganha, ganha muito.  
 
Hoje em dia, os EUA são tidos como o país com maior liberdade de mercado e portanto com pouco 
assistencialismo ou proteção a trabalhadores. Por outro lado, os países europeus são considerados os 
mais assistencialistas. Há quem diga que isto pode estar relacionado ao crescimento econômico dos 
EUA e à perda de poder da Europa.  
 
Conforme Karsten (2013), “o estado assistencialista ocupa agora uma parte substancial dos gastos 
do governo, na maioria dos países democráticos. Na Grã-Bretanha, o governo gasta um terço de 
seu orçamento com o estado assistencialista. Na Itália e na França, esse número se aproxima de 
40%. Muitas organizações sociais (sindicatos, fundos de pensão públicos, agências de emprego do 
governo, por exemplo) têm interesse em preservar e expandir o estado assistencialista.” 
 
Os EUA, apesar de seu capitalismo selvagem, também investem em programas sociais. Como já 
discutimos antes, durante a Grande Depressão dos anos 1930, o governo americano procurou dar 
assistência aos desempregados. Mas Karnal at al. (2007) lembram que o presidente Lyndon Johnson 
foi “quem mais se empenhou em reformas sociais e econômicas. Os chamados ‘programas da 
Grande sociedade’, lançados durante seu mandato, proporcionaram serviços médicos para idosos 
e pobres, deram modesto ‘vale comida’ para os mais destituídos como viúvas e mães solteiras e 
destinaram mais dinheiro federal à educação, obras públicas, treinamento ocupacional e moradia. 
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Esses programas sociais contribuíram em parte para a redução da pobreza de 21% da população 
total em 1959 para 12% em 1969, mas o crescimento econômico geral foi, provavelmente, mais 
importante que essas intervenções políticas.” 
 
Durante os 30 gloriosos (depois da 2ª Guerra Mundial), os países mais ricos puderam investir mais 
em programas sociais porque a economia global ia bem. Frieden (2008) lembra que, “de 1950 a 
1973, o setor público dos países industriais crescia, em média, de 23% a 47% do PIB. Os 
investimentos na área social, o cerne dos sistemas de bem-estar social, aumentaram, em média, de 
7% a 15% do PIB. As sociedades melhoraram em termos de igualdade e a pobreza diminuiu. Nos 
Estados Unidos – país em que o Estado do bem-estar social era dos menos agressivos, mas 
apresentava os melhores indicadores – a população oficial abaixo da linha de pobreza passou de 1/3 
em 1950 para perto de 10% em 1973. O avanço social veio de mãos dadas com altos índices de 
comércio e investimentos internacionais. A união entre o Estado do bem-estar social e a ordem de 
Bretton Woods viria a provar que os liberais, fascistas e comunistas estavam errados; as sociedades 
industriais modernas podiam se comprometer simultaneamente com políticas sociais generosas, 
capitalismo de mercado e integração econômica global. A maioria dos partidos democrata-cristãos 
europeus também adotou esse tipo de anticapitalismo moderado. A plataforma democrata-cristã da 
Alemanha argumentava que o ‘sistema econômico capitalista não era justo com os principais 
interesses do povo alemão’, e que a ‘nova estrutura da economia alemã deveria partir do 
pressuposto de que o período do domínio irrestrito do capitalismo privado havia chegado ao fim’. O 
Partido Católico da França falava de ‘uma revolução’ para a criação de uma nova ordem ‘liberta do 
poder dos detentores da riqueza’. E tal declaração vinha de um dos principais partidos 
conservadores do continente. 
 
Frieden (2008) conta o caso da Suécia que soube bem combinar o capitalismo com o 
assistencialismo. “No fim da década de 1950, a Suécia já podia contar com um sistema de 
aposentadorias, seguros de saúde, pensões por invalidez e acidentes de trabalho, pensões para 
pobres e famílias com crianças, moradias subsidiadas para os de baixa renda e escola obrigatória 
até os 16 anos. Apesar de o sistema social sueco ser mais amplo em termos de extensão e 
cobertura, o resto do mundo capitalista seguia padrões semelhantes. Em todos os lugares, exceto 
no Japão, os governos protegiam os cidadãos contra as inconveniências causadas por desemprego, 
doença, invalidez, velhice e pobreza. Uma rede de segurança social poderia reduzir as incertezas 
dos mercados globais; amorteceria os pontos negativos da integração econômica e não privaria 
dos benefícios do comércio internacional os capitalistas, produtores agrícolas, trabalhadores dos 
setores de potencial exportador e consumidores de produtos mais baratos. O Estado do bem-estar 
social, portanto, ajudou a neutralizar uma fonte em potencial de oposição à liberalização... Disso 
resultaram a adoção de programas sociais generosos, um papel político de destaque por parte dos 
socialistas, uma forte cooperação entre trabalho e capital para controlar os salários e manter o 
pleno emprego, os programas agressivos de qualificação profissional, além de um compromisso 
firme com o capitalismo de mercado, livre-comércio e investimentos.” 
 
Wallin (2014) complementa comentando sobre o estado de bem estar social na Suécia, “financiado 
por um dos impostos mais altos do planeta e destinado a proteger os cidadãos do berço ao 
túmulo”, com o objetivo de “oferecer uma via intermediária entre os excessos do capitalismo e do 
socialismo. O caminho sueco era, na realidade, o que viria a caracterizar o chamado ‘capitalismo 
nórdico’ — uma fórmula que combinava basicamente uma vigorosa economia de mercado com um 
substancial welfare state, um Estado-providência universal e baseado na igualdade de 
oportunidades, solidariedade social, saúde, educação e cultura para todos. Na origem do welfare 
state sueco, estavam os movimentos populares, trabalhistas e assistencialistas surgidos no fim do 
século XIX. Na primavera de 1889, entre aqueles movimentos populares, havia sido criado o 
Partido Trabalhista Social-Democrata da Suécia. As propostas de mudanças sociais nasciam 
também de políticos liberais, e em 1913 a Suécia tornou-se o primeiro país a criar um sistema de 
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aposentadoria pública para todos os cidadãos. Era o começo do moderno Estado de bem-estar 
social sueco... A palavra da hora era a inclusão social. A meta dos programas do Estado-
providência, que seriam implementados a partir da década de 1930, era a articulação de uma 
verdadeira rede de proteção em torno dos cidadãos. A expressão Folkhemmet (Lar do Povo), 
criada pelo líder social-democrata Per Albin Hansson, simbolizava o objetivo da luta: as pessoas 
podiam sentir-se tão seguras na sociedade como se sentiam no interior de seus lares (Olof Ruin).” 
 
Falando sobre dados mais atuais, Rifkin (1995) estimou os seguintes gastos com previdência social 
em 1990: Alemanha 25% do PIB, EUA 15% e Japão 11%. Os gastos sociais em geral estariam 
assim: Europa 41% x EUA e Japão 30%.  
 
Os gastos sociais são, antes de tudo, uma forma de equilibrar as forças sociais para benefício de 
todos. Por exemplo, Rifkin (1995) cita estudos feitos nos EUA que concluíram que um aumento de 
1% no desemprego gera mais 6,7% de homicídios, mais 3,4% de crimes violentos, mais 2,4% de 
crimes contra propriedade. Ou seja, investir no social, mesmo com dinheiro dos cidadãos, evita 
mais problemas para os próprios cidadãos.  
 
É claro que há muitas pessoas contrárias ao assistencialismo. A crítica é que o assistencialismo pode 
inibir a vontade de trabalhar, já que quem trabalha mais ganha o mesmo que quem se esforça 
menos. Já falamos antes, citando Levitt e Dubner (2009), Daniel Pink (2011) e Michael Sandel 
(2012), que os incentivos só funcionam por um tempo. O excesso de bolsas e seguros sociais podem 
justamente incentivar que as pessoas não procurem empregos. O melhor incentivo é sempre um 
bom emprego, pois a pessoa se sente valorizada e melhor sua autoestima (conforme a teoria da 
hierarquia de necessidades de Maslow).  
 
Niall Ferguson (2013) comenta: “o Estado de bem-estar social parece criar um número cada vez 
maior de zangões dependentes que as abelhas operárias têm de sustentar. Também emprega um 
grande número de abelhas simplesmente para transferir recursos das operárias aos zangões. E 
procura financiar a si mesmo onerando as gerações futuras, na forma de dívida pública.” Sua 
teoria é exemplificada pelas diferenças entre países comunistas (altamente assistencialistas) e 
capitalistas (com economia de livre mercado): “O mesmo pode ser dito com relação aos dois 
grandes experimentos feitos durante a Guerra Fria. Basicamente, tomamos dois povos – os 
coreanos e os alemães – e os dividimos em dois. Os coreanos do sul e os alemães-ocidentais 
tiveram instituições essencialmente capitalistas; os coreanos do norte e os alemães-orientais 
tiveram instituições comunistas. A divergência que ocorreu no intervalo de apenas duas décadas 
foi imensa.” 
 
Em tempos de crise econômica, os programas sociais diminuem e as críticas aumentam (de ambos 
os lados: quem quer mais incentivos X quem não quer pagar mais por eles). O problema parece ser: 
ter ou não dinheiro. Se o Estado tem, os gastos sociais são incentivados pela população. Se o Estado 
não tem dinheiro sobrando, os mesmos gastos são criticados. Conhecer a fronteira que separa um 
caso de outro parece ser um problema de difícil solução.  
 
Karsten (2013) lembra que “o economista Milton Friedman classificou o gasto de dinheiro em 
quatro tipos. O primeiro é quando você gasta o seu dinheiro com você mesmo. Você tem um 
incentivo para buscar qualidade e gastar o dinheiro de forma eficiente. Este é o modo como, 
geralmente, o dinheiro é gasto no setor privado. O segundo tipo é gastar o seu dinheiro com outra 
pessoa, por exemplo, quando você compra jantar para alguém. Você certamente se preocupa com a 
quantidade de dinheiro que você gasta, mas está menos interessado na qualidade. O terceiro tipo é 
quando você gasta o dinheiro de outra pessoa consigo mesmo, como quando você almoça à conta 
de sua empresa. Você vai sentir pouco incentivo para ser frugal, mas você vai se esforçar para 
escolher o melhor almoço. A quarta forma é quando você gasta o dinheiro de alguém com outra 
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pessoa. Nesse caso, você não tem motivos para se preocupar com a qualidade ou o custo. Este é o 
modo como, geralmente, o governo gasta o dinheiro dos impostos.” 
 
Para finalizar este item, lembramos que Estados que gastam com bem estar social podem também 
fazer crescer suas economias. Chang (2013) diz: “O interessante, contudo, é que as duas economias 
com crescimento mais rápido no grupo principal da OCDE durante o período pós-1990 são a 
Finlândia (2,6%) e a Noruega (2,5%), ambas com um estado do bem-estar social forte.” 
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LEGISLAÇÃO INEFICIENTE E GARANTIA DE DIREITOS 
 
No livro “Politica” de Aristóteles, encontramos: “O mais importante meio para a conservação dos 
Estados, mas também o mais negligenciado, é fazer combinarem a educação dos cidadãos e a 
Constituição. Com efeito, de que servem as melhores leis e os mais estimáveis decretos se não se 
acostumar os súditos a viverem segundo a forma de seu governo? Assim, se a Constituição for 
popular, é preciso que sejam educados popularmente; se for oligárquica, oligarquicamente; pois se 
houver desregramento em um só súdito, este desregramento estará então em todo o Estado. Ora, 
educar os súditos em consonância com o Estado não é adular os grandes ou o povo, nem 
empenhar-se em comprazê-los, mas acostumar os cidadãos a manter sua oligarquia ou sua 
democracia.” 
 
Niall Ferguson (2013) aponta o problema de leis e instituições como a raiz de todo o mal e da 
degeneração das sociedades modernas. “Um controle institucional de crucial importância sobre os 
atores políticos e econômicos é o Estado de direito. É inconcebível que a democracia ou o 
capitalismo funcionem sem um sistema de justiça eficaz, em que as regras concebidas pelo 
Legislativo possam vigorar, em que os direitos do cidadão possam ser defendidos e em que as 
disputas entre cidadãos ou entidades corporativas possam ser resolvidas de maneira pacífica e 
racional.” 
 
Gibbon (2009) apontou entre os fatores para o declínio do Império Romano a desordem pública, os 
saques de vândalos e bárbaros, as brigas do povo contra governos e a impotência da lei.  
 
“Onde há um governo representativo eficaz, onde há uma economia de mercado dinâmica, onde o 
Estado de direito é preservado e onde a sociedade civil é independente do Estado, os benefícios de 
uma população densa superam os custos.” (Niall Ferguson, 2013) 
 
O Rei Hamurabi criou o primeiro código de justiça. A Inglaterra criou a Magna Carta em 1215 
como sua primeira legislação. Os EUA praticamente começaram sua nação com uma constituição 
(criada em 1787 e promulgada em 1789) que dura até hoje. Conforme Karnal et al. (2007), “por seu 
caráter bastante amplo, a carta magna dos Estados Unidos assegurou a sua durabilidade. Ao 
contrário da primeira Constituição brasileira, de 1824, a norteamericana estabelece princípios 
gerais e suficientemente vagos para garantirem sua estabilidade e permanência. À suprema Corte 
dos Estados Unidos iria caber, no futuro, o papel de interpretar a Constituição e decidir sobre a 
constitucionalidade ou não das leis estaduais e das decisões presidenciais.” 
 
No Brasil, fizemos a primeira constituição em 1824, 2 anos depois da independência. E foi feita e 
refeita para agradar o imperador e manter seu poder. Quando veio a república em 1889, a 
constituição só saiu também 2 anos depois, em 1891. Conforme Villa (2011), “tivemos sete 
constituições, uma no Império (1824) e seis na República (1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988). 
Pode ser acrescentada ainda à lista a Emenda Constitucional no 1 de 1969, tendo em vista o 
número de alterações realizadas na Constituição de 1967... Não é acidental que o autoritarismo 
esteja tão presente no Brasil. O país já nasceu com uma organização política antidemocrática. E o 
poder nunca se reconheceu como arbitrário. Ao contrário, D. Pedro I inaugurou o arbítrio 
travestido de defensor das liberdades... Não é exagero afirmar que os últimos 200 anos da nossa 
história têm como ponto central a luta do cidadão contra o Estado arbitrário.” 
 
O relatório Global Competitiveness de 2014-2015 (já discutido anteriormente) apontou entre outros 
fatores problemáticos para se fazer negócios no Brasil: legislação de impostos, leis trabalhistas, 
burocracia governamental, corrupção, crimes e ladrões e pouca ética no trabalho. 
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- O Direito de Propriedade 
 
As primeiras tribos nômades eram caçadoras coletoras comunistas, que dividiam o que caçavam ou 
colhiam. Na verdade, Matt Ridley (1996) conta que havia certas restrições, como não compartilhar 
com quem não compartilhava ou então compartilhar somente a caça e não as coletas, ou mesmo 
machos compartilhando apenas com fêmeas. Como eram nômades e não podiam carregar carne nem 
ferramentas (nem mortos), não tinham ideia de posse.  
 
Os Natufians (povo intermediário entre nômades e sedentários) podem ter sido os primeiros a 
estabelecer propriedades, pois deslocavam-se entre vários sítios conforme as estações climáticas, 
deixando algumas construções para quando voltassem (Bar-Yosef, 1998). Dali pode ter nascido o 
direito de propriedade.  
 
Com o advento da agricultura, fez-se necessário também delimitar áreas, para cada tribo colher o 
que plantasse. Daí também surgem as primeiras disputas e guerras (Diamond, 1987).  
 
Os primeiros cristãos viviam em comunidades que compartilhavam tudo (trabalho, terra e ganhos), 
numa espécie de comunismo primitivo.  
 
Durante as Idades Antiga e Média, a discussão por posse por terras foi a maior causa de conflitos. I 
Impérios como babilônicos, assírios, judeus, egípcios, gregos, persas e romanos disputaram terras e 
fizeram de conquistas de território seu maior objetivo. Na alta Idade Média, o feudalismo foi o 
regime dominante, quando nobres dominaram a terra. Reis e a Igreja Católica também tiveram seu 
quinhão. Mesmo a classe média tratou de fazer o cercamento para evitar a tragédia dos comuns. 
Segundo Stiglitz (2007) o cercamento realmente melhorou a eficiência no uso da terra.  
 
Mas o cercamento também gerou outro problema: a terra passou a ser comercializada com 
especulação. Esta é uma crítica que se faz ao modo como a reforma agrária é feita no Brasil. Muitos 
dos beneficiados acabam vendendo ou arrendando a terra e depois partem para conseguir novos 
benefícios. Recentemente (em abril de 2016), o TCU (Tribunal de Contas da União) “determinou ... 
que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) suspenda cautelarmente a 
seleção e assentamento de novos beneficiários da reforma agrária no país. Segundo o tribunal, há 
indícios de irregularidades nos processos de 578 mil beneficiários do Programa Nacional de 
Reforma Agrária. Entre os beneficiários irregulares encontrados pelo TCU estão empresários, 
servidores públicos, pessoas com renda superior a três salários-mínimos, estrangeiros, ou pessoas 
com sinais exteriores de riqueza, como veículos de alto valor, além de 37 mil falecidos que ainda 
constam na lista. Também foram encontrados 1.017 beneficiários que possuem mandatos eletivos, 
entre eles vereadores, deputados estaduais, vice-prefeitos, prefeitos e um senador.” 
(http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-04/tcu-suspende-reforma-agraria-por-indicios-
de-irregularidades) 
 
No novo mundo (América), o direito de propriedade foi deixado de lado num primeiro momento. 
Os indígenas não foram respeitados.  
 
No Brasil, o direito de propriedade também foi desrespeitado quando da vinda da família real. 
Faoro lembra que a corte portuguesa no Brasil podia requisitar casas de brasileiros: “Este convívio 
revelou, desde a primeira hora, a espoliação dos transmigrados contra os proprietários. O 
soberano requisitava as moradias que entendesse — o direito de aposentadoria real — mediante o 
sumário processo de colar à porta as iniciais P.R. (Príncipe Real), que passou a ser rancorosa e  
zombeteiramente chamado de ‘ponha-se na rua’. Volvidos dois anos, os proprietários começaram a 
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reclamar, em vão, a retomada dos imóveis. O aluguel, tabelado de acordo com o último imposto 
predial pago, não correspondia à realidade, sobretudo tendo em conta o aumento sofrido com a 
mudança da corte e a abertura dos portos.” 
 
Entretanto, hoje em dia, o direito de propriedade é um indicador de liberdade econômica e 
prosperidade para um país. Isto porque, conforme Ferguson (2011), “investidores preferem pôr seu 
dinheiro em países em que direitos de propriedade são efetivamente protegidos, embora isso deva 
ser visto como uma exigência mínima.” 
 
No início, quando o capital era a terra, o direito de propriedade assegurava a empreendedores 
(nacionais ou estrangeiros) o risco de investir na terra. Frieden (2008) lembra: “O produtor agrícola 
arriscava seu sustento para plantar árvores de café, transformar florestas em campos de cultivo ou 
irrigar. Como eles optariam por um investimento tão arriscado se não tivessem a garantia de que 
veriam os frutos de seu trabalho?” 
 
Após a Revolução Industrial e nos dias atuais, o direito de propriedade deve ser assegurado sobre 
outros tipos de capitais, como o dinheiro e as empresas.  
 
Mokyr lembra que umas das causas para a Revolução Industrial ter acontecido na Inglaterra foi o 
direito de propriedade amplamente respeitado. E este direito também só é possível quando há leis 
bem definidas e órgãos competentes e legitimados para garanti-lo.  
 
Este é o risco de ser empreendedor em países comunistas, como a China, que teve sua abertura para 
empreendimentos privados, mas ainda possui um forte controle estatal. O artigo de Mark Kitto 
(2012) relata bem este drama para um empreendedor estrangeiro na China: há sempre o medo de o 
governo lhe tirar a empresa ou a terra.  
 
A Heritage Foundation, dos EUA, publica o índice “Index of Economic Freedom”, avaliando os 
países pelo grau de liberdade econômica. Um dos indicadores é sobre o direito de propriedade, isto 
é, o quanto o país permite e assegura a indivíduos acumular propriedades . Conforme este ranking 
(ver Gráfico 22 e Gráfico 23), o Brasil está na média mundial (linha preta), junto com o México. Já 
a China e a Rússia estão abaixo da média, demonstrando o risco para empreendedores que fizeram 
negócios por lá. A Turquia já esteve acima da média mundial mas agora abaixou seu índice. E, é 
claro, os EUA estão no topo. O interessante é notar que a média mundial está caindo desde 1995, 
quando justamente vemos o fim do comunismo e a ascensão das filosofias de livre mercado. 
 
 

Gráfico 22: Índice de Direitos de Propriedade (EUA, Rússia e China) 
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Fonte: Heritage Foundation 
http://www.heritage.org/index/ 
 
 
 

Gráfico 23: Índice de Direitos de Propriedade (Brasil, Turquia e México) 

 

 
Fonte: Heritage Foundation 
http://www.heritage.org/index/ 
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SISTEMA TRIBUTÁRIO  
 
Os impostos já foram causa de revoluções, na França, pela Independência dos EUA (Karnal et al.) e 
na Inconfidência Mineira (Doria, 2014). Pode não ter sido o único motivo mas certamente agregou 
ódio na revolta.  
 
Conforme Doria (2014), na época da Inconfidência Mineira havia 3 tipos de impostos:  
- o Dízimo, que ia diretamente para a Igreja Católica no Brasil; 
- as Entradas, imposto sobre circulação de mercadorias; e 
- o Quinto, pago para o Rei de Portugal. 
 
Os impostos eram tão altos que havia muito contrabando nesta época, para burlar o pagamento dos 
impostos. Um dos fortes motivos para a revolta mineira foi a possibilidade de cobrança da Derrama 
(impostos atrasados), que todos deveriam pagar. Conforme Doria (2014), “o conceito da Derrama 
havia sido estabelecido por alvará em dezembro de 1750. Era um acordo entre os mineiros e 
Portugal. Pelo Quinto, se comprometiam a pagar no mínimo 100 arrobas, ou 1,5 tonelada, de ouro 
por ano. Caso a quantidade paga fosse inferior, no ano seguinte seria executada uma Derrama na 
qual todos seriam instados a dividir o déficit. Jamais ficou claro como esse procedimento se daria e 
ele só foi posto em prática uma vez, quando faltou pouco para completar a cota de 1763. No ano 
seguinte, o governador cobrou uma quantia de todos os homens livres, incluindo os do clero e até a 
ele próprio. Desde 1773, porém, a cota não completava e não houve quem lançasse a Derrama. 
Nas contas da coroa, havia 538 arrobas por pagar. Oito toneladas de ouro.” 
 
Conforme Doria (2014), revolta semelhante contra impostos foi o estopim da independência dos 
EUA: “A independência dos americanos ingleses nascera no momento em que Londres começou a 
apertar os impostos . A colônia argumentava que, como não tinha direito a assentos no parlamento 
e seus representantes não podiam votar, qualquer decisão a respeito de aumento de impostos seria 
ilegal. O slogan inicial do movimento que se transformou depois em independentista era No 
taxation without representation: Nenhum imposto sem representação na Câmara dos Comuns. Se a 
cobrança de impostos percebida como abusiva impeliu os americanos ingleses a se revoltar, seria 
preciso algo parecido para dar o mesmo ânimo aos americanos portugueses.” 
 
 

- Impostos em alguns países 
 
A carga tributária brasileira é uma das maiores no mundo. Segundo o Index of Economic Freedom 
publicado pela Heritage Foundation, pelo índice de liberdade fiscal (Fiscal Freedom), que mede a 
carga tributária de todas as taxas em todos os níveis governamentais (inclusive impostos diretos e 
indiretos) em relação ao PIB, o Brasil tem índice pior que EUA e Reino Unido, fica em nível 
parecido com a China e abaixo da Índia e da Rússia (como se pode ver no Gráfico 24 e no Gráfico 
25). Neste sentido, o Brasil tem uma boa oportunidade de diferencial para os demais países do 
BRIC, o que permitiria atrair empreendedores estrangeiros e estimular o empreendedorismo interno.  
 

Gráfico 24: Índice de Liberdade Fiscal (Brasil, Reino Unido e Índia) 
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Fonte: Index of Economic Freedom publicado pela Heritage Foundation 
http://www.heritage.org/index/visualize 
 
 

Gráfico 25: Índice de Liberdade Fiscal (EUA, China e Rússia) 

 
Fonte: Index of Economic Freedom publicado pela Heritage Foundation 
http://www.heritage.org/index/visualize 
 
 
Entretanto, conforme Giambiagi e Além (2011),“na comparação com a carga tributária global de 
outros países, observa-se que a brasileira, de mais de 35% do PIB, ocupa uma posição 
intermediária... As maiores cargas – superiores a 40% do PIB – são observadas em países 
europeus, ultrapassando, em alguns casos, 50% do PIB – caso dos países escandinavos. Nos países 
de língua inglesa, as cargas tendem a ser menores, variando de 31% do PIB na África do Sul a 
39% no Reino Unido. Os países orientais, por sua vez, apresentam cargas globais relativamente 
baixas, sendo que o Japão tem a carga mais alta, de aproximadamente 30% do PIB. Quanto aos 
outros países da América Latina, apresentam de modo geral cargas globais inferiores a 25% do 
PIB.” 
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Giambiagi e Além (2011) apresentam na Tabela 33 dados sobre a carga tributária de alguns países 
selecionados, em % do PIB. 
 

Tabela 33: Carga tributária de alguns países selecionados (em % do PIB) - dados de 2009 

Dinamarca 54,2 
Suécia 53,8  
Finlândia 52,4  
Noruega 50,0  
Áustria 47,9  
Bélgica 47,7  
França 47,0  
Itália 46,3  
Holanda 44,8  
Alemanha 44,6  
Portugal 43,7  
Nova Zelândia 42,5  
Reino Unido 39,1  
Canadá 38,2  
Espanha 34,0 
Austrália 32,5  
Suíça 29,9  
Japão 29,7  
Estados Unidos 30,9  
Hungria 45,9  
República Tcheca 40,3  
Israel 40,3  
Ucrânia 39,0  
Bulgária 38,7  
Brasil 37,7  
Polônia 37,6  
Lituânia 36,1  
Bolívia 31,8 
Romênia 31,6  
África do Sul 31,4  
Eslováquia 31,3  
Rússia 30,3  
Egito 29,5  
Colômbia 26,2  
Chile 22,6  
China 21,0  
Índia 20,5  
Peru 19,0  
Argentina 18,9  
 
Por estes dados, o Brasil fica acima dos demais países do BRIC, mas próximo e até abaixo de países 
ricos, como os europeus. Os países europeus são mais assistencialistas, e isto significa que o 
imposto retorna para a sociedade através de melhores benefícios, o que não temos aqui.  
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Já a Tabela 34 apresenta o mesmo indicador para outros países. Pode-se ver que os países europeus 
(mais assistencialistas) possuem números mais altos que o Brasil. Entretanto, como já dissemos, o 
retorno do imposto pago para o cidadão é muito maior naqueles países que no Brasil. Os países 
mais liberais, como EUA, Reino Unido, Alemanha e Japão, possuem índices menores que o nosso. 
Pode ser um indicativo para mudanças na carga tributária brasileira.  
 
 

Tabela 34: Dias trabalhados para pagar impostos - em países selecionados 

Dinamarca: 176 
França: 171 
Suécia: 163 
Itália: 163 
Finlândia: 161 
Áustria: 158 
Noruega: 157 
Brasil: 151 
Alemanha: 139 
Reino Unido: 132 
Japão: 124 
EUA: 98 
México: 91 dias 
Fonte: IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 
http://libra.ibpt.org.br/campanha-impostometro/docs/EstudoImpostometro20150505.pdf 
 

- Problemas e soluções – composição do imposto 
 
Segundo o TCU, a carga tributária de um país é a parcela de recursos que o Estado retira dos 
indivíduos e empresas para financiar as ações do governo. Imposto não é problema, se a população 
tiver retorno, como vimos na seção anterior com os países europeus.  
 
Por exemplo, vejamos o caso da Suécia. Segundo Wallin (2014), “os impostos na Suécia são 
comparativamente bastante elevados, em relação a outros países. As taxas municipais variam entre 
29% e 36% da renda de um indivíduo, dependendo do local em que a pessoa vive. Além disso, para 
os que ganham acima de 35,5 mil coroas suecas mensais — que é o salário médio de um professor 
universitário, por exemplo —, impostos estatais entre 20% e 25% são cobrados a partir de 
determinados níveis de rendimento. A carga tributária é aumentada ainda pelo imposto sobre valor 
agregado, uma taxa de 25% que incide sobre a compra de alimentos e a maioria dos produtos e 
serviços em geral. Mas cerca de 75% dos suecos estariam dispostos a pagar impostos ainda mais 
altos para financiar os serviços de saúde, educação e tratamento de idosos — segundo pesquisa 
realizada em 2010 pelo sociólogo sueco Stefan Svallfors. Muitos suecos ainda desconfiam de 
políticos que prometem baixar os impostos: não querem maiores ameaças à generosidade do 
Estado de bem-estar social, e à qualidade de serviços públicos como o sistema escolar e o de 
saúde.” 
 
Ou seja, há uma chance de a população aceitar pagar impostos altos desde que tenham serviços 
públicos de graça, como acontece nos países europeus. Este não é o sentimento em países mais 
liberais como os EUA, onde a regra é “tudo deve ser pago”, incluindo serviços públicos e 
assistência social. Em relação à assistência social, já comentamos em capítulo anterior as diferenças 
entre países. Nos mais liberais, há assistência mas apenas para os muito pobres. A classe média 
acaba sendo exprimida com seus compromissos; deve trabalhar muito para poder pagar pelas suas 



313 
 

demandas. Já a Europa, mais assistencialista, hoje sofre com redução no crescimento econômico, 
justamente porque falta dinheiro, já muito comprometido com a assistência social. O caso da Suécia 
parece ser o ideal, pois conseguiu equilibrar a cobrança de impostos com oferta de serviços públicos 
e assistência social de qualidade. 
 
Silva e Siqueira (2013) reforçam a importância da transparência do sistema tributário, para diminuir 
a ilusão fiscal, que ocorre quando o contribuinte acredita que seu dinheiro (dado ao governo através 
de impostos) está rendendo retorno para a sociedade.  
 
Silva e Siqueira (2013) dizem que “foram encontradas evidências de que quanto maior a 
proporção do imposto de renda (‘mais visível’) no total de tributos arrecadados pelo governo 
federal, menor o gasto do governo federal, o que confirma a hipótese de que existe ilusão fiscal na 
demanda por gasto público federal... Ainda de acordo com a literatura sobre ilusão fiscal, uma das 
estratégias mais utilizadas pelas autoridades fiscais para promover ou explorar ilusão é a 
participação de tributos indiretos – ou ‘menos visíveis’ – na receita tributária. Supõe-se que quanto 
maior a proporção de tributos indiretos em relação ao total de tributos pagos, maior é a 
probabilidade de o contribuinte subestimar a carga tributária que recai sobre ele. Esta hipótese é 
conhecida na literatura como hipótese de Mill, uma vez que a origem deste argumento é atribuída a 
John Stuart Mill.” 
 
Conforme estudo citado por Silva e Siqueira (2013), “os países da América Latina apresentam 
índices mais elevados de ilusão fiscal que países em outras regiões do mundo. Vale ainda destacar 
que, no referido estudo, entre os 48 países classificados em ordem crescente de ilusão fiscal, o 
Brasil ocupa a 36a posição. Em decorrência da extrema complexidade e da ausência de 
transparência do sistema tributário brasileiro, este resultado não surpreende.” 
 
Ao mesmo tempo em que os impostos suportam os investimentos do governo (que são necessários 
como já comentamos em capítulo anterior e como iremos discutir no capítulo sobre investimentos 
em infraestrutura), esta carga tributária alta inibe o empreendedorismo. Como já vimos antes, a lista 
de impostos para empresas é enorme e desestimula a jovens empreendedores tentaram novos 
negócios. Numa economia como a brasileira, cheia de altos e baixos, qualquer pequeno 
investimento é um grande risco.  
 
Para o cidadão também os impostos são altos. A classe média é a que mais sofre, pois o brasileiro 
precisa aumentar sua renda para ter o que o governo não oferece (educação, segurança, saúde), mas 
com renda maior paga mais imposto. Ou seja, para poder ter qualidade de vida, é preciso ganhar 
muito mais (para pagar o que precisa e para pagar imposto). Os gastos com educação podem ser 
deduzidos no imposto de renda, mas somente até um limite bastante baixo. Já os gastos com 
segurança, não.  
 
O problema da desigualdade é que a classe média paga impostos no mesmo patamar que a classe 
alta, porque há uma grande confusão sobre a divisão destas classes. Por outro lado, as classes mais 
baixas pagam impostos nos produtos e serviços.  
 
No tocante à composição da carga tributária, segundo o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento 
e Tributação), os tributos estão assim divididos (em média): 
- sobre a renda: 15,06%; 
- sobre o patrimônio: 3,03%; 
- sobre o consumo: 23,28%. 
(http://libra.ibpt.org.br/campanha-impostometro/docs/EstudoImpostometro20150505.pdf) 
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Castro (2012) analisa tal situação: “na comparação com outros países, a tributação no Brasil 
caminha em sentido inverso do adotado nos países desenvolvidos. Comparando o Brasil com países 
da OCDE, vê-se que em 2005 os tributos incidentes sobre bens e serviços representaram 46,1% da 
carga tributária brasileira, muito mais do que os 31,6% da carga tributária encontrados, em 
média, nos países da OCDE. Inversamente, enquanto os tributos sobre a renda aqui significaram 
20,6% da carga, entre os países da OCDE sua importância é muito maior, cerca de 35,8% da 
carga. Por fim, também a tributação sobre a propriedade é subaproveitada: enquanto nos países 
da OCDE cerca de 5,3% da carga é originada por impostos sobre a propriedade, no Brasil essa 
base de incidência responde apenas por 3,8% do total arrecadado como se vê em Brasil (2009). A 
excessiva carga sobre o consumo e a proporcionalmente menor carga sobre renda e patrimônio, 
com certeza, revelam o baixo nível de solidariedade fiscal vigente na sociedade brasileira, além da 
dificuldade de o Estado enfrentar o desafio de tributar de modo mais substantivo o patrimônio e as 
rendas oriundas de outras fontes que não o trabalho.” 
 
O imposto sobre a renda sobrecarrega o assalariado e inibe a formação de empresas. Só estimula o 
especulador. Piketty (2014) sugere um imposto alto sobre o capital. Dinheiro faz dinheiro. Trabalho 
não faz dinheiro. Mas o que constrói um país é o trabalho mais o dinheiro (só um deles não é 
suficiente). Além disto, os ganhos com capital, com pouca sobretaxa, desestimulam o trabalho (para 
que gastar energia trabalhando, se se pode ganhar a vida especulando). Como Stiglitz (2007) 
sentencia: “tributar trabalho desestimula trabalhar”. Conforme Furtado (2002), o setor de maior 
rentabilidade que é o setor financeiro praticamente não é tributado. Para Furtado, o imposto 
socialmente mais correto é o indireto, que incide sobre ato do consumo. O certo deveria ser taxar os 
gastos supérfluos. Além disto, as empresas com grandes lucros contribuem pouco em temos 
relativos, como Piketty (2014) discute bem em seu livro. 
 

- Imposto sobre imposto 
 
Conforme Giambiagi e Além (2011), “a tendência à elevação da carga tributária ao longo dos 
anos 1990 e no século XXI decorreu principalmente do aumento da carga de tributos incidentes 
sobre bens e serviços, explicado em boa parte pelo crescimento da carga de impostos cumulativos, 
que, do ponto de vista econômico, são de pior qualidade, prejudicando o desempenho do setor 
produtivo.” 
 
A presença de impostos cumulativos “incham” os preços de produtos. Muitos destes são bens de 
produção e inibem a produtividade de empresas e profissionais. Assim como ocorreu na já discutida 
reserva de mercado de informática no Brasil, na década de 1980, bens de produção com preços altos 
inibem a inovação e as vendas, por conseguinte aumentam desemprego e preços finais a 
consumidor, além de não permitirem o desenvolvimento de ativos de conhecimento.  
 
Outra crítica aos impostos brasileiros, lembrada por Giambiagi e Além (2011), é que existem 
aproximadamente 60 tipos diferentes de impostos. Tal complexidade só aumenta a possibilidade de 
sonegação. A sonegação, além de ser corrupção (e como já discutimos antes, muito prejudicial ao 
país), cria um círculo vicioso, pois gera aumento de imposto para que o Estado consiga cumprir 
com suas obrigações financeiras, e aumento de imposto gera mais sonegação. 
 
Giambiagi e Além (2011) lembram a proposta de imposto único para diminuir a sonegação. 
Entretanto, há vários pontos negativos entre eles, por ser um imposto cumulativo ou “em cascata”, 
iria agravar ainda mais o preço dos produtos com cadeia mais extensa de produção. “Além de 
ineficiente, o imposto único também seria regressivo, tendo em vista que as contribuições dos 
indivíduos não seriam determinadas por sua capacidade de pagamento, já que o imposto a ser 
pago seria o mesmo, independentemente da classe de renda.” 
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- A curva de Laffer 
 
Há uma teoria associada à curva de Laffer que diz que aumentar as alíquotas além de certo ponto 
torna-se improdutivo, à medida que a receita também passa a diminuir. 
 
Segundo a Wikipédia, “a curva de Laffer foi popularizada por Jude Wanniski na década de 1970, 
com Wanniski dando o nome à curva após os trabalhos de Arthur Laffer. Laffer mais tarde disse 
que o conceito não era original, notando ideias similares nos trabalhos do polímata norte-africano 
do século XIV Ibn Khaldun — que discutira a ideia em sua obra de 1377 Muqaddimah — e de John 
Maynard Keynes.” 
 
Conforme o estudo de Christina Romer e David Romer (2010), taxas de impostos maiores  
que 33% fazem a receita cair.  
 
E só para lembrar, o imposto de renda para pessoas físicas tem sua maior faixa em 27,5% e, 
conforme Leitão (2015), a carga tributária no Brasil terminou 2014 em 35,42%. 
 
Segundo Giambiagi e Além (2011), o desafio para o Brasil é “garantir uma arrecadação compatível 
com as necessidades de financiamento do setor público e, ao mesmo tempo, aumentar a 
competitividade da economia. Em resumo, as diretrizes gerais da reforma tributária longamente 
debatida contemplam, basicamente, três pilares:  
a) a criação de um ICMS unificado, com legislação nacional única e arrecadação estadual, que 
elimine a confusão associada à existência de 27 legislações diferentes;  
b) a adoção do princípio do destino; e  
c) o fim da cumulatividade.” 
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BUROCRACIA E FUNCIONALISMO PÚBLICO – CUSTO ALTO E MÁ UTILIZAÇÃO 
 

A burocracia traz custos para um país, mas ela é necessária para organizar, regular ou oferecer 
serviços públicos. Niall Ferguson (2013) explica um exemplo: “Por que, hoje em dia, é cem vezes 
mais caro trazer um novo medicamento ao mercado do que há 60 anos – um fenômeno que Juan 
Enriquez chamou de ‘Lei de Moore 12 ao contrário’? Por que a Food and Drug Administration 
(FDA) provavelmente proibiria a venda de sal de cozinha se este fosse apresentado como um novo 
produto farmacológico (afinal, é tóxico se consumido em grandes doses)? Por que, dando outro 
exemplo sugestivo, um jornalista norte-americano levou 65 dias para conseguir permissão oficial 
(incluindo, após uma espera de cinco semanas, um Certificado de Segurança Alimentar) para abrir 
uma barraca de venda de limonada na cidade de Nova York? 14 Esse é o tipo de burocracia 
debilitante à qual os economistas desenvolvimentistas muitas vezes atribuem a pobreza nos países 
em desenvolvimento.” 
 
A raiz do problema é antiga. A diversidade de funções começou com a invenção da agricultura há 
10 mil anos (Cochran e Harpending, 2010). Naquele momento, o ser humano não precisava mais só 
trabalhar para conseguir comida pois podia estocar. E como as cidades nasceram ali, foi necessário 
também ter funções para segurança e organização daquelas sociedades. Na idade média, a 
organização da sociedade foi evoluindo em torno dos feudos e terras, com também o surgimento 
dos burgos e cidades para comércio, bem como das rotas de transporte. Ferrari (1981) compara o 
aparato administrativo patrimonial versus o feudal. No patrimonial, os servidores eram pessoais do 
senhor (dependentes deste). Já no modelo feudal, havia maior autonomia (servidores não dependiam 
dos superiores quanto à remuneração ou subsistência).  
 
Chang (2004) lembra a Lei de Wagner ou Lei dos Dispêndios Públicos Crescentes (criada no final 
do século XIX pelo alemão Adolph Wagner): há uma tendência de aumento do governo com o 
desenvolvimento da sociedade humana.  
 
Silva e Siqueira (2013) também lembram a teoria do eleitor mediano, segundo a qual, “quando o 
governo é eleito pelo voto da maioria, a competição entre partidos políticos resulta na eleição de 
um candidato cujo plano de governo coincide com as preferências do eleitor mediano. Como este 
tende a demandar mais proteção do Estado e serviços básicos, a exemplo de saúde, educação e 
assistência social, a teoria do eleitor mediano prevê que a escolha democrática eleva o nível de 
gasto público.” 
 
Silva e Siqueira (2013) lembram que o aumento do sufrágio universal (mais pessoas votando) fez 
aumentar a máquina pública, uma vez que aumenta a pressão sobre Estado e políticos por mais 
necessidades satisfeitas (maior demanda por bens e serviços públicos). 
 
À medida que a sociedade fica mais complexa, com mais gente, mais relações, mais necessidades e 
também mais ofertas, é normal que a burocracia do Estado também aumente. Niall Ferguson (2013) 
complementa e critica tal evolução: “Os Estados-nação modernos desenvolveram toda uma gama 
de instituições que eram impensáveis até um século atrás, dedicadas a regular a vida econômica e 
social e a redistribuir a receita. O Estado de bem-estar social não é parte da democracia tal como 
os antigos atenienses a conceberam. Pensando nas abelhas, o Estado de bem-estar social parece 
criar um número cada vez maior de zangões dependentes que as abelhas operárias têm de 
sustentar. Também emprega um grande número de abelhas simplesmente para transferir recursos 
das operárias aos zangões. E procura financiar a si mesmo onerando as gerações futuras, na forma 
de dívida pública.” 
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Se for demasiada, a burocracia pode desestimular o empreendedorismo e os negócios, limitar os 
ganhos e inovações e pode também impedir que um país tenha acesso a recursos próprios tendo que 
importar de outros países. 
 
Por isto, a Heritage Foundation publica regularmente o Índice de Liberdade Econômica (Index of 
Economic Freedom), avaliando países. Um dos indicadores é a Liberdade de Negócios (Business 
freedom) que mede o esforço necessário para iniciar, operar e fechar um negócio, avaliando a carga 
de regulação e a eficiência do Estado neste processo (quanto maior o índice, mais liberdade de 
negócios e melhor para a economia do país).  
 
O Gráfico 26 compara os países do BRIC, entre eles o Brasil (e apresenta também a média 
mundial). Podemos ver que o Brasil está abaixo da média mundial (já esteve acima). Em relação aos 
outros países do BRIC, o Brasil está acima de China e Índia mas perde para a Rússia.  
 

Gráfico 26: Índice de Liberdade de Negócios - Países do BRIC 

 
Fonte: Index of Economic Freedom publicado pela Heritage Foundation 
http://www.heritage.org/index/visualize 
 
 

Gráfico 27: Índice de Liberdade de Negócios - Países ricos 
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Fonte: Index of Economic Freedom publicado pela Heritage Foundation 
http://www.heritage.org/index/visualize 
 
 
Já os países ricos (representados por Reino Unido, EUA, Alemanha e Suécia) estão bem acima da 
média mundial neste indicador (liberdade de negócios), como podemos ver no Gráfico 27.  
 
Analisando os países do grupo MINT, pode-se ver no Gráfico 28 que o México está acima da média 
mundial mas Turquia, Indonésia e Nigéria estão abaixo (a Turquia já esteve melhor e caiu nos 
últimos anos).  
 
 

Gráfico 28: Índice de Liberdade de Negócios - Países do MINT 

 
Fonte: Index of Economic Freedom publicado pela Heritage Foundation 
http://www.heritage.org/index/visualize 
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- Funcionalismo público em alguns países 
 
Conforme Cardoso Jr. (2011), o percentual do emprego público no total da força de trabalho 
evoluiu assim em alguns países: 
- na Inglaterra, passou de 2,4% em 1851, para 5,8% em 1901, para 10% em 1921 e ficou em 9,9% 
em 1938; 
- na França, passou de 9,9% em 1866 para 12% em 1912 e subiu para 25,3% em 1921; 
- na Alemanha, passou de 7,2% em 1882 para 10,6% em 1907, permanecendo em 10,6% em 1925, 
depois subindo para 12,9% em 1939 e caindo para 11,9% em 1950; 
- nos EUA, estava em 0,7% em 1816, subiu muito para 3,2% em 1861, caiu muito para 0,8% em 
1891, estava em 1,4% em 1911 e chegou a 1,9% em 1922.   
 
A Tabela 36 apresenta a continuação da evolução do emprego público em alguns países, de 1960 a 
2000, como percentual do emprego total. 
 

Tabela 35: Evolução do emprego público como % do emprego total 

 Alemanha França  Reino Unido  EUA 
1960 8,1%  -  -   12,7 
1970 11,2  18,0  18,1   16,0  
1980 14,6  20,2  21,3   16,4 
1990 15,1  22,6  19,5   15,4 
2000 14,7  24,9  13,6   15,4   
Fonte: Cardoso Jr. (2011) 
 
Pessoa et al. (2009) complementa este quadro com os dados históricos de 1995 e 2005, 
apresentados na Tabela 36 (estes dados são confirmados por Cardoso Jr., 2011). 
 

Tabela 36: Emprego público em relação ao total de ocupados (em %)  

1995   2005  
ALEMANHA  15,5   14,7  
AUSTRÁLIA  15,2   14,4  
BÉLGICA   19,3   19,5  
CANADÁ   19,9   16,3  
CORÉIA   6,6   6,3  
DINAMARCA  39,3   39,2  
ESPANHA   15,4   14,3  
ESTADOS UNIDOS 14,9   14,8  
FINLÂNDIA   25,7   23,4  
FRANÇA  24,6   24,9  
HOLANDA   15,5   14,6  
JAPÃO   7,0   6,3  
PORTUGAL   14,4   15,1  
SUÉCIA   33,5   30,9  
SUÍÇA   8,3   8,4 
TURQUIA   10,1   10,7  
BRASIL   11,3   10,7 
Fonte: Pessoa et al. (2009); Cardoso Jr. (2011) 
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Um artigo da Revista Época, apresenta o mesmo índice com dados de 2014 para alguns países 
(percentual de trabalhadores no serviço público): 
Brasil: 10,6% 
México: 9% 
Turquia: 10,7% 
EUA: 14,4% 
Média da OCDE: 15,5% 
Reino Unido, 18,3% 
Noruega: 30,5% 
(http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/10/brasil-gasta-demais-com-bfuncionarios-
publicosb.html) 
 
 
Os dados apresentados nas tabelas anteriores demonstram que os países europeus realmente 
possuem um viés social, com mais funcionários públicos (e consequentemente mais gastos neste 
tipo de despesa), justamente por oferecerem mais assistência social e mais serviços públicos 
gratuitos. Os EUA, apesar do seu viés capitalista (ou pouco socialista), ainda possui um percentual 
grande de funcionários públicos. Também podemos ver a liderança dos países europeus ao longo do 
tempo (menos a Suíça), apesar de o percentual ter baixado de 1995 para 2005 na maioria dos países. 
O Brasil tem índices menores até que os EUA e bem próximo da Turquia. 
 
Conforme Cardoso Jr. (2011), a Índia mantém um percentual de emprego público (em relação ao 
total de ocupados) entre 68 e 69% desde 1996 até 2005 (68,1% em 2005). Países da América Latina 
estão próximos dos índices do Brasil e EUA, a saber (dados de 2006): 
Argentina 16,2% 
Chile 10,5% 
Colômbia 7,5% 
Equador 9,7% 
Paraguai 13,4% 
Uruguai 16,3% 
Venezuela 16,6% 
 

- Os problemas do funcionalismo público 
 
Os problemas no funcionalismo público começam quando ocorre venda de cargos públicos, 
disposição de cargos públicos para partidos (definidos não por desenvolvimento profissional nem 
por mérito), nepotismo (cargos hereditários), corrupção. Alguns países elegem membros do 
judiciário, como os EUA hoje e a Inglaterra no século XIX. No Brasil, os juízes do Supremo 
Tribunal Federal (STF) são nomeados pelo executivo, ou seja, não conquistam a vaga por concurso.  
 
A maioria das pessoas defende concursos para formação do quadro de servidores públicos. A 
vantagem é poder contar com os melhores. Entretanto, Ferguson (2013b) lembra o dificílimo exame 
para servidor público na China, que “era extremamente competitivo, sem dúvida, mas não era do 
tipo de competição que promove a inovação, muito menos o apetite por mudança.” Esta é a crítica 
que se faz também no Brasil. Será que nossos concursos públicos estão colocando nos cargos as 
pessoas com perfil mais adequado ? Além disto, não adianta conquistar profissionais altamente 
motivados e inovadores se o ambiente interno nas empresas públicas não dá continuidade a estas 
características (e até mesmo pode tolher boas iniciativas).  
 



321 
 

Quanto à meritocracia nas nomeações no serviço público, o Brasil tem um índice de 0,4 (medido 
pela OCDE), sendo que os líderes neste índice são: Portugal, Reino Unido, Austrália, França, 
Turquia, EUA, México e Chile (com índice acima da média da OCDE, que é 0,6) 
(http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1074/noticias/o-numero-de-funcionarios-publicos-
so-cresce) 
 
Outra crítica em relação ao funcionalismo público é que, como há estabilidade no emprego, estes 
funcionários não se esforçariam, nem aumentariam sua produtividade. A minha opinião pessoal é 
que realmente existem funcionários desleixados, mas por força da lei não podem simplesmente ser 
demitidos. Mesmo com avaliações periódicas, é muito difícil demitir um funcionário público, 
especialmente se ele estiver associado a algum sindicato.  
 
Por outro lado, não se pode colocar toda a culpa nos funcionários públicos. No Brasil, há 
funcionários que fazem verdadeiros milagres para realizar seu trabalho, seja resolvendo problemas 
de forma proativa quando chefias não resolvem, seja melhorando seus métodos, seja conseguindo 
recursos por meios próprios (até mesmo pagando do seu bolso alguns investimentos pequenos). 
Quem quiser ver tais milagres, basta visitar um hospital do SUS e lá poderá ver funcionários 
dedicados procurando atender da melhor maneira possível a população, muitas vezes com poucos 
recursos.  
 
Outro problema é a falta de descontrole gerado nas esferas estaduais e municipais. A pior situação 
está nos estados, quase todos com dívidas altas, como pode ser visto em 
http://www4.bcb.gov.br/fis/dividas/lestados.asp, com dados do Banco Central. 
 
Conforme lembram Giambiagi e Além (2011), “os estados são unidades independentes para 
decidir onde alocar os seus recursos, não são autônomos para se endividarem, já que a sua 
capacidade de financiamento está em parte condicionada a normas que dependem do Senado 
Federal e das autoridades centrais. Nesse sentido , ao longo do período 1995/ 1998, o governo 
federal foi aperfeiçoando os seus mecanismos de controle sobre o déficit estadual e municipal, 
embora em alguns casos os resultados disso só serão visíveis a médio prazo.” 
 
Geralmente, o que atrai no emprego público é a estabilidade, a renda após a aposentadoria e a 
própria renda no trabalho. Com dados da PNAD Contínua, a Tabela 37 apresenta o rendimento 
médio (em reais) de cada tipo de atividade. Pode-se ver que o rendimento médio de empregados do 
setor público só perde para o rendimento de empregadores.  
 
 

Tabela 37: Rendimento médio de cada tipo de atividade (em reais) 

Empregado no 
setor privado 

Empregador 
 

Trabalhador por 
conta própria 

Empregado do 
setor público 

2012 1.402 
 

4.007 
 

1.133 
 

2.216 
 

2013 1.513 4.352 1.249 
 

2.409 

2014 1.624 4.519 1.347 2.591 

 
 
A estabilidade no emprego público atrai muita gente principalmente porque há muita insegurança 
no emprego privado. Chang (2013) lembra que a falta de segurança no emprego pode levar jovens a 
fazerem escolhas conservadoras na carreira, preferido alguns tipos de profissões mais tradicionais 
(como foi o caso coreano). “Essa pode ser uma escolha adequada para eles do ponto de vista 
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individual, mas conduz a uma má distribuição de talentos, reduzindo portanto a eficiência e o 
dinamismo econômicos.” E isto certamente inibe a escolha por profissões mais modernas e também 
o empreendedorismo.  
 
Outro problema com o funcionalismo público é em relação às aposentadorias. Conforme Giambiagi 
e Além (2011), em 2009, os gastos com inativos do serviço público perfaziam 42,2% do total de 
gastos com pessoal. É um índice muito alto, apesar de já ter sido maior (em 1995, o percentual era 
de 44,9%). Só para se ter uma ideia, metade dos servidores do executivo é composta por 
aposentados ou pensionistas (Giambiagi e Além, 2011). Há ainda pensões sendo pagas para viúvas 
e filhas de certos tipos de funcionários.  
 
Além disto, há o problema de que o teto salarial não é cumprido. Segundo Medeiros e Souza 
(2013), “o grupo dos funcionários públicos cujas aposentadorias e pensões excedem o teto 
representa menos de 5% dos beneficiários, mas se apropria de quase 20% dos recursos 
distribuídos pela Previdência.” 
 
O problema do funcionalismo público é uma bomba relógio, que vai explodir mais adiante, se não 
for controlado desde já. Os especialistas sugerem: 
- cortar funções supérfluas; 
- diminuir ministérios; 
- contratar para educação, saúde e fiscalização; 
- cortar supersalários; 
- diminuir cargos de confiança; 
- diminuir a proporção de inativos. 
 
Este é um problema que o presidente Mujica tentou enfrentar no Uruguai. Segundo Rabuffetti 
(2015), Mujica “propôs inclusive que se possa trabalhar para o Estado apenas por um período 
determinado de anos e não a vida toda. Tem um sentido democrático. Se os uruguaios querem ser 
empregados públicos, por que só alguns? Por que não abrir o campo para que todos possam ser 
por um tempo? Que entrem com a mentalidade de que não é para sempre... Mujica herdou um 
Estado engordado por anos de clientelismo e também por uma realidade incontestável: a de um 
país que durante décadas esmagou a iniciativa privada, inovadora e geradora de empregos, 
mediante impostos, entraves burocráticos e com o preconceito de uma parte da população — na 
qual se incluiu Mujica por muitos anos — contra o empregador, o patrão. Ao longo do tempo, o 
país conseguiu contar com empresas públicas mais eficientes. A telefonia, a geração e a 
distribuição de energia e de combustível, assim como os seguros ou os trens, duraram décadas 
como monopólios estatais, herdados em boa medida de uma concepção batllista, e as pessoas 
trabalhavam no Estado ou para o Estado; até hoje, a distribuição de combustível é monopolizada, 
bem como o transporte ferroviário, através de uma empresa praticamente sucateada. Em outros 
setores, como o energético, as empresas privadas estão dando os primeiros passos graças a um 
programa que promove a energia eólica e que foi realmente impulsionado durante o governo de 
Mujica... Durante sua gestão, José Mujica melhorou o que se conhece como ‘governo eletrônico’. 
Em resumo, é a possibilidade de dar andamento a trâmites por via eletrônica e também obter 
acesso mais rápido à informação do Estado. Também estabeleceu um novo ‘estatuto do funcionário 
público’, que aumentou as exigências para o ingresso na carreira de servidor, e estipulou uma 
jornada de trabalho de oito horas para os novos servidores públicos, semelhante à exigida no setor 
privado.” Entretanto, apesar das iniciativas, ainda restaram muitas batalhas a serem travadas no 
Uruguai, após a saída de Mujica.  
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A PIRÂMIDE POPULACIONAL E A PREVIDÊNCIA SOCIAL – APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS 
 

Neste capítulo, discutiremos os problemas relativos ao envelhecimento da população de um país, 
quando a pirâmide populacional fica mais estreita na base e cresce no topo. Também discutiremos a 
questão da previdência social e do pagamento de aposentados e pensionistas. 
 

- Pirâmide populacional 
 
Conforme Tafner e Giambiagi (2007), as reformas da previdência a nível mundial “começaram na 
década de 1970 nos países desenvolvidos e, na grande maioria dos casos, o processo de 
ajustamento se estendeu por todo o período desde então, chegando até o presente. Na América 
Latina, o processo de reforma se concentrou na década de 1990, mas de forma pioneira e 
inovadora, o Chile, em 1981, fez uma reforma radical de seu sistema previdenciário, transferindo-o 
ao setor privado. Como outros exemplos ilustrativos, podem ser citados: a Bélgica, que em 1972 
eliminou a indexação de benefícios e em 1992 promoveu ajustamentos nas taxas de reposição; a 
Alemanha, que promoveu uma primeira reforma em 1972, com subsequentes modificações nas 
décadas de 1980 e 1990, entre as quais a equiparação das idades de aposentadorias de homens e 
mulheres buscando reduzir o custo de seu sistema, uma vez que em 1993 este atingiu perigosos 
10,3% do produto; a França, que fez uma grande reforma em 1983, já estando em curso nova 
rodada de reformas, tendo em vista fatores demográficos e de desempenho do mercado de 
trabalho; a Itália, que promoveu uma reforma em 1992, visando adiar a data de aposentadoria dos 
trabalhadores; e o Japão, cuja reforma de 1994 foi motivada fortemente pelo componente 
demográfico. O caso do Japão é muito interessante porque seu sistema de previdência adquiriu o 
formato vigente (antes da reforma) em 1961 e sobreviveu sem reformas por mais de 30 anos... 
Também os casos da Suécia, do Canadá e da Espanha são exemplos do progressivo processo de 
reforma de seus sistemas, e em especial a Suécia e a Espanha são modelos distintivos. A Suécia foi 
o primeiro país a ter um sistema de cobertura universal desvinculado da ocupação. Já a partir da 
segunda década do século passado dispunha de um sistema universalizado. Passou por 
progressivas reformas em 1935, 1946 e 1976. Dada a preocupante dimensão nas contas públicas 
que a previdência assumiu, comprometendo 20% do PIB em 1994, nesse mesmo ano o país 
empreendeu nova reforma de seu sistema, implementada a partir de 1998, reduzindo a taxa de 
reposição, estabelecendo penalidades no caso de aposentadorias antecipadas para as coortes 
nascidas a partir de 1938 ... e pondo em prática um sistema ‘quase capitalizado’... O caso do Reino 
Unido é distintivo porque o sistema público sempre foi limitado, cabendo aos fundos privados 
praticamente metade da cobertura de previdência.” 
 
Ferreira (2007) divide as reformas recentes em dois grupos. Primeiro, “os casos de países que têm 
optado por não fazer reformas estruturais, elegendo ajustes paramétricos na fórmula de cálculo e 
nos critérios de elegibilidade aos benefícios. Esses são os casos de Alemanha, França, Japão e 
Estados Unidos... No segundo bloco, ... os casos de países que optaram por reformas estruturais 
em face das distorções do sistema clássico. Suécia, Itália e Polônia, entre outros, têm transitado 
para um regime de contas individuais nocionais, em que os benefícios permanecem financiados por 
um pay-as-you-go. Essa combinação de atributos ainda deixa o sistema fortemente exposto aos 
riscos demográficos e de performance econômica, mas transfere tais riscos para o indivíduo 
através da extinção dos benefícios definidos. Para economias pouco dinâmicas, que apresentam 
baixas taxas de crescimento de longo prazo, as contas nocionais levam a uma rentabilidade baixa 
do ‘ativo’ previdenciário resultante das contribuições. Assim, a manutenção de alíquotas de 
contribuição altas é ineficiente do ponto de vista social. A combinação com contribuições para 
contas individuais capitalizadas, como fez a Polônia, permite um aumento da rentabilidade dos 
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ativos previdenciários. Alguns países simplesmente optaram por um pilar básico abrangente, e pela 
complementação com um sistema de contribuição definida capitalizado, privado.” 
 
Tafner e Giambiagi (2007) complementam a análise das reformas recentes: “Outra característica 
dos modelos de previdência que foram estabelecidos na maioria dos países ao longo de todo o 
século XX é que foram estruturados num sistema de repartição, o que implica que ele funciona 
como mecanismo de transferência e redistribuição de renda, com inexoráveis conflitos distributivos 
de duas naturezas distintas: a) conflitos distributivos intrageracionais, ou seja, que existem entre 
indivíduos de uma mesma geração, por exemplo, entre homens e mulheres, pobres e ricos, entre 
indivíduos mais e menos escolarizados, entre pessoas saudáveis e pessoas doentes, pessoas que 
trabalham e pessoas que não trabalham, pessoas que poupam e pessoas que não poupam etc.; e b) 
conflitos distributivos intergeracionais, aqueles entre jovens e velhos que disputam entre si os 
recursos e os custos de transferências.” Este último caso ainda envolve os que vão nascer. Tafner e 
Giambiagi (2007) continuam: “Mesmo se considerarmos o modelo alemão implantado por 
Bismarck em  1883 como ponto de partida  que era um seguro social financiado pelos empregados,  
empregadores e Estado (financiamento tripartite), com o objetivo de proteger os empregados dos 
riscos previdenciários, e por isso, um sistema estruturado, a mudança ocorrida ao longo do século 
XX foi surpreendente. Nesse período passou a se impor a idéia de seguridade social (modelo de 
Beveridge), segundo a qual a prestação é devida não apenas para quem se inseriu no mercado de 
trabalho, mas para todos os que não podem ou não conseguem encontrar meios de sustento  
através do trabalho.” 
 
Para comparação com outros países, a Tabela 38 apresenta a expectativa de vida em alguns países 
(dados de 2011 a 2014). Pode-se ver que os países ricos possuem uma expectativa maior. Os países 
em desenvolvimento possuem expectativa menor que 80 anos. Os EUA, país mais rico segundo o 
PIB, só tem expectativa de 79 anos. O Japão é o campeão. Apesar de ser uma ótima notícia para os 
japoneses, porque viverão mais, é um fator preocupante já que o número de nascimentos é pequeno. 
Como podemos ver na Tabela 39, o crescimento populacional no Japão e na Alemanha é negativo.  
 

Tabela 38: Expectativa de vida ao nascer para alguns países (em anos) 

  2011 2012 2013 2014 
Alemanha 81 81 81 81 
Argentina 76 76 76 76 
Austrália 82 82 82 82 
Brasil  74 74 74 74 
Canadá 81 82 82 82 
Chile  81 81 81 81  
China  75 75 76 76 
Índia  67 67 68 68  
Indonésia 68 69 69 69 
Japão  83 83 83 84 
México 76 76 77 77 
Nigéria 52 52 52 53 
Rússia  70 70 70 70 
Suécia  82 82 82 82 
Turquia 74 75 75 75 
Reino Unido  81 81 81 81  
EUA  79 79 79 79  
Uruguai 77 77 77 77  
Fonte: Banco Mundial 
http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN 
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A taxa mundial média de crescimento populacional está caindo. Segundo a Wikipédia, a média 
mundial é de 1,17%. A Tabela 39 apresenta a taxa de crescimento populacional para os principais 
países. A Nigéria tem o maior índice neste grupo (2,7%). A Índia ainda se mantém com um 
diferencial em relação a outros países, podendo chegar a ser a 6a ou 7a economia mundial em breve 
devido ao crescimento de sua população, como aconteceu com o China, desde que saiba aproveitar 
o potencial do capital humano. Por outro lado, é problema para a infraestrutura do país, bem como 
para geração de empregos. A China está conseguindo diminuir sua taxa de crescimento para evitar 
problemas futuros, como a poluição. Os países europeus estão com taxas baixas e por isto já 
enfrentam problemas com suporte a inativos.  

 

Tabela 39: Crescimento populacional por ano (em %) 

  2011 2012 2013 2014 
Alemanha  0.0 -1.7 2.1 -1.4  
Argentina 1.0 1.0 1.0 1.0  
Austrália 1.4 1.7 1.7 1.5 
Brasil  1.0 0.9 0.9 0.9 
Canadá 1.0 1.2 1.2 1.1  
Chile  1.1 1.1 1.1 1.1  
China  0.5 0.5 0.5 0.5 
Dinamarca 0.4 0.4 0.4 0.4 
França  0.5 0.5 0.4 0.4 
Índia  1.3 1.3 1.3 1.2  
Indonésia 1.3 1.3 1.3 1.3 
Japão  -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 
México 1.5 1.4 1.4 1.3 
Nigéria 2.7 2.7 2.7 2.7 
Rússia  0.1 0.2 0.2 0.2 
Suécia  0.8 0.7 0.8 1.0  
Suíça  1.1 1.1 1.1 1.2 
Turquia  1.2 1.2 1.2 1.2 
Reino Unido 0.8 0.7 0.7 0.7  
EUA  0.8 0.8 0.8 0.7 
Uruguai 0.3 0.3 0.3 0.3 
Fonte: Banco Mundial 
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW 
 
 
A Tabela 40 apresenta a taxa de dependentes (jovens menores de 15 anos e adultos maiores que 64 
anos) em relação à população ativa (número por 100 pessoas em idade ativa).  
 
 

Tabela 40: Taxa de dependentes (jovens menores de 15 anos e adultos maiores que 64 anos)  

A= 1996-2000 
B= 2001-2005 
C= 2006-2010  
D= 2011-2015 
  A B C D 
Alemanha 52 52 52 52 
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Austrália 49 49 50 50  
Brasil  47 46 46 45  
Canadá 45 45 46 46 
Chile  46 46 45 45 
China  34 35 35 36 
Dinamarca 53 54 55 55 
França  56 57 58 59 
Índia  56 55 54 53  
Indonésia 51 50 50 49 
Japão  58 60 61 63 
Coreia do Sul 37 37 37 37 
México 55 54 53 52 
Nigéria 88 88 88 88 
Rússia  39 40 41 42 
Singapura 36 36 36 37 
Suécia  54 55 56 58  
Suíça  47 48 48 48  
Turquia 51 51 50 50 
Reino Unido 52 53 54 54  
EUA  49 49 50 50 
Uruguai 57 57 56 56 
Fonte: Banco Mundial 
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND 
 
 
Os países com baixo número de dependentes são Coreia, Singapura e China. Nigéria é o pior caso. 
Piores que o Brasil estão: Alemanha, Austrália, Dinamarca, França, Índia, Japão, México, Suécia, 
Reino Unido, EUA e Uruguai.  
 
No caso específico do Brasil, a taxa de dependentes jovens (menores de 15 anos) é de 34%, como se 
pode ver na Tabela 41, sendo que o índice está caindo nos últimos anos. Já a taxa de dependentes 
idosos (maiores de 64 anos) está aumentando e hoje está em 11%, como se pode ver na Tabela 42. 
 

Tabela 41: Taxa de dependentes jovens (em relação a 100 em idade para trabalhar) 

A= 1996-2000 
B= 2001-2005 
C= 2006-2010  
D= 2011-2015 
  A B C D 
Brasil  36 36 35 34 
 
 
 

Tabela 42: Taxa de dependentes idosos (em relação a 100 em idade para trabalhar) 

A= 1996-2000 
B= 2001-2005 
C= 2006-2010  
D= 2011-2015 
  A B C D 
Brasil  10 10 11 11 
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Eis, segundo Ferreira (2007), o histórico e a projeção da fração da população com 65 anos ou mais 
para o Brasil: (Fonte: United Nations, 2004) 
 

 
1960  1990  2005  2010  2020  2030  2050 

Brasil    3,3    4,4    6,1    6,8    9,1  12,5  19,2 
 
Só para efeitos de comparação, abaixo o histórico e projeção para alguns países: 
 

1960  1990  2005  2010  2020  2030  2050 
Alemanha  11,5  15,0  18,8  20,4  22,1  26,6  28,4 
Austrália    8,5  11,2  12,7  13,7  17,2  20,6  23,8 
EUA  9,2  12,2  12,3  12,8  15,8  19,2  20,6 
França  11,6  14,0  16,6  16,9  20,8  24,2  27,1 
Itália     9,3  15,3  20,0  21,1  24,5  29,1  35,5 
Japão    5,7  12,0  19,7  22,4  28,1  30,1  35,9 
Reino Unido  11,7  15,9  16,0  16,5  18,8  21,4  23,2 
Suécia   12,0  17,8  17,2  18,6  21,4  23,1  24,7 
Fonte: United Nations (2004). 
 
Pode-se ver que os países europeus estarão muito mais comprometidos que os demais, mas com o 
Japão na pior situação. O Brasil estará bem melhor que estes (e próximo da situação dos EUA), mas 
ainda com um crescimento muito rápido (dobrando de 2010 para 2030), o que certamente trará 
problemas futuros.  
 
Conforme o site da Embaixada do Japão no Brasil, “há uma crescente preocupação quanto às 
consequências que o envelhecimento da sociedade japonesa terá para a economia. Em 2012, 
aproximadamente 24,2% da população tinha 65 anos ou mais, e projeta-se que esse índice seja de 
cerca de 41% até 2055... Em abril de 1986, um novo sistema previdenciário foi introduzido. Essa 
reforma da previdência visava, acima de tudo, estabelecer um sistema que pudesse ser mantido, 
considerando a situação de envelhecimento da sociedade japonesa... Os benefícios pagos pela 
previdência social do Japão alcançaram 94,8 trilhões de ienes no ano fiscal de 2008, ou 736,8 mil 
ienes per capita, uma quantia que tem aumentado cada vez mais com o rápido envelhecimento da 
população. A previdência foi responsável por 52,8% desse total, enquanto as despesas médicas 
representaram 31,7% e as despesas de bem estar social e outras despesas somaram 15,5%. Os 
benefícios pagos pela previdência social para os idosos alcançaram 63,6 trilhões de ienes ou 
aproximadamente 69,5% desse total... Em termos dos gastos governamentais, as despesas 
relacionadas à previdência somaram 26,4 trilhões de ienes no orçamento fiscal de 2011 e 27,9% de 
todos os gastos do orçamento geral. Essa proporção, contudo, sobe para 41,3% ou quase 50% se 
excluirmos do cálculo os gastos com títulos do governo e subsídios aos governos locais. Essa 
proporção, que costumava ser de 26,7% no ano fiscal de 1980, ultrapassou 40% a partir do ano 
fiscal de 1999, refletindo o rápido aumento no número de pessoas idosas... As preocupações quanto 
ao envelhecimento da população vieram à tona em 1994, quando a parcela de pessoas idosas 
ultrapassou 14%. Por volta do mesmo período, o número de crianças também começou a declinar 
de forma evidente. Em 2005, a taxa de fertilidade total chegou a uma baixa recorde de 1,26. Desde 
então, essa taxa tem aumentado timidamente, mas permanece baixa. O resultado dessa tendência 
será um declínio evidente na razão entre pessoas em idade reprodutiva, de 15 a 64 anos de idade, e 
pessoas idosas, de 65 anos ou mais, de 4,4 em 1995 para 2,1 segundo estimativas para 2025.” 
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(http://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/economia.html) 
 
A Suécia também está preocupada com situação semelhante. Conforme Wallin (2014), no atual 
sistema de aposentadoria, os cidadãos podem se aposentar a partir de 61 anos de idade. Em 2012, o 
primeiro ministro Fredrik Reinfeldt sugeriu ampliar a idade de aposentadoria para 65 anos e avisou: 
“os suecos devem se preparar para trabalhar muito mais.” 
 

- Gastos com a previdência social 
  
Abaixo, segue o % do PIB gasto com despesas previdenciárias em países selecionados, e a 
expectativa de mudança entre 2000 e 2050. (Fonte: Dang, Antolin e Oxley, 2001 apud Ferreira, 
2007): 

Atual  Mudança 2000-2050 
Austrália   3,0    1,6    
França  12,1    3,8    
Alemanha  11,8    5,0    
Itália   14,2  ¬0,3  
Japão    7,9    0,6    
Polônia  10,8  ¬2,5    
Espanha    9,4    8,0    
Suécia    9,2    1,6    
Reino Unido   4,3  ¬0,7    
EUA   4,4    1,8    
 
A maioria dos países aumentará seus gastos (como percentual do PIB) devido ao crescimento da 
população mais velha.  
 
Conforme notícia no site de Planejamento do Governo, em abril de 2015, os gastos previdenciários 
equivaliam a 11% do PIB no Brasil e a 6% do PIB nos Estados Unidos, sendo que a proporção da 
população norte-americana acima dos 60 anos (16% da população total) era o dobro da brasileira 
(8% da população total). 
(http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento/noticias/comparacao-internacional-de-gastos-
governamentais) 
 
Conforme Leitão (2015), “no primeiro governo Dilma, os gastos do Tesouro com o Regime Geral, 
ou seja, o INSS, saltaram de 6,79% do PIB para 7,68%, quase um ponto percentual do PIB, apenas 
em quatro anos.” 
 

Gráfico 29: Gastos com Previdência (% do PIB) x % de Idosos – Comparação entre países 
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Fonte: OECD (dados de 2015) 
 
O Gráfico 29 compara países pelo percentual do PIB gasto com previdência e o percentual de 
idosos (pessoas com 65 anos ou mais). Pode-se ver que o Brasil está na linha de tendência, mas tem 
um pouco mais de gasto que a linha sugere. México, Alemanha e Reino Unido estão abaixo da 
linha, ou seja, gastam menos que a proporção exige.  
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FRAQUEZA DAS INSTITUIÇÕES CIVIS E IMPORTÂNCIA DO CAPITAL SOCIAL 
 
Daron Acemoglu e James Robinson (2012) acreditam que o que determina se um país é rico ou 
pobre são suas instituições. Para entender o sucesso ou fracasso de sociedades e nações é importante 
estudar como as forças econômicas e políticas evoluem em conjunto e restringindo uma a outra, 
bem como entender como as instituições influenciam esta evolução.  
 
As instituições formais e democráticas estão perdendo força e a confiança da população. O povo 
fica no meio, não tem força, nem poder de decisão. Este é o ambiente propício para a chegada de 
um ditador. Historicamente foi assim: no início das civilizações, no Egito e Roma antigos, foi assim 
com Napoleão, Lênin, Hitler, Getúlio Vargas e outros ditadores na América Latina e África. O 
povo, quando está perdido, precisa de um Rei ou Sacerdote para dizer o que é certo ou para onde ir.  
 
Por outro lado, se o povo é guiado por instituições corretas, o poder não fica concentrado em uma 
pessoa ou oligarquia. Os defeitos são vistos, apontados e corrigidos.  
 
No livro “Origins of Political Order” [As origens da ordem política], Francis Fukuyama acredita 
que, para haver uma ordem política moderna, são necessários 3 elementos: (a) um Estado forte e 
capaz, (b) a subordinação do Estado a um Estado de direito e (c) a prestação de contas a todos os 
cidadãos. A Inglaterra foi a pioneira. Para Fukuyama, o início teria se dado na Europa e não na Ásia 
porque o cristianismo ocidental reduziu a importância dos clãs e das famílias. (Niall Ferguson, 
2013). 
 
Niall Ferguson (2013) complementa: “Especialistas em competitividade econômica, como Michael 
Porter, da Harvard Business School, incluem na definição do termo a capacidade do governo de 
aprovar leis eficazes; a proteção dos direitos de propriedade física e intelectual e a ausência de 
corrupção; a eficiência do marco legal, incluindo custos modestos e agilidade nas adjudicações; a 
facilidade para abrir novos negócios; e regulamentações efetivas e previsíveis.” 
 
Para Niall Ferguson (2013b), “a razão pela qual as ex-colônias norte-americanas se saíram muito 
melhor que as da América do Sul é que os colonizadores ingleses estabeleceram no Norte um 
sistema de direitos de propriedade e representação política completamente diferente daquele 
implementado por espanhóis e portugueses no Sul. (O Norte era uma ‘ordem de acesso aberto’, em 
vez de fechado, administrada segundo os interesses de elites exclusivas e em busca de privilégios).” 
 

Nas próximas seções, discutiremos como as instituições, principalmente as civis, são importantes 
para o crescimento de um país.  

 

- Por que as nações falham hoje: instituições sugadoras 
 
Niall Ferguson (2013b) afirma que os direitos do povo foram um dos fatores que fizeram o 
crescimento das nações ocidentais após o século XV (e foi o que fez sucumbir a China). A 
Inglaterra, por exemplo, pode ter sido berço da Revolução Industrial porque permitia mais direitos 
políticos e comerciais a seus cidadãos. Ferguson lembra que “já nos anos 1130, Henrique I 
concedera aos cidadãos de Londres o direito de escolher seu próprio xerife e juiz e de administrar 
seus assuntos jurídicos e financeiros sem interferência da Coroa.. Em 1191, enquanto Ricardo I 
empreendia uma cruzada na Terra Santa, o direito de eleger um prefeito [para Londres] também 
foi concedido, um direito confirmado pelo rei João em 1215.” 
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As instituições devem ser fortes e corretas para um país crescer. Entretanto, quem faz as 
instituições, quem as orienta e define suas regras e estratégias, são pessoas. Acemoglu e Robinson 
(2012) lembram que instituições ruins geralmente são assim porque são controlados por pessoas 
ruins. Pessoas poderosas querem controlar o governo para sua própria ganância. “Controle estas 
pessoas com democracia ou veja sua nação ruir”.  
 
Acemoglu e Robinson (2012) continuam explicando a raiz dos problemas: instituições sugadoras 
(“extractive institutions”). Este tipo de instituição carece de leis e ordem, não respeitam direitos de 
propriedade, colocam barreiras ao livre mercado. Estão no limite do absolutismo, concentrando 
poder nas mãos de poucos, sem restrições, sem respeitar contratos. Já as instituições inclusivas 
fazem justamente o contrário, permitindo a mais pessoas participaram de processos e decisões, 
encorajam investimentos e novos negócios, incentivam ampla participação, inovação e criatividade, 
abrem portas a novos líderes. Acemoglu e Robinson (2012) dão vários exemplos históricos de 
instituições sugadoras, principalmente na África e América Latina. Em especial, as instituições 
sugadoras estão associadas a instituições políticas que definem regras e governantes, impedindo 
mudanças e resistência do povo.  
 
Dentre as instituições inclusivas, Chang (2004) cita as organizações para saúde e educação, pois 
melhoram a qualidade da força de trabalho, gerando mais produtividade, igualdade de riqueza e 
menos tensões sociais. Chang lembra o pioneirismo da Alemanha em políticas sociais no século 
XIX.  
 
Já Naím (2013) acredita que hoje há mais meios, principalmente com tecnologias de informação e 
comunicação, para quebrar as barreiras que protegem o poder. “Mas a explicação mais fundamental 
da fragilização das barreiras ao poder está relacionada com as transformações de fatores tão 
diversos como o rápido crescimento econômico de muitos países pobres, padrões migratórios, 
medicina e sistemas de saúde, educação e até mesmo atitudes e tradições culturais – em resumo, 
com mudanças no âmbito, nas condições e nas possibilidades da situação humana nos tempos 
atuais.” 
 
Para se ter uma comparação, eis a pontuação de alguns países no quesito “instituições” e sua 
colocação no ranking mundial, segundo o Global Innovation Index 2015: 
  Pontos  Lugar 
Alemanha 83,2  20º  
Austrália  89,3  11º  
Canadá 92,7  6º  
Chile  73,8  37º 
China  54,0  91º 
Colômbia 58,2  77º 
Costa Rica 67,3  56º 
Dinamarca 93,1  4º  
Finlândia 95,8  1º 
França  81,7  21º 
Hong Kong 91,4  8º 
Índia  50,0  104º 
Indonésia 39,8  130 
Japão  86,5  17º 
Malásia 71,7  42º 
México 61,5  66º 
Nigéria 39,2  133º 
Peru  60,4  69º 
Rússia  56,6  80º 
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Singapura 95,4  2º 
África do Sul 71,6  43º 
Suécia  90,0  9º 
Turquia 55,8  84º 
Reino Unido 87,3  14º 
EUA  86,8  16º  
Uruguai 68,2  50º 
 
 
O Brasil está melhor que Índia e China. Perdemos para Rússia e Turquia. E há países na América 
Latina em melhor posição que nós: Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Peru e Uruguai. Os 
melhores são Finlândia e Singapura. A França, que historicamente é a mãe das instituições 
libertárias, só está em 21º lugar no quesito “instituições”. 
 
Dentro do quesito “instituições”, no caso do Brasil,: 
- o ambiente político recebeu pontuação igual a 48,3 (com estabilidade política tendo conseguido 
57,3 pontos e eficiência do governo 39,3 pontos); 
- o ambiente regulatório recebeu 66,1 pontos (com qualidade da regulação com 49,6 pontos e leis 
com 44,5 pontos); 
- o ambiente de negócios recebeu 53,1 pontos (com facilidade para abrir negócios com 63,4 pontos, 
facilidade para resolver insolvências 54,5 pontos e facilidade para pagar impostos 41,3 pontos). 
 
 

- A Sociedade Civil – o 3º Setor 
 
Segundo a Wikipédia, “Sociedade civil se refere ao conjunto das organizações e instituições cívicas 
voluntárias que servem como mecanismos de articulação de uma sociedade em funcionamento, por 
oposição às estruturas apoiadas pela força de um estado (independentemente de seu sistema 
político.” 
 
Outra definição é a do Centro para a Sociedade Civil da London School of Economics: “Sociedade 
civil refere-se à arena de ações coletivas voluntárias em torno de interesses, propósitos e valores. 
Na teoria, as suas formas institucionais são distintas daquelas do estado, família e mercado, 
embora na prática, as fronteiras entre estado, sociedade civil, família e mercado sejam 
frequentemente complexos, indistintos e negociados. A sociedade civil comumente abraça uma 
diversidade de espaços, atores e formas institucionais, variando em seu grau de formalidade, 
autonomia e poder. Sociedades civis são frequentemente povoadas por organizações como 
instituições de caridade, organizações não governamentais de desenvolvimento, grupos 
comunitários, organizações femininas, organizações religiosas, associações profissionais, 
sindicatos, grupos de autoajuda, movimentos sociais, associações comerciais, coalizões e grupos 
ativistas.” 
 
Exemplos de instituições da sociedade civil são: Associações profissionais, Clubes cívicos, Clubes 
sociais e esportivos, Cooperativas, Corporações, Grupos ambientalistas, Grupos por gênero, 
culturais e religiosos. Instituições de benemerência, Instituições políticas e Órgãos de defesa do 
consumidor. 
 
Segundo a ONU, a Sociedade Civil é o 3º setor, junto com os outros dois setores, governo e 
negócios. (http://www.un.org/en/sections/resources/civil-society/index.html) 
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Mintzberg (2015) chama este setor de “plural”, para indicar que é formado por diversas associações 
humanas, que não são nem públicas nem privadas (de propriedade nem do estado nem de 
investidores do setor privado). Mintzberg critica os termos utilizados tais como: (1) o “terceiro 
setor”, como se fosse de terceira categoria, uma reflexão tardia; (2) a casa das organizações “sem 
fins lucrativos”, embora os governos sejam sem fins lucrativos também, bem como de ONGs, 
mesmo que as empresas também sejam não governamentais; (3) o “setor voluntário”, como se esse 
fosse um local de trabalho informal; e (4) a “sociedade civil”, o rótulo mais antigo e mais confuso, 
mal conseguindo se descrever (em contraste com a sociedade incivil?). 
 
As instituições do setor plural, como quer chamar Mintzberg, incluem fundações, ordens religiosas 
e locais de oração, sindicatos, cooperativas, organizações não governamentais (ONGs), Greenpeace, 
Cruz Vermelha, além de muitos hospitais e universidades. Alguns são de propriedade dos seus 
membros; a maioria não tem proprietário. “Quase todos os hospitais no Canadá se enquadram nessa 
categoria: eles podem ser financiados pelo governo, mas não são propriedade do governo. Nos 
Estados Unidos, esse número chega a 70%. Chamados de ‘voluntários’, esses hospitais podem ser 
sustentados por doadores, mas não são de propriedade deles ou de qualquer outra pessoa... Aqui 
está incluída a maioria dos hospitais de renome do país; a maioria das grandes universidades 
também não é de propriedade de ninguém. “O setor plural compreende todas as associações de 
pessoas que não são de propriedade do Estado nem de investidores privados.” (Mintzberg, 2015) 
 
Segundo a Associação Brasileira de ONGs, “em 2010, havia 290,7 mil Fundações Privadas e 
Associações sem Fins Lucrativos (Fasfil) no Brasil, voltadas, predominantemente, à religião 
(28,5%), associações patronais e profissionais(15,5%) e ao desenvolvimento e defesa de direitos 
(14,6%). As áreas de saúde, educação, pesquisa e assistência social (políticas governamentais) 
totalizavam 54,1 mil entidades (18,6%). As Fasfil concentravam-se na região Sudeste (44,2%), 
Nordeste (22,9%) e Sul (21,5%), estando menos presentes no Norte (4,9%) e Centro-Oeste (6,5%). 
Dessas instituições, 72,2% (210,0 mil) não possuíam sequer um empregado formalizado, apoiando-
se em trabalho voluntário e prestação de serviços autônomos. Nas demais, estavam empregadas, 
em 2010, 2,1 milhões de pessoas, sendo intensa a presença feminina (62,9%).” 
(http://www.abong.org.br/ongs.php?id=18) 
 
Conforme Mintzberg (2015) ainda, também estão incluídos no 3º setor os movimentos sociais 
organizados para protestar. “Metaforicamente falando, os movimentos sociais materializam-se nas 
ruas enquanto as iniciativas sociais funcionam com os pés no chão. Os dois são encontrados no 
setor plural, pois oferecem a autonomia necessária para desafiar o status quo, com uma liberdade 
relativa dos controles dos governos do setor público e as expectativas dos investidores do setor 
privado.” 
 
Para Niall Ferguson (2013), a Sociedade Civil é a esfera das associações voluntárias: instituições 
estabelecidas por cidadãos com um objetivo que não o lucro privado. “Estas podem ir de escolas – 
ainda que, atualmente, a maioria das instituições educativas tenha sido absorvida pela esfera 
política – até clubes onde se realizam uma gama completa de atividades humanas, de aeronáutica a 
zoologia.” 
 
Segundo Nascimento (2004) e Karnal et al. (2007), foi a Sociedade Civil que fez a Revolução 
Gloriosa na Inglaterra em 1688, uma verdadeira reforma política, dando importância ao Parlamento 
frente à Monarquia. Conforme Acemoglu e Robinson (2012), este evento pode ter sido o início das 
instituições inclusivas. E foram estas condições que facilitaram a Revolução Industrial.  
 
Foi também a força da sociedade civil que fez a Independência dos EUA, conforme Karnal et al. 
(2007): “Com todas as suas limitações, o movimento de independência significava um fato histórico 
novo e fundamental: a promulgação da soberania ‘popular’ como elemento suficientemente forte 
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para mudar e derrubar formas estabelecidas de governo, e da capacidade, tão inspirada em Locke, 
de romper o elo entre governantes e governados quando os primeiros não garantissem.” 
 
Acemoglu e Robinson (2012) chegam a dizer que a Grã-Bretanha é mais rica que o Egito, porque a 
primeira fez uma revolução política que impactou sua economia para melhor; o povo lutou por mais 
direitos políticos e conseguiu aumentar assim suas oportunidades econômicas.  
 
Mais recentemente, o Egito também teve manifestações populares que conseguiram pequenas 
mudanças, mas as mudanças econômicas ainda não aconteceram. Em 1992, o povo pediu o 
impeachment do presidente Collor. Três anos após este episódio, a inflação caiu e o crescimento 
econômico voltou. Recentemente no Brasil, tivemos novamente manifestações por impeachment, 
desta vez da presidente Dilma, que acabou acontecendo entre maio e junho de 2016. Há a esperança 
pela volta do crescimento econômico.  
 
As tecnologias da informação são apontadas por vários autores como instrumento importante para 
organização da sociedade civil e para manifestações, o que leva governantes e empresas a 
procurarem entender o que seus eleitores ou clientes querem através da análise de mídias sociais. 
Isaacson (2014) lembra que o surgimento e depois o crescimento do computador pessoal e da 
Internet foram justamente impulsionados pelo desejo de independência em relação a elites 
dominantes, seja no governo seja por empresas. Da mesma forma, foi assim que nasceram os 
movimentos associados ao software livre.  
 
Conforme Mintzberg (2015), “um país verdadeiramente desenvolvido desenvolve mais que apenas 
sua economia. Grupos de cidadãos desenvolvem iniciativas sociais que melhoram vidas, aumentam 
a liberdade e protegem o meio ambiente.” As pessoas do 3º setor não estão resolvendo apenas seus 
problemas, mas também os problemas do país e depois do mundo (“seus problemas são os 
problemas do mundo”). 
 
A participação do cidadão depende de estímulos. Podem ser estímulos bons, como incentivos 
governamentais ou corporativos para participação social, como programas de voluntariado. Mas 
estímulos ruins também podem ajudar a “acordar” o povo. Impostos altos, falta de liberdades, 
injustiças, etc., podem alavancar ódio e revoltas. O bom seria se um governo correto existisse, o que 
facilitaria a atuação do cidadão, sem gastos de energia com violência. Michael Sandel (2012) 
lembra que governos ruins desestimulam a participação dos cidadãos. Imagine alguém que queria 
doar seu tempo ou dinheiro para uma causa social encabeçada pelo governo, mas que acabe vendo 
corrupção e má organização. Certamente, esta pessoa irá se perguntar: “por que devo ajudar em algo 
que é responsabilidade do governo ?”. Mas se o cidadão consegue ver o esforço do governo, ele 
pode querer contribuir para completar a causa. Sandel (2012) também lembra que “virtude se 
cultiva com prática”. Nos tornamos justos fazendo atos de justiça, fortes fazendo atos de bravura, 
etc. O 3º setor precisa ser estimulado desde a infância, nas escolas e também nos lares.  
 
Mintzberg (2015) acredita que é necessário ter um equilíbrio entre os 3 setores. “Imagine-os como 
as pernas de uma banqueta — ou pilares, se quiser — na qual uma sociedade saudável deve se 
sustentar: um setor público de forças políticas enraizadas em governos de respeito, um setor 
privado de forças econômicas com base em empresas responsáveis e um setor plural de forças 
sociais ancoradas em comunidades resistentes... Uma sociedade democrática equilibra 
necessidades individuais, coletivas e comunais, atendendo cada uma adequadamente, mas não 
excessivamente. Como indivíduos em nossas economias, exigimos empresas responsáveis para 
muitos de nossos empregos e para a maioria do nosso consumo de bens e serviços. Como cidadãos 
de nossas nações e do mundo, exigimos governos respeitados para muitas de nossas proteções, 
físicas e institucionais (como policiamento e regulamentos). E como membros de nossos grupos, 
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exigimos comunidades robustas para muitas de nossas afiliações sociais, seja praticando alguma 
religião ou engajando-se em uma comunidade cooperativa... As sociedades chamadas de comunista 
e capitalista tentaram se equilibrar em uma perna. Não funciona. A primeira foi incapaz de 
satisfazer muitas das necessidades de consumo do seu povo; a segunda está falhando em satisfazer 
algumas das necessidades mais básicas de proteção para seus cidadãos . Tentar equilibrar a 
sociedade sobre duas pernas, uma pública, outra privada — como muitos países agora fazem — 
pode ser melhor, mas não está funcionando bem, por causa dessas políticas de conciliação. A 
chave para a renovação, portanto, é a terceira perna: tomando seu lugar juntamente com os 
setores público e privado, o setor plural não só pode ajudar a manter o equilíbrio na sociedade, 
mas também liderar o processo de reequilíbrio da sociedade, que necessitamos desesperadamente.” 
 
No século XIX, Tocqueville enalteceu o 3º setor americano. “As associações políticas que existem 
nos Estados Unidos são apenas um único recurso em meio à imensa mistura de associações que 
existe país. Americanos de todas as idades, todas as condições e todas as disposições 
constantemente formam associações... Na liderança de algum empreendimento, você verá, na 
França, o governo; na Inglaterra, um nobre; nos Estados Unidos, uma associação” (conforme 
Mintzberg, 2015). 
 
Entretanto, hoje em dia, conforme Mintzberg (2015), os EUA estão dominados pelo setor privado e 
“dificilmente algum tipo de atividade política conseguirá desalojá-lo. A restauração do equilíbrio, 
portanto, exigirá uma forma de renovação sem precedentes na história americana.” 
 
Mintzberg (2015) continua sua crítica aos americanos: “Algumas pessoas acreditam que a resposta 
está no setor privado, com mais responsabilidade social corporativa. Certamente precisamos mais 
disso, mas quem acredita que a responsabilidade social corporativa compensará a 
irresponsabilidade social corporativa está vivendo no país das maravilhas. Outras pessoas 
esperam que os governos democráticos ajam vigorosamente. Eles realmente precisam fazê-lo, mas 
isso não vai ocorrer se estados públicos continuarem a ser dominados por direitos privados, tanto 
domésticos como globais... É evidente que o comunismo em alguns países debilitou os setores 
privados, enquanto o capitalismo em alguns outros tem destruído o setor público. Menos evidente é 
que os dois sistemas implacavelmente minaram o setor plural.... Governos comunistas nunca foram 
grandes fãs de associações comunitárias (como mostra a China), por uma boa razão: a 
ndependência dessas associações é uma ameaça a sua onipotência. A primeira rachadura no 
comunismo soviético indiscutivelmente surgiu por causa de duas associações na Polônia: o 
sindicato Solidariedade , que encontrou uma abertura graças à sobrevivência naquele país de outra 
associação – a Igreja Católica. Pela mesma razão, muitas corporações não são grandes fãs de 
associações comunitárias locais. Lembre-se como o Walmart bloqueou a atuação dos sindicatos 
nas suas lojas , da mesma forma que as cadeias de fast-food globais não promovem pratos da 
culinária local ou os varejistas do vestuário global não atentam para o vestuário local. Há uma 
imposição de homogeneização na globalização que é antitética à distinção das comunidades. Como 
consequência, os setores privados crescem globalmente e os setores plurais murcham localmente.” 
 
Sandel (2012) também examina, em seu livro, sociedades onde o dinheiro é quem manda (onde 
tudo pode ser comprado). Suas conclusões são que o ser humano não acha isto natural e que 
relutamos em aceitar o dinheiro como determinante em algumas situações.  
 

- Terceiro Setor no Mundo e na América Latina 
 
Conforme Mendes (1999), “nos Estados Unidos, cidadãos doaram, em 1991, cerca de 70 bilhões 
de dólares para organizações e movimentos sem fins lucrativos. No mesmo ano, 94,2 milhões de 
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adultos, ou seja, 52% do total da população acima de 18 anos do País, dedicaram uma média 
semanal de 4,4 horas de trabalho voluntário para causas sociais e comunitárias, o que 
corresponde a um total anual de 15,2 bilhões de horas. Estas horas representam o equivalente a 9 
milhões de empregados trabalhando em tempo integral. Medido em termos monetários, o valor 
anual do trabalho voluntário seria da ordem de 176 bilhões de dólares. Na Alemanha e no Japão, 
40% dos dias de internação hospitalar se dão em hospitais sem fins lucrativos. No Japão, mais de 
75% de todos os estudantes universitários frequentam instituições sem fins lucrativos. Nos sete 
países para os quais se dispõe de dados estatísticos (Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, 
Inglaterra, Itália, Hungria), o Terceiro Setor emprega 11,7 milhões de pessoas a tempo integral e 
mobiliza recursos da ordem de 601,6 bilhões de dólares.”  
 
Conforme Mendes (1999) ainda, “na América Latina, as ONG surgiram já no final da década de 50 
como organizações de natureza político-social criadas por iniciativa de grupos de profissionais e 
técnicos caracterizados pela militância social, ou de grupos pastorais da Igreja Católica. Esses 
grupos informais desenvolviam trabalhos de formação e promoção de comunidades de base em 
setores marginalizados e tinham possibilidades de relacionamento com agências de cooperação 
europeia, de procedência católica, que financiavam suas atividades.” 
 
Nos últimos anos, conforme relatório da ONU (Democracia na América Latina), a participação da 
Sociedade Civil aumentou em alguns países, tais como Honduras, México, Bolívia, Brasil, Paraguai 
Colômbia, República Dominicana, Venezuela, El Salvador, Panamá, Equador, Guatemala, 
Nicarágua, Peru e Argentina. A participação não aumentou nem diminuiu na Costa Rica E a 
participação diminuiu no Uruguai e no Chile. Conforme este relatório, os países foram classificados 
segundo “resultados de opinião”, ou seja, a diferença entre os que dizem que a participação 
aumentou e os que dizem que a participação diminuiu.  
 

- O Declínio do Capital Social  
 
Para Putnam (1996), capital social é o conjunto de características das redes de relações sociais, 
como confiança, normas e sistemas, que contribuem para aumentar a eficiência da sociedade 
facilitando as ações coordenadas. O depósito primário de capital social está na participação em 
eleições, partidos políticos sindicatos e igrejas (política, trabalho e religião) (Putnam, 2002). 
 
Para Putnam (1996), o capital social influencia as democracias, comunidades e indivíduos, bem 
como o desenvolvimento econômico das sociedades. Para Putnam (2002), o capital social poder dar 
poder aos menos educados e desfavorecidos pela sociedade.  
 
Baquero (2003) faz uma diferença importante entre capital social e outras formas de capital: “é que 
o capital social existe em uma ‘relação social’. Reside nas ‘relações’ e não no indivíduo sozinho, 
como é o caso de habilidades de capital humano. É construído em coletividades institucionalizadas 
tais como: universidades, corporações, governos, associações informais de pessoas em que o 
conhecimento e as visões de mundo formam-se e são transferidas. Obrigações, confiança, fluxo de 
informações, amigos, cultura, normas, redes e engajamento cívico constituem-se em indicadores 
parciais sobre o que é o capital social e onde reside.” 
 
Tocqueville (conforme Niall Ferguson, 2013) concluiu que as associações políticas dos Estados 
Unidos foram indispensáveis para contrabalançar a tirania da maioria na democracia moderna. Mas 
foram as associações não políticas que realmente fascinaram Tocqueville. Os americanos usavam as 
associações para dar festas, fundar seminários, construir hotéis, erguer igrejas, distribuir livros, 
enviar missionários ao outro lado do mundo. Desta forma criaram hospitais, prisões e escolas. 
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Malcolm Gladwell (2013) lembra que foi a organização informal dos Yankees que impediu a 
invasão dos ingleses 
 
Entretanto, Niall Ferguson (2013) e Robert Putnam (1995) tem notado o declínio do engajamento 
cívico e consequentemente do capital social na sociedade americana. Este declínio pode ser visto na 
baixa participação nas eleições, nos partidos políticos, nos sindicatos e nas igrejas (pelo menos, não 
no nível que havia antes na época de Tocqueville). Robert Putnam (1995) analisou indicadores de 
capital social entre os anos 1960 ou 1970 e o fim da década de 1990, incluindo participações em 
reuniões públicas sobre assuntos da cidade ou da escola e participações como membro diretivo de 
um clube ou organização. No primeiro caso, houve uma redução de 35% e no segundo, uma 
redução de 42%. 
 
Niall Ferguson (2013) comenta que um fenômeno parecido também está acontecendo na Inglaterra. 
Um estudo comparativo baseado na World Values Survey (Pesquisa Mundial de Valores) mostrou 
que a Grã-Bretanha caiu do 9º ao 12º lugar no ranking internacional de voluntariado, já que a 
proporção da população que declara ser afiliada a pelo menos uma associação voluntária caiu de 
52% em 1981 para 43% em 1991. 
 
Para o Brasil, temos a pesquisa de Baquero (2003), que utilizou dados de pesquisas qualitativas e 
quantitativas coletados no Rio Grande do Sul no período de 1974 a 2000. Sua conclusão é que não 
existe capacidade cooperativa entre os brasileiros, “o que poderia explicar os déficits de 
participação política e a consequente instabilidade democrática.” Suas pesquisas identificaram 
opiniões hostis à atividade política (72%), aos partidos políticos (69%) e ao governo (70%). O 
resultado é que menos de 20% da população confia nas suas instituições (de 1996 a 2002), e isto 
torna difícil falar em “consolidação democrática”. 
 
Por outro lado, recentemente estamos vendo o jogo mudar no Brasil. As manifestações populares e 
de rua, ocorridas em 2014 contra tarifas e contra a Copa do Mundo, mais as manifestações de 2015 
e 2016 pelo impeachment da presidente Dilma ou a favor dela, demonstram que a população está 
mais atenta e participativa. Apesar de eu não ter encontrado medidas históricas para o capital social, 
para poder avaliar sua evolução, me parece, pelas mensagens trocadas em redes sociais, que o povo 
está mais engajado na discussão política e mais informado sobre questões técnicas como sistema 
eleitoral, direitos previstos na constituição, deveres dos 3 poderes, etc.  
 

- Um setor controla o outro e nenhum domina 
 
A Magna Carta na Inglaterra é um documento de 1215 que limitou o poder dos monarcas da 
Inglaterra, especialmente o do rei João, que o assinou, impedindo assim o exercício do poder 
absoluto. Conforme Karsten (2013), “durante séculos, a Inglaterra tinha um sistema no qual o rei 
tinha o direito de gastar dinheiro mas não de aumentar os impostos e o parlamento tinha o direito 
de tributar mas não de gastar dinheiro. Consequentemente, os impostos nacionais eram 
relativamente baixos. No século XX, quando a Grã-Bretanha se tornou mais democrática, os 
impostos subiram vertiginosamente.” 
 
A Revolução Francesa teve como uma de suas causas o absolutismo e tirania da monarquia contra o 
povo. Atualmente vemos países, principalmente na África, com ditaduras (seja militares ou 
monárquicas). Em muitos há focos de resistência. Mas muitos destes povos estão presos ao governo 
absolutista, sem poder de resistência.  
 
Bresser Pereira (2000) lembra que, “no Brasil temos uma longa história de política autoritária de 
elites, e uma curta história de Democracia de Elites. A democracia na Primeira República, depois 
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do interregno autoritário-militar, era uma Democracia de Elites relativa, embora representasse um 
progresso em relação ao regime autoritário que prevaleceu no Império; a democracia da Segunda 
República, entre 1945 e 64, foi classicamente uma Democracia de Elites; a da Terceira República, 
que tem início em 1985, nasceu marcada pelo fracasso das elites e pela transição para a 
Democracia de Sociedade Civil. Até então as elites haviam sempre dominado a política brasileira 
de forma clara.” 
 
Mintzberg (2015) lembra que “coisas muito piores acontecem quando um setor domina a 
sociedade... À medida que algumas pessoas entre os que não têm voz ganham poder, elas tendem a 
levar a sociedade a algum novo extremo. Lênin prometeu ao povo russo uma ‘ditadura do 
proletariado’. Em vez disso, a revolução trouxe uma ditadura do Partido Comunista, exercida pelo 
setor público. Esse novo regime pode ter atendido certas necessidades coletivas, mas à custa das 
liberdades individuais. Os Estados Unidos tomaram outra direção, embora tenham levado 200 
anos até chegar ao desequilíbrio. Os Estados Unidos não inventaram a democracia, mas deram 
impulso a uma forma particularmente individualista dela. As pessoas se revoltaram contra o 
regime autoritário da monarquia britânica e, portanto, colocaram o sistema de checks and 
balances (freios e contrapesos) na sua constituição. Embora isso tenha limitado o poder do 
governo ao garantir certo equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário, não impôs limitação 
constitucional ao poder dos indivíduos e instituições não estatais.” 
 
Montesquieu propôs, no seu livro “Do Espírito das Leis”, que o governo deveria ser dividido em 3 
poderes (executivo, legislativo e judiciário) e que um deveria controlar o outro. Além disto, os 
demais setores da sociedade devem controlar o governo. O Governo, apesar de ter em mãos o 
contrato social, não pode fazer o que deseja. Deve seguir o interesse do povo (da maioria, pelo 
menos; mais adiante discutiremos sobre isto falando sobre os problemas da democracia). O contrato 
social não é um cheque em branco. Referendos e plebiscitos servem para escutar o interesse da 
maioria. Além disto, representantes mais próximos do povo, como deputados, senadores e 
vereadores, deveriam estar constantemente consultando o interesse dos cidadãos.  
 
Na Grécia antiga, o povo podia votar diretamente nas decisões. Como a sociedade se tornou mais 
complexa, hoje em dia temos uma democracia representativa, onde cidadãos escolhem seus 
representantes. Não é mais o povo que vota nas decisões, mas sim seus representantes (e estes nem 
sempre votam representando o interesse de seus eleitores). Até mesmo na Grécia antiga, quem não 
tinha tempo para votar (porque por exemplo estava trabalhando) tinha que pagar alguém para 
representa-lo nas votações.  
 
E por falar em dinheiro, num país liberal, o capital e os seus detentores são a principal força que 
limita o poder dos governos e que orienta as decisões dos representantes do povo. Há no mundo 
todo uma enorme discussão sobre a forma de financiamento de campanhas políticas. No Brasil, 
recentemente, uma PEC permitiu o financiamento de partidos por parte de empresas, mas proibiu o 
financiamento direto de políticos (pessoas físicas). Nos EUA, ambos os casos são proibidos. Por 
outro lado, neste modelo americano, candidatos com maior poder aquisitivo poderiam ter maior 
vantagens. A ideia é que as campanhas sejam financiadas por doações. Só quem tem melhores 
propostas é receberia mais doações. Será ? Ou quem pode pagar do seu bolso com mais propaganda, 
é mais visto e recebe mais doações. Como alguém pode divulgar suas propostas com baixo custo ? 
Bom, a campanha de Barak Obama foi baseada muito em redes sociais na Internet e mídias digitais.  
 
No Brasil, há distribuição de verbas aos partidos políticos pelo Fundo Partidário. O que também não 
é a solução ideal, pois este dinheiro poderia estar sendo empregado em questões de saúde, 
segurança e educação. Da mesma forma, o uso gratuito de meios de comunicação para campanhas 
políticas parece não ser bem aceito, pois o tempo é mal utilizado pelos partidos, que geralmente 
fazem acusações mútuas ao invés de discutir planos de governo.  
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No Brasil, associações empresariais e lobbies de empresas estão conseguindo emplacar até mesmo 
ministros, além de deputados e senadores. Os meios de comunicação também (veja quantos 
jornalistas e personalidades de TV estão no Congresso). Isto não é bom. Podemos estar entrando 
num oligopólio do dinheiro e dos meios de comunicação (uma nova aristocracia).  
 
Segundo o relatório da ONU “Democracia na América Latina”, 80% dos consultados na América 
Latina ressaltaram o poder acumulado, na última década, pelos empresários, pelo setor financeiro e 
pelos meios como principal grupo que limita o poder de decisão dos governos. Mintzberg (2015) 
lembra que, quase 200 anos atrás, Tocqueville perguntou: “pode-se acreditar que a democracia que 
derrubou o sistema feudal e reis recuará ante homens de negócios e capitalistas?” A resposta de 
Mintzberg é sim. Diz ele: “mantenha os políticos e os empresários longe da educação de nossos 
filhos, não permitindo também que pessoas do setor plural a utilize em benefício próprio.” 
 
Por outro lado, Michael Sandel (2012) concluiu pelos seus estudos que o dinheiro não pode comprar 
tudo. Daí se faz cada vez mais importante o papel do 3º setor (a sociedade civil).  
 
Para Mintzberg (2015), “a força em todos os três setores é necessária para uma sociedade ser 
equilibrada. Imagine-os como as pernas de uma banqueta — ou pilares, se quiser — na qual uma 
sociedade saudável deve se sustentar: um setor público de forças políticas enraizadas em governos 
de respeito, um setor privado de forças econômicas com base em empresas responsáveis e um setor 
plural de forças sociais ancoradas em comunidades resistentes... Uma sociedade democrática 
equilibra necessidades individuais, coletivas e comunais, atendendo cada uma adequadamente, 
mas não excessivamente. Como indivíduos em nossas economias, exigimos empresas responsáveis 
para muitos de nossos empregos e para a maioria do nosso consumo de bens e serviços. Como 
cidadãos de nossas nações e do mundo, exigimos governos respeitados para muitas de nossas 
proteções, físicas e institucionais (como policiamento e regulamentos). E como membros de nossos 
grupos, exigimos comunidades robustas para muitas de nossas afiliações sociais, seja praticando 
alguma religião ou engajando-se em uma comunidade cooperativa.” 
 
Um papel de destaque tem as ONGs hoje em dia para controlar o governo (e a corrupção em geral) 
e também para complementar responsabilidade onde o governo não consegue dar conta sozinho.  
 
Leitão (2015) lembra que “já funcionam ONGs especializadas em vasculhar orçamentos, contratos 
e tributos, e isso começa a ser acompanhado com a ajuda da internet. O Tribunal de Contas da 
União, apesar de ter ministros nomeados por políticos, criou uma burocracia eficaz. O Ministério 
Público tem poderes e independência. Em várias áreas do setor público há pessoas trabalhando 
por maior transparência, pois, na democracia, o cidadão tem que saber como os impostos são 
cobrados e como são gastos.” Miriam Leitão (2015) lembra “não adiantou esconder [dados sobre o  
desmatamento no Brasil] porque o Imazon, uma organização científica não governamental, 
processa os mesmos dados num sistema próprio. Ele avisou os jornalistas sobre os números 
sonegados.” 
 
Manãs e Medeiros (2012) trazem alguns dados sobre o terceiro setor no Brasil. “Estudo realizado 
pelas Fundações Privadas e Associações sem fins Lucrativos – FASFIL, sobre o Brasil de 1995 a 
2002, mostra que o terceiro setor chegou a atingir um crescimento de 157%, passando de 180 mil 
entidades para 276 mil. Desse total, 171 mil foram criadas a partir de 1990. Calcula-se ainda a 
existência de mais de 500 mil organizações sem fins lucrativos registradas no Cadastro de 
Empresas do IBGE, desconsiderando-se organizações de serviço de interesses corporativos, a 
exemplo de sindicatos, condomínios, partidos políticos e outros... Em 2006, estudo realizado pelo 
Programa de Voluntariados das Nações Unidas (UNV) em parceria com a instituição norte-
americana que estuda as organizações sem fins lucrativos no mundo ‘The Johus Holp Pakins 
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center for civil society studios’ e que foi publicado em 2007, revelou um crescimento de 71% do 
Setor no Brasil em sete anos – 1995 a 2002 – passando de 180 mil para 326 mil... Quanto à 
capacidade de geração de emprego e renda, o terceiro setor tem apresentado significativa 
contribuição o que vem comprovar sua importância para o crescimento social. Dados do IBGE e 
FASFIL atestam que o contingente de pessoas absorvidas em 1990 era de 897 mil empregados, 
chegando em 2007 a um total de 1 milhão e 700 mil trabalhadores assalariados nas 338 mil 
Fundações Privadas e Associações sem fins lucrativos. Esse número representava 22,1% do total 
dos empregados na Administração Pública do país e 70,6% do total de emprego formal no universo 
das 388 mil entidades sem fins lucrativos dentro do período considerado... Dados mostram que em 
1996, as entidades sem fins lucrativos americanas chegaram a movimentar US$ 300 bilhões de 
dólares. Esse valor chegou a 6,3% do PIB americano em números absolutos. Desse total, US$ 70 
bilhões foram provenientes de doações feitas por pessoas físicas. No caso do Brasil, levantamento 
feito pela Fasfil revela que as organizações sem fins lucrativos, chegaram a investir em 2007, o 
equivalente a R$ 12 bilhões. Quanto às doações recebidas por parte de pessoas físicas foram da 
ordem de R$ 1,1 bilhão.” 

 

- A Democracia 
 
Conforme Karsten (2013), democracia significa liberdade (todos podem votar), igualdade (cada 
voto conta e tem o mesmo peso), justiça (todos são iguais), unidade (todos nós decidimos em 
conjunto) e paz (democracias nunca começam guerras injustas). “A marca da democracia é a de 
que ‘o povo’ decide como a sociedade deve ser organizada. Em outras palavras, todos nós ‘juntos’ 
decidimos sobre tudo o que nos diz respeito... A ideia básica por detrás dela é que é desejável e 
justo que todas as decisões importantes sobre a organização física, social e econômica da 
sociedade sejam tomadas pelo coletivo, o povo.” 
 
Antigamente na Grécia, berço da democracia, o povo votava diretamente nas decisões, como em um 
referendo (esta é a democracia direta, conforme Karsten, 2013). Alguns não podiam ou não queriam 
e então enviavam representantes. Atualmente devido ao tamanho da população, o povo vota nos 
seus representantes que então votam nas decisões (esta é a democracia indireta, onde as pessoas 
votam para eleger outras pessoas que, em seguida, tomam decisões por elas, conforme Karsten, 
2013). 
 
A representação é confortável pois outra pessoa faz por mim (bom hoje em dia porque estamos 
sempre sem tempo). Aí entra o dinheiro e deturpa tudo. Na Grécia Antiga, quem não tinha tempo, 
pagava para outro lhe representar nas decisões. Mas num mundo complexo, com diferentes ideias, 
ideologias e filosofias, cheio de enganadores e com milhões de pessoas sendo representadas por 
apenas uma, a representação tende a não funcionar. 
 
Para Karsten (2013), o sistema representativo seria adequando quando: (a) fosse impraticável a 
realização de referendos em todas as muitas decisões que o governo tem de tomar todos os dias; e 
(b) as pessoas não tivessem capacidade suficiente para decidir sobre todos os tipos de questões 
complexas. 
 
O problema é que nem sempre o representante vota como seus representados esperam. E o que falar 
das mudanças de opinião ? Nem o representante nem o povo representado tem obrigação de manter 
seus princípios e convicções por toda a vida. Robespierre foi líder da revolução francesa, chegou a 
governar a França por pouco tempo e logo depois foi guilhotinado (Bluche et al., 2013).  
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Além disto, é difícil determinar quem realmente tem direito a decidir. Os países colonizadores 
fizeram grandes conquistas e expansões, mas agora fecham suas fronteiras e segregam os imigrantes 
ou descendentes, dizendo que estes não possuem direitos. 
 
Segundo Nelson Rodrigues, "o consenso é burro". A democracia melhorou as decisões nas antigas 
civilizações, evitando que tiranos centralizadores tomassem decisões sozinhos, sem olhar para o 
bem de todos. A liberdade de expressão é defendida até hoje como algo imprescindível ao bom 
convívio e necessária para que o bem sobreviva e os erros não sejam escondidos. A diversidade de 
opiniões é saudável e, assim como o casamento entre raças diferentes propicia uma melhor seleção 
de genes, pode gerar ideias e decisões melhores. O problema é que a diversidade está crescendo de 
forma exponencial. 
 
Alvin Toffler (2007), na década de 80, escreveu uma seção de seu livro “A 3ª Onda” com este 
título: o colapso do consenso. Ele já previa o surgimento cada vez maior de muitas minorias 
diferentes e a dificuldade de integração e convívio. É a superespecialização. Podemos ver isto na 
moda, nas tribos urbanas, nas religiões, partidos e ideologias políticas, nas diferentes filosofias, 
teorias científicas e educacionais que aparecem nos livros, ou seja, até mesmo nos produtos que 
consumimos (existem  revistas de Náutica especificamente sobre lanchas, comida indiana sem 
glúten, roupa masculina para ginástica em academias fechadas).  
 
Depois, esta superdiversidade se encontra nas escolas, nos shoppings e até nas manifestações de 
rua. Numa escola, professores devem aprender a lidar com crianças com etnias e credos muito 
diferentes. Para o marketing, está cada vez mais difícil fazer campanhas. Hoje se fala em 
microssegmentação do mercado, em atendimento e produtos personalizados. 
 
Seria o mais correto seguir pela maioria ? A sabedoria das massas pode ser útil e funcionar em 
vários momentos. Mas há também a tolice das massas, como por exemplo a ascensão de Hitler. 
Numa Alemanha humilhada, pobre, faminta, devedora, arrasada, surge um salvador da pátria 
proclamando vingança, nacionalismo e recuperação econômica. Na França, 10 anos após a 
Revolução Francesa e a Declaração Universal de Direitos Humanos (até hoje respeitada), Napoleão 
foi feito imperador e começou sua ditadura e política de expansão de territórios através de guerras. 
E o homem-massa de Ortega y Gasset vai atrás da maioria (manipulada ou não). 
 
Nem sempre o que a maioria quer ou acredita ser mais correto é o mais certo. Lembro de um filme 
onde uma cidadezinha estava sendo aterrorizada por um demônio. Ele propôs um trato: levaria um 
consigo para deixar o povo. Alguns queriam aceitar, acreditando que o sofrimento de um poderia 
livrar os demais. Outros não achavam justo que um pagasse por todos. Principalmente, porque o tal 
demônio queria uma criança. O povo Maia aceitava que uma jovem deveria ser dada em sacrifício 
aos deuses para uma boa colheita. A família da jovem escolhida se sentia lisonjeada por esta 
escolha. 
 
Antigamente o povo seguia o líder. Este era o detentor da verdade e da justiça. Foi assim com 
Abraão, Moisés, Salomão e outros reis da Bíblia. As primeiras cidades eram governadas por 
pessoas que assumiam os postos de sacerdote e rei ao mesmo tempo. Elas tomavam as decisões e 
eram respeitadas e obedecidas. Para mais detalhes, ver o livro de Fustel de Coulanges (1998). 
 
Entretanto, deixar as decisões nas mãos de uma única pessoa não parece ser uma boa ideia, pelo que 
já vimos da História da Humanidade. Houve e há tantos casos de governantes tiranos, absolutistas 
ou ditadores. Além disto, está cada vez mais difícil dizer o que é certo e o que é errado. Vivemos 
numa época realmente difícil de definir e pré-determinar tudo. As definições hoje são nebulosas e 
não únicas ou imutáveis. O que é uma família, uma raça, um casamento, um casal, um filho, uma 
escola, uma empresa ? 
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Além disto, mesmo que haja um grupo diferenciado, uma elite intelectual ou uma liderança política 
ou econômica, assim mesmo este grupo pode ter chegado ao poder por privilégios ou manipulando 
as massas. E até mesmo por força do dinheiro.  
 
Michael Sandel (2012) critica a estratificação beneficiada pelo dinheiro. Seu exemplo clássico são 
os estádios com lugares com preços bem diferentes. Em 1960, a diferença entre o ingresso mais 
caro e o mais barato era de 3 dólares. Era um lugar onde classes diferentes se encontravam e 
compartilhavam mesmas alegras e tristezas, inclusive a mesma comida. Hoje, o pobre não pode 
nem mais entrar em certos espetáculos. Sandel chama este fenômeno atual de skyboxificação ou 
camarotização. E isto está acontecendo não só nos esportes, mas também em escolas, bairros, 
transporte coletivo, etc. É claro que tal diferenciação não tem sua origem nos dias atuais. O famoso 
Coliseu de Roma já tinha divisão de lugares por classes sociais. Eu costumo dizer que os 
espetáculos de massa estão sendo elitizados Tudo está sendo transformado em Cirque du Soleil. O 
de lona já não é mais atrativo. 
 
As pessoas querem eliminar desigualdades mas ao mesmo tempo precisam se diferenciar. Esta 
desigualdade “pretendida” refere-se à individualidade, privacidade e personalização de serviços e 
produtos, estilos de vida ou necessidades. Todos querem ser tratados por suas particularidades. Não 
querem fazer parte da massa ou por imposição serem obrigados a seguir o estilo de vida da maioria. 
Povos e tribos querem manter suas culturas contra a homogeneização. Por isto, ainda vemos hoje 
em dia lutas por separação em vários lugares do mundo.  
 
Por outro lado, todos queremos eliminar injustiças em diferentes contextos, como diferenças 
salariais, sociais e econômicas, diferenças de tratamento, privilégios e de acesso. Para Fukuyama 
(no seu artigo de 2014), a Democracia justamente funciona e sobrevive porque as pessoas brigam 
pelas regras e leis, por direitos e deveres, buscando minimizar injustiças.   
 
Para Sandel (2012), a democracia não requer igualdade perfeita, mas que os cidadãos compartilhem 
uma vida em comum. O que importa é que pessoas de diferentes posições sociais e com diferentes 
histórias pregressas se encontrem, aprendendo a negociar suas diferenças.  
 
Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2004 (citado por Lopes, 2005), “no mundo de 
hoje, mais de cinco mil grupos étnicos vivem nos quase 200 países e territórios. Dois em cada três 
países têm um grupo étnico ou religioso significativo, representando pelo menos dez por cento da 
população. Um sétimo da população mundial, ou 900 milhões de pessoas, enfrenta alguma forma 
de discriminação por causa de questões identitárias... Resta o caminho do reconhecimento da 
diversidade como um fator positivo e estimulante. Isto implica a introdução de políticas públicas 
explícitas sobre diversidade. A diversidade cultural não tem sentido se não se protegerem formas 
de participação e identidade no interior dos próprios países. O mundo tem de se preparar para 
viver o multiculturalismo. As contradições com o projeto de Estado-Nação desenhado após a 
Revolução Francesa são cada vez maiores. O estatuto político das minorias é fundamental para 
alicerçar e preservar a democracia... O mundo não vive um choque de civilizações. O mundo vive 
uma civilização humana diversa e plural.” 
 
Para Karsten (2013), “a democracia não significa liberdade. Ela é uma forma de ditadura – a 
ditadura da maioria e do estado.” Ganhar as eleições significa ganhar o direito de dominar as 
minorias. As preferências da maioria são impostas sobre todos. “Em uma democracia, todos devem 
se submeter às decisões do governo. O fato de que o governo é eleito pela maioria, é irrelevante. 
Coerção é coerção, quer seja ela exercida pela maioria ou por um único governante.” 
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Em geral, as pessoas aceitam a democracia porque esperam pertencer à maioria. Entretanto, a 
democracia gera uma verdadeira guerra entre grupos com objetivo de se tornarem maioria. Assim, 
conforme Karsten (2013), “os idosos se voltam contra os jovens, os agricultores contra os 
moradores das cidades, os imigrantes contra os locais, os cristãos contra os muçulmanos, os 
crentes contra os ateus, os patrões contra os empregados e assim por diante. Quanto maiores 
forem as diferenças entre as pessoas, mais amargas as relações se tornarão. Quando um grupo 
acredita que a homossexualidade é um pecado e outro reclama por mais modelos gay nas escolas e 
nos materiais educativos, eles irão inevitavelmente entrar em conflito.” 
 
Para Amartya Sen (2011), a democracia precisa acomodar a importância dos direitos das minorias 
sem ignorar os votos da maioria. E para o bom funcionamento de um sistema democrático, é 
necessário que haja tolerância com as minorias. Até porque você pode estar na próxima minoria.  
 
E vale lembrar o conselho dado por Bertrand Russell, numa entrevista (Face a Face com Bertrand 
Russell, BBC), em 1959: "Neste mundo que está ficando cada vez mais interconectado, nós temos 
que aprender a tolerar uns aos outros. Nós temos que aceitar o fato de que algumas pessoas dizem 
coisas que não gostamos. Nós só podemos viver juntos desta forma, se nós vivermos juntos e não 
morrermos juntos. Nós precisamos aprender a bondade da caridade e da tolerância. O que é 
absolutamente vital para a continuação da vida humana neste planeta." 
 
Conforme o relatório “Democracia na América Latina” da ONU, os alicerces da democracia são:  
• A igualdade de oportunidade para os jovens e os demais; 
• Um trabalho para os que podem trabalhar; 
• A segurança (social) para os que dela precisam;  
• O fim do privilégio especial para alguns; 
• A preservação das liberdades civis para todos;  
• A participação nos frutos do progresso científico, em um padrão de vida constantemente 

crescente e amplamente compartilhado. 
 

Segundo o mesmo relatório da ONU, a ciência política contemporânea chegou a um consenso sobre 
as condições que devem ser cumpridas para que o acesso ao governo de um Estado possa ser 
considerado democrático:  
• Autoridades públicas eleitas; 
• Eleições livres e limpas; 
• Sufrágio universal; 
• Direito a competir por cargos públicos; 
• Liberdade de expressão; 
• Acesso à informação alternativa;  
• Liberdade de associação; 
• Respeito pela duração dos mandatos, segundo prazos constitucionalmente estabelecidos; 
• Um território que define claramente o demos votante; 
• A expectativa generalizada de que o processo eleitoral e as liberdades contextuais serão 

mantidos em um futuro indefinido. 
 
O mesmo relatório fala que estas condições são simples. Entretanto, na prática não funciona tão 
simplesmente assim. O próprio relatório cita o ex-secretário geral da ONU, Kofi Annan: “a 
democracia requer mais do que eleições. A democratização verdadeira é algo mais do que as 
eleições... O fato de conceder a todas as pessoas uma igualdade política oficial não é suficiente 
para criar, na mesma medida, a vontade ou a capacidade de participar nos processos políticos, 
nem uma capacidade igual de todos em influir nos resultados. Os desequilíbrios de recursos e de 
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poder político minam, frequentemente, o princípio ‘uma pessoa, um voto’, e a finalidade das 
instituições democráticas. As eleições não são eventos isolados, mas sim parte de um processo mais 
amplo.” Tanto que o próprio relatório aponta que a participação eleitoral nos EUA, um dos países 
considerados mais democráticos, é de apenas 43,3%, enquanto que a participação na América 
Latina é de 62,7% e na Europa de 73,6%.  
 
Agora falando de Brasil, o mesmo relatório da ONU apresenta um “Índice de Democracia 
Eleitoral”, que vai de 0 (igual a falta de democracia eleitoral) a 1 (indica que os requisitos de 
democracia eleitoral são cumpridos). Seguem dados para alguns períodos:  
Sub-Região “Cone Sul” (Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai)  
1981-90 0,44  
1991-97 0,88  
1998-02 0,91  
Brasil  
1981-90 0,70  
1991-97 1,00  
1998-02 1,00  
 
Podemos ver que o Brasil está bem situado e apresenta índices maiores, ao longo do tempo, que a 
média do Cone Sul.  
 
Um recente estudo realizado com 20 mil pessoas em 18 países da América Latina descobriu que, 
desde 2010, o índice de apoio à democracia na região caiu de 61% para 54%. “No Brasil, o índice 
caiu de 54% para 32% em apenas um ano. Somente na Guatemala - onde, em 2015, o presidente 
Otto Pérez Molina teve que renunciar por causa de acusações de corrupção - o índice de apoio à 
democracia é menor: 30%.” 
https://noticias.terra.com.br/brasil/politica/em-um-ano-apoio-a-democracia-no-brasil-cai-de-54-
para-32,c40a9f84ff8d6ab6c6ed04eb3ad538d0m45ie3al.html 
 
E para finalizar, Matt Ridley (2014) lembra que Democracia não é necessária para o crescimento 
econômico de um país. Ele cita a China atual como exemplo.  
 

- A Oligarquia mascarada de Democracia 
 
Uma elite influencia o povo, toma o poder, assume o Executivo, determina e orienta o Legislativo e 
ainda impõe líderes no Judiciário. E faz tudo isto dentro das leis. É assim uma Oligarquia 
mascarada de Democracia.  
 
Já dizia Aristóteles no livro “Política”: “Sendo a democracia, como a oligarquia, capaz de conter 
diversos elementos, é preciso ter como certo que não há democracia numa nação onde poucos 
homens livres comandam um maior número de pessoas que não o são... Em contrapartida, trata-se 
de uma democracia quando os homens livres e pobres, formando a maioria, são senhores do 
Estado, ao passo que há oligarquia quando governam os ricos e os mais nobres, embora inferiores 
em número. A aristocracia consiste principalmente em atribuir os cargos mais altos segundo o 
mérito. A virtude é seu primeiro objeto; a riqueza, o da oligarquia; a liberdade, o da democracia. 
Estes três governos têm por máxima comum decidir pela maioria das opiniões. Em todos os três, o 
que é decidido pela maioria dos que têm estatuto de cidadãos e, nesta qualidade, participam do 
governo adquire força de lei. É principalmente isto que caracteriza o verdadeiro Estado. Só os 
Estados mistos consideram ao mesmo tempo os ricos e os pobres, a opulência e a liberdade, pois os 
ricos quase em toda parte desempenham o papel de aristocratas.” 
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Aristóteles continua falando sobre oligarquias: “A primeira forma de oligarquia é aquela em que as 
magistraturas são dadas às grandes riquezas. Excluem-se os pobres, embora sejam maioria, mas 
quem quer que tenha alcançado o grau de riqueza prescrito é apto para os cargos. A segunda 
espécie é aquela em que os proprietários são minoria, mas mais ricos do que os da precedente. 
Sendo mais poderosos, querem também ter mais autoridade. Para isso, escolhem como colegas 
gente de seu tipo. Os postos são concedidos aos mais ricos e nomeiam a si próprios em caso de 
vacância. Se a escolha se fizesse entre todos, seria aristocrática; o que a torna oligárquica é que 
ela se faz numa classe determinada. Todavia, não sendo poderosos o suficiente para governar sem 
leis, transformam em leis a preferência que se arrogam. Se seu número diminuir e sua riqueza tiver 
novos aumentos, forma-se um terceiro grau de oligarquia, no qual, aproveitando a ascendência 
que adquiriram por seus postos, fazem com que se ordene por uma nova lei que seus filhos serão 
seus sucessores. A quarta é aquela em que ocorrem as mesmas coisas, mas dominam os 
magistrados e não a lei. Tendo aumentado ainda mais sua riqueza e seu crédito, a potência dos 
oligarcas aproxima-se da monarquia. Este vício é semelhante tanto à tirania que se introduz nas 
monarquias quanto à última espécie de democracia, de que falaremos. Chama-se dinastia ou, mais 
exatamente, politirania esta espécie de oligarquia.” 
 
Acemoglu (2008) afirma que uma sociedade oligárquica é caracterizada pelo poder nas mãos de 
poucos produtores que criam barreiras para entrada de novos empreendedores. Este tipo de 
sociedade pode até ser rica mas deteriora com o tempo devido à ineficiência imposta pelos 
privilégios. A desigualdade de renda pode ser a causa disto. Mas as novas tecnologias podem 
formas novas elites e talvez uma transição para a Democracia.  
 
A Oligarquia só tem como objetivo manter o poder nas mãos dos mesmos. Isto cria um estado 
estacionário, responsável pela falta de crescimento social, político e econômico. Niall Ferguson 
(2013) explica: “A segunda característica do estado estacionário era a capacidade de uma elite 
corrupta e monopolista explorar o sistema jurídico e administrativo em benefício próprio... Um 
país chega ao estado estacionário, conforme afirmou Adam Smith, quando suas ‘leis e instituições’ 
degeneram a tal ponto que a elite especuladora domina o processo político e econômico.” 
 
Para Morais et al. (2014), “o poder é como uma balança de pratos desiguais: quando um tem muito, 
outro tem pouco. Em certos casos, o que tem pouco não reconhece a legitimidade do outro. Quando 
o poder é tido por ilegítimo, os P- tornam-se mais ativos, formam objetivos prioritários e exibem 
comportamentos que visam à sua realização, tal como os P+. O poder ilegítimo suscita raiva e a 
raiva conduz os ‘sem poder’ a procurar derrubar o sistema que sustenta o poder ilegítimo... 
Quando o poder de outrem é percebido como ilegítimo pelas duas partes, a tendência para agir 
aumenta naqueles que lhe estão submetidos e diminui nos que dispõem dele.” A consequência pode 
ser guerrilhas como em vários países da América Latina, incluindo o Brasil durante a ditadura 
militar. Isto se assemelha ao que é pregado no livro “A Desobediência Civil” de Thoreau. 
Entretanto, o uso de meios ilícitos para combater uma elite poderosa só suscita respostas na mesma 
moeda, ou seja, mais meios ilícitos. Em muitos países pobres, a resistência interna não é suficiente. 
Por isto, Mintzberg defende a intervenção de organismos mundiais como ONU e Banco Mundial 
para ajudar a recuperar o estado democrático nestes países. Ferguson (2011) é a favor da ocupação 
temporária (um tipo de imperialismo), porque elimina ditadores e elites, que não poderiam ser 
depostos só com a força do povo. 
 
Mas como dito no início desta seção, a maior preocupação não é com ditadores que usam a força, 
mas com elites que usam os meios legais para ascender ao poder e não mais sair de lá.  
 
O relatório da ONU (Democracia na América Latina) aponta uma pesquisa com cidadãos da 
América Latina sobre quem exerce o poder. Eis o número de repostas e o percentual (o total não 
soma 100% porque foram permitidas respostas múltiplas): 
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• Os grupos econômicos, empresários, setor financeiro 150 (79,8%)  
• Os meios de comunicação 122 (64,9%)  
• Poderes constitucionais, Poder Executivo 68 (36,2%)  
• Poder Legislativo 24 (12,8%)  
• Poder Judiciário 16 (8,5%)  
• Forças de segurança, Forças Armadas 40 (21,3%)  
• A Polícia 5 (2,7%)  
• Instituições políticas e líderes políticos, partidos políticos 56 (29,8%)  
• Os políticos, operadores políticos, líderes políticos 13 (6,9%)  
• Fatores extraterritoriais, a embaixada norte-americana 43 (22,9%)  
• Organismos multilaterais de crédito 31 (16,5%)  
• O fator internacional, o fator externo 13 (6,9%)  
• Empresas transnacionais 9 (4,8%)  

 
Pode-se notar que a maioria dos latino-americanos aponta o dinheiro como o principal fator para se 
chegar ou exercer o poder num país da América Latina. Em muitos casos, podemos ter “ditaduras 
de corporações”, as quais conseguem colocar congressistas e governantes com a força do dinheiro e 
publicidade. Para Mintzberg (2015), “uma democracia eficaz equilibra necessidades individuais, 
comuns e coletivas; no entanto, muitas de nossas democracias mais influentes favorecem as 
necessidades individuais, incluindo aquelas das corporações como ‘pessoas’ jurídicas.”  
 
Frederico, O Grande, Rei da Prússia uma vez disse: “Não posso ter interesses que não sejam os 
interesses de meu povo. Se os dois são incompatíveis, sempre devo dar preferência ao bem-estar e 
ao benefício do reino.” (conforme Ferguson, 2013b). Estes pensamentos são exatamente o contrário 
do que pregou Maquiavel em “O Príncipe” e da teoria de Antonio Gramsci, onde governantes 
“enganam” o povo para se manter no poder. Mas foi aquele tipo de pensamento, onde governantes 
trabalham para o povo, que fez as nações grandes.  
 
Estas elites chegam lá em cima não por abuso de poder mas com o apoio do povo, ou seja, pela 
democracia da maioria (e não a Democracia tão sonhada e teórica). Isto porque o povo procura 
eleger quem mais provavelmente possa lhe dar benefícios (e não quem melhor possa administrar o 
país ou gerar benefícios para todos). Cada minoria (como já discutido na seção anterior) procura 
eleger seus representantes, para benefício próprio. E muitas vezes a ambição é por dinheiro. 
Mintzberg (2015) complementa com “as palavras proféticas sobre democracia, atribuídas a 
Alexander Fraser Tytler há mais de 200 anos (por volta de 1810): Uma democracia não consegue 
existir como forma permanente de governo; ela só se mantém até que os eleitores percebam que 
podem se beneficiar da generosidade do dinheiro público. A partir desse momento, a maioria 
sempre vota em candidatos que prometem o máximo de benefícios do tesouro, o que resulta no 
desmoronamento da democracia por uma política fiscal frouxa, logo seguida por uma ditadura.” 
 
Outra forma de as oligarquias se manterem no poder é através de políticas como pão e circo (da 
Roma antiga), o chamado “populismo”. Segundo Cunha (2007b), “o populismo foi um fenômeno 
político complexo surgido, no Brasil, após a revolução de 1930, resultado da emergência das 
massas na política. Foi uma tentativa de resolver a crise da hegemonia que marcou a política 
brasileira desde os anos 1920, não pela ditadura , como no período 1937/45, inviabilizada por 
motivos internos e externos, mas pela busca do consentimento ativo. Caracterizou-se por um estilo 
de governo e uma política de massas. Como estilo de governo, estava marcado pela sensibilidade 
às demandas populares; como política de massas, buscava a mobilização controlada destas em 
proveito das classes dominantes.” 
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O populismo se sobressaiu na América Latina, fazendo políticas para as classes pobres, sem 
necessariamente melhorar a situação econômica do país, o que inviabiliza sua continuidade. Este foi 
o problema do 2º governo Dilma. Após 2 mandatos de Lula e um dela mesma com políticas sociais 
bastante significativas como bolsa-família, “minha casa minha vida”, PROUNI, etc., a situação 
econômica do país piorou e vários destes benefícios tiveram que ser cancelados.  
 
O populismo não é ilegítimo, afinal o povo que coloca e sustenta os governantes é a maioria. O 
problema é quando tais políticas populistas servem apenas para acalmar as massas (ou desviar a 
atenção de problemas sociais ou econômicos). Um prazer temporário, um benefício imediato para 
uma pequena aflição, que resulta em satisfação também temporária. Os subornos vão acontecendo 
aos poucos e nunca resolvem o problema como um todo, ou seja, não cortam o mal pela raiz. Isto 
cria dependência. O povo exige mais do menos (mais frequência, mas de pouca intensidade) e não 
há nenhuma mudança estrutural, apenas o prolongamento de elites manipuladoras, trocando peças e 
mantendo as estruturas de poder e dominação.  
 

Naím (2013) adverte: “o declínio dos grandes partidos políticos e a proliferação de métodos 
diretos e imediatos de entrar na arena política fizeram essas barreiras perder força. Essa evolução 
abre mais possibilidades para variações e adaptações da democracia direta, segundo o modelo da 
ágora ateniense ou dos cantões suíços, trasladados à era digital. Mas essa evolução também abre 
possibilidades menos desejáveis: candidatos carismáticos ou bem financiados (ou ambas as coisas) 
têm agora mais possibilidades de driblar o escrutínio e os processos de seleção dos partidos 
políticos e irromper na concorrência por votos com promessas atraentes para a população, uma 
personalidade sedutora e bastante dinheiro para financiar sua campanha eleitoral.” 

 
Para Fukuyama (no seu artigo de 2014), é natural que as pessoas busquem favorecer amigos e 
familiares, mas isto transforma as liberdades em privilégios. Entretanto, apesar de até mesmo as 
classes mais pobres conseguirem certos privilégios, são os ricos que se beneficiam mais, pois 
possuam mais acesso aos recursos. Desta forma, os ricos ficam mais ricos não por sucesso 
empreendedor mas por acesso mais fácil ao sistema político, utilizando tais conexões para interesses 
próprios.  
 
Morais et al. (2014) contam um caso interessante sobre isto. “Um estudo sobre a maneira como o 
poder influencia o consumo mostrou que os bens de luxo são particularmente valorizados por quem 
não tem poder porque, pelo menos, oferecem a imagem do poder. Outro estudo mostrou a 
importância que os africanos e hispânicos dos EUA atribuem à roupa, às joias e aos carros, numa 
procura de sinais visíveis de um estatuto social que não possuem e que lhes fornecerão uma 
compensação psicológica. Os que têm poder talvez não necessitem tanto de imagem, visto que têm 
o poder e que, de certo modo, este já impõe imagem sem necessidade de esforço. O poder 
proporciona aos que o detêm a possibilidade de pensar sobretudo na satisfação dos seus desejos e 
não no que os outros pensam deles.” 
 
Esta aparente felicidade, na verdade, só dá mas poder aos poucos e faz o país ainda mais pobre. 
Acemoglu e Robinson (2012) lembram casos históricos como o Egito. Eles dizem que o Egito é 
pobre porque tem sido governado por uma elite que organiza a sociedade para seu bem próprio às 
custas da massa restante. E antes disto, era comandado por estrangeiros que o dominaram da mesma 
forma. O poder fica concentrado e é utilizado para criar riqueza para a elite. Por outro lado, estes 
mesmo autores citam EUA e Grã-Bretanha como países que ficaram ricos porque os cidadãos 
conseguiram derrubar as elites que controlavam o poder e estabeleceram uma sociedade com 
direitos políticos melhor distribuídos.  
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Entretanto, para alguns autores, os EUA também estão se deteriorando. Naím (2013) lembra que, 
“em 1956, Mills desenvolveu mais esse argumento em sua obra mais famosa, ‘A elite no poder’. 
Nela, identifica as maneiras pelas quais, segundo ele, o poder nos Estados Unidos aglutinou-se nas 
mãos de uma ‘casta’ dominante que controlava os assuntos econômicos, a indústria e a política. 
Mills defendia que a vida política americana era de fato democrática e pluralista; mas, apesar 
disso, a concentração de poder político e econômico colocava a elite numa posição mais forte do 
que nunca para preservar sua supremacia.” 
 
Niall Ferguson (2013) também concorda que os EUA estão estacionados devido à degeneração de 
suas instituições e fortalecimento de elites que concentram o poder. Uma destas classes dominantes 
é a de políticos. Conforme citação de Stiglitz em Mintzberg (2015), “praticamente todos os 
senadores dos EUA, e a maioria dos deputados, fazem parte do 1% mais rico da América quando 
chegam.” Se já não vem de classes ricas, a maioria dos políticos certamente chega lá com o apoio 
destas elites e para defender os interesses destas classes.  
 
Mintzberg (2015) lembra as palavras do advogado canadense Paul Bigioni, comparando as 
condições contemporâneas nos EUA com as que fomentaram a ascensão do fascismo alemão e 
italiano na década de 1930: “a exaltação das grandes empresas à custa do cidadão; a presença 
prévia de uma democracia liberal (economicamente) nos países, com uma concentração de poder 
econômico que se tornou poder político; a falta de leis antitruste em vigor em uma época ‘estranha 
como a nossa, na medida em que economistas e empresários constantemente clamavam por 
autorregulação’; a redução de impostos sobre grandes empresas; ‘o agrado à classe média’, de 
onde Hitler chamou alguns de seus partidários mais entusiastas, ao mesmo tempo em que ‘os 
destruía’ ; políticas trabalhistas que eram ‘um sonho se tornando realidade’ para as grandes 
indústrias, dando ‘total controle sobre os salários e condições de trabalho para o empregador’; na 
Itália, a abolição do imposto sobre herança e enormes subsídios para as maiores empresas 
industriais do país, com os pobres subsidiando os ricos, enquanto os salários e padrões de vida 
para o italiano mediano caiam vertiginosamente. Bigioni desafiou a suposição de que temos 
democracia suficiente para nos proteger: acreditar nisso leva exatamente ao tipo de complacência 
que permite que nossos sistemas sejam silenciosa e lentamente distorcidos.” 
 
No Brasil, fomos governados pela aristocracia portuguesa até mesmo depois do Império, ditando 
regras e impondo restrições à população. Mas eles não estavam sozinhos. Os governantes 
portugueses sempre foram influenciados pelas elites locais, as quais surgiram com os ciclos 
econômicos, embasadas no poder financeiro. Numa relação simbiótica, reis e empreendedores se 
beneficiavam mutuamente, estes sustentando aqueles e aqueles oferecendo privilégios.  
 
Sérgio Buarque de Holanda (1995) sentencia: “A democracia no Brasil foi sempre um lamentável 
mal-entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de acomodá-la, onde fosse 
possível, aos seus direitos ou privilégios, os mesmos privilégios que tinham sido, no Velho Mundo, 
o alvo da luta da burguesia contra os aristocratas... É curioso notar-se que os movimentos 
aparentemente reformadores, no Brasil, partiram quase sempre de cima para baixo: foram de 
inspiração intelectual, se assim se pode dizer,  tanto quanto sentimental. Nossa independência, as 
conquistas liberais que fizemos durante o decurso de nossa evolução política vieram quase de 
surpresa; a grande massa do povo recebeu-as com displicência, ou hostilidade.” 
 
Com a Proclamação da República, os militares aumentaram seu poder, mas ainda associados a elites 
financeiras, como a política do “café com leite”. Getúlio quebrou este elo, aumentando o poder de 
industriais e empregados (através do fortalecimento dos sindicatos). Souza (2015) chama este 
processo de “revolução burguesa brasileira”. Esta “revolução”, segundo Souza, foi de 1930 até os 
anos 1960 e mudou “radicalmente a estrutura do poder social e econômico ao passar a burguesia 
industrial à posição de hegemonia no novo arranjo das classes dominantes. O eixo tensional desse 
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novo arranjo é a manutenção intocada das relações no campo, limitando, por exemplo, a 
legislação trabalhista às cidades. O setor industrial passa a ser a medida de todas as coisas e o 
excedente econômico – como o da invenção tecnológica inserida nas máquinas – será aportado 
totalmente em seu proveito. A nova posição de hegemonia da indústria torna necessário também o 
alargamento do setor de serviços. Como o motor de toda a lógica econômica do sistema é a 
concentração do excedente na indústria, o setor de serviços assumirá uma forma tão ou ainda mais 
subordinada que a agricultura... O novo tipo de capitalismo que se instaura no Brasil a partir de 
1930 não é decorrência de estímulos externos, mas sim de lutas de classes internas.” 
 
Assim, o poder econômico passa a dominar sobre outros tipos de capital, como conhecimento ou 
capital intelectual ou social. E isto é visível para a população. Tanto que, na pesquisa citada antes 
(no relatório da ONU sobre a Democracia na América Latina), a maioria das pessoas apontou o 
setor econômico como poder dominante.  
 
Em capítulo anterior, já falamos da importância do 3º setor (sociedade civil) e como ele cresceu no 
Brasil e no mundo. Somente o 3º setor pode evitar o domínio do Estado ou do Capital (através de 
corporações ou capitalistas), podendo contrabalançar os interesses e evitando oligopólios. 
 
Entretanto, para Souza (2015), atualmente, os grupos dominantes ou elites se utilizam de 
subterfúgios para convencimento das massas (em especial da classe média), sem violência física 
(que ele chama de violência simbólica), para ganhar consentimento para seus atos, perpetuando seus 
privilégios. Para conseguir isto, são utilizados intelectuais e propostas “inovadoras” para distorcer a 
verdade, transformando privilégios injustos em justos ou merecidos; são o “exército de violência 
simbólica” assim como os coronéis do passado possuíam seu “exército de violência física”. Daí a 
importância de programas de partidos políticos, políticas de planejamento do Estado, ideologias 
para educação e veículos de comunicação. Ou seja, não somente o capital gera poder mas também 
quem detém as informações, como já avisava George Orwell em 1948. 
 
 

- O problema da representatividade dos políticos 
 
Segundo o relatório da ONU, “Democracia na América Latina”, a participação eleitoral na América 
Latina  é de 62,7%, enquanto que na  Europa é de 73,6% e nos EUA de apenas 43,3%. Uma 
abstenção em torno de 20% no Brasil reflete uma boa participação política do brasileiro. É claro que 
devemos lembrar também que o voto aqui é obrigatório por aqui. Se fosse opcional, talvez a 
abstenção subisse.  
 
Muito se fala hoje em dia da necessidade de uma reforma política no Brasil. A primeira coisa a ser 
discutida é o número de partidos políticos e a forma como podem ser formados. Conforme Nicolau 
(2012), o “número de partidos em uma democracia é fruto de uma série de fatores: existência de 
divisões sociais que são ‘mobilizadas’ pelos partidos políticos, grau de institucionalização do 
sistema partidário, geografia do voto, legislação partidária mais ou menos restritiva, efeitos de 
regras institucionais – federalismo, presidencialismo, ciclos eleitorais... Quanto mais alto o 
número efetivo de partidos, maior a dispersão partidária em uma eleição (ou no Legislativo).”  
 
Nicolau (2012) apresenta o índice NEP (Número Efetivo de Partidos) da Câmara dos Deputados 
para alguns países selecionados. Este índice é utilizado para dimensionar o número de partidos e o 
padrão de competição nas eleições, levando consideração, não somente o número de partidos, mas 
também a força relativa deles (em votos ou representação parlamentar). Quanto mais alto o NEP, 
maior a dispersão partidária em uma eleição. Nos dados apresentados por Nicolau (2012), os 
valores variam entre 1,5 (Belize) e 10,4 (Brasil, conforme dados das eleições de 2010), com média 
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de 3,7. Países com sistema proporcional têm câmaras de deputados mais fragmentadas (média de 
4,2) do que os que usam o sistema majoritário (média de 2,7) ou misto (média de 2,6). 
 
Sobre a competição entre partidos no Brasil, Glauco Peres da Silva (2013) conclui o seguinte: 
“Observa-se que os níveis efetivos de competição vêm se elevando desde 1994. As capitais 
mostram-se mais competitivas do que as demais cidades e a taxa de urbanização dos municípios é 
fator indicativo de elevação no nível de competição das localidades. Porém, nem o nível de 
alfabetização, nem os tamanhos das populações mostraram-se fatores explicativos da competição. 
O mesmo vale para as variáveis econômicas, medidas pelo PIB e PIB per capita. Estas não se 
mostraram significativas. A massa salarial do emprego formal, ao contrário do esperado, mostrou-
se favorável à redução da competitividade, o que contraria as ideias associadas à teoria da 
modernização. As regiões nordeste e sudeste mostraram-se aquelas com menores níveis de 
competição em relação às demais. Ainda, o número de prefeitos presentes no estado interfere na 
competição: quanto maior seu número, menor é a competição. O mesmo resultado é válido com 
relação à representatividade mensurada pelo número de cadeiras em disputa: quanto mais 
sobrerrepresentado for o estado, menor o nível de competição eleitoral. Ademais, a ideia de que os 
políticos conseguem evitar a competição em uma determinada localidade, que pressupõe a sua 
manutenção na disputa como deputado federal, não parece ter correspondência empírica. Os 
deputados não se reelegem sistematicamente, nem o desequilíbrio em determinada cidade é 
suficiente para que consigam se eleger.” 
 
A fragmentação de uma câmara em muitos partidos pode ser ruim porque gera mais conflitos de 
filosofias e maior necessidade de negociações. Por outro lado, pode estar representando um número 
maior de opiniões e grupos minoritários.  
 
Uma maneira de contornar o problema da dispersão partidária é através de coligações entre 
partidos. Conforme Nicolau (2012), “a vantagem é que os votos dos partidos coligados são 
somados e considerados como se fossem de um único partido no momento da distribuição das 
cadeiras. As coligações ampliam as chances de os pequenos partidos obterem representação. Um 
partido que sozinho teria dificuldades de atingir o patamar mínimo de votos exigido pode se 
beneficiar quando seus votos são somados aos votos de outros partidos.” Por outro lado, as 
coligações geram um mercado de cargos. Quando um partido menor se associa a outro maior, eles 
juntos ganham mais votos. Se ganharem a eleição, o partido líder deve alocar cargos para políticos 
indicados pelo partido menor. É claro que nada impede que as relações sejam cortadas a qualquer 
momento. Mas o eleitor deve entender as coligações para saber quem pode assumir em caso de falta 
de titulares e também para estar atento a negociações de cargos feitas sem ética.  
 
Já comentamos antes que há muitos autores que defendem que uma democracia verdadeira deve 
acomodar as diversas opiniões, incluindo as das minorias. Entretanto, no Brasil atual, vemos cada 
vez mais pessoas desgostosas com a classe política. Não há confiança nem esperança. Manuel 
Castells, em sua palestra no “Fronteiras do Pensamento” 2013 (para a conferência Redes de 
Indignação e Esperança) afirmou: "Porque, fundamentalmente, os cidadãos do mundo não se 
sentem representados pelas instituições democráticas. Não é a velha história da democracia real, 
não. Eles são contra esta precisa prática democrática em que a classe política se apropria da 
representação, não presta contas em nenhum momento e justifica qualquer coisa em função dos 
interesses que servem ao Estado e à classe política, ou seja, os interesses econômicos, tecnológicos 
e culturais. Eles não respeitam os cidadãos. É esta a manifestação. É isso que os cidadãos sentem e 
pensam: que eles não são respeitados." 
 
O relatório da ONU (Democracia na América Latina) pesquisou se os partidos estão cumprindo seu 
papel. O resultado foi:  

• Sim, ou na verdade, sim: para países como Uruguai e Honduras; e  
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• Não, ou na verdade, não: para Chile, Peru, México, República Dominicana, El Salvador, 
Bolívia, Panamá, Brasil, Guatemala, Paraguai, Venezuela, Argentina, Colômbia, Equador, 
Nicarágua, Costa Rica. 

 
“De maneira geral, pode-se dizer que, com algumas exceções, o ceticismo em relação aos partidos 
é muito amplo e a disposição para se vincular a eles tende a diminuir em toda a América Latina. 
Estas opiniões referem-se à conjuntura política de 2002 e início de 2003.” 
 
Mas se, quem elege os políticos é justamente o povo, como pode acontecer de o povo não se sentir 
representado ?  
 
Uma causa possível pode ser a manipulação do homem-massa, através da propaganda enganosa ou 
de subornos como oferecer pequenos benefícios a comunidades em troca de votos. Aí de novo entra 
a força do dinheiro como já comentado antes. E isto está sendo discutido nos EUA e também no 
Brasil, como por exemplo através da PEC 113/2015 sobre financiamento de partidos e políticos 
(empresas poderiam financiar partidos mas não candidatos). 
 
O nível de instrução do eleitor brasileiro é muito baixo, levando a crer que haja também associação 
com a falta de informações para decidir o voto. Isto pode gerar desperdício de votos (dados a 
pessoas erradas) ou falta de cobrança de ações, resultando em que pessoas acabam por eleger 
políticos que não as representam de fato. O voto opcional poderia diminuir o peso de quem não está 
suficientemente informado para votar, mas também pode diminuir o interesse por política, como 
acontece nos EUA. Outra alternativa seria restringir o voto a quem tivesse um mínimo de instrução 
(corrente contrária ao sufrágio universal). Por outro lado, esta linha de raciocínio parece ferir a 
democracia. Não que isto não acontecesse na democracia grega antiga (nem todos podiam votar, 
mas somente cidadãos). A questão é que, mesmo uma pessoa com pouca instrução ou educação 
formal, pode ter condições (e tem o direito) de escolher seu representante.  
 
Outro problema, como já discutido antes neste capítulo, é que é muito difícil que um político 
consiga representar todo seu distrito (seja ele uma comunidade, um município ou um estado). Há 
muitas opiniões diferentes e muitas vezes grupos diferentes elegem o mesmo candidato. A alta 
dispersão partidária poderia ajudar a acomodar muitas e diferentes opiniões. Mas aí o problema 
seria a negociação entre muitas diferenças. Como Mintzberg (2015) lembra, “coalizões de 
conciliação, de fato ou de jure, tem que negociar tudo, esquerda e direita. O país pode acabar com 
microssoluções para seus macroproblemas ou, pior ainda, cair em um impasse político.” 
 
Um artigo da revista IstoÉ analisa a divisão do congresso nacional em bancadas. A maior bancada é 
a que representa os empresários, industriais e suas entidades, seguida pelas bancadas dos ruralistas 
(agronegócio), dos sindicalistas, dos evangélicos, dos proprietários de meios de comunicação, etc.  
(http://istoe.com.br/130292_PARA+QUEM+O+CONGRESSO+TRABALHA/) 
 
Em outro artigo, as maiores bancadas seriam de empreiteiras e construtoras, de empresários, dos 
ruralistas e dos evangélicos (http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/conheca-as-11-bancadas-
mais-poderosas-da-camara/) 
 
Além disto, há também o problema de troca de partido por parte dos políticos e também a troca de 
opiniões, como vimos recentemente no caso do impeachment da presidente Dilma (sem falar em 
“compra de políticos” como foi o caso do “mensalão”).  
 
Outro problema são os partidos políticos sem projetos, nem mesmo ideologias bem definidas, 
conforme lembra Guimarães (2015). É difícil que partidos e população discutem planos ou projetos 
de governo. Em geral, os debates são dominados por acusações mútuas, até mesmo pessoais. Não 
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são discutidas soluções específicas mas genéricas, como por exemplo “vamos investir tantos 
milhões em educação”, mas não se diz de onde virá o dinheiro nem em que ações específicas será 
investido.  
 
Nos EUA, temos um exemplo contrário. Lá há 2 partidos dominantes (democratas e republicanos), 
apesar de haver outros partidos menores. Segundo Charles Ferguson (2013b), este sistema “dificulta 
a criação de desafios realmente efetivos de terceira via ou insurgências dentro dos dois grandes 
partidos. O sistema de colégio eleitoral nas eleições presidenciais dificulta que um terceiro partido 
se torne decisivo na disputa pela presidência. E os Estados Unidos não têm um sistema 
parlamentarista que pudesse fazer com que o apoio de um terceiro partido fosse fundamental para 
a escolha de um líder. Da mesma forma, muito poucas cidades ou estados americanos têm votação 
em lista, o que impediria que votos em um terceiro partido fossem desperdiçados. Ao longo do 
último quarto de século, a criação de distritos eleitorais (estabelecendo seus limites para controlar 
o resultado de votações) produziu uma ‘segurança’ crescente de distritos no Congresso, com 
parlamentares incumbentes raramente perdendo suas vagas. E, como me disse recentemente um 
grande arrecadador de recursos para o Partido Democrata, a única coisa em que os dois partidos 
sempre irão concordar é que terceiras opções são indesejáveis.” Este sistema cria um círculo 
vicioso de fortalecimento próprio, onde, “quanto mais rico, concentrado e poderoso se torna o 
setor financeiro, e quanto mais ricas as famílias, mais eles afetam a política a seu favor; quanto 
mais a política pende a seu favor, mais ricos e poderosos eles se tornam.” 
 

- Os Sindicatos e Movimentos Operários 
 
“As origens de todas as corporações de ofício remontam ao período medieval: a dos tecelões, a 
1130; a dos padeiros, a 1155; a dos vendedores de peixe, a 1272; a dos ourives, a dos alfaiates 
mercantes e a dos comerciantes de peles, a 1327; a dos comerciantes de seda, a 1364; a dos 
comerciantes de panos, a 1384; e a dos merceeiros, a 1428. Essas guildas exerciam considerável 
poder sobre seus setores específicos da economia, mas também tinham poder político.” (Niall 
Ferguson, 2013b). 
 
Conforme Frieden (2008), “a Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão da década de 1930 
deram um grande empurrão para o crescimento dos movimentos trabalhistas. A guerra aumentou a 
influência dos trabalhadores em todos os lugares. Por um lado, a ida de milhões de jovens para o 
front gerou escassez de mão de obra e, assim, os que ficaram foram valorizados. Por outro lado, 
quase todos os movimentos socialistas apoiaram os esforços de guerra de seus países, durante e 
depois da batalha, e assim foram recompensados com uma tolerância maior para as atividades 
operárias e com programas governamentais. Além disso, o choque causado pela Revolução Russa 
de 1917 e pelos movimentos de insurreição da Europa central logo após a Primeira Guerra 
Mundial levou muitos governantes a adotarem medidas que tornassem os movimentos e partidos 
trabalhistas mais moderados... A depressão econômica da década de 1930 também impulsionou o 
movimento trabalhista. A crise tornou mais atraentes os sindicatos, que protegiam os operários em 
seus locais de trabalho, e os partidos de base trabalhista, que os protegiam na arena política. Após 
a catástrofe nazista de 1933, os comunistas deixaram de lado sua hostilidade em relação aos 
partidos socialistas menos revolucionários em nome de uma aliança com outras organizações 
progressistas. Isso fez com que governos de esquerda e centro-esquerda fossem uma alternativa 
para muitos dos países europeus que continuavam democráticos. Os fracassos dos partidos 
tradicionais, a ameaça fascista e a expectativa por governos de base trabalhista levaram massas de 
trabalhadores, e outros, para a esquerda.” 
 
Nos EUA, segundo Naím (2013), a sindicalização também caiu “para menos de 7%, depois de seu 
auge de 40% após a Segunda Guerra Mundial... Nos Estados Unidos, a densidade sindical 
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despencou de 36% após a Segunda Guerra Mundial para apenas 12% hoje. No setor privado, a 
queda tem sido ainda mais acentuada, de cerca de um terço há meio século para menos de 8% 
agora. A densidade sindical nos países da OCDE varia de 5,8% na Turquia a 68,3% na Suécia 
(segundo dados de 2008), mas em quase todos os casos os números na melhor das hipóteses têm se 
mantido estagnados, e com maior frequência em queda. Na Europa, esse declínio já é uma 
tendência que se observa há várias décadas.” 
 
Naím (2013) aponta, como causas deste declínio, a globalização e a inovação tecnológica, pois 
“tornaram mais fácil para os empresários levar empregos para outros países ou eliminá-los de vez, 
e isso inclinou o equilíbrio de poder em favor dos patrões. Embora o ponto essencial dos acordos 
coletivos possa ter sido justamente proteger os trabalhadores contra essa situação, as forças 
(tecnológicas, econômicas, políticas etc.) que fomentam a aparição de cada vez mais mercados de 
trabalho globalizados e flexíveis mostraram-se poderosas demais para os sindicatos organizados ‘à 
moda antiga’.” 
 
Conforme Furtado (1961), a importância dos sindicatos está na possibilidade de redistribuição da 
renda, o que realmente ocorreu na Europa, onde o Estado foi forçado a ter maior participação e 
onde negociações com empresários permitiram ganhos ao trabalhador. Por outro lado, agora a 
Europa sofre com demasiadas restrições impostas ao Estado para o bem estar social.  
 
Conforme Polanyi, para que o mercado livre de trabalho não gerasse destruição social, foram 
introduzidas regulamentações para proteger o trabalho contra o funcionamento do próprio 
mecanismo de mercado. Mas, “embora as novas instituições protetoras - sindicatos e leis fabris 
fossem adaptadas, tanto quanto possível, às exigências do mecanismo econômico, elas interferiam 
com a sua autorregulação e finalmente destruíram o sistema.” 
 
A grande crítica ao crescimento do sindicalismo, segundo Cardoso (2014) é a “oligarquização 
crescente do movimento, por meio do controle cada vez maior, pelas centrais sindicais, desses 
mecanismos de reprodução de quadros. De posse de recursos financeiros polpudos (10% do 
imposto sindical são divididos entre cinco centrais sindicais, enquanto 60% são divididos entre 
mais de dez mil sindicatos), elas tendem a ser a força mais importante nas eleições sindicais, 
disputando de forma renhida as direções dos sindicatos existentes e forçando a criação de novos 
sindicatos, ali onde não consigam vencer uma central rival. As baixas taxas de filiação são a forma 
mais segura de controlar as eleições, ou de restringi-las a eleitores confiáveis, reduzindo assim o 
risco de perda das entidades, cujo controle garante acesso ao imposto sindical. Fecha-se, dessa 
maneira, um círculo de interesses investidos cuja consequência é maior fragmentação (sindicatos 
menores, mas em maior número), que enfraquece a representação de base ao passo que fortalece 
os organismos de cúpula. E são eles que têm assento nos mecanismos decisórios criados pela 
Constituição de 1988, assim como são eles que falam em nome dos trabalhadores na esfera 
pública.” 
 
Outra crítica aos sindicatos é que conseguem impor leis que acabam engessando o empresariado. Já 
vimos antes que a banca dos sindicalistas é uma das maiores no congresso brasileiro, o que se 
reflete nas suas conquistas na legislação. Uma das questões controversas é a CLT, criada por 
Getúlio Vargas, e que poucas alterações sofreu. Os empresários alegam que é caro manter um 
funcionário (há uma estimativa de 85% de encargos sobre o valor do salário) e que é difícil demitir 
para adequação de custos ou até mesmo quem não possui um bom desempenho ou por justa causa. 
As leis de livre mercado recomendam maior liberdade ao empresário para contratar ou demitir. Se é 
difícil demitir, o empresário reluta em contratar.  
 
Por outro lado, o livre mercado de trabalho não é de todo perfeito. Chang (2013) lembra que pouca 
segurança no emprego deve ser compensada com protecionismo comercial. Nas palavras de Chang 
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(2013): “o estado do bem-estar social mais fraco dos Estados Unidos tem sido uma das razões 
importantes pelas quais o protecionismo comercial é muito mais forte lá do que na Europa, apesar 
de uma maior aceitação da intervenção do governo nesta última. Na Europa..., se o setor no qual 
você trabalha declina e você perde o emprego, sem dúvida você recebe um grande golpe, mas não é 
o fim do mundo. Você continua a ter o seguro-saúde e poderá morar nas casas de propriedade do 
governo (ou receber subsídios de moradia), enquanto recebe o salário-desemprego (até 80% da 
sua última remuneração), um novo treinamento subsidiado pelo governo e ainda conta com a ajuda 
do governo para procurar um novo emprego. Em contraposição, se você é um trabalhador 
americano, o melhor que você tem a fazer é se agarrar ao seu emprego atual, se necessário por 
meio do protecionismo, porque perder o emprego significa perder quase tudo. A cobertura do 
seguro-desemprego é irregular e dura menos do que na Europa. O governo oferece pouca ajuda 
para o retreinamento e a procura de emprego. O mais assustador é que perder o emprego significa 
perder o seguro-saúde e provavelmente a sua casa, pois existem poucas casas do governo ou 
subsídios públicos para o seu aluguel. Em decorrência disso, a resistência dos trabalhadores a 
qualquer reestruturação industrial que envolva a redução de empregos é muito maior nos Estados 
Unidos do que na Europa. A maioria dos trabalhadores americanos é incapaz de montar uma 
resistência organizada, mas aqueles que são — os trabalhadores sindicalizados — 
compreensivelmente farão todo o possível para preservar a atual distribuição de emprego.” 
 
E uma crítica final é que as centrais sindicais apoiam partidos políticos e manipulam trabalhadores 
para questões partidárias e não para o bem do trabalhador ou do trabalho.  
 
 

- Filantropia e caridade 
 
Filantropos financiaram expedições como a de Américo Vespúcio (Bueno, 2006), fizeram a 
Renascença na Itália (Weiner, 2016), iniciaram universidades nos EUA (Douglass, 2010; Moraes, 
2015) e até mesmo fizeram crescer o Vale do Silício (Scarufi). 
 
Conforme Olavo de Carvalho, 
“1. Os americanos são o povo que mais contribui para obras de caridade no mundo. 
2. Os EUA são o único país do mundo onde as contribuições populares para obras de caridade 
superam o total da ajuda governamental. 
3. Entre os doze povos que mais doam em contribuições voluntárias – EUA, Reino Unido, Canadá, 
Austrália, África do Sul, República da Irlanda, Holanda, Singapura, Nova Zelândia, Turquia, 
Alemanha e França –, as contribuições americanas são mais que o dobro das do segundo colocado 
(Reino Unido). Se algum engraçadinho quiser depreciar a importância desse dado, alegando ‘Eles 
dão mais porque são mais ricos’, esqueça: as contribuições não estão aí classificadas em números 
absolutos, mas em porcentagem do PNB. Os americanos simplesmente arrancam mais do próprio 
bolso para socorrer pobres e doentes, mesmo em países inimigos. As solidaríssimas Rússia e China 
nem entram na lista dos contribuintes. 
4. Os americanos adotam mais crianças órfãs – inclusive de países inimigos – do que todos os 
outros povos do mundo somados. 
5. Os americanos são o único povo que, em cada guerra de que participam, reconstroem a 
economia do país derrotado, mesmo ao preço de fazer dele um concorrente comercial e um inimigo 
poderoso no campo diplomático. Comparem o que os EUA fizeram na França, na Itália, na 
Alemanha e no Japão com o que os chineses fizeram no Tibete ou a Rússia no Afeganistão. 
6. Os americanos não oferecem aos pobres e necessitados somente o seu dinheiro. Dão-lhes o seu 
tempo de vida, sob a forma de trabalho voluntário. O trabalho voluntário é uma das mais velhas e 
sólidas instituições da América. Metade da população americana dedica o seu tempo a trabalhar 
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de graça para hospitais, creches, orfanatos, presídios, etc. Que outro povo, no mundo, fez da 
compaixão ativa um elemento essencial do seu estilo de existência? 
7. Mais ainda, o valor que a sociedade americana atribui às obras de generosidade e compaixão é 
tanta, que nenhum potentado das finanças ou da indústria pode se esquivar de fazer anualmente 
imensas contribuições a universidades, hospitais.” 
 
A história da filantropia nos EUA não é recente. Conforme Naím (2013), “por volta de 1916, havia 
mais de 40 mil milionários nos Estados Unidos, em comparação com a centena que havia na 
década de 1870. Magnatas como John D. Rockefeller e Andrew Carnegie associaram-se a 
reformadores sociais para patrocinar universidades e criar institutos independentes, como o 
Rockefeller Institute for Medical Research, que se tornou modelo de instituições similares. Em 
1915, os Estados Unidos tinham 27 fundações beneficentes de propósito geral – uma inovação 
exclusiva do país norte-americano –, que abriam postos de trabalho para especialistas internos 
encarregados de conduzir pesquisas independentes sobre uma variedade de problemas sociais e 
implantar programas para procurar aliviá-los. Em 1930, elas já eram mais de duzentas. O 
crescimento dessas fundações independentes foi acompanhado pelo advento da filantropia de 
massa, especialmente em áreas como saúde pública... As doações internacionais feitas por 
indivíduos e instituições norte-americanos quadruplicaram na década de 1990 e dobraram de novo 
de 1998 a 2007, quando alcançaram 39,6 bilhões de dólares – uma soma mais de 50% maior que 
os compromissos anuais do Banco Mundial. Nos Estados Unidos, o número de fundações aumentou 
de 40 mil em 1975 para mais de 76 mil em 2012. Atores, atletas e outros famosos, como Oprah 
Winfrey, Bill Clinton, Angelina Jolie e Bono, aumentaram muito as doações de celebridades. E, é 
claro, as novas megafundações patrocinadas por Bill e Melinda Gates, Warren Buffet e George 
Soros estão acabando com as maneiras tradicionais de operar na esfera das grandes fundações, 
como a Fundação Ford. Milhares de magnatas das empresas de tecnologia e das finanças, com 
suas enormes fortunas recém-adquiridas, estão também entrando bem mais cedo no mundo das 
‘doações’ e disponibilizando quantias bem maiores. A ‘filantropia como investimento’ acabou 
dando margem a um novo setor econômico, criado para assessorar, apoiar e canalizar esse 
dinheiro. Entre 2003 e 2010, a quantia total de ajuda oficial e privada ao desenvolvimento em todo 
o mundo passou de 136 bilhões para 509 bilhões de dólares.329 Em 2012, os americanos 
contribuíram com 316 bilhões de dólares para diversas causas330 e em 2011 havia mais de um 
milhão de organizações beneficentes de todo tipo, e só as fundações filantrópicas já são hoje quase 
100 mil – cinco vezes mais do que em 1975.” 
 
Conforme Matt Ridley (2014), “Andrew Carnegie, enquanto se fazia imensamente rico, reduziu o 
preço de um trilho de aço em 75%, no mesmo período; John D. Rockefeller cortou o preço do aço 
em 80%. Durante aqueles trinta anos, o PIB per capita dos americanos subiu 66%. Eles também 
eram barões-enriquecedores... Henry Ford ficou rico fazendo carros baratos. Seu primeiro Modelo 
T foi vendido por US$ 825, ineditamente barato na época, e quatro anos mais tarde ele baixou o 
preço para US$ 575. Em 1908, um Modelo T custava 4.700 horas de trabalho. Hoje são 
necessárias mil horas de trabalho para comprar um carro comum — embora o carro esteja lotado 
de peças que o Modelo T nunca teve.” Em resumo, a filantropia nunca foi um mal negócio: ajudou a 
comunidade e o próprio filantropo.  
 
Foi fundamentalmente o dinheiro de magnatas filantropos que iniciou a pesquisa de ponta nas 
universidades. Moraes (2015) conta: “A Carnegie Foundation (CFAT) resulta de uma dotação 
adicional (135 milhões de dólares em 1905) do velho barão do aço, Andrew Carnegie, dotação 
substancialmente acrescida depois de sua morte. A Rockefeller Foundation patrocinou o General 
Education Board (GEB) com a bagatela de 200 bilhões de dólares. É sabido que essas duas 
organizações, CFAT e GEB, tiveram papel central na modelagem do sistema norte-americano de 
ensino superior. Sobretudo na primeira metade do século XX, elas tomaram para si a tarefa de 
liderar a transformação daquela coleção de escolas ‘desregradas’ em um sistema sequenciado, 
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hierarquizado e ordenado por requisitos e normas... Chicago é um caso espantoso, a começar pela 
fortuna que Rockfeller doou a seus irmãos de fé batistas, para que encarassem o empreendimento. 
Graças a esse manancial, o primeiro reitor, Harper, pode operar como um grande açambarcador 
de docentes: Johns Hopkins tinha começado com quarenta alunos de graduação e um pequeno 
corpo docente. Clark tinha começado com quase ‘a coluna vertebral de uma universidade’. Mas 
William Rainey Harper, com a vastidão de fundos a sua disposição, foi capaz de abrir as portas em 
1892 do que era já em realidade, não apenas potencialmente, uma grande universidade. Um corpo 
docente de 120 professores foi preparado para dar trabalhos avançados em nada menos de 27 
áreas de estudo. Já havia 594 alunos matriculados, metade dos quais fazendo trabalhos de 
graduação.” 
 
Conforme Diamandis e Kotler (2012), “em 2004, as doações de caridade nos Estados Unidos 
haviam subido para US$ 248,5 bilhões, o maior total anual de todos os tempos. Dois anos depois, o 
número era de US$ 295 bilhões. Em 2007, a emissora CNBC passou a chamar a nossa era de ‘uma 
nova era dourada da filantropia’ e a Fundação Giving divulgou um aumento recorde de 77% em 
novas fundações criadas nos últimos dez anos, um acréscimo de mais de 30 mil organizações.” 
 
Conforme Diamandis e Kotler (2012), a nova “safra” de filantropos é formada por pessoas com 
menos de 30, que ainda têm muito a ganhar e doar. Além disto, não só trazem capital financeiro aos 
projetos, mas participam com capital humano também, trazendo contatos, redes de relacionamento e 
capacidade de reunir pessoas e infraestrutura para concretizar os projetos.  
 
No Brasil, faltam filantropos. O fluxo de dinheiro só funciona de empresas para partidos políticos 
com interesses futuros. Não há casos célebres de escolas, universidades ou centros de pesquisa 
fundados por pessoas.  
 
É claro, há entidades filantrópicas com nomes de celebridades e até mesmo de pessoas comuns que 
ajudaram suas comunidades. Muitas destas entidades ou pessoas (mecenas atuais, mas também 
chamados de falsos mecenas) só fazem doações pensando no desconto do imposto de renda. Como 
visto no início desta seção, é preciso mais para fazer uma enorme diferença na História do país.  
 
No Vale do Silício (conforme Scaruffi), a doação de milionários é uma forma de retribuição à 
origem ou causa de sua condição atual, mas também uma ação sistêmica para que o ciclo virtuoso 
continue. Se foram ajudados no início, estes empreendedores têm a consciência que precisam 
também ajudar.  
 
 

- Voluntariado  
 
A Tabela 43 apresenta o resultado da pesquisa World Values Survey (Pesquisa Mundial de 
Valores), feita entre 2010-2014. Nesta tabela, há o percentual de participação de pessoas em 
organizações de caridade ou humanitárias. Pode-se ver que os EUA são os campeões. O Brasil está 
entre os países do topo junto com Índia e México e bem à frente de concorrentes como China, 
Turquia, Rússia e Chile. Mesmo países ricos como Alemanha e Singapura não ficam acima da 
média.  
 
 

Tabela 43: Participação em organizações de caridade e humanitárias 

 

Não é 
membro 

Membro 
inativo 

Membro 
ativo 
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Média Mundial 84.2% 7.6% 6.7% 

Brasil 86.0% 3.1% 10.4% 

Chile 86.7% 7.5% 5.8% 

China 98.0% 1.6% 0.4% 

Alemanha 86.7% 7.7% 5.6% 

Hong Kong 78.4% 14.4% 7.1% 

Índia 68.4% 14.8% 11.9% 

Japão 95.5% 1.6% 1.5% 

México 79.8% 9.4% 10.8% 

Rússia 97.3% 1.2% 0.6% 

Singapura 88.1% 7.5% 4.4% 

Turquia 97.2% 1.3% 1.1% 

EUA 68.6% 14.3% 15.5% 

Uruguai 92.2% 2.9% 3.2% 

 
 
 
Para comparar a participação por classes, a Tabela 44 apresenta o percentual de participação como 
antes só que agora dividido entre as classes alta e baixa (classe média não aparece). Pode-se notar 
que a classe alta não participa no Brasil, mas a classe baixa é bem engajada. Os EUA continuam no 
topo com a classe alta, mas sua classe baixa participa pouco. Hong Kong tem boa participação nas 
classes alta e baixa (mas no geral só tem 7,1%, ou seja, classe média participa pouco).  
 
 

Tabela 44: Participação em organizações de caridade e humanitárias – pessoas de classe alta e 
classe baixa (em %) 

Classe  
Alta 

Não é 
membro 

Membro 
inativo 

Membro 
ativo Classe baixa 

Não é 
membro 

Membro 
inativo 

Membro 
ativo 

Média  58.4% 22.8% 17.6% Média  89.7% 5.1% 3.7% 

Brasil 100.0% - - Brasil 89.2% 3.0% 7.2% 

Chile 72.7% 9.1% 18.2% Chile 92.5% 3.8% 3.8% 

China 100.0% - - China 99.0% 0.5% 0.6% 

Alemanha 80.2% 8.2% 11.6% Alemanha 95.8% 2.5% 1.7% 

Hong Kong 47.1% 29.4% 23.5% Hong Kong 74.8% 13.0% 11.4% 

Índia 47.6% 29.2% 21.4% Índia 85.1% 7.0% 2.3% 

Japão 86.4% 4.5% 9.1% Japão 96.8% 0.5% 0.9% 

México 70.8% 16.7% 12.5% México 79.4% 11.3% 9.3% 

Rússia 79.3% 10.7% - Rússia 97.6% 0.9% 1.1% 

Singapura 71.5% 20.1% 8.3% Singapura 92.2% 6.4% 1.5% 

Turquia 97.4% - 2.6% Turquia 100.0% - - 
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EUA 55.8% 15.2% 29.0% EUA 76.0% 17.1% 6.9% 

Uruguai 87.5% 12.5% - Uruguai 97.6% - - 

 
 
 

- Importância da imprensa e do jornalismo X censura 
 
Logo que foi inventada a prensa móvel por Johannes Gutenberg, em meados do século XV, o 
mundo começou a disseminar conhecimentos de uma forma nunca antes vista. Marshall McLuhan, 
no livro “A Galáxia de Gutenberg”, conta como foi difícil para o ser humano acostumar-se à leitura. 
Nicolas Carr, no livro “The Shallows” (título em português “A Geração Superficial - o que a 
Internet está fazendo com os nossos cérebros”, acredita inclusive que esta foi uma revolução, pois 
nosso cérebro modificou-se para acomodar o hábito da leitura. A invenção da prensa móvel de 
Gutenberg foi tão importante que suportou duas grandes revoluções na nossa História. Primeiro, 
devido ao livro de Américo Vespúcio, nosso continente passou a ser chamado América e não 
Colômbia (devido a quem realmente o descobriu, Cristóvão Colombo). Segundo, foi por causa de 
livros e panfletos impressos que Martin Luther fez outra revolução, a Reforma Protestante, em 
1517. Na próxima seção, faremos uma revisão da história dos jornais no Brasil.  
 
Com o passar do tempo, os jornalistas passaram a utilizar outros tipos de mídias como o rádio e a 
TV. E hoje, blogs, redes sociais (como Twitter, Facebook e LinkedIn) são importantes meios para 
disseminação de conhecimento.  
 
No Brasil, a imprensa foi tão importante que ajudou a depor dois presidentes: Getúlio Vargas e João 
Goulart (Jango). Conforme Molina (2015), “os jornais contribuíram para a proclamação da 
Independência; para a definição da estrutura política e social; para a abdicação de d. Pedro I e 
seu retorno a Portugal; para a consolidação da Regência; para minar a Monarquia e instaurar a 
República; para acelerar a queda da República Velha; para derrubar Getúlio Vargas em 1945 e 
para seu suicídio em 1954; para o desgaste do governo Goulart e para a implantação de uma 
ditadura militar — papel de que se arrependeriam tardiamente.” 
 
Mas qual o papel da imprensa e do jornalismo para o crescimento de um país ?  
 
Wallin (2014) lembra a importância da imprensa na Suécia, para que haja total transparência e a 
corrupção diminua. A imprensa reporta tudo e torna vergonhoso ser descoberto em ato de 
corrupção. Inclusive quem controla os que controlam e punem políticos corruptos é a imprensa.  
 
Para isto, a imprensa precisa ser precisa. Não podemos falar em imprensa isenta ou imparcial, 
porque as notícias são feitas por pessoas, e estas não são imparciais. Mas divulgar informações 
precisas e completas pode ajudar a quem lê tomar decisões e fortalecer o papel da imprensa como 
agente de mudança de cultura.  
 
A jornalista Eliane Brum falou sobre jornalismo de credibilidade em uma recente entrevista. Este 
tipo de jornalismo não deve fazer notícias como as pessoas divulgam informações no Facebook, 
nem ser jornalismo de investigações (mas sobre investigações). Daí a importância de jornalistas 
experientes (http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/03/eliane-brum-so-tem-credibilidade-
quem-investiga-checa-e-se-importa-com-a-precisao-5290608.html#) 
 
Entretanto, as mídias são dominadas por empresários e assim podem servir a quem melhor paga. 
Como veremos na próxima seção, a imprensa foi criada no Brasil para fazer propaganda do governo 
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português. Durante a ditadura militar, alguns jornalistas foram aliciados (juntamente com leis de 
censura) para suportar o regime. Amaral (2013) lembra o papel da imprensa para o sucesso do 
comunismo na antiga União Soviética: “o artigo ‘Por onde começar?’, de Lênin, no qual se 
afirmava que o caminho para criar um partido de toda a Rússia era criar primeiro um jornal de 
toda a Rússia, que seria uma arma decisiva do Partido. Baseou-se na experiência do jornal 
Socialdemocrata, do SPD (Partido Social-democrata da Alemanha) quando este ainda era dirigido 
por Engels. O Socialdemocrata fora peça fundamental na vitória dos marxistas alemães contra a 
Lei de Exceção contra os Socialistas.” 
 
Mesmo quando nas mãos de homens liberais e defensores do livre mercado, a imprensa continua 
sendo paga para um propósito. Souza (2015) lembra: “Como nunca houve regulação da imprensa 
entre nós, esse tipo de empresa peculiar – que lida com a informação e, portanto, com a 
possibilidade de manipular a informação para fins empresariais e políticos – sempre foi 
historicamente comprada por todo tipo de interesse econômico que pagasse o maior preço. A 
figura emblemática desse fenômeno histórico entre nós foi Assis Chateaubriand, uma espécie de 
‘patrono da imprensa brasileira’, e o mais puro exemplo – depois seguido por muitos outros – do 
uso político indiscriminado e truculento dos veículos de imprensa para auferir ainda mais dinheiro 
e poder.” 
 
Como dito no início desta seção, a imprensa brasileira realmente influencia nosso destino político. 
Mas pode ser tanto a favor como contra a elite dominante. Cunha (2007c) lembra que, na ditadura 
militar, “órgãos de grande imprensa, que tinham se empenhado na campanha de desmoralização 
do governo de João Goulart , passaram a se opor ao regime militar, à medida que iam percebendo 
não ser aquela a ‘revolução’ por eles esperada: ao invés da democracia, a ditadura militar; ao 
invés da liberdade, a censura; ao invés da retomada do desenvolvimento, uma política de 
favorecimento do grande capital, particularmente o multinacional.” 
 
Não é a toa que muitos políticos adquirem veículos de comunicação e muitos comunicadores se 
tornam políticos. Mintzberg (2015) complementa: “A maioria dos países chamados de 
democráticos não tem uma liberdade de imprensa, apenas liberdade de empresa, subordinada aos 
proprietários e aos anunciantes. Na última eleição federal no Canadá, um partido neoconservador 
foi eleito com menos de 40% do voto popular , mas com o aval de todos os jornais diários em 
inglês, com exceção de um. Na Itália, Silvio Berlusconi usou o controle de grande parte da 
imprensa e da mídia italiana para se manter como primeiro-ministro por quase nove anos. A 
democracia é algo que podemos defender e depois ignorar? Em nome da concorrência, algumas 
pessoas gostariam de livrar seus países das únicas grandes redes que não são corporativas: BBC , 
PBS, CBC e outras. Para recuperar o equilíbrio da sociedade, precisamos de mais vozes 
alternativas nos meios de comunicação, não menos. As redes sociais estão dando o pontapé inicial, 
mas de leve.” 
 
O fato de o dinheiro poder determinar o que será publicado contraria a ideia de democracia e poder 
do 3º setor. Entretanto, pela lógica da Adam Smith, o livre mercado é quem deve dirigir o 
surgimento ou desaparecimento de veículos. Isto faz surgir veículos de todas as tendências. 
Entretanto, como já vimos antes, pela lógica do “rich get richer”, os maiores veículos, 
principalmente nos meios mais utilizados como a TV, acabam dominando o conteúdo que a grande 
maioria do povo recebe.  
 
Lopes (2005) avisa: “E não faltarão argumentos de que isso é a democratização das escolhas. Mas 
na realidade as escolhas diminuem. As concentrações do conhecimento e da informação permitem 
a grandes conglomerados decidir sobre o que divulgar, para quem e a que custo: um mercado 
segmentado que, paradoxalmente, é o resultado de um desdém por certo tipo de participação e 
conhecimento. Essa ignorância moral só pode ser corrigida através de princípios éticos comuns.” 
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Se em alguns casos a imprensa é manipulada para veicular o que convém a quem mais paga, em 
outros casos seu direcionamento é feito para quem paga e lê. É a imprensa para “vender” e não para 
informar. “O Ibope passa a ser mais importante que o conteúdo.” (Lopes, 2005). 
 
Vargas Llosa (2013), no livro “A sociedade do espetáculo” é o maior crítico deste tipo de atitude: 
“A fronteira que tradicionalmente separava o jornalismo sério do sensacionalista e marrom foi 
perdendo nitidez, enchendo-se de buracos, até se evaporar em muitos casos, a tal ponto que em 
nossos dias é difícil estabelecer diferença nos vários meios de informação. Porque uma das 
consequências de transformar o entretenimento e a diversão em valor supremo de uma época é que, 
no campo da informação, isso também vai produzindo, imperceptivelmente, uma perturbação 
subliminar das prioridades: as notícias passam a ser importantes ou secundárias sobretudo, e às 
vezes exclusivamente, não tanto por sua significação econômica, política, cultural e social, quanto 
por seu caráter novidadeiro, surpreendente, insólito, escandaloso e espetacular. Sem que isso 
tenha sido proposto, o jornalismo de nossos dias, acompanhando o preceito cultural imperante, 
procura entreter e divertir informando; assim, graças a essa sutil deformação de seus objetivos 
tradicionais, o resultado inevitável é fomentar uma imprensa também light, leve, amena, superficial 
e divertida que, nos casos extremos, se não tiver à mão informações dessa índole para passar, as 
fabricará por conta própria... Por isso, não devemos nos surpreender se os casos mais notáveis de 
conquista de grandes públicos por órgãos de imprensa hoje não são alcançados pelas publicações 
sérias, que buscam rigor, verdade e objetividade na descrição da atualidade, e sim pelas chamadas 
“revistas de celebridades”, as únicas que, com suas edições milionárias, desmentem o axioma de 
que em nossa época o jornalismo impresso está encolhendo e recuando diante da competência do 
audiovisual e do digital. Isso só vale para a imprensa que, remando contra a corrente, ainda tenta 
ser responsável, informar em vez de entreter ou divertir o leitor... O jornalismo escandaloso é um 
perverso enteado da cultura da liberdade. Não pode ser suprimido sem que se inflija ferimento 
mortal à liberdade de expressão. Como o remédio seria pior que a doença, precisamos suportá-lo, 
tal como certos tumores são suportados por suas vítimas, pois estas sabem que poderiam perder a 
vida se tentassem extirpá-los. Não chegamos a esta situação em virtude das maquinações 
tenebrosas de alguns donos de jornais ou canais de televisão que, ávidos por dinheiro, exploram 
com total irresponsabilidade as paixões baixas das pessoas. Esta é consequência, não causa.” 

Mas, conforme ainda Vargas Llosa (2013), “numa sociedade democrática, diferentemente das 
ditaduras, há maneiras de denunciar, combater e corrigir esses extravios através dos mecanismos 
de participação do sistema: liberdade de imprensa, direito de crítica, jornalismo independente, 
partidos de oposição, eleições, mobilização da opinião pública, tribunais. Mas para que isso 
ocorra é imprescindível que o sistema democrático conte com a confiança e a sustentação dos 
cidadãos, aos quais, sejam quantas forem suas falhas, ele sempre pareça perfectível.’ 

Segundo uma pesquisa de 2015 (“Pesquisa Brasileira de Mídia 2015”), divulgada pela Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência da República, “cresceu a confiança dos brasileiros nas notícias 
veiculadas nos diferentes meios de comunicação. Os jornais continuam como os mais confiáveis: 
58% confiam muito ou sempre, contra 40% que confiam pouco ou nunca. Na PBM 2014, esses 
valores eram de 53% e 45%. Televisão e rádio encontram-se em empate técnico. No caso da TV, 
54% confiam muito ou sempre, contra 45% que confiam pouco ou nada. No caso do rádio, 52% 
confiam muito ou sempre, contra 46% que confiam pouco ou nunca. Dentre os veículos 
tradicionais, a revista é o único que inverte essa equação: 44% confiam muito ou sempre, contra 
52% que confiam pouco ou nunca. Já em relação às novas mídias, reina a desconfiança. 
Respectivamente, 71%, 69% e 67% dos entrevistados disserem confiar pouco ou nada nas notícias 
veiculadas nas redes sociais, blogs e sites.” 
(http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-
contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf) 
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Apesar da baixa confiança das informações na Internet, seu poder de persuasão ainda é grande. 
Mesmo quando feitas ou divulgadas por pessoas comuns e não por jornalistas profissionais ou 
mídias confiáveis, as notícias influenciam o futuro de um país. Foi devido a redes sociais que Barak 
Obama venceu as eleições em 2012 (ver Moraes, 2012) e que a primavera árabe começou na 
Tunísia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Primavera_%C3%81rabe). Cada acontecimento hoje está 
sendo filmado ou fotografado por algum dispositivo móvel como um telefone celular ou uma 
câmera de tráfego na rua. Isto quer dizer que não há como fazer algo errado sem ser descoberto. O 
professor Palazzo chama de “pequenos irmãos (“small brothers”) a este tipo de controle, seja feito 
por pessoas controlando a reputação e os pequenos delitos dos outros, seja feita por governos, como 
o Big Brother (http://www.palazzo.pro.br/Wordpress/tag/privacidade/). 
 
Além disto, a população pode ajudar a controlar desvios de conduta, através de “pequenos irmãos”. 
Wallin lembra o caso de sucesso da Suécia: “sempre que se faz um grande projeto de infraestrutura 
na Suécia, a polícia cria uma unidade anticorrupção especificamente para acompanhar o projeto 
de construção. Porque sabemos que há uma grande quantidade de dinheiro em jogo, um grande 
número de fornecedores, empreiteiros e funcionários públicos envolvidos, e portanto grandes 
oportunidades de corrupção”.  
 
Outro setor que pode ajudar o papel da imprensa são as ONGs (Organizações Não 
Governamentais). Como já discutido antes sobre o 3º Setor, as ONGs podem servir de controladores 
de ações e investimentos públicos.  
 
O papel do 3º setor é importante para prover meios alternativos de informação do povo. A Internet 
surgiu com este fim. As redes sociais foram importantes na Primavera Árabe e também nas 
mobilizações no Brasil, e podem ajudar a contornar possíveis censuras do governo aos meios de 
comunicação ou até mesmo a inclinação política (ou comercial) dos veículos.  
 
Recentemente, vimos no Brasil políticos propondo leis para censurar as redes sociais ou para 
permitir ao governo invadir a privacidade de cidadãos. Se leis assim forem aprovadas, certamente o 
poder do 3º setor irá diminuir bastante, assim como o processo de informação do povo.  
 
Outra forma de censura é através de pedidos de retirada de informações da Internet. Muitos casos 
sendo investigados são denunciados via Internet. Aqueles que procedem como calúnia, devem 
mesmo ser retirados. Mas é importante que a população saiba o que está acontecendo com pessoas 
públicas. Fernando Fiori Chiocca (no prefácio de Karsten, 2013) lembra que o “Brasil é o país com 
maior número de pedidos de remoção no Google, o dobro do segundo da lista, que foi a Líbia, e 
somente nos dias finais da corrida eleitoral brasileira os juízes do país emitiram 21 ordens de 
censura. Nas eleições de 2012, a censura no Brasil levou inclusive a prisão do CEO do Google.” 
 
 

- As Lutas do Povo 
 
As revoltas do povo derrubam governos, como foi na história de França, Inglaterra e EUA. Quando 
a democracia não funciona, só resta o ativismo.  
 
As revoltas podem estar associadas a problemas econômicos ou instabilidade, luta pela democracia, 
contra ditadura, etc. As revoltas de escravos no Brasil foram por mais liberdade e contra maus 
tratos. Nos EUA, atualmente, as revoltas de negros são contra a discriminação e a desigualdade. 
Recentemente no Brasil, as manifestações do MST (Movimento dos Sem Terra) foram por reforma 
agrária. A Revolta da Vacina, no início do século XX no Brasil, teve outro contexto e objetivo, mas 
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era contra uma imposição do governo (Sevcenko, 2014). A Inconfidência Mineira e a 
Independência Norte-americana tiveram uma raiz econômica comum: a luta contra impostos 
excessivos. O movimento Occupy Wall Street foi um protesto contra a desigualdade econômica e 
social, a ganância, a corrupção e a indevida influência das empresas financeiras no governo dos 
Estados Unidos. 
 
Para Frieden (2008), a estagnação econômica também pode gerar revoltas: “A maioria das 
economias dos países devedores permaneceu enfraquecida por anos. Para a América Latina, 1980 
foi a década perdida: a renda por pessoa caiu cerca de 10%; os salários reais, pelo menos 30%; e 
os investimentos caíram ainda mais, enquanto a inflação ultrapassava os 1.000% em muitos países. 
Essa década perdida testemunhou dois acontecimentos surpreendentes. O primeiro foi a onda de 
democratização. Em 1980, havia dois governos civis eleitos na América do Sul; até 1990, não 
havia restado nenhum ditador.” 
 
Mas as revoltas também podem vir de maior liberdade dada ao povo para se manifestar. Para Lopes 
(2005), os principais fatores do ativismo são:  
“• a disseminação da democracia, que deu aos grupos excluídos maior espaço de representação 
política e reivindicação histórica;  
• os progressos na comunicação que permitem articulações de luta novas em entes epistêmicos 
antes isolados;  
• a aceleração dos fluxos migratórios, criando fora do país natal um eleitorado que apoia 
exigências de reconhecimento cultural.” 
 
A História do Brasil também é uma história de revoltas. No anexo, há uma lista de revoltas que 
ocorreram em toda a nossa história. Laurentino Gomes (2014) lembra que as revoltas populares 
fizeram a nossa independência e república.  
 
As revoltas ou manifestações mais recentes e importantes foram: as manifestações contra a ditadura 
após 1964, em 1968 pela educação, a luta pelo voto direto em 1984 (Diretas Já), as manifestações 
pelo impeachment do presidente Collor em 1992 (os “Caras Pintadas”). Mais recentemente, houve 
manifestações populares em 2013, 2014, 2015 e 2016, todas contra o governo.  
 
Nem sempre as revoluções feitas pelo povo são perfeitas. Na França, logo após a revolução de 1789 
e a deposição dos reis absolutistas, foi dado poder máximo a um general ditador (Napoleão) que 
colocou o país em guerra novamente e que gerou grandes prejuízos econômicos (sendo esta uma 
das razões para a França ter perdido o bonde da colonização de novas terras e o seu poderio 
econômico).  
 
Piketty (2014) também lembra que nem a Revolução Francesa nem a Independência dos EUA 
criaram sociedades justas e ideais: “o caso da França é interessante porque a Revolução Francesa 
— revolução ‘burguesa’ por excelência — introduziu precocemente o ideal de igualdade jurídica 
em relação ao mercado. É interessante avaliar como esse ideal afetou a dinâmica da distribuição 
da riqueza... Por outro lado, a Revolução Americana de 1776 instituiu o princípio republicano, 
porém deixou a escravidão prosperar durante mais um século, além de garantir a legalidade da 
discriminação racial durante quase dois séculos. Não é à toa que a questão racial continua a 
influenciar, até hoje, o debate social nos Estados Unidos. A Revolução Francesa de 1789 foi, de 
certa maneira, mais ambiciosa: aboliu todos os privilégios legais e tencionou criar uma ordem 
política e social totalmente fundada na igualdade dos direitos e das oportunidades. O Código Civil 
garantiu a igualdade absoluta no que diz respeito ao direito de propriedade e permitiu a livre 
contratação (pelo menos para os homens)... A experiência da França é muito relevante para o 
mundo de hoje, onde muitos continuam a crer, à imagem de Leroy-Beaulieu, que basta garantir os 
direitos de propriedade e a livre operação dos mercados e enaltecer a concorrência ‘pura e 
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perfeita’ para se chegar a uma sociedade justa, próspera e harmoniosa. A tarefa, infelizmente, é 
mais complexa do que isso.” 
 
A união do povo gera uma sinergia (quando a soma das partes é maior que o todo). Pinker (2013) 
lembra que o economista Edward Glaeser atribui o surgimento da democracia liberal à ascensão das 
cidades: “Autocratas opressivos podem permanecer no poder mesmo quando seus governados os 
desprezam graças ao que os economistas chamam de dilema social ou problema do aproveitador 
(free-rider problem). Em uma ditadura, o autocrata e seus sequazes têm um forte incentivo para 
permanecer no poder, mas nenhum cidadão individualmente tem incentivo para depô-lo, pois o 
rebelde assumiria todos os riscos da represália do ditador, enquanto os benefícios da democracia 
se estenderiam a todos no país. O cadinho de uma cidade, no entanto, pode reunir financistas, 
advogados, escritores, editores e mercadores bem relacionados, que podem tramar em bares e 
guildas para desafiar o líder, dividindo o trabalho e distribuindo o risco. A Atenas clássica, a 
Veneza renascentista, Boston e Filadélfia revolucionárias e as cidades da Holanda são exemplos 
de lugares onde novas democracias foram gestadas, e hoje em dia a urbanização e a democracia 
tendem a andar juntas.” 
 
Por outro lado, as massas podem induzir pessoas a erros ou mesmo a apoiar coisas que não 
acreditam. Janis (1972, 1982) identificou o fenômeno de “Groupthinking”, quando as pessoas 
tendem a concordar com outras contra sua vontade para poderem ser aceitas no grupo. Ortega y 
Gasset (1930) lembra o homem-massa, com pouco estudo e conhecimentos, que acaba participando 
de movimentos sociais sem muita convicção e acaba sendo manipulado.  
 
Se Surowiecki (2004) fala da sabedoria das massas, há também vários casos de “tolice das massas 
ou multidões” (Folly of Crowds), como o apoio a Hitler e Napoleão, a inquisição e a caça às bruxas 
na Idade Média. Em 1841, Charles Mackay escreveu um livro sobre o assunto: "Extraordinary 
Popular Delusions and the Madness of Crowds". Nestes casos de tolice das massas, pode ser que 
nem haja a manipulação das pessoas por uma espécie de Big Brother que centraliza as decisões ou 
tudo vê. Seria como um fenômeno de retornos crescentes (increasing returns), como proposto pelo 
economista William Brian Arthur, onde pequenos eventos acabam gerando reforço positivo. Ou 
seja, um simples boato pode levar uma multidão a linchar um suspeito. (resumo sobre sabedoria e 
burrice das massas em http://miningtext.blogspot.com.br/2013/07/sabedoria-das-massas-e-
inteligencia.html) 
 
O famoso experimento com macacos representa bem o comportamento que humanos também 
podem ter, condicionados pelo meio e pelas multidões. Um grupo de 5 macacos foi enclausurado 
numa jaula. Num lugar alto, colocavam comida. Quando algum macaco tentava pegar a comida, 
todos levavam choque. Depois de um tempo, os macacos aprenderam que não deviam tentar subir 
para pegar comida, mesmo estando com fome. Quando um tentava pegar comida, os outros batiam 
neste mesmo sem levar choque. Aí trocaram um macaco. O novo não sabia da história e tentava 
pegar comida. Nisto, os "antigos" macacos batiam nele (mas o choque não era dado). Mais um foi 
trocado e o mesmo acontecia. Depois de um tempo, todos os 5 macacos originais haviam sido 
trocados. Os 5 restantes seguiam a mesma regra, de bater em quem tentava pegar comida, mesmo 
nunca tendo recebido o choque. E faziam sem saber por quê. 
 

- Os Movimentos Sociais - As Redes Sociais e a Internet  
  
Já falamos antes da importância que as redes sociais apoiadas na Internet tiveram e ainda têm em 
gerar mobilizações do 3º setor, com aconteceu na Primavera Árabe, Ocupe Wall Street e 
movimentos recentes no Brasil.  
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Para Naím (2013), “esses são apenas alguns dos exemplos pioneiros de uma tendência que hoje já é 
muito conhecida e faz parte inevitável da dinâmica política num número crescente de países: o uso 
de redes sociais para mobilizar e coordenar grandes grupos de ativistas em torno de uma causa, 
sem necessidade de depender ou até mesmo de envolver os agrupamentos políticos de sempre. 
Esses novos atores estão enriquecendo o âmbito do discurso político ao redor do mundo e 
mudando a maneira de obter, usar e perder esse poder. Operam fora dos canais convencionais e 
fogem ao controle dos governos e das organizações políticas tradicionais.” 
 
Manuel Castells (2011) estudou o poder das redes e chegou a uma teoria. Ele classifica este poder 
em 4 tipos, a saber (mantive os termos em inglês por não haver uma boa tradução para o português): 
 
1. Networking Power: é o poder de atores e organizações incluídos nas redes sobre os que não estão 
incluídos em redes;  
2. Network Power: é o poder imposto pelas redes para inclusão de pessoas; 
3. Networked Power: é o poder de atores sociais da rede sobre outros atores na mesma rede;  
4. Network-making Power: é o poder de quem cria ou gerencia a rede e o poder de alianças entre 
redes.  
 
Castells (2013) afirma que a elite que está no poder constroem redes de instituições segundos seus 
valores e interesses, exercendo então coerção ou manipulação sobre os demais. Mas onde há poder 
há contrapoder, este reflete a capacidade dos atores sociais desafiarem o poder embutido nas 
instituições da sociedade, reivindicando a representação de seus valores e interesses. É este atrito 
entre conflito e negociação que faz a sociedade crescer e melhorar. “A verdadeira configuração do 
Estado e de outras instituições que regulam a vida das pessoas depende dessa constante interação 
de poder e contrapoder.” 
 
Os movimentos sociais em rede, ainda em processo, segundo Castells (2013) resultam na verdadeira 
democracia, uma nova forma de democracia (“uma antiga aspiração jamais concretizada da 
humanidade”). 
 
Para Castells ainda, “o que muda atualmente é que os cidadãos têm um instrumento próprio de 
informação, auto-organização e automobilização que não existia. Antes, se estavam descontentes, a 
única coisa que podiam fazer era ir diretamente para uma manifestação de massa organizada por 
partidos e sindicatos, que logo negociavam em nome das pessoas. Mas, agora, a capacidade de 
auto-organização é espontânea. Isso é novo e isso são as redes sociais. E o virtual sempre acaba 
no espaço público. Essa é a novidade. Sem depender das organizações, a sociedade tem a 
capacidade de se organizar, debater e intervir no espaço público.” 
(http://www.fronteiras.com/artigos/manuel-castells-analisa-as-manifestacoes-civis-brasileiras) 
 
Par Karsten (2013), “a tecnologia é a força verdadeiramente democratizante, mais do que o 
próprio sistema democrático. Considerando que a democracia dá poder à maioria para governar 
sobre a minoria, a tecnologia tende a oferecer aos indivíduos poder sobre suas próprias vidas. A 
democracia retira o poder das pessoas, a tecnologia lhes dá poder. É uma força de 
descentralização que pode tornar o intermediário, o governo, supérfluo em áreas como 
comunicação, finanças, educação, mídia e comércio. E uma vez que o livre mercado torna a 
tecnologia cada vez mais barata, até dá às pessoas mais pobres algum controle sobre seus próprios 
destinos. Mesmo na África, milhões de pessoas, hoje em dia, recebem novas oportunidades e não é 
por causa da ajuda internacional dada a países subdesenvolvidos, mas graças aos computadores e 
telefones celulares que continuam ficando mais baratos.” 
 
Para Castells e Cardoso (2005), o setor público precisa incorporar-se a estas redes do 3º setor, 
permitindo maior atuação de indivíduos, através de “e-governação (um conceito mais vasto do que 
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o governo electrónico — porque inclui a participação dos cidadãos e a tomada de decisões 
políticas); e-saúde, e-formação, e-segurança, etc.; e um sistema de regulação dinâmica da 
indústria de comunicação, adaptando-se aos valores e necessidades da sociedade.” 
 
Se não houver contrapoder, pode haver dominação. Miriam Leitão (2015) lembra que a 
conectividade “de um lado cria o risco de governos e grandes corporações controlarem cidadãos e 
consumidores; de outro, arma as pessoas para que se protejam e encontrem as vulnerabilidades 
desses poderes.” 
 
O artigo de Jeff Alstott, Stuart Madnick e Chander Velu, “Predictors of Social Mobilization Speed”, 
de março de 2013, avalia que fatores influenciam as mobilizações originadas pelas redes sociais. A 
conclusão é que as pessoas se mobilizam mais rapidamente quando recebem a informação 
diretamente de pessoas da organização do evento e a velocidade cai quando a informação é 
repassada por outras fontes (como família e mídias). Também desacelera a mobilização o fato de as 
pessoas estarem em países diferentes. Mulheres mobilizam outras mulheres mais rapidamente que 
homens entre si. A velocidade também aumenta quando os “recrutadores” são jovens e os 
“recrutados” mais velhos (e mais devagar quando é o contrário). 
(http://web.mit.edu/smadnick/www/wp/2013-04.pdf) 
 
Mintzberg (2015) lembra que rede social é diferente de comunidade. Antigamente, comunidade era  
“um grupo específico de pessoas, de uma parte específica da terra, que conheciam, julgavam e 
cuidavam uns dos outros, compartilhando hábitos, histórias e memórias, às vezes podendo ser 
persuadida a agir como um todo em nome de uma parte” (Giridharadas, 2013 apud Mintzberg, 
2015). Hoje, “a palavra comunidade virou moda para descrever o que realmente são redes, como 
em ‘comunidade empresarial’ ou ‘na comunidade médica’ — ‘pessoas com interesses comuns, 
[mas ] não com valores, história ou memória comuns’.”  
 
Talvez por isto, Stephen Marche, no seu artigo “Is Facebook Making Us Lonely?” de 2012, alegue 
que estamos sofrendo de uma alienação sem precedentes: mesmo num mundo com cada vez mais 
meios para socialização, estaríamos cada vez menos fazendo parte de uma sociedade real. 
(http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/05/is-facebook-making-us-lonely/308930/) 
 
Mas o fato é que o poder de mobilização, via tecnologias, ampliou as fronteiras do debate, da 
mobilização e da própria força do povo. A globalização e a imigração, já estudadas antes neste 
livro, estão derrubando fronteiras não só no comércio mas também nas nacionalidades e pátrias. 
Somadas às redes digitais, estamos perdendo a noção de comunidade ou nação no sentido antigo, a 
qual era formada por laços de sangue ou cidadania ou território. Nossos DNAs estão cada vez mais 
misturados (ver o vídeo https://www.facebook.com/fatorquantico.br/videos/1210200022337094/). 
Parece que as rede irão agrupar pessoas por interesses e não mais por DNA, cidadania ou residência 
oficial.  
  
Uma pesquisa, do Sistema das Nações Unidas e da Rede Brasil Voluntário, feita em 2011 sobre o 
voluntariado no mundo e no Brasil, descobriu que 87% dos voluntários têm celular, 64% têm 
computador, 62% usam a internet e 53% usam as redes sociais. Do total, 2% declararam que 
realizam o serviço voluntário à distância. 
(http://voluntariado.org.br/sms/files/FILANTROPIA%20JAN%20FEV%20voluntariado%20no%20
Brasil%20e%20no%20mundo%20.pdf) 
 
E no Brasil ? Pois bem, a “Pesquisa Brasileira de Mídia 2015” (PBM 2015), publicada pela 
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República,  
(http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-
contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf) 
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constatou que, entre os internautas, 92% estão conectados por meio de redes sociais, sendo as mais 
utilizadas o Facebook (83%), o Whatsapp (58%) e o Youtube (17%). Entretanto, poucas pessoas 
estão engajadas politicamente via Internet ou Redes Sociais:  
 (% de pessoas que participaram de atividades nos últimos 12 meses) 
- escreveu sugestões ou opiniões em fóruns ou consultas públicas de sites de Governo: 6%; 
- participou de votações ou enquetes em sites de Governo: 5%; 
- participou de consultas públicas em sites de Governo: 5%; 
- entrou em contato com Governo ou instituições públicas pelos perfis oficiais: 6%; 
- entrou em contato com Governo ou instituições públicas por e-mail: 8%; 
- entrou em contato com Governo ou instituições públicas através de formulário eletrônico, bate-
papo ou chat: 8%; 
- acessou sites oficiais de Governo ou instituições públicas: 19%. 
 
Este indicador, entretanto, não é definitivo nem retrato fiel das cabeças dos brasileiros. É apenas um 
indicador.  
 
Segundo Manuel Castells: “um país educado com internet progride; um país sem educação usa a 
internet para fazer 'estupidez... O problema é a capacidade de atuar através da internet, que 
depende, principalmente, do nível educativo e cultural das pessoas. É nisso que está o problema do 
Brasil: o sistema educativo. Isso a internet não pode resolver, isso só pode ser resolvido pelo 
sistema educacional.” 
(http://www.fronteiras.com/entrevistas/manuel-castells-um-pais-educado-com-internet-progride) 
 

- Transparência e dados abertos 
 
Segundo Wallin (2014), o que faz da Suécia um dos países menos corruptos do mundo é a lei de 
acesso público aos documentos oficiais. “Essa lei, criada na Suécia há mais de 200 anos, evita os 
abusos do poder. Se os cidadãos ou a mídia quiserem, podem verificar ... salário, ... gastos e as 
despesas de ... viagens a trabalho [de políticos].” Há uma Agência Nacional Anticorrupção cujo 
foco principal é o suborno. “Pode-se dizer que o suborno, tanto na esfera pública como no setor 
privado, é um câncer para qualquer sistema. Mesmo quando o valor do suborno é muito baixo, ele 
pode influenciar uma licitação no valor de um bilhão de coroas suecas. No setor público, é 
importante que as compras de bens e serviços sejam realizadas de modo correto. A construção de 
um novo hospital, por exemplo, pode custar cerca de 1,7 bilhão de coroas suecas (cerca de 260 
milhões de dólares). Quando uma agência do setor público lida com um contrato desse porte, é 
importante que haja uma distância entre a empresa que vai construir o hospital e os funcionários 
públicos que vão aprovar tal contrato.” 
 
No Brasil, segundo Wallin (2014), sob alegação de segurança nacional, “95% dos gastos 
presidenciais são mantidos em sigilo. Por lei, essas despesas deveriam perder o caráter 
confidencial ao fim do mandato, mas isso não acontece.” 
 
A boa notícia é que o Brasil subiu 14 posições no Índice Global de Dados Abertos 2015, ocupando 
agora o 12º lugar entre os 122 países que integram o ranking organizado pela Open Knowledge 
Internacional. Em 2014, o Brasil ocupava a 26ª colocação. O resultado da pesquisa mostrou que  
61% dos dados brasileiros analisados estão abertos. O primeiro lugar da lista está com a Tailândia, 
com 78% de seus dados abertos. Na segunda colocação, ficou o Reino Unido, com 76%, seguido da 
Dinamarca, com 70%. O Brasil possui nota máxima na abertura de informações sobre a legislação, 
estatísticas nacionais e resultado de eleições. O ranking é este: Taiwan, Reino Unido, Dinamarca, 
Colômbia, Finlândia, Austrália, Uruguai, EUA, Holanda, Noruega, França e Brasil. 
(http://2015.index.okfn.org/) 
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Merecem destaques a Lei de Acesso a Informação Pública (Lei 12.527/2011, complementada pela 
LC 131/2009, pelo decreto 7.724/2-12 e pela portaria institucional 233/2012), o portal da 
transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br/) e o Portal Brasileiro de Dados Abertos 
(dados.gov.br), uma espécie de banco de dados do governo federal com mais de mil conjuntos de 
dados  
 
 
  



368 
 

INFLUÊNCIA DAS RELIGIÕES 
 
A História do Brasil está intimamente relacionada ao domínio da Igreja Católica. Primeiro, pela 
forte influência em Portugal (com alguma tentativa de resistência por parte do Marquês de Pombal). 
Depois, esta influência se estendeu ao Brasil, com a vinda de padres católicos e jesuítas, inclusive 
fundando vilas e auxiliando na administração. A influência da Igreja Católica era tanta que havia 
um imposto, o Dízimo, obrigatório para o povo, que era cobrado pelo governo e ia diretamente para 
a Igreja (Doria, 2014).  
 
Pelo poder que tinha nas Idades Média e Moderna, a Igreja Católica conseguia inclusive influenciar 
a economia dos países e decisões dos soberanos. Na Europa, historicamente a Igreja Católica foi 
contra inovações. Foi ela que fez a Inquisição, indo contra o conhecimento científico. A Inquisição 
dominava Portugal e Espanha e só acabaria nestes países respectivamente em 1821 e 1826, quando 
a Revolução Industrial já estava a pleno vapor. Conforme Landes (1998), em 1558, a pena de morte 
foi instituída para quem importasse livros estrangeiros sem permissão. Livros foram taxados de 
perigosos. Para Eduardo Bueno (2006), “a reforma luterana estava toda ligada à leitura – da Bíblia 
e dos panfletos de Lutero. E na contra-reforma, articulada no Vaticano, mas posta em prática em 
Portugal e na Espanha, a leitura era tida como algo prejudicial." 
 
Não foram só alguns tipos de cristianismo que se opuseram a inovações. O islamismo também 
queimou livros e perseguiu pensadores. Conforme Niall Ferguson (2013b), “esse fracasso em 
conciliar o Islã com o progresso científico se mostraria desastroso. Os cientistas muçulmanos, que 
um dia foram fonte de ideias e inspiração para os estudiosos europeus, agora estavam de fora das 
investigações mais recentes... No fim do século XI, clérigos islâmicos influentes começaram a 
afirmar que o estudo da filosofia grega era incompatível com os ensinamentos do Corão... cada vez 
mais, as madraçais – escolas islâmicas – concentravam-se exclusivamente na teologia, em uma 
época em que as universidades europeias estavam ampliando o escopo de seus estudos... Também 
houve resistência à imprensa no mundo muçulmano. Para os otomanos, a escrita era sagrada: 
havia uma reverência religiosa pela pena, uma preferência pela arte da caligrafia em detrimento 
da tipografia... Em 1515, um decreto do sultão Selim I ameaçou com a morte todo aquele que 
usasse a prensa tipográfica.” 
 
Para mais histórias sobre destruição de livros, ver Báez (2004).  
 
Já comentamos antes, que, por aversão ao novo, a Revolução Industrial não aconteceu na China, 
que era mais desenvolvida na Idade Média, mas tinha um imperador que era contra tecnologias e 
estrangeirismos. Esta aversão pode ter surgido pela dedicação à filosofia de Confúcio. 
Niall Ferguson (2013b) lembra que Max Weber (em Confucionismo e taoismo) “definiu o 
racionalismo confuciano como um ‘ajuste racional ao mundo’, em oposição ao conceito ocidental 
de ‘domínio racional do mundo’.” Ou seja, devemos nos adaptar ao mundo e não dominá-lo.  
 
Parte do atraso tecnológico brasileiro, em parte, é explicado pelas limitações impostas pela Igreja 
Católica a Portugal. Laurentino Gomes (2014) lembra: “a segunda explicação para a decadência 
[de Portugal] era política e religiosa. De todas as nações da Europa, Portugal continuaria sendo, 
no começo do século XIX, a mais católica, a mais conservadora e a mais avessa às ideias 
libertárias que produziam revoluções e transformações em outros países. Por três séculos, a Igreja 
havia mantido submissos o povo, seus nobres e reis. Por escrúpulos religiosos, a ciência e a 
medicina eram atrasadas ou pouco conhecidas. Dom José, herdeiro do trono e irmão mais velho do 
príncipe regente, dom João, havia morrido de varíola porque sua mãe, Dona Maria I, tinha 
proibido os médicos de lhe aplicar vacina. O motivo? Religioso. A rainha achava que a decisão 
entre a vida e a morte estava nas mãos de Deus e que não cabia à ciência interferir nesse 
processo.” 
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Entretanto, quando o Marquês de Pombal assume como ministro do Rei de Portugal, em 1750, 
começa uma perseguição à Igreja Católica, para diminuir seu poder e também evitar a influência 
filosófica desta. Conforme Cunha (2007a), “é possível que tenha havido certo conteúdo 
anticapitalista na pregação e no ensino dos jesuítas nos primeiros séculos da Companhia de Jesus, 
e isso poderia explicar várias das razões da perseguição que lhe foi movida por Pombal.” 
 
Conforme Cunha (2007a), a educação fornecida pelas entidades da Igreja Católica no Brasil (entre 
elas, a Companhia de Jesus, ou os jesuítas) estava dividida entre a evangelização dos indígenas (e 
por isto, era grátis) e os colégios particulares, que deveriam ser pagos e por isto eram destinados às 
elites. “Iniciou-se uma disputa entre o Estado e a Companhia de Jesus. O Estado dizia que os 
colégios eram públicos porque sua atividade era subsidiada pelo Estado. Não podiam, portanto, 
impedir a admissão de candidatos de qualquer categoria social. A Companhia, por seu lado, dizia 
que a subvenção do Estado era destinada à conversão dos indígenas, e seus colégios 
(principalmente os cursos de Humanidades e os superiores) eram atividades adicionais, 
particulares. E, sendo particulares, podiam escolher seus destinatários como lhes aprouvesse. Após 
muitas querelas e elucubrações jurídicas, chegou-se a um acordo.” 
 
Pombal estende suas resoluções ao Brasil e aqui também consegue impor seus paradigmas, 
possivelmente por ter expulsado os jesuítas e por ter mantido o Brasil distante das influências 
religiosas que havia em Portugal. “Talvez isto explique o porquê de os primeiros experimentos na 
educação serem iniciados aqui (Brasil Colônia). Tratava-se de um local onde não existiam leis 
rígidas, não habitando também homens com culturas tradicionais como os nobres e clero em 
Portugal.” (Franco, 2007)  
 
Conforme Cunha (2007a), “a partir da década de 1870, maçons, liberais, conservadores e 
positivistas convergiam na aspiração genérica da liberdade de ensino superior, por razões 
ideológicas ou de conveniência prática. A Igreja Católica tinha sido, até aquela década, 
francamente contrária à liberdade de ensino, pois não admitia a validade de se ensinar uma 
doutrina que considerava falsa. Mesmo admitindo escolas particulares – ela própria as mantinha –
, não reconhecia o direito de ensinarem doutrina diferente da católica. O controle do Estado – que 
mantinha o catolicismo como religião oficial – sobre o ensino era a garantia de que sua doutrina 
permaneceria hegemônica.” Entretanto, logo depois, por volta de 1874, quando começaram os 
conflitos entre o Estado e a Igreja Católica no Brasil, esta começou a defender a liberdade de 
ensino, para sair da ingerência do Estado e para poder competir com outras escolas particulares, 
confessionais ou não.  
 
Estado e Igreja fazem um acordo que era benéfico para ambos os lados. Conforme Cunha (2007a), 
“o Estado oferecia à Igreja a oportunidade de usar sua burocracia para exercer influência, 
especialmente por meio das escolas, enquanto ela apoiava, de algum modo, os novos regimes. No 
Brasil, a introdução do ensino da religião nas escolas oficiais, impedido pela Constituição de 1891, 
era já reivindicada pela Carta Pastoral do Arcebispo de Olinda e Recife, de 1916. O resultado 
dessas disputas foi totalmente favorável aos defensores do ensino religioso. Os liberais e a ABE 
[Associação Brasileira de Educadores] tiveram de aceitar a inserção, na Constituição de 1934, do 
ensino religioso facultativo nas escolas estatais.” 
 
Na Europa, judeus e protestantes aceitavam bem o empreendedorismo e tinham a riqueza como 
recompensa de Deus pelo bom trabalho. Segundo Landes (1998), o protestantismo tinha um apelo 
forte para certos tipos de pessoas, como homens de negócios e artesãos, cujos valores incluíam 
trabalho duro e sucesso nos negócios. Havia também uma relação forte entre o protestantismo e a 
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ciência moderna. Entretanto, no Brasil, tivemos o caso infeliz do padre Landell de Moura, um dos 
inventores do rádio, que foi obrigado a desistir de suas pesquisas por pressão da Igreja Católica.  
 
Para Moog (1957), o catolicismo é incompatível com o capitalismo doutrinariamente. 
“Protestantismo e capitalismo têm afinidades. Calvino era contra a má aplicação da riqueza para 
ostentação (e não para acumulação). Empréstimo grátis só a pobres. Ociosidade é pecado contra 
Deus. Riqueza é resultado palpável de que a ação está correta”. Para o protestante, o trabalho é 
uma dádiva de Deus. Para o católico, o trabalho é uma punição.  
 
Para Landes (1998), o Protestantismo acredita que os valores pessoais levam a trabalho duro e 
sucesso nos negócios, e tudo isto ligado ao incremento da ciência moderna. Já o Catolicismo tem 
certa aversão ao empreendedorismo e, por esta razão, segundo Landes, haveria mais empregados 
católicos nas fábricas dos protestantes ou ligados à agricultura: protestantes eram os empregadores e 
católicos eram os empregados. Na Suíça, regiões protestantes eram centros de exportação enquanto 
que as regiões católicas eram agrícolas. Na Inglaterra, os protestantes influenciaram a Revolução 
Industrial.  
 
O avanço tecnológico na América do Norte pode estar relacionado à religião. Karnal et al. (2007) 
lembram que, nos EUA, “a pobreza era quase sempre vista como castigo advindo aos indolentes. 
Logo, acreditava-se ser imoral que o Estado ou qualquer organização privada interviesse nos 
assuntos econômicos. Alguns religiosos protestantes, influenciados pela ética calvinista de 
realização e responsabilidade individuais, justificavam essa concorrência com argumentos éticos e 
religiosos: ‘a santidade é aliada da riqueza’.” 
 
De certa forma, assim como os judeus ocupando a terra santa, os colonos norte-americanos 
acreditavam estar cumprindo um destino divino. Karnal et al. (2007) explicam: “A ocupação das 
terras indígenas por parte dos colonos baseava-se em argumentos de ordem teológica. Os 
peregrinos haviam se identificado com o povo eleito que Deus conduzia a uma terra prometida. Tal 
como Deus dera força a Josué (na Bíblia) para expulsar os habitantes da terra prometida, eles 
acreditavam no seu direito de expulsar os que habitavam a sua Canaã. John Cotton, pastor 
puritano, fez vários sermões nos quais destacou a semelhança entre a nação inglesa e a luta pela 
terra prometida descrita no antigo testamento.” 
 
Apesar da identificação com a religião, a ocupação tinha objetivo capitalista e não religioso, como 
foi na América Latina, onde portugueses e espanhóis tiveram o apoio de padres e jesuítas na 
conquista das terras e dos povos indígenas. Karnal et al. (2007) lembram que os ingleses que vieram 
para a América trouxeram uma tradição cultural diversa da espanhola ou portuguesa: eles 
conviviam com mais religiões. “O senso do relativo que a história inglesa ajudara a formar 
estabeleceria uma possibilidade de opção bem maior, uma visão de mundo mais diversificada para 
nortear as escolhas de vida feitas na nova terra. O Estado e a igreja oficial, na verdade, não 
acompanharam os colonos ingleses. Aqui eles teriam de construir muita coisa nova, inclusive a 
memória... nenhum projeto efetivo de catequese aconteceu na América [do Norte]. As companhias 
não estabeleceram práticas para a conversão dos índios ao cristianismo (conversão é atitude 
própria de epopeia, aventura, não de empresa capitalista).”  
 
De forma semelhante, judeus também fizeram fortuna pelo mundo, acreditando ser essencial para 
sua sobrevivência a boa gestão financeira. O judeu manipula o dinheiro por necessidade e dá 
importância a ele por constantes expulsões de terras. Conforme Landes (1998), Ferdinand e Isabella 
expulsaram judeus da Espanha em 1492. Judeus também tiveram que criar empresas de vidros e 
cristais na Itália por terem sido expulsos da Turquia (Johnson, 2015).  
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Os judeus eram vistos com maus olhos pelos cristãos porque assumiram principalmente as 
atividades de comércio e bancos, na Idade Média. Havia um preconceito naquela época contra a 
esta prática e contra a usura e a busca pelo lucro, preconceito que era fortalecido pela Igreja 
Católica (Eco, 2010).  
 
A cobrança de juros, durante a Idade Média, era considerada exploração, pois quem pedia 
emprestado estava passando por necessidades e não o fazia para especulação. Até mesmo entre os 
judeus, empréstimos para patrícios não deveria implicar em juros.Com o passar do tempo, o 
surgimento dos bancos e da inflação, o empréstimo de dinheiro com juros passou a ser uma 
atividade econômica comum e bem aceita. A ética protestante passou a aceitar lucro e juros, e isto 
acomodou bem a burguesia crescente. Sobre a história do lucro, ver Loh (2014).  
 
Assim como lucro e juros eram rejeitados pelos religiosos, também muito do conhecimento 
inovador que os árabes tinham eram rechaçados devido às diferenças religiosas e principalmente 
porque estes conhecimentos eram originários da Grécia Antiga, onde a religião era politeísta.  
 
Para Max Weber (em “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”), os homens de negócios e 
donos do capital, assim como os trabalhadores mais especializados e o pessoal mais habilitado 
técnica e comercialmente das modernas empresas eram predominantemente protestantes: “entre os 
próprios formados católicos, a porcentagem dos que receberam formação em instituições que 
preparam especialmente para os estudos técnicos e ocupações comerciais e industriais, e em geral 
para a vida de negócios de classe média, é muito inferior à dos protestantes. Por sua vez, os 
católicos preferem o tipo de aprendizagem oferecido pelos ginásios humanísticos. Essa é uma 
circunstância à qual não se aplica a explicação acima apontada, mas que, ao contrário, é uma das 
razões do pequeno engajamento dos católicos nas empresas capitalistas. Em outras palavras, entre 
os diaristas católicos parece preponderar uma forte tendência a permanecer em suas oficinas, e 
tornar com frequência mestres artesãos, enquanto os protestantes são fortemente atraídos para as 
fábricas, para nelas ocuparem cargos superiores de mão de obra especializada e posições 
administrativas.” 
 
Para Jorg Spenkuch (2010), há defasagem de renda entre protestantes e católicos, com aqueles 
ganhando mais que estes. A explicação seria a seguinte:  
1. Os protestantes tendem a trabalhar algumas horas a mais que os católicos por semana; 
2. A probabilidade de os protestantes serem autônomos é maior que a dos católicos; 
3. A probabilidade de as mulheres protestantes trabalharem em tempo integral é maior que a das 
católicas. 
 
Independente de qual seja a religião, Bénabou et al. (2015) descobriram uma associação negativa 
entre religiosidade e patentes. Eles identificaram 11 indicadores individuais de abertura para 
inovação (por exemplo, atitudes favoráveis a ciência e tecnologia, novas ideias, mudança, risco e 5 
diferentes medidas de religiosidade. A conclusão foi que uma religiosidade maior está associada a 
visões menos favoráveis à inovação. Por outro lado, tais autores citam outras pesquisas que 
descobriram que pessoas mais religiosas tendem a confiar mais em outras pessoas e instituições e 
respeitam mais as leis, taxas, etc. 
 
Bénabou et al. (2015) também descobriram que regiões com maior grau de religiosidade possuem 
taxas menores de inovações, renda per capita e educação.  
 
Na mesma linha de pesquisa, Audretsch et al. (2007) analisaram 90 mil trabalhadores na Índia e 
descobriram que a religião direciona o empreendedorismo. Algumas religiões, como Islã e o 
Cristianismo incentivam o empreendedorismo, enquanto que outas como Hinduísmo, inibem-no. 
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Eles também descobriram que o contexto da pessoa também influencia: imigrantes indianos e 
asiáticos no Reino Unido e na América do Norte têm mais propensão ao empreendedorismo.  
 
Outro estudo compara o número de patentes registradas por habitante com a quantidade de pessoas 
que se declaram religiosas (http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/paises-religiosos-sao-
menos-inovadores), com as seguintes conclusões:  
 
1. Os EUA são a única exceção à regra: são muito religiosos, mas se destacam nas patentes. Ainda 
assim, houve queda durante o governo Bush, quando o presidente proibiu pesquisas com células-
tronco, baseando-se em crenças religiosas; 
2. O Islã inibe a inovação: os 46 maiores países muçulmanos do mundo produzem apenas 1,16% da 
literatura científica; 
3. O caso do Brasil: com cerca de 90% da população acreditando em Deus e mais de 70 
parlamentares no Congresso na chamada "bancada evangélica", temos menos patentes que Irã, 
Polônia ou Rússia. 
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INFRAESTRUTURA – IMPORTÂNCIA E INVESTIMENTOS  
 
A infraestrutura é parte importante para o crescimento econômico de uma nação. Há exemplos 
históricos como os barcos para os antigos fenícios, as estradas para romanos e incas e a navegação 
para os europeus. Umberto Eco (2010) lembra que a Eurásia foi colonizada em boa parte porque 
havia muitos rios navegáveis e muitas cidades começaram à beira dos rios (por exemplo, Pó, 
Ródano, Reno e Danúbio).  
 
Clark (2007) lembra que a Inglaterra conseguia bons preços por seus produtos em relação aos 
demais países porque conseguia diminuir os custos de produção já que as indústrias estavam 
próximas das fontes de energia (carvão, naquela época).  
 
Segundo Souza (2012), os rios na Europa medieval favoreceram o comércio e a integração. Mas 
esta também ocorreu por terra, devido a muitas estradas.  
 
O Brasil Colônia sofreu com dificuldades para chegar até o interior do país; já os colonizadores dos 
EUA tiveram mais facilidades pela geografia e vegetação. Landes acredita que a geografia dos EUA 
favoreceu a interiorização, o transporte e o comércio. Para Karnal et al. (2007), as estradas de ferro 
foram a mola central da industrialização americana, diminuindo distâncias entre centros de matéria-
prima e indústrias, criando novos padrões de tempo e hábitos de trabalho e acelerando o 
crescimento demográfico do Oeste. “Na virada do século, os Estados Unidos possuíam cerca de um 
terço de todas as vias férreas do mundo, algo em torno de 320 mil quilômetros de trilhos de aço.” 
 
Conforme Albuquerque e Nicol (1987), a “indústria siderúrgica não apareceu no período devido a 
um problema de geografia econômica: os depósitos de ferro estavam em Minas, longe, portanto, do 
litoral. Nessas circunstâncias para que Minas pudesse criar uma indústria siderúrgica, na época, 
necessitava de ferrovias ligando-as aos mercados consumidores e aos portos através dos quais 
poderia obter os insumos de que carecia, como, por exemplo, o carvão. Mas as ferrovias só 
chegaram a Minas em fins do século, e quando lá chegaram já não havia mais a grande demanda 
inicial que as próprias ferrovias geraram.” 
 
Segundo o tanking de Infraestrutura do Global Competitiveness Report (2014 – 2015), o Brasil está 
longe dos campões de infraestrutura, que são (por ordem do indicador): Hong Kong, Singapura, 
Emirados Árabes, Holanda, Suíça, Japão, Alemanha, França, Espanha, Reino Unido. 
(http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015) 
 
Até mesmo quando os investimentos em infraestrutura não possuem um benefício direto ou 
imediato, elas ajudam à economia do país. Era o caso no antigo Egito, quando a construção das 
pirâmides gerava empregos na entressafra, e foi assim também na grande depressão de 1929: nos 
EUA, o Governo gerou empregos através de obras de infraestrutura. 
 
Já comentamos antes sobre o custo Brasil, que é elevado em comparação com outros países devido 
a diversos fatores. Um deles é o custo elevado de serviços e materiais de infraestrutura. Não adianta 
uma empresa produzir com qualidade, eficácia e eficiência se terá que gerenciar insumos básicos 
caros e custos altos com logística.  
 
Os estudos de Ferreira e Malliagros (1998) chegaram à conclusão que há uma relação entre a 
infraestrutura e a produtividade. Através de um modelo de cointegração, estimaram que o aumento 
de 1% no capital de infraestrutura leva a um aumento entre 0,48% e 0,53% na produtividade total 
dos fatores. 
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Garcia, Santana e Souza (citados por Mussolini e Teles, 2010) estimaram que o setor extrativo 
mineral brasileiro teria uma redução no seu custo de cerca de 10,76%, caso o país tivesse um índice 
de infraestrutura de energia igual à média de sete países da América Latina. 
 
Conforme Bertussi e Ellery Jr. (2012), “os custos elevados de transporte do modal rodoviário ... faz 
com que os custos de logística do país sejam elevados em comparação a outros países.” O 
problema é maior porque “61,1% de tudo o que é transportado internamente é levado por meio de 
rodovias e 20,7% utilizando-se as ferrovias.” Em comparação com a Rússia, lá 81% do transporte 
de cargas é realizado por meio de ferrovias e somente 8% por meio de rodovias. Nos EUA, há 
predominância também do modal ferroviário, com 43% do total transportado em relação a 32% do 
modal rodoviário. De acordo com o Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT-2007), “essa 
conformação da matriz de transportes brasileira se traduz em desvantagens comparativas em 
termos de competitividade internacional de seus produtos de exportação, na medida em que eleva 
os custos de transporte e impacta negativamente os custos logísticos totais”.  
 
Segundo Bertussi e Ellery Jr. (2012), “um aumento de 10% dos gastos com infraestrutura 
econômica (incluindo transportes, energia e telecomunicações) seria responsável por elevar a taxa 
de crescimento em aproximadamente 1,3%” e uma expansão do PIB em 3,9%. 
 
A taxa de formação bruta de capital fixo mede o quanto as empresas aumentaram os seus bens de 
capital, ou seja, aqueles bens que servem para produzir outros bens (máquinas, equipamentos e 
material de construção). Ele é importante porque indica se a capacidade de produção do país está 
crescendo e também se os empresários estão confiantes no futuro. A taxa é o resultado da relação 
entre o valor corrente da formação bruta de capital fixo e o valor corrente do produto interno bruto. 
Apesar de termos tido um pico de 26,9% em 1989, atualmente (dado de 2014), a taxa está em 
19,7%. Segundo o Banco Mundial, a média mundial deste indicador era de 13% do PIB em 2015. 
Seguem as taxas para alguns países em 2015: 
(http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.FTOT.ZS) 
Brasil 18,2% 
China 44,3% (em 2014 e neste patamar nos últimos anos) 
Chile 22,7% 
Alemanha 20% 
Hong Kong 22,6% 
Índia 30,8% (2014) 
Indonésia 33,2% 
Nigéria 15,1% (2014) 
Coreia do Sul 29,1% 
México 22,2% 
Rússia 21,9% 
África do Sul 20% 
Turquia 20,3% 
Reino Unido 17,3% 
 
Pode-se ver que o Brasil tem uma das menores taxas nestes países selecionados, só ganhando do 
Reino Unido e da Nigéria. Seus concorrentes de BRICS e MINT estão bem acima do nosso índice e 
os que mais crescem em PIB (China e Índia) estão com taxas acima de 30%. 
 
Esta é uma das razões para o Brasil aparecer em 116ª posição em Formação Bruta de Capital do 
Global Innovation Index 2015, o que o coloca em 109º lugar no índice Infraestrutura Geral. 
 
Outro indicador importante dos investimentos em infraestrutura de um país é o gasto em relação ao 
PIB. Os EUA estão com este percentual em 2% (2014), sendo que já tiveram 3% do PIB na década 
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de 1960 (http://www.cbpp.org/research/state-budget-and-tax/its-time-for-states-to-invest-in-
infrastructure) 
 
Conforme Napolitano (2014), durante o Milagre Econômico, o “Estado, cujo caixa estava 
reforçado por novos impostos e pelos empréstimos internacionais, continuaria investindo em 
grandes obras, estimulando o mercado da construção civil, que passaria a crescer cerca de 15% ao 
ano até 1973... O Brasil vivia tempos gloriosos no começo dos anos 1970: pleno emprego, consumo 
farto com créditos a perder de vista, frenesi na bolsa de valores, tricampeão do mundo de futebol. 
Grandes obras ‘faraônicas’ eram veiculadas pela mídia e pela propaganda oficial como exemplos 
de que o gigante havia despertado, como a Ponte Rio-Niterói, a Usina de Itaipu e a Rodovia 
Transamazônica. Para os mais pobres, a fartura, ainda que concentrada, fazia sobrar algumas 
migalhas... O Brasil precisava de grandes (e caras) obras estruturais, tais como hidrelétricas, 
portos e estradas, para desafogar seus gargalos produtivos, mas não tinha poupança interna 
suficiente para financiá-las.” 
 
Dados de 2006-2007 para a Índia revelam um investimento em infraestrutura da ordem de 5,63%. A 
China em 2003 investiu 7,3% de seu PIB no setor, enquanto que no mesmo ano o Vietnã investiu 
9,9% e a Tailândia 15,4% (Frischtak, 2008).  
 
Frischtak (2008) argumenta com base em estudos do Banco Mundial que seria necessário que o 
Brasil investisse em infraestrutura o equivalente a 3% de seu Produto Interno Bruto (PIB) apenas 
para “manter o estoque de capital existente (1%), acompanhar o crescimento e as necessidades da 
população (1,3%), e progressivamente universalizar os serviços de água/saneamento (0,6% em 20 
anos) e eletricidade (0,1% em cinco anos).” Para alcançar o patamar de países como China e Coréia 
do Sul, seria necessário investir entre 4% e 6% do PIB durante 20 anos (países do leste asiático e a 
China investiam entre 7% e 9% de seu PIB). “Enquanto o Vietnã vem despendendo perto de 10% 
do PIB no setor desde o final da década de 1990, China e Tailândia, ainda que partindo de 
patamares diferentes, impulsionaram seus gastos de forma significativa: entre 1998 e 2003, os 
investimentos chineses se ampliam de 2,6% para 7,3% do PIB, enquanto os da Tailândia saltam de 
5,3% para 15,4% do PIB. Mesmo as Filipinas – apesar das fragilidades institucionais – investem 
acima de 3,5% do PIB.” 
 
Frischtak (2008) ainda complementa informando o percentual do PIB investido em infraestrutura 
por alguns países: Índia = 5,63% (2006 e 2007), Chile = 6,2% (2001), Colômbia = 5,8% (2001), 
Vietnã = 9,9% (2003), Tailândia = 15,4% (2003).  No Chile, os investimentos se ampliaram após 
1995. Na Colômbia, os investimentos – que chegaram a cerca de 5,8% do PIB em 2001 – 
permaneceram elevados no início da década. Na Índia, “um novo plano de investimentos em 
infraestrutura foi montado como parte do Eleventh Plan (11o Plano) (2007-2008 a 2011-2012). Os 
gastos públicos e privados totalizam US$ 581,7 bilhões em cinco anos, ou cerca de 7,5% do PIB no 
período – em 2007 o volume previsto é de pouco menos de 6% do PIB. Se esses investimentos 
puderem ser sustentados por um período que vai além do 11o Plano, a Índia alcançará em 2010-
2015 anos uma posição próxima à da Coréia do Sul ao início desta década.” 
 
A China é a grande campeã de investimentos na década: investiu o equivalente a 13,4% do PIB em 
infraestrutura em 2010. 
(http://oglobo.globo.com/economia/infraestrutura-recebe-apenas-metade-do-investimento-desejado-
diz-estudo-5830256#ixzz373zjQmLb) 
 
Conforme Couto (2013), a China investe muito mais que todos os outros países em infraestrutura. 
Construiu a maior hidrelétrica do mundo. “Sua construção foi iniciada em 1993 e no final de 2004 
já tinha quatro turbinas em funcionamento. Estima-se que em mais alguns anos terá um total de 26 
turbinas, que gerarão uma capacidade de 18.200 megawatts, o que destitui a hidrelétrica de Itaipu, 
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até então considerada a maior do mundo, desse posto. Esse projeto contou com a participação de 
diversas empresas brasileiras de consultoria, visto que a experiência nacional adquirida com 
usinas como a de Furnas e de Tucuruí, além da própria Itaipu, a capacitavam para isso.” 
 
O Gráfico 30 apresenta um comparativo de gastos de alguns governos (de 2001 a 2009), incluindo 
todos os tipos de gastos (funcionários públicos, saúde, educação, infraestrutura, etc.). Pode-se ver 
que os países em desenvolvimento estão na parte de baixo do gráfico, enquanto que os países ricos 
ficam em cima. A Europa gasta muito com área social e pouco com infraestrutura e 
desenvolvimento. Já a China gasta muito mas como tem muita população está na parte de baixo do 
gráfico porque o indicador divide os gastos por indivíduo.  
 
 

Gráfico 30: Gastos do Governo em geral per capita 

 
 
Fonte: OECD Factbook 2013 
https://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=ltjib1m1uf3pf_&hl=en&dl=en#!ctype=l&strail=
false&bcs=d&nselm=h&met_y=gengovexpend_t1b&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country_gro
up&idim=country:AUS:CAN:CHL:DEU:GBR:JPN:MEX:SWE:TUR:CHN:IDN:IND:RUS:BRA:D
NK:USA&ifdim=country_group&hl=en_US&dl=en&ind=false 
 
 
O total de gastos do governo não reflete necessariamente os investimentos em infraestrutura. Parte 
destes gastos é feito para assistência social. Gastos sociais são despesas e não necessariamente 
investimento para crescer ou ganhar no futuro. É claro que não podemos esquecer que muitos gastos 
sociais são investimentos em capital humano.  
 
 

- Geração e consumo de Energia  
 
O problema da energia cara é que ela incide sobre custos de produção, transporte, vendas e também 
no bolso direto do cidadão. Segundo o portal da indústria, o indicador de custos industriais cresceu 
3,2% no segundo trimestre de 2015, sendo que, dos seus componentes, o custo tributário aumentou 
0,4%, o custo com capital de giro aumentou 2,6% mas o custo com produção aumentou 4,0% 
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(dentro deste, os custos com bens intermediários aumentaram 4,1% e a energia aumentou 12,4%) 
(http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-
estatisticas/estatisticas/2015/09/1,42619/indicador-de-custos-industriais.html) 
 
Conforme Constantino (2012), o Governo é o maior culpado pelo aumento na energia devido ao 
aumento nos tributos: “eis como foi a evolução de componentes da tarifa de energia elétrica: a 
distribuição sofreu queda de 36% no total, a geração e a transmissão subiram 5% no total, e os 
tributos e encargos dispararam 41% no total. Se vamos apontar o dedo para alguém por conta do 
aumento das tarifas, melhor olhar em direção a Brasília e aos palácios dos governos estaduais.” 
 
A questão toda é equacionar as seguintes variáveis: energia barata para que custos em geral sejam 
baixos X produção suficiente para suprir a demanda.  
 
Isso significa utilizar bem o potencial de fontes de energia, sem degradar o meio ambiente, e 
permitir que a produção cresça. Um dos indicadores econômicos para isto é o índice de uso de 
energia por unidade do PIB. Este índice é calculado pela razão entre o consumo de energia e a 
unidade de PIB, indicando a eficiência da energia utilizada. O crescimento do uso de energia reflete 
o crescimento em setores modernos (indústria, transportes, áreas urbanas). Mas o uso elevado de 
energia é ruim para recursos naturais (especialmente se o país não usa energias renováveis). Valores 
altos para este índice indicam custo alto para converter energia em produto interno (ou riqueza). 
Portanto, quanto menor este índice, melhor para um país (produzirá mais riqueza com menos gasto 
de energia).  
 
Conforme Ridley (2014), os EUA “hoje usam a metade da energia por unidade do PIB que usavam 
em 1950. O mundo está usando 1,6% menos energia para cada dólar do crescimento do PIB a cada 
ano.” O Brasil ainda tem um índice elevado, mas da mesma forma estão alguns países ricos como 
Alemanha e Japão. Outros países em desenvolvimento seguem o patamar do Brasil, entre eles 
México e Turquia. A Tabela 45 apresenta este índice para alguns países segundo o Banco Mundial. 
Pode-se ver que a China aumenta o PIB mas está conseguindo tornar mais eficiente o uso da 
energia, apesar ainda de problemas com poluição.  
 

Tabela 45: Uso de Energia por unidade do PIB (GDP per unit of energy use) 

 
2011 2012 2013 

Brasil 11,0 10,8 10,6 

Chile 10,4 9,9 9,9 

China 5,2 5,3 5,3 

Alemanha 11,1 11,1 10,9 

Índia 8,1 8,1 8,4 

Indonésia 10,6 10,9 11,4 

Japão 9,5 9,9 10,0 

Coreia do Sul 6,0 6,1 6,2 

México 10,3 10,5 10,5 

Rússia 4,8 4,8 4,9 

Singapura 14,8 15,4 16,1 

África do Sul 4,4 4,6 4,7 

Turquia 11,7 11,4 12,0 

Reino Unido 12,3 12,1 12,5 

EUA 7,1 7,4 7,4 
Fonte: Banco Mundial 
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http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=EG.GDP.PUSE.KO.PP.KD&co
untry= 
 
 
Outro indicador importante é quanto o país investe em fontes de energia para suprir a produção (e 
assim pode aumentar seu PIB).  
 
Além disto, outra alternativa seria utilizar a cooperação da população para geração de energia e 
otimização de consumo. Segundo Jeremy Rifkin, no seu livro "The Zero Marginal Cost Society: 
The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism" (2014), é 
possível que os cidadãos participem das ações que hoje são responsabilidades do Estado. Na 
Europa, já temos modelos funcionando bem onde os próprios cidadãos geram energia para si e 
vendem o excedente para o Estado redistribuir. Já existe no Brasil uma legislação para que isto 
aconteça. Já entrou em vigor Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012 (e suas correções 
posteriores) da Aneel, obrigando as concessionárias a fornecerem a chamada geração distribuída, o 
que transforma toda casa em um potencial fornecedor ou microgerador.  
 
O modelo proposto por Rifkin utiliza fontes de energia renováveis como energia eólica e solar, 
discutidas a seguir.  
 

- Energia Eólica 
 
A energia eólica responde hoje por 6% da matriz energética. Em 2015, a produção de energia eólica 
cresceu 63 GW (17%), impulsionada pela redução de até 45% no custo das turbinas desde 2010. 
(http://www.extraclasse.org.br/edicoes/2016/05/caminho-para-a-sustentabilidade/) 
 
Conforme Leitão (2015), “o fator de capacidade das eólicas brasileiras é de 60%, segundo a 
Abeeólica em relatório de agosto de 2014. E isso é muito importante. Quando se fala, por exemplo, 
que Belo Monte produzirá 11 mil MW, não é verdade. Essa é a capacidade instalada. O governo 
admite, em cálculo otimista, que ela produzirá em média 4,5 mil MW, um fator de capacidade de 
menos de 50%. As eólicas no resto do mundo geram um percentual muito menor da sua potência 
instalada do que as brasileiras, entre 30% e 40% na Austrália, nos Estados Unidos e no Canadá.” 
 
Segundo documento da ANEEL, o potencial eólico bruto mundial estimado é da ordem de 500.000 
TWh por ano. Entretanto, devido a restrições socioambientais, apenas 53.000 TWh (cerca de 10%) 
são considerados tecnicamente aproveitáveis. O potencial líquido de algumas regiões do mundo é: 

América do Norte: 14 mil TWh/ano  
Europa Ocidental e ex-URSS: 10,6 mil 
América Latina: 5,4 mil 
África 10,6 mil 
Austrália 3 mil 
Ásia (sem ex-URSS) 4,9 mil 

(http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/06-energia_eolica(3).pdf) 
 
O potencial brasileiro é de 60.000 MW. Os países com maior participação na capacidade instalada 
são Alemanha (com 35% da capacidade instalada mundial), EUA (com 19%) e Espanha (com 
15%). “As vantagens socioambientais da energia eólica são: redução da emissão, pelas usinas 
térmicas, de poluentes atmosféricos; diminuição da necessidade da construção de grandes 
reservatórios; e reduzindo o risco gerado pela sazonalidade hidrológica, à luz da 
complementaridade citada anteriormente... Entre os principais impactos socioambientais negativos 
das usinas eólicas destacam-se os sonoros e os visuais. Outro impacto negativo das centrais eólicas 
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é a possibilidade de interferências eletromagnéticas, que podem causar perturbações nos sistemas 
de comunicação e transmissão de dados (rádio, televisão etc.).” 
(http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/06-energia_eolica(3).pdf) 
 
Segundo a Wikipédia, “em 2010, a produção de energia eólica era responsável por mais de 2,5% 
da eletricidade consumida à escala global, apresentando taxas de crescimento na ordem dos 25% 
por ano. A capacidade de geração de energia eólica no Brasil vem aumentando ano a ano. Em 
2008 era de 341MW, em 2009 passou 606 MW, e em 2010 atingiu o valor de 920MW. O Brasil 
responde por cerca da metade da capacidade instalada na América Latina, mas representa apenas 
0,38% do total mundial... Até 2005 a Alemanha liderava o ranking dos países em produção de 
energia através de fonte eólica, mas em 2008 foi ultrapassada pelos EUA... Desde 2010 a China é o 
maior produtor de energia eólica. Em 2011 o total instalado nesse país ultrapassava os 62.000MW 
(62GW), comparado com os 44.000 instalado até 2010, foi um aumento de 41%... Em alguns 
países, a energia elétrica gerada a partir do vento representa significativa parcela da demanda. Na 
Dinamarca esta representa 28% da produção, 19% em Portugal, 16% na Espanha, 16% na Irlanda 
e 8% na Alemanha. Globalmente, a energia eólica não ultrapassa 2,5% do total gerado por todas 
as fontes, mas com um crescimento anual de 25%. Desde 2011, 83 países usam energia eólica em 
escala comercial... Em 2005 o custo da energia eólica era cerca de um quinto do que custava no 
final dos anos 1990, e essa queda de custos deve continuar com a ascensão da tecnologia de 
produção de grandes aerogeradores.” 
 
A Tabela 46 apresenta a potência instalada nos principais países.  
 

Tabela 46: Potência instalada de energia eólica, mundialmente (final de 2013) 

Lugar 
no Ranking 

País Potência [MW] 

1 China 91,412 

2 Estados 
Unidos 

61,091 

3 Alemanha 34,25 

4 Espanha 22,959 

5 Índia 20,15 

6 Reino Unido 10,531 

7 Itália 8,552 

8 França 8,254 

9 Canadá 7,803 

10 Dinamarca 4,772 

11 Portugal 4,724 

12 Suécia 4,47 

13 Brasil 3.461 

Fonte: Wikipédia 
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Em agosto de 2015, a fonte renovável atingiu a marca de 7 gigawatts de capacidade instalada, 
passando a ter 5% de participação na matriz elétrica brasileira. Devem ser produzidos 23 GW até 
2023 no Brasil, evitando a emissão de 12 milhões de toneladas de CO2 por ano. 
(http://exame.abril.com.br/economia/noticias/o-sopro-da-energia-eolica-no-brasil-em-10-numeros) 
 
A geração de usinas eólicas no país cresceu 114% no 1º semestre de 2015. Rio Grande do Norte foi 
líder na geração eólica, com 651 megawatts médios de energia entregues no período, alta de 142,6 
por cento, seguido pela Bahia, com 406 megawatts médios e pelo Ceará, com 363 megawatts 
médios. 
(http://exame.abril.com.br/economia/noticias/geracao-de-usinas-eolicas-no-pais-cresce-114-no-1o-
semestre) 
 
 

- Energia Solar 
 
Conforme Diamandis e Kotler (2012), “a quantidade de energia solar que atinge nossa atmosfera 
foi calculada como sendo de 174 petawatts (1.740 × 10^17 watts), com variação de 3,5% para 
mais ou para menos. Desse fluxo solar total, cerca de metade atinge a superfície da Terra. Como a 
humanidade consome atualmente cerca de 16 terawatts anuais (em cifras de 2008), existe mais de 5 
mil vezes energia solar atingindo a superfície do planeta do que consumimos num ano. De novo, o 
problema não é de escassez, mas de acessibilidade.” 
 
Diamandis e Kotler (2012) complementam: “os preços da energia solar estão caindo de 5% a 6% 
anualmente e a capacidade está aumentando a uma taxa de 30% ao ano. Portanto, quando os 
críticos observam que a energia solar atualmente representa 1% da nossa energia, trata-se de um 
pensamento linear num mundo exponencial. Se a nossa penetração atual de 1% for expandida com 
um crescimento anual de 30%, estamos a 18 anos de satisfazer 100% de nossas necessidades por 
meio da energia solar.” 
 

- Transportes em geral 
 
Há uma relação entre a logística de um país e o seu crescimento econômico e redução da pobreza. 
Quanto melhor a logística, mais baratos serão serviços de transporte e consequentemente os custos 
de produção. Isto permite melhorar o poder de compra interno e aumentar a competitividade de 
nossos produtos no mercado externo.  
 
Segundo o ranking de logística feito pelo Banco Mundial (com base na percepção dos empresários) 
em 2014, o Brasil está na 65ª posição. Os melhores em ordem são: Alemanha, Holanda, Bélgica, 
Reino Unido, Singapura, Suécia, Noruega, Luxemburgo, EUA, Japão, Irlanda, Canadá, França, 
Suíça e Hong Kong. 
(http://exame.abril.com.br/economia/noticias/15-paises-com-melhor-logistica-no-mundo-e-o-brasil-
em-65o) 
 
Conforme dados apresentados por Frischtak (2008), o Brasil investe menos que países concorrentes 
em termos proporcionais ao PIB (ver Tabela 47). Até a Colômbia e pequenos países da Ásia estão 
nos passando.  
 

Tabela 47: Investimentos em transportes (países selecionados) – em % do PIB 

Brasil 0,53 (2007) 



381 
 

Chile 1,96 (2001) 
China 4,0 (2003) 
Colômbia 0,89 (2001) 
Vietnã 6,0 (2003) 
Tailândia 3,9 (2003) 
Filipinas 1,2 (2003) 
Fonte: Frischtak (2008) 
 
 

- Transportes - ferrovias 
 
Conforme Leitão (2015), “a Alemanha, pelos dados do Banco Mundial, tem 349 mil quilômetros 
quadrados; o Brasil, segundo o IBGE, tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. No final de 
2014, os alemães tinham 45,5 mil quilômetros de ferrovias; e nós, 29,8 mil. O Brasil é 24 vezes 
maior que a Alemanha, e eles têm 60% mais ferrovias que nós. A Índia tem pouco mais de um terço 
do nosso tamanho físico. Os indianos têm 2,9 milhões de quilômetros quadrados de território e 
63,5 mil quilômetros de ferrovias. A China tem 69,5 mil quilômetros de estradas de ferro. O 
Canadá, 64,9 mil. A França também tem mais que nós, 32,6 mil para um território de pouco mais 
de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. A Rússia tem o dobro das estradas de ferro do Brasil. Os 
Estados Unidos têm a maior malha ferroviária do mundo: quase 200 mil quilômetros. Outra 
medida é a da densidade que calcula quantos quilômetros de ferrovias o país tem em relação a mil 
quilômetros quadrados de extensão. Nessa medida, os Estados Unidos são do tamanho da Índia: 
têm 21 quilômetros de ferrovias por mil quilômetros quadrados de extensão do país. A Alemanha 
tem a maior densidade: 130. O Brasil, desse grupo estudado, tem a menor: 3,5. A Associação dos 
Transportes Ferroviários acha que o Brasil deveria ter uma meta de, no mínimo, 57 mil 
quilômetros de ferrovias. Isso é quase dobrar a atual dimensão das estradas em trilhos.” O Brasil é 
o único país com grande extensão e pouca malha ferroviária. As rodovias correspondem a 67% de 
nossa matriz de transportes. As ferrovias, a 18%. 
 

- Transportes – rodovias 
 
Segundo o relatório “Brasil em números” (IBGE 2013 volume 21), “o Brasil se encontra em uma 
posição de inferioridade em relação às principais economias mundiais, com apenas 13% das 
rodovias pavimentadas. Sua malha total é de 1.560 mil km, sendo 1.359 mil km de estradas (vias 
não pavimentadas) e apenas 201,8 mil km de rodovias (vias pavimentadas). Os Estados Unidos, 
por exemplo, um país com características territoriais semelhantes, é servido por 4.370 mil km de 
rodovias pavimentadas, malha 20 vezes maior do que a brasileira. A Índia, mesmo possuindo 38% 
do território brasileiro, dispõe de uma malha rodoviária pavimentada sete vezes maior do que a do 
Brasil... A densidade total da malha viária brasileira é de 183,3 km de vias por mil km2 de área 
territorial; a da malha pavimentada é de 23,7 km de vias pavimentadas por mil km2. A malha 
brasileira, além de não ter dimensão razoável, está concentrada nas Regiões Sudeste (33%) e Sul 
(21%). A Região Sudeste detém 33% da malha pavimentada enquanto que a Região Sul, 22%...  
 
Conforme Constantino (2012), “segundo um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), quase um terço das rodovias sob gestão pública eram consideradas ruins ou 
péssimas em 2011, contra apenas 1% das rodovias com gestão privada na mesma situação. Em 
contrapartida, 86% das rodovias privadas eram consideradas boas ou ótimas, contra somente um 
terço das estatais... O Brasil ainda tem 1,6 milhão de quilômetros de estradas sem asfalto. Dos 165 
mil quilômetros de estradas pavimentadas no país, menos de 15 mil são administrados pela 
iniciativa privada. Eram menos de 10 mil em 2000.” 
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Conforme Bertussi e Ellery Jr. (2012), “essa situação coloca o Brasil numa posição muito ruim em 
relação a outros países. Dados comparativos de 2001... mostraram que o Brasil é o pior país 
latino-americano nesse quesito, ficando atrás de economias como a Bolívia e o Paraguai. A média 
dos países latino-americanos é de aproximadamente 20% de estradas pavimentadas, quase o dobro 
do registrado no Brasil. Países do leste asiático apresentaram taxa média de pavimentação de suas 
rodovias acima de 70% e países industrializados acima de 80%.” 
 

- Uso de TICs - Tecnologias da Informação e Comunicação 
 
Qual é a importância do setor de TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) para a economia 
de um país ?  
 
Segundo o Relatório do Banco Mundial sobre o Desenvolvimento Mundial (já do final da década de 
1990), há uma relação entre indicadores de penetração da informação e telecomunicações com o 
nível de renda de um país. Por exemplo, o número de linhas telefônicas por mil habitantes é 20 
vezes maior nas economias de renda alta do que nas de baixa renda. A relação passa a 100 vezes 
quando se trata de computadores pessoais por mil habitantes. E em termos de usuários da Internet 
por mil habitantes, a relação é de 10.000 para 1. Segundo este relatório, para disseminar o 
conhecimento, “é preciso tirar partido da nova TIC mediante maior concorrência participação do 
setor privado e regulamentação apropriada – e assegurar o acesso aos pobres.” A redução nos custos 
das comunicações torna a economia mais globalizada, e isto aumenta as relações comerciais 
exteriores. Além disto, a infraestrutura sofisticada de transporte e comunicações é atrativo para 
investimentos externos diretos (IED. A importância do comércio exterior e do capital estrangeiro já 
foi discutida em capítulos anteriores.  
(http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/06/20/000020953_200706
20154013/Rendered/PDF/184450PORTUGUE18213141061501PUBLIC1.pdf) 
 
Conforme Castells (2010) a nova Economia é baseada em duas indústrias que produzem para outros 
setores mas também conseguem aplicar suas inovações para si próprias. Elas são: finanças e 
tecnologia da informação (TI). Entre 1995 e 1998, o setor de TI, que representa somente 8% do PIB 
dos EUA, contribuiu com 35% para o crescimento do PIB.  
 
Um dos princípios do Global Innovation Index (2015), capítulo 4 é: “Mantenha baixos os preços de 
importações para bens de capital, especialmente TIC, limitando tarifas e barreiras comerciais... 
TICs são tecnologias de propósito geral que são fundamentos para crescimento da economia 
(responsável por ¼ do crescimento econômico).” 
 
Por outro lado, o Brasil não está tão mal em número de usuários, em relação a outros países. A 
Tabela 48 (com dados da Wikipédia) mostra que o Brasil estava em 5º lugar em 2012 em número de 
usuários de Internet.  
 

Tabela 48: Lista de países por número de usuários de Internet (dados de 2012) 

Posição País ou área  Usuários de Internet Porcentagem da população 
1   China   604,000,000  45.8% 
2  Índia   302,000,000  25% 
3   Estados Unidos 254,295,536  81% 
4   Japão   100,684,474  79.1% 
5   Brasil   99,357,737  49.8% 
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6   Rússia   75,926,004  53.3% 
7   Alemanha  68,296,919  84% 
8   Nigéria  55,930,391  32.9% 
9   Reino Unido  54,861,245  87% 
10   França   54,473,474  83% 
11   México  44,173,551  38.4% 
12   Coreia do Sul  41,091,681  84.1% 
13   Indonésia  38,191,873  15.4% 
14   Filipinas  37,602,976  36.2% 
15   Egito   36,881,374  44.1% 
Fonte: Wikipédia  
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GERMES E SAÚDE PÚBLICA x RIQUEZA 
 
Segundo o Relatório da Organização Mundial de Saúde (WHO), 2003, pobreza e má saúde estão 
ligadas. “A má saúde enfraquece o desenvolvimento econômico e os esforços para reduzir a 
pobreza. Para o desenvolvimento econêmico os investimentos em saúde são essenciais e devem ser 
uma componente vital das estratégias nacionais de desenvolvimento. Os melhores resultados 
podem ser conseguidos tendo por alvo a saúde das populações pobres e dos países menos 
desenvolvidos. As doenças e afecções responsáveis pela maior parte das mortes evitáveis em países 
de renda baixa ou média são poucas. Os esforços feitos para aumentar o acesso a intervenções 
existentes contra doenças infecciosas, para abordar a saúde reprodutiva e infantil e para enfrentar 
a má nutrição evitarão milhões de mortes em países pobres e melhorarão a saúde de maneira 
considerável.” 
(http://www.who.int/macrohealth/infocentre/advocacy/en/investir_na_saude_port.pdf) 
 
A saúde é muito importante para o desenvolvimento econômico de uma nação pois melhora o 
capital humano. Não adianta ter pessoas qualificadas se elas faltam ao trabalho por doença, 
cometem falhas e sofrem acidentes, possuem baixa produtividade, se aposentam mais cedo por 
invalidez, etc. Além disto, não adianta ter pessoas que vivem mais se elas não vivem bem, exigindo 
mais atenção e serviços e elevando custos da saúde e previdência. Conforme Kindleberger (1976), 
saúde é investimento em capital humano. 
 
Niall Ferguson (2013b) lembra que uma consequência da peste negra na Idade Média foi aumentar 
a renda per capita europeia, porque os que sobreviveram recebiam salários mais altos, tamanha era a 
escassez da mão de obra. Mas a nossa preocupação está na relação entre melhor saúde e riqueza e 
não pouca saúde gerando riqueza mais concentrada.  
 
David Weil (2015) fez uma boa resenha do livro de Angus Deaton sobre a relação entre saúde e 
riqueza. Deaton queria saber se o crescimento da renda contribuía para uma melhor saúde. Sua 
conclusão foi que não. Ele diz: "salvar vidas em países pobres não é caro, e existem muitos casos de 
grandes melhorias na saúde sem crescimento de renda". A correlação entre saúde e renda é induzida 
pela variação na qualidade das instituições e avanços no conhecimento. A riqueza influencia a 
saúde via melhor nutrição e mais acesso a cuidados médicos, mas há, segundo Deaton, muitas 
melhorias que podem ser feitas sem muito dinheiro. A principal causa pode estar no capital 
humano, ou seja, no uso de conhecimento. Aqui no Brasil temos visto soluções baratas como soro 
caseiro e redes para recém nascidos em incubadoras que melhoram a saúde da população. A melhor 
solução segundo Deaton é um governo que funcione bem como ator.  
 
Por outro lado, Clark (2007) demonstra que não há correlação entre nível de renda e taxa de 
mortalidade, pelo menos na Inglaterra entre 1540 e 1800. Da mesma forma, países com economias 
ricas não garantem melhor qualidade de vida para seus cidadãos, conforme artigo da Business 
Insider (http://www.businessinsider.com/social-progress-index-country-ranking-of-best-quality-of-
life-versus-gdp-2016-6). 
 
Irwin e Bui (2016) citam casos de países pobres com boa saúde e maior expectativa de vida. A 
influência da renda baixa sobre a saúde pode ser amenizada com outros meios. Entre as ações que 
ajudam os pobres nas cidades ricas estão: vacinação e exames preventivos, especialmente em 
unidades localizadas próximas das comunidades mais pobres; hospitais públicos para quem não 
pode pagar; melhores hábitos alimentares e sociais (por exemplo, banir fumo em locais públicos, 
áreas para exercícios). 
 
Acemoglu, Johnson e Robinson (2003) concluíram que as condições de saúde e ambientes de 
doenças são importantes para resultados econômicos. A saúde não afeta a renda diretamente; 
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estudos concluem que efeitos de pouca saúde, baixa expectativa de vida e doenças infecciosas não 
podem explicar as diferenças atuais de renda entre países. A principal causa está nas diferenças 
institucionais (organizações sociais, econômicas e políticas da sociedade). Os fatores apenas afetam 
apenas as instituições. Existem 3 razões pelo menos para que sociedades com pouca saúde sejam 
mais pobres: 
a) menos saúde gera menos produtividade: ficam mais doentes e faltam mais ao trabalho, possuem 
menos energia para o trabalho; 
b) baixa expectativa de vida reduz investimentos em capital humano porque o horizonte é menor; 
c) menos saúde nos primeiros anos de vida reduz o capital humano na infância. 
 
O Relatório da Organização Mundial de Saúde (WHO), 2003, recomenda, para os países de baixa 
renda:  
(http://www.who.int/macrohealth/infocentre/advocacy/en/investir_na_saude_port.pdf) 

1. Aumentar a mobilização de impostos gerais para a saúde – na ordem de 1% do PIB até 2007 
e de 2% do PIB até 2015.  

2. Aumentar o apoio de doadores para financiar o fornecimento de meios de interesse geral. 
Assegurar a pessoas pobres o acesso a serviços essenciais.  

3. Converter as despesas pessoais em planos de pré-pagamento – incluindo programas de 
financiamento comunitário.  

4. Intensificação da iniciativa HIPC, em cobertura do país e extensão da remissão de dívida  
5. Procurar resolver ineficiências existentes na atribuição e utilização dos recursos do governo.  
6. Nova atribuição de gastos públicos de despesas improdutivas para programas do sector 

social visando as pessoas pobres. 
 
Para os países de renda média, o relatório recomenda:  

1. Assegurar o acesso universal a intervenções essenciais graças a financiamento público, com 
transferências fiscais para regiões mais pobres.  

2. Fornecer incentivos para a participação de trabalhadores do setor informal em planos de 
seguro contra riscos.  

3. Melhorar a equidade e eficácia graças a orçamentação, contratos de pagamento e medidas de 
controlo de custos (segundo a experiência de países da OCDE). 

 
Conforme Leitão (2015), “um estudo do New England Journal of Medicine mostra que a 
predisposição genética representa 30% dos fatores determinantes da boa saúde; comportamentos 
saudáveis, outros 40%; boas circunstâncias sociais, 15%; ausência de riscos ambientais, 5%; 
contribuição dos serviços preventivos e médico-hospitalares, apenas 10%.” 
 

- Breve História sobre Germes 
 
A evolução de germes e doenças tem influenciado o caminho da Humanidade e por consequência a 
Economia mundial. Os livros de Jared Diamond (1997), Ujvari (2003 e 2011), Steven Johnson 
(2015) e Cochran e Harpending (2010) trazem capítulos falando desta evolução.  
 
A primeira grande revolução neste sentido foi a invenção da Agricultura. Conforme Cochran e 
Harpending (2010), a Agricultura trouxe mais chances para inovação por troca de conhecimento e por 
competição entre grupos pela sobrevivência, mas também mudou a dieta humana de carne para cereais, 
trazendo novos problemas de saúde. A vivência mais próxima entre pessoas gerou mais acasalamentos e 
uma nova era para a genética humana, conforme aqueles autores.  
 
A Agricultura também acelerou a troca de vírus com animais domesticados, gerando novas doenças para 
humanos mas também o fortalecimento da nossa espécie segundo a teoria darwiniana de sobrevivência 



386 
 

do mais apto. Segundo Jared Diamond (1997), a população humana como um todo está mais 
protegida contra agentes patogênicos.  
 
Conforme Ujvari (2011), “os primeiros agricultores tiveram outros desafios. Criaram condições 
para o surgimento de novas doenças infecciosas humanas. Uma nova história infecciosa iniciou-se 
há cerca de dez mil anos. Surgiriam epidemias de malária transmitidas pela picada de mosquitos. 
Mas qual a relação das plantações com a expansão da malária? O mosquito transmissor da doença 
alimenta-se de sangue, e não de vegetais. De onde teria vindo o parasita da malária? Era muito 
mais cômodo, afinal, alimentar-se daquele que coabitava seu novo domicílio e que criara 
condições favoráveis para sua proliferação. Quanto mais área alagada pela agricultura, melhor 
seria a disseminação de espécies de mosquitos. Quanto maior a quantidade de fonte de alimento, 
sangue humano, melhor seria a sobrevivência e proliferação dos transmissores da malária.” 
 
“Se o desenvolvimento da agricultura foi, portanto, a bonança para nossos micróbios, o 
desenvolvimento das cidades foi ainda mais, pois populações ainda mais aglomeradas infectaram-
se em condições sanitárias ainda piores. Só depois do início do século XX as populações urbanas 
da Europa finalmente se tornaram autossustentáveis: antes disso, a imigração constante de 
camponeses saudáveis da zona rural era necessária para compensar as mortes dos moradores das 
cidades causadas por doenças de multidão. Outra bonança [para os germes] foi o desenvolvimento 
das rotas de comércio mundiais, que na era romana realmente uniram as populações da Europa, da 
Ásia e do norte da África em uma gigantesca base de proliferação de micróbios.” (Diamond, 1997), 
 
Nesta batalha invisível, alguns povos foram beneficiados e outros perderam. Os que mais perderam 
foram os nativos dos novos mundos (América, África e Oceania). Na América, segundo Diamond 
(1997), “escavações arqueológicas e o exame minucioso das descrições deixadas pelos primeiros 
exploradores europeus em nossas costas apontam agora para um número inicial de cerca de 20 
milhões de índios. Para o Novo Mundo como um todo, estima-se que o declínio da população 
indígena no primeiro ou nos dois séculos posteriores à chegada de Colombo tenha sido de 95 por 
cento.” Foi assim que Cortês subjugou os astecas e Pizarro os incas: “o que deu aos espanhóis uma 
vantagem decisiva foi a varíola, que chegou ao México em 1520 com um escravo contaminado 
procedente da Cuba espanhola. A epidemia que veio em seguida matou quase a metade dos 
astecas, incluindo o imperador Cuitláhuac. Os sobreviventes astecas ficaram desmoralizados pela 
doença misteriosa que matava os índios e poupava os espanhóis, como que anunciando a 
invencibilidade dos espanhóis. Em 1618, a população inicial do México, de quase 20 milhões, caíra 
para cerca de 1,6 milhão... Pizarro também foi ajudado por um acaso sinistro quando 
desembarcou na costa do Peru em 1531 com 168 homens para conquistar o império inca de 
milhões. Felizmente para Pizarro e infelizmente para os incas, a varíola havia chegado por terra 
por volta de 1526 e exterminado grande parte da população inca, incluindo o imperador Huayna 
Cápac e seu sucessor... Não há dúvida de que os europeus tinham uma grande vantagem em termos 
de armas, tecnologia e organização política sobre a maioria dos povos não-europeus que 
conquistaram. Mas essa vantagem sozinha não explica inteiramente como, a princípio, tão poucos 
imigrantes europeus conseguiram suplantar tantos nativos das Américas e de outras partes do 
mundo. Isso não teria ocorrido sem o presente sinistro da Europa para os outros continentes: os 
germes que se desenvolvem a partir da prolongada convivência dos eurasianos com os animais 
domésticos.” 
 
Mas por que os vírus dos ameríndios não mataram os espanhóis e foi o contrário ? Segundo Jared 
Diamond (1997), a grande densidade populacional e as rotas de comércio e imigração eram maiores 
na Europa e Ásia, facilitando a migração de germes e assim também tornando as defesas dos seres 
humanos mais fortes contra os germes. Na América, apesar de haver bastante população e rotas, não 
eram tão intensas e com povos tão diferentes, como aconteceu entre Europa e Ásia.  
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Ujvari (2003) faz um detalhado relato da história da Humanidade através da relação com germes. 
Como as doenças influenciaram o caminho da Humanidade ? Estima-se que a peste bubônica matou 
um terço da população europeia na epidemia de 1347—1348. “Como não se conhecia a causa da 
doença, os judeus, clássicos bodes expiatórios, foram acusados de envenenar os poços; centenas 
deles foram mortos.”  
 
O conhecimento adquirido na época do Iluminismo não só ajudou a melhorar a saúde mas também 
modificou os métodos de pesquisa, além de eliminar superstições que geravam discriminações 
como a comentada acima. René Descartes colaborou para o avanço da ciência ao publicar o livro 
“Discurso sobre o método”, em 1637. “Bacon e Descartes contribuíram para a metodologia da 
pesquisa científica, pela qual os trabalhos têm um objetivo que é alcançado após a análise dos 
dados pesquisados; isso fez nascer o experimentalismo... A ascensão dos métodos experimentais, 
com um número cada vez maior de relatos nessa área, deu origem a grupos que reuniam em 
debates filósofos e praticantes de ciências naturais. Foi assim que nasceram a Royal Society de 
Londres, em 1662, e a Académie Royale des Sciences de Paris, em 1666. Enquanto a Académie era 
formada por pessoas que recebiam salário a serviço da Coroa francesa, a Royal Society era 
composta de membros independentes e interessados em pesquisa, e necessitava recrutar associados 
para o seu desenvolvimento. Nascida no Gresham College, a Royal Society insistia em validar as 
contribuições amadoras; para isso, não baseava suas conclusões em debates filosóficos ou 
metafísicos, mas em fatos apresentados pelo método cartesiano de deduzir a veracidade ou não da 
descoberta. Três anos após sua fundação, lançava o primeiro jornal periódico científico da história 
da humanidade, o Philosophical Transactions of the Royal Society. Os trabalhos eram enviados 
pelos ‘repórteres’, cunhando-se esse termo para designar uma forma de apresentação 
regulamentada que contém descrições, propósitos e ilustrações padronizados e detalhados com 
objetividade — protótipo do paper científico dos dias atuais. Um dos principais membros da Royal 
Society foi Robert Boyle, que estipulou as bases de reprodução dos experimentos e denominou de 
‘laboratório’ o local para a realização das experiências... Foi assim que várias descobertas do 
século XVII passaram pelo comitê de aprovação da Royal Society, sendo depois publicadas em seu 
periódico para conhecimento do mundo científico.” 
 
Neste breve relato histórico, é importante falar da criação das vacinas na Inglaterra (apesar que 
protótipos de vacinas existiam na China e Índia muito antes da Europa), do Dr. Snow e da 
descoberta da origem do cólera, de Louis Pasteur e seu método reconhecido como "pasteurização", 
a penicilina descoberta em 1928 por Alexander Fleming, nascido na Escócia em 1881, o simples 
hábito de lavar as mãos sugerido aos médicos pelo médico húngaro Ignaz Semmelweis e a proposta 
de John Leal de se colocar cloro nos reservatórios de água de uma cidade (casos explicados por 
Johnson 2015). 
 
É importante também lembrar que o califado árabe construiu os primeiros hospitais, conforme 
Ferguson (2013b). “O bimaristan fundado em Damasco pelo califa al-Waleed bin Abdel Malek em 
707, concebido para curar em vez de simplesmente abrigar os doentes. Também foi o lar daquela 
que, para alguns, foi a primeira instituição de ensino superior, a Universidade Al-Karaouine, 
fundada em Fez, em 859. Apoiando-se no conhecimento dos gregos e sobretudo no dos indianos, os 
matemáticos muçulmanos instituíram a álgebra.” Ou seja, não bastava vontade mas era preciso ter 
conhecimentos científicos para combater doenças.  
 
Conforme Ujvari (2003), “os primeiros quarenta anos do século XX mostraram o reflexo dos 
avanços científicos do final do século anterior. As descobertas dos micro-organismos como 
causadores dos processos infecciosos e, especialmente, do mecanismo de transmissão das infecções 
por meio de mosquitos, água contaminada, ratos e contato íntimo de pessoa com pessoa levaram à 
adoção de medidas de controle. Iniciou-se a grande atividade da saúde pública nas cidades 
mundiais. Sistemas de esgotos foram desenvolvidos e aperfeiçoados, a água começou a ser tratada 
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com cloração antes de chegar às residências, difundia-se a educação e o esclarecimento da 
população sobre a importância de lavar as mãos, os alimentos eram rigorosamente inspecionados 
e tratados, os mosquitos eram exterminados do meio urbano, os ratos eram perseguidos e 
controlados, os pacientes transmissores de doenças contagiosas eram isolados. Todas essas 
medidas causaram um impacto enorme nas taxas de mortalidade por doenças infecciosas. Sem a 
descoberta de nenhuma droga terapêutica, mas apenas sabendo a causa da transmissão das 
infecções e com as medidas de prevenção, o número de óbitos nos Estados Unidos foi quatro vezes 
menor. Em 1940 morria, de algum processo infeccioso, 0,2% da população americana, bem menos 
que o quase 1% de 1900.” 
 
A imigração e as viagens até hoje facilitam o alastramento de doenças. Não há como evitar a 
migração, mas as doenças podem ser monitoradas e vacinas criadas para diminuir o problema. 
Segundo Ujvari (2003), “enquanto 74 milhões de passageiros em voos internacionais cruzaram as 
fronteiras em 1970, nos primeiros anos da década de 1990 esse número já ultrapassava meio 
bilhão de pessoas; e na última década do século XX, as chegadas de voos internacionais 
aumentaram de 27% para 49%.” 
 
O descobrimento da América fez alastrar os vírus pelo mundo, em todas as direções, com resultados 
catastróficos para os nativos dos novos mundos. Por outro lado, ajudou a disseminar novos 
conhecimentos sobre fármacos. “Os europeus entraram em contato com uma nova vegetação, e 
receberam dos indígenas ensinamentos medicinais sobre muitas plantas”, conforme Ujvari (2003). 
 
A reclusão não parece ser uma boa solução. Segundo Niall Ferguson (2013b), o Japão se fechou 
com sua “política de reclusão estrita (sakoku) do xogunato de Tokugawa após 1640. Todas as 
formas de contato com o mundo externo foram proibidas”. Como consequência desta política, “no 
fim do século XVIII, mais de 28% da dieta dos trabalhadores rurais ingleses consistia de produtos 
de origem animal; seus congêneres japoneses viviam de uma dieta monótona, 95% composta de 
cereais, principalmente arroz... Essa divergência nutricional explica a diferença marcante em 
estatura após 1600.” 
 
É importante também lembrar do trabalho de voluntários e religiosos. Segundo Ujvari (2003), “os 
médicos nas colônias [americanas] eram raros em consequência dos baixos salários. Somente nos 
momentos de calamidade, como na epidemia de varíola de 1722 em São Paulo, é que os órgãos 
municipais remuneravam bem pelo exercício da medicina... Assim, ... padres foram os principais 
divulgadores das plantas, ervas e raízes utilizadas pelos índios no tratamento de doenças... 
[mantendo] um intercâmbio de informações sobre as plantas medicinais nas colônias portuguesas. 
Publicaram, em 1766, uma farmacopeia jesuíta das espécies do Brasil.” 
 
As guerras, por incrível que possa ser esta contradição, também ajudaram no desenvolvimento da 
saúde humana. Para Ferguson (2013b), a primeira guerra mundial foi para a medicina “um grande e 
sinistro laboratório para a ciência médica, produzindo avanços significativos em cirurgia, sem falar 
da psiquiatria. Inventaram-se o enxerto de pele e a irrigação antisséptica de feridas. Ocorreram as 
primeiras tentativas de transfusão de sangue.” Foi durante a 2ª Guerra Mundial que surgiu o DDT 
(Ujvari, 2003). E a penicilina, apesar de ter sido descoberta antes, fez seu desenvolvimento entre 
feridos de guerras. Sem ela, as mortes teriam sido em maior número.  
 
Mas é na natureza que conseguimos as maiores fontes para remédios. Conforme Ujvari (2011), 
“inúmeras espécies de vegetais produzem poderosas substâncias contra bactérias e fungos. Outras 
combatem vírus. Os microrganismos que ousam invadir e se reproduzir nesses vegetais enfrentam 
um arsenal de substâncias anti-microbianas. Os tipos de moléculas são inúmeros e estão presentes 
em diversos vegetais, como em eucaliptos, carvalho, pimenta, cravo, chá, cebola, maçã e feijão. O 
poder de proteção contra a invasão de microrganismos também se estende aos animais. 
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Substâncias poderosas contra bactérias são lançadas por lampreias, peixes cartilaginosos, siris, 
caranguejos, mariscos, camarões, caramujos e lagostas. O ambiente aquático rico em seres 
microscópicos tornaria esses animais vulneráveis às infecções se não fossem seus antibióticos 
patenteados pela evolução. Glândulas na pele dos anfíbios produzem dezenas de substâncias 
antimicrobianas que intimidam a invasão de microrganismos. Fomos buscar nos próprios 
microrganismos as substâncias que nos livrariam de suas infecções. Esses seres microscópicos 
responsáveis pelas epidemias humanas nos forneceram a receita para combatê-los... Um arsenal de 
matérias tóxicas é armazenado nos vegetais. São extratos sem função aos vegetais e que ficam 
acondicionados para emergência contra agressores. Identificamos muitas dessas substâncias e as 
utilizamos como medicamento. Empregamos algumas na prática medicinal como o digital 
(utilizado para insuficiência cardíaca), a morfina e a atropina. A nicotina e a cocaína são 
produzidas pelas plantas como objetivo tóxico aos insetos. Identificamos a piretrina com poder 
tóxico aos insetos e a usamos nas nossas lavouras. O homem inaugurou a agricultura e apresentou 
um banquete às pragas e insetos que visualizaram suas refeições aglutinadas a perder de vista. O 
ser humano convive com pragas nas suas plantações desde o início. Utilizamos modos de combatê-
las, a exemplo dos primeiros agricultores: formigas, cupins e besouros. Tentamos as mesmas 
estratégias desses insetos e dos próprios vegetais. Os sumérios adicionavam enxofre às suas 
lavouras. Piche e graxa também foram utilizados na Antiguidade. Passamos pelo extrato de pepino 
e tabaco.” E já falamos antes sobre o potencial da Floresta Amazônica neste sentido.  
 
Apesar de os germes dos países colonizadores terem permitido estas conquistas, Ferguson (2013b) 
lembra algumas vantagens do imperialismo para os colonizados. Alguns dos beneficiados são países 
africanos. “Acontece que o repertório peculiarmente ameaçador de doenças tropicais na África 
despertou um esforço contínuo por parte dos cientistas e funcionários da saúde no Ocidente que 
não teria existido na ausência do imperialismo... Tudo isso – toda a mission civilisatrice francesa – 
foi ameaçado por um adversário letal – a doença – que tornou grandes extensões de terra da África 
subsaariana praticamente inabitáveis para os europeus... A África e a Ásia haviam se tornado 
laboratórios gigantes para a medicina moderna... Sem melhorias na saúde pública, as ferrovias 
terminariam espalhando doenças, aumentando assim o perigo de epidemias.” E assim os 
colonizadores desenvolveram tecnologias para combater doenças em países colonizados.  
 
Devemos lembrar que David Landes apontou o calor como a principal causa da proliferação de 
formas de vida hostis ao Homem. E as regiões do planeta onde há calor o ano todo seriam as mais 
prejudicadas, entre elas Sudeste Asiático, África e Américas Central e parte da América do Sul. 
Ficando fora Europa e Norte da América e Ásia, de onde saíram os colonizadores.  
 
Para Ferguson (2013b), “o momento da ‘transição da saúde’– quando começaram as melhorias 
contínuas na expectativa de vida – é bem claro. Na Europa Ocidental, ocorreu entre os anos 1770 e 
1890, tendo início na Dinamarca, com a Espanha na retaguarda. Às vésperas da Primeira Guerra 
Mundial, o tifo e o cólera haviam sido efetivamente eliminados da Europa, em consequência de 
melhorias em saneamento e saúde pública, ao passo que a difteria e o tétano foram controlados 
com vacinas... Nos 23 países asiáticos modernos para os quais há informações disponíveis, com 
uma única exceção, a transição da saúde se deu entre os anos 1890 e 1950. Na África, ocorreu 
entre os anos 1920 e 1950, com apenas duas exceções entre os 43 países. Em quase todos os países 
asiáticos e africanos, portanto, a expectativa de vida começou a melhorar.” 
 

- Cidades x saúde 
 
Segundo Clark (2007), no início da Revolução Industrial, a mortalidade era maior nas áreas urbanas 
que na rural. O grande desafio era onde colocar os dejetos de tanta gente reunida. Com o tempo, os 
problemas aumentaram, como os cemitérios a céu aberto no meio de Paris. As reformas urbanas em 
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grandes cidades, como a feita pelo Barão Haussmann em Paris (a pedido de Napoleão III, para 
diminuir a resistência via barricadas e aumentar a visão militar das áreas distantes), entre 1852 e 
1870, e que depois foi copiada por outras grandes cidades como Londres, melhoraram as condições 
de saúde. Em Chicago, conforme Johnson (2015), chegaram a levantar prédios para fazer o 
saneamento correto. Johnson (2015) complementa: “Nós raramente pensamos sobre isso, mas o 
crescimento e a vitalidade das cidades sempre dependeram de nossa capacidade de gerenciar o 
fluxo dos resíduos humanos que se intensifica quando as pessoas se aglomeram. Desde os 
primórdios dos assentamentos humanos, descobrir onde colocar o excremento tem sido tão 
importante quanto descobrir como construir abrigos, praças ou mercados. O problema é mais 
grave nas cidades que passam por um crescimento galopante, como vemos hoje nas favelas e 
cortiços das megacidades.” 
 
Segundo Johnson (2008), nas cidades há mais oportunidades para atendimento em saúde. Por 
exemplo, “dois terços das mulheres que vivem em áreas rurais recebem algum tipo de atendimento 
pré-natal; nas cidades, no entanto, esse número supera os noventa por cento. Nas cidades, 
praticamente oitenta por cento dos partos são feitos em hospitais ou outras instituições médicas, 
em oposição aos trinta e cinco por cento no campo. Por essas razões, à medida que se passa de 
áreas rurais para urbanas, os  índices de mortalidade infantil tendem a despencar. A grande 
maioria dos hospitais mais avançados do mundo se encontra em centros metropolitanos... Na 
maioria das nações do mundo, a vida em uma grande cidade atualmente acarreta o aumento da 
expectativa de vida, não sua diminuição. Graças a intervenções governamentais durante as 
décadas de 1970 e 1980, a qualidade do ar em muitas cidades é tão boa quanto o era durante a 
aurora da industrialização. O sistema de lixo rural seria muitas vezes mais dispendioso que o 
correspondente urbano. Como argumenta o ambientalista Toby Hemenway: ‘Praticamente todos os 
sistemas de serviços – eletricidade, combustível, alimento – seguem a mesma brutal proporção 
matemática. Uma população dispersa demanda mais recursos para servi-la – e interligá-la – do 
que uma concentrada.’ Do ponto de vista mais amplo do ecossistema, caso dez milhões de seres 
humanos busquem compartilhar o ambiente com outras formas de vida, é preferível amontoar todos 
os dez milhões em cento e cinquenta quilômetros quadrados do que espalhá-los ao redor da cidade  
em um espaço dez ou cem vezes maior... Os moradores das cidades gastam menos dinheiro para  
aquecer e refrescar suas casas, têm menos filhos, reciclam seu lixo de forma mais econômica e  
– mais importante – consomem menos energia em sua locomoção diária, graças aos trajetos  
mais curtos e ao transporte público viabilizados pelas grandes densidades urbanas.”  
 
Como já discutido antes em outro capítulo, Geoffrey West estima que, quando a população de uma 
cidade dobra, só é preciso aumentar 15% na infraestrutura desta cidade para atender toda esta gente.  
 
Por outro lado, a vida em grandes concentrações aumenta o perigo das epidemias. Entretanto, o 
conhecimento científico tem ajudado a minimizar tais problemas. Segundo Johnson (2015), “nosso 
crescente conhecimento das rotas microbianas de doenças possibilitou às cidades atingir limites 
máximos de população antes restritos a toda a civilização humana. Até 1800, nenhuma sociedade 
tinha construído e mantido uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. As primeiras cidades 
a romper essa barreira (Londres e Paris, seguidas de perto por Nova York) sofreram intensamente 
com doenças que irrompiam quando muitas pessoas compartilhavam um pequeno número de 
imóveis. Em meados do século XIX, muitos observadores razoáveis da vida urbana se convenceram 
de que as cidades não podiam ser construídas nessa escala, que Londres sofreria um inevitável 
colapso e se reduziria a um tamanho mais gerenciável, como havia acontecido com Roma quase 2 
mil anos antes. Contudo, a resolução dos problemas da água limpa e potável e a remoção confiável 
de resíduos mudaram tudo isso. Cento e cinquenta anos depois de Ellis Chesbrough realizar sua 
primeira grande turnê pelos esgotos da Europa, cidades como Londres e Nova York chegavam a 10 
milhões de habitantes, com uma expectativa de vida e taxas de doenças infecciosas muito mais 
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baixas que suas antecedentes vitorianas.” 
 
O Índice de Progresso Social, apresentado na Tabela 49, avalia: 
- necessidades humanas básicas (nutrição e cuidados médicos básicos, água e saneamento, abrigo, 
segurança pessoal); 
- bem estar (acesso ao conhecimento básico, à informação e comunicação, saúde e qualidade 
ambiental) 
- oportunidades (direitos pessoais, liberdade e escolha, inclusão e tolerância, acesso à educação 
avançada). 
O Brasil está em 47o lugar, bem atrás de Chile e Coreia do Sul, mas ganhando de concorrentes 
como México, Turquia, Rússia e Índia. Na área de necessidades humanas básicas, o Brasil vai bem 
em nutrição, cuidados médicos, saneamento mas está mal em habitação e segurança.  
 
 

Tabela 49: Índice de progresso social 

País Índice de Progresso Social 

Finlândia 90,09  
Canadá 89,49  
Dinamarca 89,39  
Austrália 89,13  
Suíça 88,87  
Suécia 88,80  
Noruega 88,70  
Holanda 88,65  
Reino Unido 88,58  
Nova Zelândia 88,45  
Islândia 88,45  
Irlanda 87,94  
Áustria 86,60  
Japão 86,54  
Alemanha 86,42  
Bélgica 86,19  
Espanha 85,88  
França 84,79  
EUA 84,62  
Chile 82,12 26o lugar 
Coreia do Sul 80,92 27o lugar 
Brasil 71,70 47o lugar 
México 70,02 52o lugar 
Turquia 67,82 59o lugar 
Rússia 64,19 76o lugar 
Índia 53,92 99o lugar 

Fonte: http://www.socialprogressimperative.org/global-index/ 
 
 
 
Em relação aos males causados pela poluição (grande problema da China atual), Miriam Leitão 
(2015) lembra que “a OMS fala em 7 milhões de mortes no mundo por causa da poluição. Em um 
dos estudos feito com vários autores, Saldiva diz que o assunto é muito mal monitorado no Brasil. 
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Segundo ele, apenas 1,7% dos municípios são cobertos por monitoramento do ar; e nas 252 
estações do instituto nem todos os poluentes são acompanhados . A Região Sudeste concentra 78% 
dos municípios monitorados. Em outro estudo, Saldiva e as professoras Evangelina Vormittag e 
Cristina Rodrigues projetam o impacto da má qualidade do ar em São Paulo, de 2012 até 2030, em 
um cenário de queda de 5% da poluição atmosférica. Mesmo melhorando — ao invés de piorar, 
como tem sido a tendência geral —, serão, até 2030, 250 mil mortes e 1 milhão de internações na 
capital paulista, a um gasto de R $ 1,5 bilhão.” 
 
 

- Saneamento  
 
Conforme Diamandis e Kotler (2012), “cálculos de Peter Gleick, do Pacific Institute, estimam que 
135 milhões de pessoas morrerão antes de 2020 por falta de água potável e saneamento 
apropriado. Antes de mais nada, acesso a água limpa significa salvar essas vidas. Mas também 
significa que a África Subsaariana deixará de perder os 5% do Produto Interno Bruto (PIB) 
atualmente desperdiçados com gastos de saúde, perdas de produtividade e faltas ao trabalho 
associados à água suja. Além disso, como a desidratação também reduz a capacidade de absorver 
nutrientes, fornecer água limpa ajuda aos que sofrem de fome e desnutrição. Ainda por cima, todo 
um rol de doenças e vetores de doenças é exterminado do planeta, assim como vários problemas 
ambientais (menos árvores serão derrubadas para ferver água; menos combustíveis fósseis serão 
queimados para purificar a água).” 
 
 
A Tabela 50 compara o saneamento em vários países (pelo percentual da população com acesso ao 
saneamento adequado). Pode-se ver que o Brasil melhorou bastante, mas ainda perde para parceiros 
e concorrentes do Mercosul como Argentina, Uruguai e Chile. Ao longo do tempo, o Brasil esteve 
próximo ao México, mas no novo milênio ficou para trás por pouco. A Índia continua com baixos 
índices. A China melhorou mas ainda está bem longe dos ricos. A Nigéria está diminuindo seu 
percentual. A Rússia está estagnada e já foi ultrapassada pela China (e atrás do Brasil). Já a Turquia 
está melhor que nós. E estamos melhor que a África do Sul. 
 

Tabela 50: Saneamento em outros países (% da população com acesso) 

  1990 2000 2010 2015 
Argentina 87 91,4 94,9 96 
Austrália 100 100 100 100 
Brasil  67 74,7 80,5 83 
Chile  85 91,7 97,7 99  
China  48 58,8 70,8 77 
Dinamarca 100 100 100 100 
França  99 99 99 99 
Alemanha 99 99 99 99  
Índia  17 25,6 35,5 40  
Indonésia 35 47,1 57 61 
Japão  100 100 100 100 
Coreia do Sul 100 100 100 100  
México 66 74,7 82,3 85 
Nigéria 38 34 30,5 29  
Rússia  73 72,5 72,3 72 
África do Sul 51 57,2 63,5 66  
Suécia  99 99 99 99  
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Suíça  100 100 100 100 
Turquia 83 88,1 92,9 95 
Reino Unido 99 99 99 99  
EUA  100 100 100 100  
Uruguai 92 93,5 95,5 96 
Fonte: Banco Mundial 
http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.ACSN?view=chart 
 
 
 

- Gastos com saúde  
 
Segundo o Relatório da Organização Mundial de Saúde (WHO) de 2003o padrão internacional 
recomendado para gastos com saúde é de 0,7% do PIB dos países da OCDE. O Brasil está acima 
deste índice. Segundo o mesmo relatório, as despesas com saúde por pessoa, em 1997 (em US$) 
foram em média: 
Países menos desenvolvidos: 11 
Outros países de renda baixa: 23 
Países em desenvolvimento: entre 93 e 241 
Países de renda alta: 1.907 
(http://www.who.int/macrohealth/infocentre/advocacy/en/investir_na_saude_port.pdf) 
 
A Tabela 51 e o Gráfico 31 apresentam o percentual do PIB gasto com saúde para alguns países 
selecionados. O Brasil não está mal nesta comparação: está pouco abaixo de alguns países ricos 
(Suécia, Alemanha, França e Japão, por exemplo) e está acima de seus principais concorrentes 
(México, Rússia, China, Chile, Argentina e Índia). 

 

Tabela 51: Gastos com saúde como % do PIB - Janeiro de 2014 

EUA 17,9% 
Países baixos: 12% 
França: 11,6% 
Alemanha: 11,1% 
Suécia: 9,4% 
Reino Unido e Japão: 9,3% 
Brasil: 8,9% 
México: 6,4% 
Rússia: 6,2% 
China: 5,2% 
Singapura: 4,6% 
Fonte: Index Mundi 
http://www.indexmundi.com/map/?v=2225&l=pt 
 

Gráfico 31: Gastos com saúde – em % do PIB 
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Fonte: Banco Mundial 
https://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&hl=en&dl=en#!ctype=l&strail
=false&bcs=d&nselm=h&met_y=health_expenditure_of_gdp&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=co
untry&idim=country:ARG:BRA:CAN:CHL:CHN:CUB:DNK:DEU:IND:JPN:RUS:USA&ifdim=c
ountry&hl=en_US&dl=en&ind=false 
 
 
Segundo o ranking da Bloomberg sobre gastos com saúde per capita (dados de 2014), os campeões 
são Noruega, Suíça, EUA, Dinamarca, Austrália, Canadá e Holanda. O Brasil (com média de 1.056 
dólares) está atrás do Chile (1.103 dólares) mas na frente de Turquia, México, Argentina e Rússia. 
(http://www.bloomberg.com/visual-data/best-and-worst/most-efficient-health-care-2014-countries) 
 
Já o Gráfico 32 apresenta o ranking dos países pelo percentual de gastos investidos pelo governo. 
Pode-se ver que Cuba está em primeiro lugar, com mais de 90% dos gastos em saúde feitos pelo 
governo. O Brasil está próximo dos concorrentes e pouco acima da nação mais liberal que é os 
EUA.  
 
 

Gráfico 32: Gastos do Governo com saúde – em % do total de gastos com saúde 
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Fonte: Banco Mundial 
https://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&hl=en&dl=en#!ctype=l&strail
=false&bcs=d&nselm=h&met_y=sh_xpd_publ&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=c
ountry:ARG:BRA:CAN:CHL:CHN:CUB:DNK:DEU:IND:JPN:RUS:USA&ifdim=country&hl=en_
US&dl=en&ind=false 
 
 

Veja o percentual gasto em saúde pelo governo em alguns países, segundo a OMS (dados de 2011). 

Suíça - 21% 
Holanda - 20,6% 
Argentina - 20,4% 
Estados Unidos - 19,8% 
Colômbia - 18,5% 
Alemanha - 18,5% 
Japão - 18,2% 
Noruega - 17,7% 
Chile - 15,1% 
China - 12,5% 
Brasil - 8,7% 
Índia - 8% 
Afeganistão - 3,3% 
Média mundial - 11,7% 
 
Gráfico 33: Gastos com saúde como % do PIB (eixo y) X Médicos por mil habitantes (eixo x)  
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Fonte: Banco Mundial (dados de 2014) 
 
O Gráfico 33 compara vários países na relação entre gastos com saúde (como percentual do PIB) e 
número de médicos (por mil habitantes). O Brasil está na linha de tendência de países ricos mas 
ainda gasta mais que China e México por número de médicos (ou seja, gasta mal). A Rússia 
consegue ter mais médicos gastando menos que o Brasil. Os EUA gastam mais que todos, mas 
estão abaixo de outros países ricos em número de médicos. 
 
Conforme artigo do Ministério do Planejamento brasileiro, de abril de 2015, “o Brasil gasta três 
vezes mais que a China per capita na área de saúde, mas tem indicadores semelhantes de 
mortalidade infantil e expectativa de vida... A taxa de mortalidade infantil e a expectativa de vida 
ao nascer em ambos países são equivalentes, no entanto o desenvolvimento desses indicadores nos 
últimos 12 anos deixa a desejar na China... Enquanto a mortalidade infantil caiu em media 2,8% 
ao ano no Brasil, na China ela caiu 1,8% ao ano. A expectativa de vida, por sua vez, cresceu a uma 
taxa média 0,3% ao ano no Brasil e 0,2% na China. A taxa de vacinação de crianças até dois anos, 
que está diretamente relacionada às despesas e políticas públicas, é de quase 100% no Brasil, 
enquanto na China ela está abaixo dos 90%. Em 1990 ocorria o inverso: na China a imunização de 
crianças abaixo dos 2 anos era praticamente universal e no Brasil 78% das crianças eram 
vacinadas contra sarampo e 86% contra difteria, coqueluche e tétano (tríplice). Os demais 
indicadores (médicos e leitos hospitalares por habitante e acesso a saneamento e água potável) 
apontam também para uma situação atual da saúde melhor no Brasil, sendo que sua evolução 
desde 1990 foi mais favorável na China, com exceção do número de médicos por habitante.” 
(http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento/noticias/comparacao-internacional-de-gastos-
governamentais) 

 
A expectativa de vida no Brasil (ao nascer), segundo o IBGE, no ano de 2014 era de 75,2 anos. O 
Gráfico 34 mostra que o Brasil está atrás dos países ricos neste indicador e ainda perde para Chile, 
Cuba, Argentina e China. Segundo Clark (2007), a expectativa de vida na Inglaterra entre 1540 e 
1800 era de 37 anos. Segundo Ridley (2014), “a expectativa de vida ... era de menos de 40 anos em 
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1800... A expectativa média de vida no país de mais alta expectativa de vida (Suécia, em 1850; 
Nova Zelândia, em 1920; Japão, hoje) continua a subir a uma taxa constante anual de 1/4 de ano.” 
 
 
 

Gráfico 34: Expectativa de vida em alguns países 

 
Fonte: Banco Mundial 
https://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&hl=en&dl=en#!ctype=l&strail
=false&bcs=d&nselm=h&met_y=sh_xpd_publ&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=c
ountry:ARG:BRA:CAN:CHL:CHN:CUB:DNK:DEU:IND:JPN:RUS:USA&ifdim=country&hl=en_
US&dl=en&ind=false 
 
 
A Tabela 52 compara a mortalidade infantil em alguns países (dados de 2014). Pode-se ver que o 
Brasil tem índice pior que países ricos e perde para concorrentes como México, Rússia e China.  
 

Tabela 52: Mortalidade infantil em janeiro de 2014 – países selecionados 

Japão: 2,13 
Noruega: 2,48 
Alemanha: 3,46 
Coreia do Sul: 3,93 
EUA: 6,17 
Rússia: 7,08 
México: 12,58 
China: 14,79 
Brasil: 19,21 
Fonte: Index Mundial 
http://www.indexmundi.com/map/?v=29&l=pt 
 
 
Em número de médicos por habitante, o Brasil também vai mal na comparação com outros países. 
Só estamos melhor que China e Índia (entre os principais concorrentes). Isto pode ser visto na 
Tabela 53 e no Gráfico 35. 
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Tabela 53: Médicos por mil habitantes no mundo, janeiro 2014 – países selecionados 

Rússia: 4,31 
Países baixos: 3,92 
Suécia, 3,8 
Uruguai: 3,74 
Alemanha: 3,69 
Reino Unido, 2,77 
EUA: 2,42 
México: 1,96 
Brasil: 1,76 
China: 1,46 
Índia: 0,65 
Fonte: Index Mundial 
http://www.indexmundi.com/map/?v=2226&l=es 
 
 
 

Gráfico 35: Médicos por mil habitantes 

 
Fonte: Banco Mundial 
https://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&hl=en&dl=en#!ctype=l&strail
=false&bcs=d&nselm=h&met_y=sh_xpd_publ&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=c
ountry:ARG:BRA:CAN:CHL:CHN:CUB:DNK:DEU:IND:JPN:RUS:USA&ifdim=country&hl=en_
US&dl=en&ind=false 
 
 
Em número de leitos por habitante, também nosso índice só supera a Índia, e perdemos para outros 
concorrentes (ver Gráfico 36). 
 

Gráfico 36: Leitos por mil habitantes 
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Fonte: Banco Mundial 
https://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&hl=en&dl=en#!ctype=l&strail
=false&bcs=d&nselm=h&met_y=sh_xpd_publ&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=c
ountry:ARG:BRA:CAN:CHL:CHN:CUB:DNK:DEU:IND:JPN:RUS:USA&ifdim=country&hl=en_
US&dl=en&ind=false 
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A VIOLÊNCIA E O CRIME 
 
Conforme Pinker (2013), “nas mais diversas épocas e lugares, as sociedades mais pacíficas 
também tendem a ser as mais ricas, mais sadias, mais bem-educadas, mais bem governadas, mais 
respeitosas com suas mulheres e mais propensas a se ocupar do comércio.” 
 
A violência é ruim porque afugenta pessoas para outros países (ver casos históricos como na 
Alemanha nazista ou atualmente os refugiados da guerra na Síria). A violência gera custos para o 
governo, porque é preciso gastar mais com hospitais, aposentadorias por invalidez, presídios e 
sustento de presidiários. 
 
A violência também diminui a produtividade do trabalho. E como ela acontece atualmente mais 
com jovens, perde-se a melhor força de trabalho e a forma de sustento de aposentados. 
 
 

- Histórico da Violência no Mundo 
 
Segundo Pinker (2013), “os registros de homicídios são um indicador mais confiável da violência 
do que registros de roubos, estupros ou agressões físicas, e geralmente (mas não sempre) se 
correlacionam com estes últimos.” Por esta razão, a taxa anual de homicídios por 100 mil habitantes 
é utilizada como parâmetro para comparações no tempo e por regiões.  
 
Segundo Pinker (2013), as sociedades de caçadores-coletores, antes das sociedades e cidades, 
tinham taxas de morte entre 0% e 60% com média de 15%. Em sociedades contemporâneas ou 
recentes que vivem principalmente da caça e coleta, situadas nas Américas, Filipinas e Austrália, a 
média das taxas de morte em guerras é de 14%, com variação de 4% a 30%. Clark (2007) lembra 
que muitas sociedades primitivas (babilônios, gregos, romanos e incas), apesar de semelhantes às 
atuais, eram muito mais sangrentas que as nossas atuais. Apesar de eu não ter conseguido 
estatísticas para nossos índios primitivos, antes da chegada dos portugueses, Darcy Ribeiro (1995) 
descreve estes povos como muito belicosos.  
 
A Idade Média foi uma época de muita violência. Segundo Pinker (2013), as taxas de homicídio 
anuais variavam entre 4 a 100 por 100 mil pessoas. E segundo Pinker, “as altas taxas de 
assassinato medievais não podem ser atribuídas à agitação social que se seguiu à Peste Negra por 
volta de 1350, pois muitas das estimativas são anteriores a essa epidemia.” 
 
Dados estatísticos estimados confirmam que a violência declinou após a Revolução Industrial, 
mesmo com as cidades tendo aumentando em população e mantendo condições precárias. Segundo 
Ridley (2014), o assassinato era dez vezes mais comum (em números per capita da população) antes 
da Revolução Industrial na Europa do que é hoje.  
 
Conforme Pinker (2013), no século XIV, a taxa de homicídio anual em Oxford era de mais de 100 a 
cada 100 mil habitantes, enquanto que em Londres (um pouco mais segura) a taxa próxima de 50 a 
cada 100 mil habitantes. Estes são números muito elevados se comparados com os dados atuais 
(como veremos mais adiante). Mas só para se ter uma ideia, a média mundial foi de 0,8 (oito 
décimos de um homicídio) por 100 mil nos anos 1950, e Detroit nos EUA, em sua pior fase 
(durante os anos 1980), tinha uma taxa de apenas 45 a cada 100 mil.  
 
Segundo os estudos de Pinker (2013), houve uma época de descivilização em 1960, com aumento 
de crimes e homicídios. “O revivescimento da violência nos anos 1960 contrariou todas as 
expectativas. Aquela foi uma década de crescimento econômico sem precedentes, quase pleno 



401 
 

emprego, níveis de igualdade econômica que deixaram saudade, progresso racial histórico e 
florescimento de programas sociais do governo, sem falar nos avanços da medicina que 
aumentaram as chances de sobrevivência para pessoas baleadas ou esfaqueadas. Os teóricos 
sociais em 1962 poderiam apostar alto que essas condições propícias levariam a uma era contínua 
de baixa criminalidade. Muitos criminologistas concluíram que o surto de crimes nos anos 1960 
não pode ser explicado pelas variáveis socioeconômicas costumeiras; ele foi causado, em grande 
medida, por uma mudança nas normas culturais.” 
 
E depois, conforme Pinker (2013), houve uma época de recivilização em 1990, com a diminuição 
dos índices de violência. 
 
Os períodos com guerras certamente aumentaram os índices estatísticos. Conforme Pinker (2013), 
“a França no século XIX pelas guerras revolucionárias, napoleônicas e Franco-Prussiana e perdeu 
por ano em média setenta pessoas a cada 100 mil.” 
 
Conforme dados de Pinker (2013) ainda, “o século XX foi atormentado por duas guerras mundiais 
que infligiram a maior parte de seus danos militares a Alemanha, Japão e Rússia/União Soviética, 
e esta última teve também uma guerra civil e outras aventuras militares. Suas taxas anuais de 
mortes chegaram a 144, 27 e 135 por 100 mil respectivamente. Durante o século XX, os Estados 
Unidos ganharam a reputação de país beligerante, lutando em duas guerras mundiais e nas 
Filipinas, Coreia, Vietnã e Iraque. Mas o custo anual em vidas americanas foi ainda menor que os 
de outras grandes potências do século: aproximadamente 3,7 por 100 mil.” 
 
“O número de guerras europeias é estarrecedor. Brecke compilou uma lista anterior a seu 
Catálogo de Conflitos na qual ele enumera 1148 conflitos no período de 900 a 1400; o catálogo 
propriamente dito lista outros 1166 de 1400 até o presente. Há aproximadamente dois novos 
conflitos por ano no decorrer de 1100 anos... Mas no século XX a taxa anual de homicídios de 
todos os países da Europa Ocidental havia caído para uma estreita faixa em um por 100 mil.” 
(Pinker, 2013) 
 
Embora o século XX tenha tido mais mortes violentas do que os séculos anteriores, ele também teve 
mais pessoas. Conforme Pinker (2013), a população do planeta em 1950 era 2,5 bilhões de pessoas, 
aproximadamente duas vezes e meia a população de 1800, quatro vezes e meia a de 1600, sete 
vezes a de 1300 e quinze vezes a do ano 1 d.C.  
 
Segundo Pinker (2013), “o lugar mais seguro na história humana, a Europa Ocidental na virada do 
século XXI, teve uma taxa anual de homicídios de um por 100 mil.” 
 
Embora a violência tenha diminuído, certos padrões de homicídio permaneceram constantes. 
Conforme Pinker (2013), “os homens foram responsáveis por aproximadamente 92% das mortes 
(exceto infanticídio), e na casa dos vinte anos foi maior sua probabilidade de matar. Até a alta dos 
anos 1960, as cidades geralmente foram mais seguras do que a zona rural. Mas outros padrões 
mudaram. Nos séculos passados, as classes sociais superior e inferior mostraram taxas de 
homicídios comparáveis. Mas conforme a taxa de homicídios foi caindo, ela declinou bem mais 
abruptamente nas classes superiores do que nas inferiores, uma importante mudança social.” 
 

- Por que a violência mundial diminuiu  
 
Conforme Pinker (2013), conforme a Europa se tornou mais urbana, cosmopolita, comercial, 
industrializada e secular, foi ficando cada vez mais segura. Pelo Tratado de Westfália de 1648, que 
pôs fim às guerras religiosas e estabeleceu um sistema de ordem internacional, a Europa foi dividida 
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em Estados soberanos, cujo prestígio dependia de seus governos, territórios e impérios comerciais, 
tendo como consequência duas situações: as guerras estavam se tornando menos frequentes, porém 
mais destrutivas. Outro fator para o declínio das guerras foi a diminuição do número de unidades 
capazes de lutar entre si. 
 
O processo de colonização, apesar de violento em si, trouxe também uma certa pacificação às 
regiões colonizadas. Pinker (2013) detalha: “ainda que a conquista e o domínio imperial possam 
ser também brutais, eles reduzem a violência endêmica entre os conquistados... Uma das trágicas 
ironias da segunda metade do século XX é que, quando as colônias no mundo em desenvolvimento 
se libertaram do jugo europeu, muitas delas tornaram a descambar para a violência, agora 
intensificada por armas modernas, milícias organizadas e a liberdade dos jovens para desafiar os 
mais velhos da tribo.” 
 
Mais recentemente, a democracia diminuiu a chance de disputas internas e entre países. Conforme 
Pinker (2013), “nos casos em que o membro menos democrático de um par era uma autocracia 
plena, dobrava a chance de esses dois países terem uma briga, em comparação com um par médio 
de países em risco. Quando ambos os países eram plenamente democráticos, a chance de uma 
disputa caía para menos da metade.” 
 
Outro fator, citado por Pinker (2013) vem da teoria de Norbert Elias (1993): “a partir do século XI 
ou XII e amadurecendo nos séculos XVII e XVIII, os europeus passaram a inibir cada vez mais seus 
impulsos, a prever as consequências de suas ações a longo prazo e a levar em consideração os 
pensamentos e sentimentos das outras pessoas. Uma cultura da honra — a prontidão para vingar-
se — deu lugar a uma cultura da dignidade — a prontidão para controlar as emoções. Esses ideais 
originaram-se de instruções explícitas que os árbitros culturais davam aos aristocratas e nobres, 
permitindo que eles se diferenciassem dos vilões e camponeses... As regras acabaram por ser 
copiadas das classes altas pela burguesia, que se empenhava em emular os aristocratas, e dos 
burgueses pelas classes inferiores, finalmente se tornando parte da cultura como um todo.” Além 
disto, houve “a consolidação de um genuíno Leviatã depois de séculos de anarquia na colcha de 
retalhos medieval dos baronatos e feudos europeus. As monarquias centralizadas se fortaleceram, 
puseram os cavaleiros beligerantes sob seu controle e estenderam seus tentáculos para além de 
seus reinos... batalhas por território entre os cavaleiros eram um estorvo para os reis cada vez 
mais poderosos, pois, independentemente de quem prevalecesse, camponeses eram mortos e a 
capacidade produtiva era destruída, e esses elementos, do ponto de vista do rei, seriam mais úteis 
se estivessem provendo suas receitas e exércitos.”  
 
Conforme explicado por Pinker (2013), a teoria de Norbert Elias era que a violência diminui com 
um governo forte (uma espécie de Leviatã). “As autocracias estabelecidas (incluindo muitos 
Estados islâmicos) vigiam de perto seus cidadãos, e os que saem da linha são punidos com certeza 
e severidade. É por isso que os chamamos de ‘Estados policiais’. Não é de surpreender que tendam 
a apresentar baixas taxas de crimes violentos.” 
 
Por outro lado, a democracia não assegura paz. Conforme Pinker (2013), “o criminologista Gary 
LaFree e o sociólogo Orlando Patterson mostraram que a relação entre crime e democratização é 
um U invertido. As democracias estabelecidas são lugares relativamente seguros, assim como as 
autocracias estabelecidas, mas muitas democracias emergentes e semidemocracias (também 
chamadas anocracias) sofrem com crimes violentos e são vulneráveis à guerra civil, e esses dois 
males às vezes se fundem. As regiões do mundo atual mais propensas ao crime são Rússia, África 
subsaariana e partes da América Latina.” Além disto, temos o exemplo dos EUA, uma das 
democracias mais sólidas no mundo, que se destacam nas estatísticas de homicídios e são o país 
com maior número de presidiários.  
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Segundo Pinker (2013), o aumento do comércio também diminuiu as guerras: “a história sugere 
muitos exemplos nos quais a maior liberdade de comércio correlaciona-se com mais paz. O século 
XVIII viu uma calmaria nas guerras e uma ênfase no comércio, quando os alvarás e monopólios 
régios começaram a dar lugar a mercados livres, e a mentalidade protecionista do mercantilismo 
deu lugar à mentalidade do ganho para todos do comércio internacional... A ideia de que o 
intercâmbio de benefícios pode converter uma guerra de soma zero em um lucro recíproco de soma 
positiva foi uma das noções-chave do Iluminismo, recuperada pela biologia moderna como uma 
explicação sobre como evolui a cooperação fora do parentesco. Ela modifica o dilema do pacifista 
ao tornar mais apetitoso o resultado do pacifismo mútuo, com ganhos mútuos de troca... países que 
comerciam entre si são menos inclinados a terçar espadas... Lembremos também que países que são 
mais abertos à economia mundial são mais avessos a hospedar genocídios e guerras civis. Na 
direção oposta, governos que baseiam sua prosperidade nacional em arrancar da terra petróleo, 
minérios e diamantes, em vez de agregar-lhes valor através do comércio e dos negócios, são mais 
sujeitos a tombar em guerras civis.” 
 
Segundo Elias (apud Pinker, 2013), uma causa possível para o aumento da violência foi um 
processo de informalização: “à medida que os países ocidentais tornaram-se mais democráticos, as 
classes altas foram sendo desacreditadas como modelo moral, e as hierarquias de gosto e maneiras 
nivelaram-se. A informalização afetou o modo como as pessoas se vestiam, e elas abandonaram o 
chapéu, as luvas, a gravata e o vestido para adotar os trajes esportivos. Afetou a linguagem, e as 
pessoas começaram a chamar os amigos pelo primeiro nome em vez de ‘senhor’, ‘senhora’ ou 
‘senhorita’. E pôde ser vista em inúmeros outros aspectos nos quais a fala e a conduta tornaram-se 
menos formais, mais espontâneas.” 
 

- Violência e classes sociais 
 
Conforme Pinker (2013), “além do declínio numérico, a mais notável característica da queda de 
homicídios na Europa é a mudança no perfil socioeconômico dessas mortes. Séculos atrás, os ricos 
eram tão violentos quanto os pobres, se não mais... Nos séculos XIV e XV, a estarrecedora parcela 
de 26% dos homens aristocratas morria por violência — aproximadamente a mesma taxa ... para a 
média das tribos pré-letradas. A taxa caiu para a casa de um dígito na virada do século XVIII, e 
hoje, obviamente, está quase zerada... A principal razão dessa correlação atual da violência com a 
situação econômica inferior é que a elite e a classe média recorrem ao sistema jurídico em busca 
de justiça, enquanto a classe inferior apela para o que os estudiosos da violência chamam de 
‘autoajuda’... Alguns ganham a vida em atividades ilegais como o tráfico de drogas, jogo, venda de 
bens roubados e prostituição, por isso não podem processar judicialmente ou chamar a polícia 
para fazer valer seus interesses em disputas de negócios... Em outras palavras, o Processo 
Civilizador histórico não eliminou a violência, mas relegou-a às margens socioeconômicas.” 
 
Conforme Pinker (2013) ainda, nos EUA, “a atual diferença entre negros e brancos nas taxas de 
homicídios nos Estados Unidos é impressionante. Entre 1976 e 2005, a taxa média de homicídios 
para os americanos brancos foi 4,8, enquanto para os americanos negros ficou em 36,9... Os 
brancos sulistas são mais violentos que os brancos nortistas, e os negros sulistas são mais violentos 
que os negros nortistas... Entre os indicadores econômicos, a desigualdade geralmente prediz 
melhor a violência do que o desemprego. Mas o coeficiente de Gini, o clássico índice da 
desigualdade econômica, subiu nos Estados Unidos de 1990 a 2000, enquanto o crime estava 
caindo, e chegou a seu ponto mais baixo em 1968, quando o crime ia às alturas. O problema de 
invocar a desigualdade para explicar as mudanças na violência é que, embora ela se correlacione 
com a violência se compararmos estados e países, não se correlaciona com a violência ao longo do 
tempo em um estado ou país, possivelmente porque a verdadeira causa das diferenças não é a 
desigualdade em si, mas características estáveis como a governança do estado ou a cultura, que 
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afetam tanto a desigualdade como a violência. Por exemplo, em sociedades desiguais, os bairros 
pobres são deixados sem a proteção da polícia, e podem tornar-se zonas de anarquia violenta.” 
 
Segundo o Banco Mundial, o Brasil está próximo do México (que tem 12% de mortes violentas), e 
pior que os países ricos e atrás também de muitos países concorrentes, como se pode ver na Tabela 
54. 
 

Tabela 54: Violência como causa de mortes (% do total) 

Argentina 7  
Brasil  12  
Chile  8   
China  8 
Dinamarca  4 
França  7 
Alemanha  4 
Índia  12   
Indonésia 7  
Japão   7 
Coreia do Sul 13 
México  12 
Rússia   8 
Suécia  5   
Suíça  6  
Turquia  7 
Reino Unido 4   
EUA  6  
Fonte: Banco Mundial 
http://data.worldbank.org/indicator/ 
 
 
A Tabela 55 compara a taxa de homicídios em alguns países. Podemos ver que o Brasil (com índice 
de 32,4 homicídios a cada 100 mil habitantes) está no mesmo nível de África do Sul, acima de 
concorrentes como México, Nigéria e Rússia, bem acima de concorrentes como Chile, Índia e 
Turquia, mas bem longe dos países ricos. O índice brasileiro vem crescendo ao longo do tempo, 
como podemos ver na Erro! Fonte de referência não encontrada., mas no período de 1980 para 
2010 teve um aumento de 259%, com média de crescimento anual de 4,4%. O índice cresceu muito 
a partir da década de 1990, como mostra melhor o Erro! Fonte de referência não encontrada.. 
Para efeitos de comparação, o crescimento populacional neste período foi de 60,3% (de 119 para 
190,7 milhões de habitantes), segundo Waiselfisz (2011). 
 
 
 

Tabela 55: Taxa de homicídios (por 100 mil habitantes) dados de 2012 

Honduras 103,9 

Venezuela 57,6 

África do Sul 35,7 

Brasil 32,4 

México 22 

Iraque 18,6 
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Rússia 13,1 

Nigéria 10,1 

Uruguai 7,9 

Argentina 6 

EUA 5,4 

Cuba 5 

Indonésia 4,7 

Coreia do Norte 4,7 

Chile 4,6 

Índia 4,3 

Turquia 2,7 

Israel 2,1 

Coreia do Sul 2 

Canadá 1,8 

Reino Unido 1,5 

China 1,1 

Austrália 1,1 

Singapura 0,6 

Japão 0,4 
Fonte: WORLD HEALTH STATISTICS 2016 
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/ 
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PRODUTIVIDADE 
 
Segundo Brynjolfsson e Hitt (1998), o sucesso de um negócio está relacionado a entregar mais valor 
para clientes sem aumentar o uso de trabalho, capital ou insumos. A produtividade não resulta de 
trabalhar mais, mas sim trabalhar de maneira mais inteligente, por exemplo, usando novos métodos, 
técnicas e tecnologias. Produtividade significa fazer mais com menos recursos (materiais, pessoas, 
tempo, dinheiro, etc.). Quanto maior for a produtividade de um país, mais produtos e serviços o país 
poderá oferecer e a preços mais baixos. Os fatores que permitem melhorar a produtividade são 
vários: capital financeiro, conhecimento, capital humano, treinamento e qualificação de pessoas, 
métodos, técnicas e ferramentas. Oliveira e De Negri (2014) ainda incluem como fatores para o 
baixo crescimento da produtividade: a baixa taxa de investimento; o reduzido ritmo de progresso 
técnico; os gargalos da infraestrutura; e a estrutura regulatória e institucional (a burocracia). Yueh 
(2015) acredita que reuso e imitação de conhecimento pode ser responsável por 1/3 a 2/3 do 
aumento de produtividade.  
 
Conforme Mussolini e Teles (2010), “o nível de produtividade de uma economia pode ser 
entendido como a maneira com que os insumos (capital e trabalho em geral) são combinados na 
produção. Assim sendo, para uma dada quantidade de insumos, um aumento de produtividade gera 
um aumento no produto. Basicamente, este aumento de produtividade pode dar-se de duas 
maneiras: (i) progresso técnico, o que em termos de uma função de produção seria o deslocamento 
da fronteira tecnológica, ou (ii) aumento da eficiência econômica, o que analogamente, seria a 
aproximação dessa fronteira - supostamente dada pela economia mais eficiente... Podemos pensar 
o componente (ii) de uma maneira diferente. Dados os fatores de produção, o que levaria uma 
economia a produzir abaixo da fronteira tecnológica, ou seja, de forma ineficiente? uma das 
possíveis explicações seria a falta de infraestrutura adequada. Como em geral, este setor possui 
externalidades positivas associadas a um elevado retorno social, a sua subprovisão pode 
comprometer seriamente a produtividade da economia. Basta observar que a oferta insuficiente ou 
de má qualidade de portos, aeroportos ou de rodovias afeta a eficiência do setor privado.” 
 
Somente um aumento na produtividade poderá gerar aumento do PIB. Conforme Cavalcante e De 
Negri (2014), “entre 30% e 50% do crescimento do PIB per capita pode ser creditado, na última 
década, ao aumento das taxas relacionadas ao mercado de trabalho e a variáveis demográficas. 
Maiores taxas de crescimento do PIB per capita somente podem ser alcançadas se houver um 
crescimento representativo da produtividade do trabalho ao longo dos próximos anos, uma vez que 
não se espera uma elevação das variáveis relacionadas ao mercado de trabalho e a variáveis 
demográficas no futuro próximo.” 
 
Yueh (2015) acredita que o aumento na produtividade é responsável por 40% do crescimento do 
PIB de um país. Deste crescimento, de 10 a 20% são atribuídos ao aumento na força de trabalho, 
enquanto que o capital responde pela metade deste crescimento. Entretanto, não significa somente 
acrescentar mais trabalhadores, mas também qualifica-los. Yueh (2015) estima que entre 11 e 15% 
do crescimento da China é devido ao seu capital humano (capital mais trabalho respondem por 60 a 
70% do crescimento do PIB chinês). Além disto, inovações também são importantes. Para Yueh 
(2015), o aumento de produtividade por inovações pode aumentar o PIB de um país de 5 a 14%. 
 
A baixa produtividade força o uso de mais recursos para atingir os mesmos resultados. Se os 
funcionários são menos qualificados, são necessários mais funcionários para fazer a mesma tarefa. 
Em países com alta produtividade, uma mesma pessoa pode fazer o trabalho que N outras fazem em 
países com baixa produtividade. Mesmo pagando um salário mais alto para esta pessoa, ela 
consegue gerar mais resultados (por exemplo, unidades produzidas) e com menos defeitos (com 
mais qualidade), o que acaba reduzindo outros custos e gerando produtos ainda competitivos no 
mercado internacional.  
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Da mesma forma, a falta de técnicas impede uma pessoa de operar corretamente uma máquina, ou 
mesmo organizar uma equipe de funcionários de forma a gerar resultados desejados.  
 
Por exemplo, Clark (2007) lembra que no início do século XX, tanto países pobres quantos ricos 
usavam as mesmas tecnologias em ferrovias e indústrias têxteis, mas utilizavam mais trabalho por 
máquina, o que fazia o custo dos produtos dos países pobres (e com menos produtividade) serem 
maiores, mesmo com salários mais baixos. A causa era o emprego de mais pessoas por máquina, 
mas produzindo o mesmo número de unidades (menor produtividade). A Inglaterra, no apogeu do 
século XIX, pagava melhores salários mas ainda assim conseguia melhores preços no mercado 
internacional porque conseguia maior produtividade; seus funcionários operavam mais máquinas, 
eliminando a desvantagem de salários maiores.  
 
Clark (2007), por outro lado, atribui alguns problemas de produtividade em países em 
desenvolvimento não ao desempenho dos funcionários no trabalho mas sim à gestão, ou seja, a 
problemas de administração dos recursos para alcançar produtividade. A diferença seria que países 
pobres têm gestões menos eficazes. Os gestores ali empregam mais capital e trabalho por unidade. 
Outro problema é que, devido à baixa capacitação de pessoas nos países pobres, os gestores tendem 
a usar mais capital financeiro. Mas o trabalho em países mais pobres é mais barato que o dinheiro.  
 
 

- Comparações de produtividade no mundo 
 
Conforme De Negri e Cavalcante (2014), “a produtividade brasileira representa algo em torno a 
25% a 26% da média da produtividade do trabalho nos países ricos, muito embora, se tomarmos 
apenas os Estados Unidos, essa distância tenha aumentado.... Por outro lado, a produtividade 
brasileira que era, em 1960, cerca de 90% da produtividade dos países da Europa e Ásia Central, 
chegou em 2011 a apenas 43% da observada nesses países. O mesmo movimento ocorreu em 
relação ao Leste da Ásia e Pacífico: a produtividade brasileira é cerca de metade da produtividade 
desses países atualmente, tendo sido mais de 70% em 1960.” 
 
 

Tabela 56: Crescimento médio anual da produtividade entre 2002 e 2012 

Coreia do Sul: 6,7% 
Taiwan: 6% 
Singapura: 4,4% 
EUA: 4,4% 
Japão: 3,1% 
Espanha: 3,1% 
Alemanha: 2,9% 
França: 2,2% 
Austrália: 1,3% 
Canadá: 1,1%  
Itália: 0,8% 
Brasil: 0,6% 
Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,trabalhador-brasileiro-tem-a-menor-produtividade-
entre-12-paises,1638292 
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Tabela 57: Crescimento da produtividade (total de fatores) entre 1990 e 2013 (%) 

Brasil   -0,03 
México  0,35 
Indonésia  0,5 
Coreia do Sul  0,62 
EUA   1,07 
Índia   1,16 
China   3,19 
Fonte: Época Negócios 
http://epocanegocios.globo.com/Mercado/noticia/2015/11/e-hora-de-atacar-produtividade.html 
 
 

A Tabela 56 e a Tabela 57 mostram como a produtividade brasileira tem crescido pouco no novo 
milênio em relação a outros países. Estamos perdendo para concorrentes como México, Índia, 
China, Coreia do Sul e até mesmo Indonésia. Os tigres asiáticos foram os grandes campeões neste 
período (1990 a 2013), com a China na liderança.  
 
A Tabela 58 e a Tabela 59 mostram o índice de crescimento da produtividade em alguns países 
desde 1999 até 2015. Pode-se ver que o Brasil chegou a ter, no período de 2007 a 2013, índice 
melhor que EUA, Japão e Reino Unido. Entretanto, em 2014 e 2015 este índice foi negativo. 
Enquanto isto, nossos concorrentes diretos (Índia, China, México e Turquia) estão com índices 
positivos. China e Indonésia são as grandes campeãs atuais, com índices positivos e altos desde o in 
início do milênio. Desta lista, só estamos melhor que a Rússia.  
 
Ao longo do tempo, perdemos capacidade. Em 1980, um brasileiro tinha produtividade equivalente 
a 40% da de um americano; hoje ela está em 24%. Ou seja, um trabalhador americano produz 
como quatro brasileiros. 
(http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/05/1635927-1-trabalhador-americano-produz-como-
4-brasileiros.shtml) 
 
Em parte por causa desta baixa produtividade, estamos apenas na 57ª posição no ranking mundial 
de competitividade, segundo “The Global Competitiveness Report 2014 – 2015”. Só para lembrar, 
os primeiros colocados do ranking são: Suíça, Singapura, EUA, Finlândia, Alemanha, Japão, Hong 
Kong, Holanda, Reino Unido e Suécia. Estamos à frente de México, Peru, Colômbia, Guatemala, 
Uruguaia, e El Salvador. 
(http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015) 
 
 

Tabela 58: Crescimento da produtividade no trabalho (PIB por hora) – em % 

EUA  Japão  Reino Unido 
1999-2006  2.4  1.8  2.3  
2007-2013  1.1  1.0  0.2  
2013   0.3  1.4  0.3  
2014   0.5  -0.4  0.2  
2015   0.3  0.1  1.0  
Fonte: Conference Board 
https://www.conference-board.org/retrievefile.cfm?filename=Productivity-
Brief_SummaryTables_2016.pdf&type=subsite 
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Tabela 59: Crescimento da produtividade no trabalho (PIB per capita) – em % 

  Brasil Rússia Índia  China  África do Sul México Indonésia Turquia 
1999-2006  -0.3  4.7  3.2  8.9  2.1   1.3  3.2   3.6 
2007-2013  2.0  2.2  7.3  9.3  1.4   -0.3  3.4   0.2 
2013   1.6  1.5  5.1  7.3  -0.8   0.8  3.8   1.3 
2014   -1.3  0.5  5.3  6.9  -0.4   1.9  3.3   1.2 
2015   -4.1  -4.8  5.2  6.6  -2.5   0.1  4.6   1.4 
Fonte: Conference Board 
https://www.conference-board.org/retrievefile.cfm?filename=Productivity-
Brief_SummaryTables_2016.pdf&type=subsite 

 

Sobre a China, Piketty (2014) acredita que este crescimento na produtividade chinesa cessará 
quando o índice alcançar o dos países ricos. “A difusão do conhecimento e das técnicas de produção 
é um processo fundamentalmente equalizador: uma vez que o menos avançado tenha alcançado o 
mais desenvolvido, ele para de crescer com tanta rapidez.” Abramovitz (1986) lembra que o 
processo de catch-up se auto-limita quando o potencial para crescer diminui. O potencial para 
crescimento rápido existe quando o país é atrasado tecnologicamente mas avançado socialmente 
(social capability). A essência deste processo é o fluxo de conhecimento do país líder para os 
seguidores. A capacidade social depende do capital institucional e do capital humano. 
 
Castells e Cardoso (2005) afirma que o crescimento da produtividade está associado a três 
processos:  
a) “geração e difusão de novas tecnologias microelectrônicas/digitais de comunicação e 
informação, com base em investigação científica e inovação tecnológica;  
b) transformação do trabalho, com o crescimento de trabalho altamente qualificado, autônomo, 
capaz de inovar e de se adaptar a mudanças globais constantes e à economia local;  
c) difusão de uma nova forma de organização em torno de redes.” 
 
Estes fatores também ajudaram os EUA. Castells e Cardoso (2005) afirmam que, mesmo com pouca 
assistência social aos trabalhadores, os EUA conseguiram mais que duplicar a taxa de crescimento 
da produtividade no período de 1996-2005 em relação ao período de 1975-1995, com taxas 
semelhantes a Finlândia e Irlanda, que mantiveram o bem estar social.  
 
 

- Qualificação do trabalho 
 
A qualificação e a especialização no trabalho foram importantes na História da Humanidade, como 
já comentamos antes. Começaram junto com a agricultura e se tornaram fatores de riqueza. 
Devemos lembrar a Inglaterra e outros países europeus aliciando especialistas estrangeiros, a 
proibição de emigração de profissionais pela Inglaterra, o modelo catch up dos países asiáticos para 
atrair especialistas para crescimento rápido e também o Império Romano contratando especialistas 
militares. Assim como a tecnologia melhorou ao longo do tempo, assim também foram as 
habilidades humanas, o conhecimento e as tecnologias.  
 
Conforme Cruz (1999), “um terço do crescimento econômico num país como os Estados Unidos 
deriva de tecnologia e de conhecimento... Essa demonstração levou à convicção de que o 
conhecimento é um insumo fundamental, e é o reflexo do fato de que 1 milhão de trabalhadores nos 
Estados Unidos são capazes de gerar mais crescimento do que 1 milhão de trabalhadores em 
outros países com menos tecnologia, menos educação e menos conhecimento. A diferença é o 
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acesso à tecnologia, ao conhecimento. Entretanto é certo que esta vantagem só se realiza quando 
os agentes econômicos a utilizam efetivamente.” 
 
Conforme Clark (2007), as modernas tecnologias de produção, desenvolvidas nos países ricos, 
foram projetadas para serem utilizadas por trabalhadores disciplinados, conscientes e engajados. 
Sem atenção aos trabalhadores, tais tecnologias não podem gerar o resultado esperado. Por isto, em 
países pobres, onde há mais erros de trabalhadores, menos disciplina e engajamento, mesmo quando 
a produção utiliza tecnologias modernas, a produtividade não é a mesma que em países ricos.  
 
Barbosa e Barbosa Filho (2014), “seis países asiáticos, China, Coréia do Sul, Hong Kong, Japão, 
Singapura e Taiwan, conseguiram durante longo período de tempo duplicar o PIB per capita a 
cada 15 anos, ou em períodos mais curtos, com taxas médias de crescimento iguais ou superiores a 
4,7% ao ano. O intervalo de tempo que estes países dobraram a renda per capita não foi o mesmo, 
o menor intervalo foi do Japão com vinte e um anos e o maior aconteceu em Taiwan com trinta e 
oito anos. A última experiência, ainda em curso, é a chinesa que já dura mais de vinte e oito anos... 
Os dados mostram que os países asiáticos conseguiram manter por um intervalo de tempo maior do 
que o Brasil uma taxa de crescimento do PIB per capita que permitia a renda per capita dobrar em 
no máximo quinze anos.” 
 
Apesar de usarmos o termo “milagre”, na verdade, todo este crescimento teve causas bem definidas. 
Conforme Barbosa e Barbosa Filho (2014), “o sucesso destes países não se deve a ocorrência de 
milagres, mas sim a acumulação de capital físico e de capital humano... no período em que a 
economia japonesa dobrou o PIB per capita a cada quinze anos, capital físico e humano 
contribuíram com cerca de 60% do crescimento de 6,3% ao ano.” 
 
Então, o aumento da economia destes países se deve ao aumento da produtividade e qualidade, que 
por sua vez se deve às melhorias na qualificação dos trabalhadores. Barbosa e Barbosa Filho (2014) 
complementam: “a acumulação de capital humano supõe a existência de um sistema educacional 
que além de universal seja capaz de reter os alunos na escola e preparar os mesmos para o 
mercado de trabalho... Os países asiáticos aumentaram nestas quatro décadas a escolaridade 
média de suas populações. Japão, Coréia do Sul e Taiwan já ultrapassaram a França e estão quase 
no nível americano. Singapura e Hong Kong estão próximos do nível francês. O Brasil continua 
atrás da China, em termos de escolaridade média... O milagre brasileiro [durante o governo 
militar] diferente do asiático não teve contribuição do capital humano. As principais fontes do 
crescimento foram o aumento da produtividade total dos fatores, a acumulação de capital físico 
com o aumento da intensidade do capital por trabalhador e o aumento da participação da força de 
trabalho na população.” 
 
Outros países asiáticos também aumentaram PIB a partir de crescimento de produtividade tendo 
como causa o capital humano. Conforme Barbosa e Barbosa Filho (2014), em Taiwan, “o 
crescimento da PTF [produtividade total dos fatores] foi importante entre 1961 e 2003, com a 
produtividade crescendo em ritmo de 1,8% ao ano durante quase quatro décadas. No entanto mais 
surpreendente no caso de Taiwan é a elevada contribuição do capital físico (3,8% a.a.) e do capital 
humano (1,0 % a.a.) no mesmo período.” Já Hong Kong, “inicia o período de forte crescimento 
com o aumento da força de trabalho na população que explica integralmente o crescimento do PIB 
per capita entre 1960 e 1970. Na década de setenta, observa-se aceleração da PTF (2,2%) 
acompanhada de ampliação do capital por trabalhador (1,5%), capital humano (1,0%) e do 
aumento da participação do trabalho na população (1,5%). Na década de oitenta, o desempenho 
da produtividade se mantém elevado assim como a expansão dos fatores de produção, com o 
capital físico contribuindo com 1,8% ao ano para o crescimento. É interessante observar a grande 
importância do investimento em capital humano que contribui entre 1960 e 1990 em quase 1% ao 
ano para a elevação do PIB per capita.” Em Singapura, “os dados mostram que entre 1960 e 1970 
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a maior parte do crescimento decorre de elevações substancias da PTF explicando quase 50% do 
crescimento. Neste período inicial, o crescimento do capital por trabalhador foi de 1,3% 
acompanhado da ampliação do capital humano que contribuiu com um crescimento de 1,2% ao 
ano. O crescimento ganha força na década de setenta quando há maior contribuição do capital por 
trabalhador para o crescimento do produto (2,5% a.a.) e aumento substancial do fator trabalho (a 
razão L/POP cresce 3,2% a.a.). O crescimento da produtividade total dos fatores é razoável 
contribuindo com 1,4% a.a. no período.” No caso da Coreia do Sul, “o crescimento do produto per 
capita na década de sessenta é fruto do crescimento simultâneo do capital por trabalhador (1,8% 
a.a.) e do capital humano (1,5%a.a.). A aceleração do crescimento na década de setenta, com o 
PIB per capita crescendo 6,8% ao ano, decorre do investimento em capital físico (2,8% a.a.), do 
aumento da participação do trabalho na população (1,9% a.a.) e do investimento em capital 
humano (1,2% a.a.). A Coreia do Sul apresenta crescimento ainda mais forte na década de oitenta 
quando o crescimento da produtividade ganha destaque com a mesma contribuindo com 2,8% ao 
ano, pouco menos do que da relação capital/trabalho que possibilita um crescimento de 2,9% ao 
ano. O capital humano contribui com 0,6% ao ano na década e a elevação da razão 
trabalhadores/população (L/POP) com 1,6% ao ano.” E o caso mais significativo, a China, a partir 
de 1984, “passa a dobrar o PIB per capita devido ao forte crescimento da produtividade que, a 
partir da década de oitenta, cresce a taxas médias superiores a 4% ao ano. Este ciclo mostra 
grande expansão da produtividade acompanhada por aumento da relação capital/trabalho (3,3% 
a.a.) com a produtividade sendo a principal fonte de crescimento.” 
 
Conforme Couto (2013), a mão de obra abundante, barata e qualificada na China ajudou no 
crescimento econômico mas também passa a ser um problema para o governo de lá, uma vez que é 
preciso criar muitas oportunidades para absorver esses trabalhadores.  
 

- A Produtividade foi importante para reerguer Alemanha e Japão 
 
O aumento de produtividade foi a causa principal para o rápido crescimento econômico de Japão e 
Alemanha pós-guerra.  
 
Segundo Frieden (2008), “em 1870, a Grã-Bretanha, a Bélgica e a França, juntas, eram 
responsáveis por quase metade da produção industrial do mundo, mas em 1913 esses países mal 
conseguiam produzir 1/5 dela. A produção industrial da Alemanha era maior que a da Grã-
Bretanha; e a produção norte-americana era mais que o dobro da britânica... As fábricas da 
Alemanha e dos Estados Unidos produziam bem mais do que as da Grã-Bretanha, especialmente 
aquelas dos principais setores... A Grã-Bretanha também havia perdido sua supremacia 
tecnológica. Os alemães avançaram de forma significativa no campo da engenharia elétrica e dos 
químicos, e os norte-americanos introduziram métodos revolucionários de produção em massa... Os 
alemães, os norte-americanos e outros que se desenvolveram tarde puderam começar o processo 
com instalações e equipamentos mais modernos [com dinheiro de outros setores como setor 
agrícola e também com capital próprio ou estrangeiro], produzindo o que havia de mais novo em 
fábricas imensas, utilizando tecnologia de ponta. No entanto, o peso da História foi sentido pelo 
setor manufatureiro britânico com suas indústrias mais antigas, fábricas menores e empresas lentas 
demais para alcançar a produção em escala das imensas empresas dos Estados Unidos e do resto 
da Europa continental. A segunda leva de países industrializados utilizou-se do frescor para vencer 
os britânicos no seu próprio jogo industrial.” 
 
Frieden (2008) complementa: “o Japão protagonizou a história mais bem-sucedida. A produção do 
país cresceu oito vezes em apenas 25 anos. O milagre da nação asiática após a guerra começou 
com uma rápida recuperação durante a ocupação norte-americana e se acelerou a partir de 1950 
com a demanda por suprimentos para abastecer as tropas dos Estados Unidos durante a Guerra da 
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Coreia. Os japoneses aprenderam métodos novos, criaram outras indústrias, buscaram mercados 
no exterior e logo se tornaram uma potência do comércio internacional. Os industriais japoneses 
rapidamente passaram a adotar as tecnologias desenvolvidas nos 30 anos anteriores. Recorreram a 
um rol de novos produtos e a uma força de trabalho extremamente barata e bem-treinada. Nas 
décadas de 1950 e 1960, as empresas japonesas utilizaram de 25% a 50% de todo o orçamento 
destinado à pesquisa e ao desenvolvimento para adquirir tecnologia estrangeira. A Sony, por 
exemplo, começou em 1946 como uma oficina de consertos e o seu primeiro produto foi uma 
máquina de cozinhar arroz que não deu certo. Nos anos seguintes, fez cópias baratas de 
gravadores cassetes trazidos pelos norteamericanos que ocuparam o Japão. Em 1953, conseguiu os 
direitos da Western Electric para a produção dos novos transistores que a Bell Labs acabara de 
inventar. A Sony criou seu primeiro rádio transistor – o segundo do mundo – em 1955, e dois anos 
mais tarde levou o ‘rádio de bolso’ aos mercados. Ao mesmo tempo, empresas como a Honda, de 
motocicletas, e a Toyota, de automóveis, abasteciam o mercado japonês com imitações perfeitas 
das técnicas de produção norte-americanas.” 
 
Um dos responsáveis pelo “milagre” japonês foi o professor norte-americano William Edwards 
Deming. Ele prestou consultoria ao Japão no pós-guerra, implantando programas de qualidade total. 
No início, o Japão copiava tudo. Depois, começou a fazer melhor que os países que criavam. Daí 
surgiram metodologias como Just in time, 5s, Lean, Six sigma, e também robôs para serem 
utilizados em fábricas para aumentar a produtividade e qualidade (mais produtos produzidos com 
menos recursos e menos defeitos).  
 
Já a Alemanha teve um grande salto de mão de obra qualificada, contando inclusive com a ajuda de 
imigrantes. Conseguiram dobrar o valor de suas exportações logo após a 2ª guerra, utilizando 
grandes jornadas de trabalho e plena capacidade na indústria. Segundo Judt (2008), “no dia em que 
Hitler morreu, apenas 10% das ferrovias alemãs operavam, e o país estava literalmente paralisado. 
Um ano depois, em junho de 1946, 93% das vias férreas alemãs tinham sido reabertas e oitocentas 
pontes reconstruídas. Em maio de 1945, a produção alemã de carvão mal chegava a um décimo da 
que fora registrada em 1939; um ano depois, a produtividade havia quintuplicado... Um motivo da 
velocidade da recuperação inicial da Alemanha foi que, tão logo as casas dos operários foram 
reconstruídas e as redes de transportes voltaram a operar, a indústria ficou plenamente apta a 
produzir. Na fábrica da Volkswagen, 91% da maquinaria tinham sobrevivido aos bombardeios e aos 
saques do pós-guerra, e já em 1948 a montadora estava equipada para produzir um em cada dois 
carros fabricados na Alemanha Ocidental. A Ford alemã quase não sofreu danos. Graças a 
investimentos efetuados durante a guerra, um terço do equipamento industrial alemão tinha, em 
1945, menos de cinco anos de existência, comparado ao índice de apenas 9% em 1939. E as 
indústrias nas quais a Alemanha mais investira durante a guerra — indústria ótica, química, 
engenharia leve, veículos, metais não-ferrosos — foram, precisamente, aquelas que haveriam de 
servir de base para o crescimento súbito ocorrido na década de 1950.”  
 
Segundo Judt (2008), a razão de tal crescimento se deu aos “esforços dos habitantes, que 
trabalharam com uma determinação impressionante e inusitada para reconstruir o país arrasado.” 
 
Conforme Moniz Bandeira (1994), houve também o mérito do EUA por não ter desmantelado as 
indústrias alemãs. Além disto, jovens da Alemanha Oriental (RFA) e refugiados do leste europeu 
fugindo do comunismo ajudaram a aumentar a mão de obra especializada e barata (sem pressões de 
sindicatos). Também foram importantes para este crescimento a cultura do trabalho, exportações 
com preços baixos, entregas rápidas e prazos longos para pagar, além de aumento de qualidade nos 
produtos. Isto foi possível mesmo com os aliados tendo confiscado as patentes alemãs, as indústrias 
de extração e de guerra e tendo impedido impediu o desenvolvimento de pesquisas (ver artigo do 
Instituto Mises http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1419). 
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- Horas trabalhadas e produtividade 
 
Conforme Ferguson (2011), a produtividade “é a razão principal pela qual a economia dos EUA 
passou à frente da de seus competidores europeus nas duas últimas décadas . Não é que os 
americanos sejam claramente mais produtivos. Não se trata de eficiência. É simplesmente o fato de 
que os americanos trabalham mais. É o fato de que europeus tiram férias mais longas e se 
aposentam mais cedo. É o fato de tantos trabalhadores europeus estarem desempregados ou em 
greve... Em 1950, o produto interno bruto por hora trabalhada nos Estados Unidos era três vezes o 
da Alemanha ; hoje, a produtividade alemã é apenas 23% mais baixa, enquanto a produtividade 
francesa é míseros 2% menor do que a americana. Entre 1973 e 1998, a produtividade dos EUA 
cresceu a uma taxa média anual de apenas 1,5%, enquanto a da França cresceu a 2,4%.” 
 
Ferguson (2013b) complementa: “os europeus, hoje, são os ociosos do mundo. Em média, eles 
trabalham menos que os norte-americanos, e muito menos que os asiáticos. Graças à educação 
prolongada e à aposentadoria precoce, uma parcela cada vez menor dos europeus está disponível 
para o trabalho. Por exemplo, 54% dos belgas e gregos com mais de 15 anos de idade participam 
da força de trabalho, em comparação com 65% dos norte-americanos e 74% dos chineses... Os 
europeus também são mais propensos a entrar em greve. Acima de tudo, graças às jornadas de 
trabalho mais curtas e aos feriados mais longos, os europeus trabalham menos horas. Entre 2000 e 
2009, um empregado norte-americano trabalhou, em média, pouco menos de 1.711 horas por ano... 
Os alemães trabalharam, em média, apenas 1.437 horas – 16% menos... O trabalhador japonês 
continua trabalhando, em média, tanto quanto o norte-americano, ao passo que o sul-coreano 
trabalha 39% mais. Os trabalhadores de Hong Kong e de Singapura também trabalham 
aproximadamente um terço de horas a mais do que os norte-americanos... Os asiáticos trabalham 
muito mais horas por ano que seus pares ocidentais – a média anual de horas trabalhadas varia de 
2.120 em Taiwan a 2.243 na Coreia do Sul.” 
 
Em horas trabalhadas, o Brasil não está tão mal, como se pode ver na Tabela 60. Trabalhamos mais 
que os europeus e estamos no mesmo nível de EUA, Canadá e Japão. Mas perdemos para nossos 
concorrentes Rússia, China, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, México e Turquia. A Tabela 61 mostra 
a evolução das horas trabalhadas pelo brasileiro desde 1950 até 2015. Podemos ver que o número 
baixou de 2.042 horas para 1.711 horas, neste período, uma redução de quase 20%.  
 
 

Tabela 60: Horas anuais trabalhadas por pessoa - países selecionados (dados de 2015) 

Alemanha 1.372 

Austrália 1.813 

Brasil 1.711 

Canadá 1.691 

Chile 1.990 

China 2.200 

Coreia do Sul 2.124 

Dinamarca 1.437 

EUA 1.773 

Finlândia 1.649 

França 1.480 

Hong Kong 2.234 

Índia 2.162 

Indonésia 2.027 

Japão 1.729 
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Malásia 2.268 

México 2.139 

Reino Unido 1.687 

Rússia 1.985 

Singapura 2.263 

Suécia 1.610 

Suíça 1.568 

Turquia 1.832 

Fonte: Conference Board 
https://www.conference-board.org/data/economydatabase/index.cfm?id=27762 
 
 
 

Tabela 61: Horas anuais trabalhadas por pessoa - evolução no Brasil 

1950 2.042 
1960 2.134 
1970 2.145 
1980 1.985 
1990 1.879 
2000 1.826 
2001 1.805 
2002 1.767 
2003 1.782 
2004 1.769 
2005 1.767 
2006 1.772 
2007 1.776 
2008 1.788 
2009 1.731 
2010 1.728 
2011 1.739 
2012 1.723 
2013 1.711 
2014 1.711 
2015 1.711 
Fonte: Conference Board 
https://www.conference-board.org/data/economydatabase/index.cfm?id=27762 
 
 
 

Tabela 62: Produtividade por pessoa empregada em 2014 (em US$, a preços de 2014) 

África do Sul 42.280 

Alemanha 88.195 

Austrália 97.545 

Brasil 28.289 

Canadá 87.438 

Chile 53.977 

China 16.850 

Coreia do Sul 70.602 
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Dinamarca 91.506 

Espanha 86.665 

EUA 117.817 

Finlândia 88.980 

França 95.464 

Hong Kong 108.893 

Índia 14.133 

Indonésia 25.088 

Japão 73.398 

Malásia 56.398 

México 43.677 

Portugal 62.837 

Reino Unido 84.450 

Rússia 48.783 

Singapura 132.928 

Suécia 96.484 

Suíça 96.715 

Turquia 58.635 

Uruguai 44.163 

Fonte: Conference Board 
https://www.conference-board.org/data/economydatabase/index.cfm?id=27762 
 
 
 
Entretanto, vale lembrar que trabalhar mais não significa gerar mais riqueza, pois depende da 
produtividade. É aí, no cruzamento entre horas trabalhadas e produtividade, é que podemos ver o 
quanto o Brasil ainda deve melhorar. Este índice fica melhor evidenciado na Tabela 62, que 
apresenta a produtividade em valores monetários (dólares), ou seja, quanto em média cada pessoa 
consegue gerar de riqueza. Desta lista, o Brasil só ganha de Índia, Indonésia e China.  
 
A Tabela 63 apresenta um comparativo entre a produtividade brasileira e a da Coreia do Sul ao 
longo do tempo, começando em 1950. Podemos ver que na metade do século XX, o brasileiro 
trabalhava mais que o dobro dos coreanos. A partir da década de 1980, os números ficaram 
próximos, isto porque a Coreia continuou num crescente enquanto que a curva brasileira foi um U 
invertido, com um máximo de 27 mil dólares em produtividade no ano de 1980 mas que logo 
começou a cair. Ou seja, os coreanos nos passaram na década de 1980, quando o Brasil estava 
estagnado economicamente (talvez por imitação de seus vizinhos japoneses). Apesar de a 
produtividade brasileira em dólares ter crescido no novo milênio, a taxa foi muito baixa. O ano de 
2015 apresentou crescimento negativo.  
 
 

Tabela 63: Produtividade por pessoa empregada em 2014 (em US$, a preços de 2014) – 
comparação histórica entre Brasil e Coreia do Sul 

País Brasil Coreia do Sul 

1950 9.629 4.153 

1960 13.574 6.466 

1970 18.391 10.618 

1980 27.017 16.750 
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1981 24.792 17.359 

1982 23.656 18.213 

1983 22.594 20.131 

1984 22.980 21.993 

1985 23.092 22.587 

1986 24.268 24.327 

1987 24.219 25.721 

1988 23.355 27.746 

1989 23.632 28.356 

1990 22.095 30.151 

1991 22.270 32.124 

1992 22.134 33.328 

1993 23.025 35.020 

1994 24.129 36.905 

1995 24.891 39.082 

1996 25.977 41.003 

1997 26.434 42.625 

1998 26.583 42.774 

1999 25.295 46.535 

2000 25.606 48.564 

2001 25.755 49.773 

2002 25.453 52.038 

2003 25.314 53.649 

2004 25.481 55.178 

2005 25.519 56.592 

2006 25.863 58.764 

2007 27.013 61.229 

2008 27.962 62.575 

2009 27.750 63.211 

2010 28.682 66.404 

2011 28.885 67.669 

2012 28.568 67.996 

2013 29.078 68.938 

2014 29.157 69.737 

2015 28.289 70.602 

Fonte: Conference Board 
https://www.conference-board.org/data/economydatabase/index.cfm?id=27762 
 
 

- Custo do Trabalho 
 
Conforme Mello e Barbosa Filho (2014), “o Custo Unitário do Trabalho (CUT) no Brasil aumentou 
mais de 80% entre 1995 e 2010 ... (calculou-se o custo unitário do trabalho como a razão entre o 
salário médio real e a produtividade do trabalho média).” 
 
“A baixa produtividade do trabalho colaborou para que o Brasil registrasse, na década, o mais alto 
custo unitário do trabalho (CUT) em dólares reais (descontada a inflação). Esse índice, que 
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representa o custo com o trabalho para produção de um bem, aumentou 9% ao ano entre 2002 e 
2012. O segundo colocado, a Austrália, registrou alta de 5,3% ao ano. Quatro dos 12 países 
comparados tiveram aumento do CUT. No outro extremo, aparecem Taiwan e Estados Unidos, que 
reduziram o CUT em 6,2% e em 5,2%, respectivamente.” 
(http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2015-02/brasil-tem-menor-produtividade-entre-
11-paises-pesquisados) 
 
Segundo os Indicadores da CNI (Confederação Nacional da Indústria): 
- os custos de produção industrial aumentaram 64% de março 2006 a junho 2015; 
- o custo de capital de giro diminuiu 23% no mesmo período; 
- o custo com energia aumentou 82,7% no mesmo período; 
- o custo tributário aumentou 11,5% no mesmo período. 
 
“Como resultado da trajetória ascendente do custo do trabalho e da estagnação da produtividade, 
o custo unitário do trabalho (CUT), que reflete a evolução combinada dessas duas variáveis e é um 
elemento central para a determinação da competitividade do setor produtivo de um país, cresceu 
mais de 300% entre 2002 e 2014... Os custos do trabalho na indústria de transformação no Brasil 
superam os da maioria dos países em desenvolvimento – com os quais a indústria brasileira 
compete diretamente –, embora sejam menores do que os dos países desenvolvidos. Dados 
coletados junto a organismos internacionais revelam que, ao longo do período entre 2002 e 2012, 
os custos do trabalho na indústria de transformação no Brasil, quando expressos em moeda norte-
americana, cresceram de forma acelerada (mais de 250%), refletindo a evolução combinada dos 
custos do trabalho em moeda local e da taxa de câmbio ao longo do período analisado... Os custos 
do trabalho têm uma participação relevante nos custos totais da indústria. De acordo com a 
Pesquisa Industrial Anual (PIA), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), os gastos de pessoal representavam, em 2011, 15,85% dos custos e despesas totais da 
indústria extrativa e 14,40% dos custos totais da indústria de transformação.” (CNI, 2014) 
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TRABALHO, SALÁRIOS E RENDA – OS EMPREGOS 
 
Como visto no capítulo anterior, a Alemanha saiu da crise pós guerra mantendo um alto nível de 
emprego. Ter pessoas empregadas e baixa taxa de desocupação é importante para a economia de um 
país.  
 

- Participação do trabalho (salários) na renda nacional 
 
 
Para efeitos de comparação, temos que o crescimento do PIB americano “já na década de 80/90, 
0,8% era originário do capital, 0,7% do trabalho e 1,0% da tecnologia... A participação do capital 
manteve-se estável (desde 1960) enquanto que trabalho diminuiu de 1,2% para 0,7%” (Cruz, 
1999). 
 
A baixa participação do trabalho no PIB parece ser uma tendência mundial. “A participação da 
renda dos trabalhadores no PIB é cada vez menor na maioria dos países, o que alimenta o risco de 
mal estar social e afeta o consumo, afirmou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) no seu 
novo relatório... Em 16 economias desenvolvidas, a proporção média do trabalho diminuiu de 75% 
da renda nacional em meados dos anos 1970 para 65% nos anos imediatamente anteriores à crise. 
Recuperou-se por pouco tempo, mas caiu novamente após 2009. Em 16 economias em 
desenvolvimento e emergentes, diminuiu de 62% do PIB nos primeiros anos da década de 1990 
para 58% antes da crise. Na China, onde os salários triplicaram ao longo da última década, a 
participação dos trabalhadores na renda nacional diminuiu.” 
(http://extra.globo.com/noticias/economia/cai-participacao-da-renda-do-trabalho-no-pib-dos-paises-
6964081.html) 
 
Mesmo com a queda mundial e o crescimento nos últimos anos, a renda do trabalho brasileiro ainda 
está longe de ser tão importante para a economia do país como é em outros países. Segundo Hallak 
Neto e Saboia (2014), “em um ranking de 34 países da OECD, que inclui também Rússia, Índia e 
África do Sul, o Brasil ficou na 29ª posição, bem distante dos primeiros colocados – Suíça, 
Dinamarca e EUA – cujas participações das remunerações situaram-se em torno de 60% da renda, 
em 2009.” 
 
Conforme Lacerda (1994), a participação dos salários na renda nacional é de aproximadamente 2/3 
nos países desenvolvidos (Alemanha, EUA, França e Japão) e de 50% em algumas nações europeias 
(Portugal, Espanha e Grécia). No Brasil, o índice é menor que 50%. “Isto limita a expansão do 
mercado interno (principalmente de bens de consumo duráveis)”, uma vez que o trabalhador não 
possui renda suficiente para gastos em supérfluos ou para poupança (seus parcos rendimentos ficam 
comprometidos com os custos básicos, como já vimos em capítulo anterior).  
 
A Tabela 64 apresenta a participação da renda do trabalho no PIB de alguns países (dados de 2009). 
Pode-se ver que o Brasil está melhor que alguns concorrentes (México, Chile e Índia) e bem longe 
de países europeus no topo do ranking, mas não estamos tão longe de países bem conhecidos por 
alta produtividade como Japão e Alemanha (na casa dos 51%) e Coreia do Sul (com 46,4%).  A 
Rússia possui um índice de 52,9%, maior que nossos 43,6%.  
 

Tabela 64: Participação da renda no PIB em 2009 (países selecionados) – em % do PIB 

Suíça  60,9 
Dinamarca 58,7 
EUA  56,7 
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Reino Unido 55,5 
Suécia  55 
França  53,6 
Canadá 53,3 
Eslovênia 52,9 
Rússia  52,6 
Finlândia 52,5 
Alemanha 51,9 
Japão  51,8 
Austrália 47,8 
Coreia do Sul 46,4 
África do Sul 44,9 
Brasil  43,6 
Chile  37,7 
México 29,2 
Índia  28,5  
Fonte: Indicadores do IBGE 2013 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv66777.pdf 
 
 
Conforme Frieden (2008), os baixos salários foram importantes nos tigres asiáticos (Coreia do sul, 
Taiwan, Hong Kong e Singapura) “para determinar logo no início sua pretensão de produzir 
manufaturados intensivos em mão de obra, como roupas, calçados e móveis. Como o sucesso 
industrial fez os salários subirem e os tirou desses mercados, os tigres se mobilizaram para se 
beneficiarem das despesas com mão de obra ainda modestas, dos trabalhadores relativamente 
capacitados e da já considerável experiência fabril. Esses países atingiram um nível industrial 
considerado médio e passaram a fabricar eletrônicos domésticos e computadores.” Baixos salários 
são sinônimos de custos baixos, o que melhora a competitividade de produtos no exterior e favorece 
a indústria nacional. Entretanto, como no caso destes países, a renda deve subir com o tempo e os 
ganhos devem vir de maior produtividade ou então de troca por outros mercados, como fizeram os 
tigres.  
 

- Especialização de funções 
 
Não há como todos os países produzirem as mesmas coisas. Já discutimos antes sobre as vantagens 
comparativas. Assim também, desde o surgimento da agricultura, o ser humano está se 
especializando em algumas funções, dividindo o trabalho entre todos.  
 
Na teoria, funções mais especializadas recebem maior salário. Entretanto, os salários também são 
regidos pela lei da oferta e procura. Em Singapura, por exemplo, conforme Guimarães (2015), os 
salários de empregadas domésticas são mais altos porque a demanda por empregadas lá é grande, e 
não há muita gente no país que quer esse tipo de trabalho (as pessoas com maior qualificação 
profissional normalmente escolhem fazer outras coisas). E estas pessoas mais qualificadas recebem 
salários suficientes para poder pagar bem também pelos serviços de uma doméstica. Isto equilibra 
um pouco a igualdade de renda e dá oportunidades dignas a todos.  
 
Conforme De Negri, Salerno e Castro (2005), “as empresas que inovam e diferenciam produtos 
pagam, em média, maiores salários, seguidas pelas empresas especializadas em produtos 
padronizados e pelas firmas que não diferenciam produtos e têm produtividade menor.” 
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Apesar de que existirão vagas para todos os tipos de função, desde a mais braçal até a mais 
intelectual (como criação artística, por exemplo), a verdade é que cada pessoa ou empresa está 
procurando seu nicho e uma melhor posição (incluindo melhor renda). E isto acontece também com 
os países. Como já discutido antes, os EUA claramente optaram por funções intelectuais em 
detrimento de funções mecânicas ou braçais, tendo como consequência sua desindustrialização. As 
funções mais básicas são feitas por imigrantes. No Japão é semelhante, mas com o diferencial dos 
robôs nas fábricas.  
 
Conforme Charles Ferguson (2013b), “as decisões da Apple ... já não são motivadas apenas pelo 
custo da mão de obra. A infraestrutura e as habilidades para fabricar seus produtos não existem 
mais nos Estados Unidos. As faculdades americanas já não produzem um número suficiente de 
pessoas com capacidade para que tais instalações de produção sejam projetadas, construídas e 
operadas nos Estados Unidos. Mas a Apple não precisa que seus produtos sejam fabricados no 
país; na verdade, sua utilização da produção chinesa é fundamental para ter pleno acesso ao 
mercado chinês. E a Apple, como outras empresas de alta tecnologia dos Estados Unidos, hoje 
depende muito menos do mercado americano do que antes. Em 2011 menos de 40% de sua receita, 
e menos de 20% de seu crescimento, vieram da América do Norte... A Apple não se envolve com 
fabricação; seus fornecedores industriais são empresas taiwanesas com sede em Taiwan, mas com 
a maior parte de suas operações e funcionários na China. (Pelo menos a Apple ainda projeta seus 
próprios produtos; muitas empresas americanas de eletrônicos não fazem mais isso.) Essas 
empresas, por sua vez, usam engenheiros e gerentes taiwaneses, trabalho braçal sobretudo chinês 
(suas fábricas são na China) e uma combinação de bens de capital japoneses, alemães, taiwaneses 
e chineses. Para a Apple e outras como ela, essa decisão de terceirizar é absolutamente racional; 
mas suas implicações econômicas e políticas são imensas. A Apple tem cerca de 70 mil 
funcionários em todo o mundo. Apenas uma das fornecedoras industriais taiwanesas-chinesas da 
Apple, a Foxconn, tem 1,3 milhão de funcionários. Embora talvez três quartos deles sejam 
operários relativamente pouco especializados, várias centenas de milhares são engenheiros, 
administradores, contadores e outros profissionais. E mais: o grau de tecnologia das operações da 
Foxconn (e da indústria chinesa em geral) está aumentando com rapidez. Em 2011 a Foxconn 
anunciou que em função de carência de mão de obra e aumento da demanda, estava comprando 
300 mil robôs para suas fábricas chinesas. O processo de selecionar, instalar, programar e manter 
esses robôs exigirá um grande número de funcionários altamente preparados, quase nenhum deles 
americano.” 
 
O problema é que não se pode exportar trabalho especializado, mas somente o produto dele. 
Exportar trabalho é exportar gente, mas a emigração, principalmente de mão de obra qualificada, é 
ruim para um país. Para exportar produtos, é preciso gerar especialização (produtos inovadores, 
melhores ou novos).  Ou então, exportar conhecimento.  
 
Conforme Cruz (1999), em média nos países mais ricos, 0,54% da força de trabalho atua em 
pesquisa e desenvolvimento (P&D). Nos EUA e no Japão, este índice sobre para quase 0,8% da 
força de trabalho. Na Coreia do Sul, o índice é de 0,4%, enquanto que no Brasil é de apenas 0,2%.  
 
No Brasil, segundo Cruz (1999), a maioria da força de trabalho de cientistas e engenheiros está nas 
universidades, enquanto que, nos outros países, a maioria está na indústria. No Brasil, 73% dos 
cientistas e engenheiros trabalham para instituições de ensino superior, como docentes em regime 
de dedicação exclusiva ou tempo integral, enquanto que apenas 11% trabalham para empresas. Ou 
seja, o conhecimento produzido por cientistas e engenheiros não chega até as empresas e, portanto, 
não chega a produtos e mercados. Discutiremos mais este assunto em capítulos futuros, específicos 
sobre investimentos e força de trabalho em P&D e também sobre cooperação entre universidades e 
empresas.  
 



421 
 

- Renda do trabalhador 
 
O Gráfico 37 complementa os dados anteriores apresentando o PIB por pessoa empregada de 1991 
a 2013. Pode-se ver que o Brasil, no início deste período, estava próximo de Coreia, Turquia e 
Chile, mas depois se distanciou (perdendo). China e Índia que estavam bem abaixo de nós 
começaram a subir bastante e devem nos ultrapassar em breve. México estagnou mas ainda acima 
de nós (o mesmo com a Rússia). 
 

Gráfico 37: PIB por pessoa empregada (PPP em US$ constantes em 1990) 

 
Fonte: Banco Mundial 
http://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim
=country:BRA&dl=pt-BR&hl=pt-
BR&q=produto+interno+bruto#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=sl_gdp_pcap_em_
kd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:BRA:CHL:MEX:RUS:TUR:CHN:KO
R:IND&ifdim=region&tstart=-
295822800000&tend=1408244400000&hl=pt_BR&dl=pt_BR&ind=false 
 
 
 
As diferenças salariais seriam decorrentes das diferenças em produtividade e nível de 
conhecimento, formação ou qualificação. Segundo Piketty (2014), há uma teoria que diz que “a 
remuneração de um indivíduo assalariado é igual à sua produtividade marginal, ou seja, à sua 
contribuição individual para a produção da empresa ou do setor governamental em que ele 
trabalha.” Outra teoria é que “essa produtividade depende, antes de tudo, da qualificação do 
indivíduo e das condições de oferta e demanda de qualificações na sociedade considerada... Se a 
oferta de qualificação não progride no mesmo ritmo que as necessidades tecnológicas, então os 
grupos cujas formações não progrediram o bastante acabarão com baixos salários e empregos 
desvalorizados, e a desigualdade do trabalho progredirá na mesma proporção. Para evitar o 
aumento da desigualdade, o sistema educacional deve fornecer formações e qualificações em 
progressão igualmente rápida. E, para reduzir a desigualdade, a oferta de qualificações deve 
progredir ainda mais depressa, sobretudo para os grupos com menos formação... No longo prazo, 
a melhor maneira de reduzir as desigualdades do trabalho, além de aumentar a produtividade 
média da mão de obra e o crescimento global da economia, é sem dúvida investir na formação... 
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Tudo nos leva a pensar que os países escandinavos, caracterizados por desigualdades salariais 
mais moderadas do que outros lugares, devem esse resultado, em grande parte, ao seu sistema de 
formação relativamente igualitário e inclusivo.” 
 
Conforme artigo da HBR, quando a tecnologia progride mais rapidamente que o número de 
estudantes graduados, há uma tendência para aumento de salários para os graduados. 
(https://hbr.org/2015/12/understanding-the-debate-over-inequality-skills-and-the-rise-of-the-
1?utm_campaign=HBR&utm_source=facebook&utm_medium=social) 
 
Wanderly de Almeida (1974) acredita que a escolaridade é o fator mais importante para diferença 
de renda. Conforme estudos de Senna (citado em Coelho e Corseuil, 2002), cada ano adicional de 
educação gera um retorno de 14% na renda. Os estudos de Tannen (também citado em Coelho e 
Corseuil, 2002), “a taxa média de retorno privada à educação é de 13,2%. Investigando estas taxas 
de retorno por ciclos educacionais, esse autor estima que as taxas de retorno para cada ano 
adicional de estudo são de 12,8% e 8,1%, respectivamente, para o 1° e 2° ciclos do ensino básico, 
15,7% para o 2° grau e 23,4% para o ensino superior. Assim, o efeito de um ano adicional de 
estudo no nível superior apresentava o maior impacto sobre os salários.” 
 
Conforme estudos discutidos em Coelho e Corseuil (2002): 
• “O prêmio salarial, associado ao setor de atividade, tende a ser relacionado com o grau de 

desenvolvimento tecnológico do setor; 
• Os salários tendem a ser mais altos nas regiões mais prósperas; 
• O setor público paga salários mais altos que o privado, porém há exceções (que tendem a estar 

concentradas em São Paulo).” 
 
Outro fator que pode influenciar os rendimentos dos trabalhadores é a sindicalização. Os estudos de 
Arbache e Carneiro (apud Coelho e Corseuil, 2002) sobre a relação entre salário e o grau de 
sindicalização do trabalhador concluíram que “os trabalhadores sindicalizados ganhavam, em 1992 
e 1995, cerca de 11% e 7% a mais que os não-sindicalizados, respectivamente.” Isto pode ser 
devido à maior organização dos trabalhadores com sindicatos para negociação de salários.  
 
Segundo artigo da HBR, a negociação de salários depende de forças sociais e políticas. Mas 
melhores salários também diminuem o turnover e aumentam a produtividade e a motivação, 
atraindo melhores candidatos e os mantendo por mais tempo (o turnover pode ser mais caro). 
(https://hbr.org/2015/04/do-ceos-really-have-the-power-to-raise-wages) 
 
Um artigo da The Atlantic lembra que o Walmart aumentou salários em 2015 nos EUA por pressão 
dos sindicatos (para ter um pouco de paz nesta briga). Além disto, o desemprego caiu por lá, o que 
gerou mais vagas, sendo então preciso pagar mais para manter os funcionários.  
(http://www.theatlantic.com/business/archive/2015/02/why-walmart-raised-its-wages/385670/) 
 
Chang (2013) lembra que em muitos países europeus existem leis protecionistas que fazem com que 
alguns trabalhadores recebem ainda salários altos. Por exemplo, “os trabalhadores suecos são 
protegidos da concorrência dos trabalhadores da Índia e de outros países pobres por meio do 
controle da imigração... A remuneração de uma pessoa não é completamente um reflexo do seu 
valor. A maioria das pessoas, tanto nos países pobres quanto nos ricos, só ganha o que ganha 
devido ao controle da imigração. Os serviços que envolvem mão de obra são caros nos países com 
uma renda elevada (a não ser que eles tenham um constante suprimento de imigrantes que aceitam 
receber baixos salários, como os Estados Unidos e a Austrália).” 
 
Por outro lado, Chang (2013) lembra que a produtividade influencia e que os pouco qualificados 
não são o principal problema. “Pensando bem, não existe nenhum motivo pelo qual todos os 
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motoristas de ônibus suecos ou, por sinal, a maior parte da força de trabalho sueca (e a de 
qualquer outro país rico), não poderiam ser substituídos por alguns indianos, chineses ou 
ganenses. A maioria desses estrangeiros ficaria feliz se ganhasse uma fração dos salários pagos 
aos trabalhadores suecos, enquanto todos seriam capazes de executar o trabalho da mesma 
maneira, ou até mesmo com mais competência. Do ponto de vista aritmético, é verdade que são os 
pobres que puxam para baixo a receita global média do país. No entanto, os ricos dos países 
pobres praticamente não se dão conta de que o seu país é pobre não por causa dos pobres, mas por 
causa deles próprios. Voltando ao exemplo do motorista de ônibus, a principal razão pela qual 
Sven [sueco] ganha cinquenta vezes mais do que Ram [indiano] é o fato de que ele compartilha o 
seu mercado de trabalho com outras pessoas que são cinquenta vezes mais produtivas do que os 
seus equivalentes indianos... Em outras palavras, os pobres dos países pobres em geral conseguem 
ficar à altura dos seus equivalentes nos países ricos. São os ricos dos países pobres que não 
conseguem fazer isso. É a sua baixa produtividade relativa que faz com que os seus países sejam 
pobres, de modo que o seu diatribe costumeiro de que os seus países são pobres por causa dos 
pobres é totalmente inapropriado. Em vez de culpar os seus pobres por arrastar o país para baixo, 
os ricos dos países pobres deveriam perguntar a si mesmos por que eles não conseguem puxar para 
cima o resto do seu país como fazem os ricos dos países ricos.” 
 
Piketty (2014) lembra também que “o salário mínimo desempenha um papel essencial na formação 
e na evolução da desigualdade salarial, como mostram as experiências francesa e americana.” Um 
limite mínimo ajuda a melhorar o salário percebido e isto também é devido a uma melhor 
organização dos trabalhadores, seja por regulamentação de profissão ou por negociação entre 
sindicatos (de trabalhadores e de empregadores) ou pressão por leis formais para tanto.  
 

- Desemprego em alguns países  
 
Conforme Leite (2011), “dentre os países industrializados, desde o final do século XX até a crise de 
2008, a União Europeia esteve, em média, com 9% a 10% de desempregados, enquanto os Estados 
Unidos mantinham nível inferior a 8%. Na União Europeia, depois da crise, o desemprego médio 
ficou em 9,5%, com grande variação entre países-membros. A Espanha é fato extremo, com 20%. 
No Brasil, o desemprego médio esteve abaixo de 7,6% até o ano 2000. Subiu fortemente até 2007 e 
chegou a 11%. Voltou a cair em 2008, para estacionar entre 7% e 8% [entretanto subiu 
rapidamente para mais 11,3% em 2016, como vimos na seção anterior].” 
 
O Gráfico 38 mostra a taxa de desemprego no Brasil e nos principais países concorrentes, de 1991 
até o ano de 2013. Se as taxas permaneceram estáveis nos outros países, o Brasil (com 11,3% em 
2016) já tem a maior taxa (antes ganhávamos só de Turquia, e Uruguai). Podemos ver que a taxa 
ainda é alta nos EUA e no mundo (próxima de 6%) e concorrentes como Rússia, México, China e 
Índia estão abaixo da média mundial. Japão e Índia parecem não ter problemas (Índia porque renda 
é baixa; ver subcapítulo anterior) 
 
 

Gráfico 38: Desemprego no Brasil X países concorrentes 
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Fonte: Banco Mundial 
https://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_#!ctype=l&strail=false&bcs=d&
nselm=h&met_y=unemployment&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:USA:BR
A:CHL:MEX:URY:CHN:JPN:TUR:RUS:IND&ifdim=region&tdim=true&hl=pt_BR&dl=pt_BR&i
nd=false 
 
 
Por outro lado, os países europeus (essencialmente assistencialistas, como discutido anteriormente 
no capítulo sobre liberalismo X atuação do governo) possuem taxas preocupantes, como pode ser 
visto no Gráfico 39. Mesmo os mais ricos como Alemanha e Dinamarca estão próximos da média 
mundial. Pior estão Grécia e Espanha.  
 

Gráfico 39: Taxa de desemprego na Europa 

 
Fonte: Banco Mundial 
https://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=z8o7pt6rd5uqa6_&ctype=l&met_y=unemploym
ent_rate&rdim=country_group#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=unemployment_ra
te&fdim_y=seasonality:sa&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country_group&idim=country_group:
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eu:non-
eu&idim=country:de:es:fr:el:nl:dk&ifdim=country_group&hl=pt_BR&dl=pt_BR&ind=false 
 
 
 
O Gráfico 40 mostra a taxa de desemprego na Alemanha, nos últimos anos. Ela esteve alta em 2004 
(perto dos 12%) mas caiu e hoje está num dos índices mais baixos (pouco acima de 6%), mas ainda 
mais alta que a média mundial.  
 

Gráfico 40: Histórico da taxa de desemprego na Alemanha 

 
Fonte: The Economist 
http://www.ipeadata.gov.br/ 
 
 
O Gráfico 41 mostra a taxa de desemprego nos EUA. Após a crise de 2008, ela subiu muito, 
atingindo mais de 10% entre 2009 e 2010, mas voltou a cair e está próxima dos 5%.  
 

Gráfico 41: Histórico da Taxa de Desemprego nos Estados Unidos  
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Fonte: The Economist 
http://www.ipeadata.gov.br/ 
 
 
O Gráfico 42 mostra a taxa de desemprego na França. Pode-se ver que o índice está estável nos 
últimos 15 anos mas num patamar alto (entre 10 e 11%, atualmente).  
 

Gráfico 42: Histórico da Taxa de Desemprego na França  

 
Fonte: The Economist 
http://www.ipeadata.gov.br/ 
 
 
O Gráfico 43 mostra a taxa de desemprego no Reino Unido. A taxa também subiu com a crise de 
2008, como nos EUA, mas voltou a cair depois de 2012, estando atualmente próxima de 5,5%. 
 

Gráfico 43: Histórico da Taxa de Desemprego no Reino Unido  
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Fonte: The Economist 
http://www.ipeadata.gov.br/ 
 
 
O Gráfico 44 mostra uma taxa estável para o desemprego no Japão, caindo levemente nos últimos 
anos (atualmente, próxima de 3%). 
 

Gráfico 44: Histórico da Taxa de Desemprego no Japão  

 
Fonte: The Economist 
http://www.ipeadata.gov.br/ 
 
 

- Desemprego tecnológico ou estrutural 
 
O desemprego estrutural é aquele em que a vaga do trabalhador é substituída por máquinas ou 
processos modernos. Segundo a Wikipédia, “o desemprego causado pelas novas tecnologias, como 
a robótica e a informática, recebe o nome de desemprego estrutural. Ele não é resultado de uma 



428 
 

crise econômica, e sim das novas formas de organização do trabalho e da produção. Tanto os 
países ricos quanto os pobres são afetados pelo desemprego estrutural, um dos graves problemas 
de nossos dias.” 
 
Segundo Ridley (2014), nos Estados Unidos, cerca de 15% dos empregos são destruídos todos os 
anos; e mais ou menos 15% são criados. O problema é que quem perde não é justamente quem 
ocupa as novas vagas. As novas vagas são ocupadas pela força jovem que está entrando no 
mercado.  
 
A população está aumentando e o número de empregos e diferentes profissões acompanha isto, mas 
não necessariamente no mesmo ritmo. Temos um problema de realocar (e principalmente preparar) 
quem está em funções que vão se tornar obsoletas. 
 
E basta ver o percentual de pessoas que trabalhava no setor primário e que vem caindo desde a 
revolução industrial. Houve realocação de empregos da agricultura para indústria e atualmente está 
havendo para serviços, como vimos nos capítulos anteriores.  
 
É natural da nossa evolução e da destruição criativa e da competição liberal, como já diziam Adam 
Smith e Schumpeter. Basalla (1988) e Ziman (2003) acreditam que a evolução das tecnologias é 
algo natural e incontrolável, assim como a evolução dos seres vivos. Estes autores fazem uma 
comparação da evolução da tecnologia com a evolução dos seres vivos sob a luz da teoria do 
evolucionismo de Darwin. Kevin Kelly (2010), no livro “What technology wants”, reafirma que 
este fenômeno é natural, ou seja, não há como barrar a evolução tecnológica.  
 
Além disto, o aumento da produtividade tende a diminuir o número de trabalhadores (ou número de 
horas) em cada tarefa. Segundo Rifkin (1995), entre 1979 e 1992, a produtividade na indústria 
cresceu 35% e força de trabalho reduziu 15%. Há uma estimativa de que, dentro de 30 anos, 2% da 
força de trabalho no mundo todo será suficiente para produzir todos os bens. Teremos fábricas só 
com robôs. E o setor de serviços não vai conseguir absorver toda a mão de obra excedente.  
 
Polla (1995) lembra a Teoria dos Longos Ciclos Econômicos de Kondratieff, com cada ciclo tendo 
50 ou 60 anos. Em cada ciclo, o emprego cresce junto com a tecnologia nas empresas emergentes e 
inovadoras, e diminui nas empresas com tecnologias ultrapassadas. Uma constatação do estudo de 
Polla é que a tecnologia aumenta o nível de emprego no geral mas depois causa eliminação de 
postos de trabalho.  
 
Por outro lado, há quem diga que a tecnologia cria mais empregos que destrói. Um artigo do “The 
Guardian” aponta um estudo da consultoria Deloitte na Inglaterra e País de Gales desde 1871, o 
qual concluiu que a tecnologia está substituindo funções que exigem músculos ou que são 
perigosas. As funções onde os empregos mais cresceram foram: funções de saúde, cuidados do 
corpo e aparência, ensino e educação, trabalhos de escritório e financeiros, e principalmente funções 
em setores com uso intensivo de conhecimento.  
(http://www.theguardian.com/business/2015/aug/17/technology-created-more-jobs-than-destroyed-
140-years-data-census) 
 
E também, como o consumo de artigos de luxo aumentou, também cresceram empregos associados 
a estes (ex. barmen). Polla (1995) lembra que, entre 1950 e 1985 no Japão, houve decréscimo de 
quase 40% da força de trabalho total na indústria de bens de capital, com deslocamento para 
produção de bens de consumo de luxo. O Japão soube lidar bem com esta transição e aproveitou 
para crescer frente aos demais países.  
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O problema está na realocação de quem trabalha com tecnologias ultrapassadas. Mas Rifkin (1995) 
acredita que o ritmo de criação de novos empregos não será o mesmo da extinção dos velhos, o que 
irá gerar grande concentração de trabalhadores em nível mais baixo.  
 
 

- A nova divisão do trabalho  
 
De acordo com uma estimativa da consultoria McKinsey, 60 milhões de empregos industriais em 
escala global deverão ser substituídos por robôs até 2025. De acordo com dados da consultoria 
BCG, hoje apenas 10% das tarefas dentro de uma fábrica podem ser realizadas por um robô. A 
estimativa é que, em 2025, esse percentual suba para 25%. O fato é que robôs geram riqueza. No 
período estudado pela consultoria McKinsey, houve aumento anual de 0,37 ponto percentual no PIB 
do grupo de países analisados. No futuro ainda mais distante, a expectativa é a adoção em larga 
escala de máquinas inteligentes. “Hoje, as pesquisas em robótica dedicam-se a criar robôs capazes 
de aprender novas funções e lidar com situações inesperadas no mundo do trabalho. Com câmeras 
e sensores, o robô Baxter, criado em 2012 pela startup americana Rethink Robotics, é capaz de 
identificar objetos e reconhecer a presença de pessoas. Seu software permite que ele aprenda novas 
funções. Tudo isso a um custo baixíssimo: 25 000 dólares.” 
(http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1088/noticias/nos-e-os-robos) 
 
Lopes (2005) lembra um estudo de um grupo de cientistas sobre o futuro do milênio, cuja conclusão 
foi que “a maioria das pessoas não tem ideia da velocidade dos avanços na ciência e tecnologia. 
Áreas como a nanotecnologia, biotecnologia, inteligência artificial e ciências cognitivas terão 
progressos espetaculares nos próximos vinte e cinco anos. A produtividade de indivíduos e grupos 
dominadores dessas tecnologias será tão rápida que provocará novas interpretações éticas e 
morais. A fronteira dos conhecimentos entre estes grupos e uma maioria de marginalizados será 
tão grande que, enquanto uns estarão lidando com biométrica, cirurgia restaurativa do cérebro e 
dos olhos para aumentar a longevidade, outros continuarão a lutar pela sobrevivência.” 
 
Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee (2011) acreditam que o Homem está perdendo a corrida para a 
máquina, sobrando para nós menos de empregos ou apenas subempregos. Conforme Polla (1995), a 
definição de subemprego, segundo a Conferência Internacional de Estatísticos do Trabalho 
(Genebra, Outubro de 1982) é a seguinte: “pessoas assalariadas ou empregadas por conta própria, 
no exercício de função ou não, que de modo involuntário trabalhem menos que o tempo padrão 
determinado para aquela atividade, e que estejam procurando ou sejam disponíveis para trabalhos 
adicionais durante o período de referência.” 
 
Segundo Brynjolfsson e McAfee (2011), o Homem é o sistema computadorizado mais barato, de 
propósito geral, não linear, e leve que pode ser produzido em massa por trabalho não especializado. 
Complementando esta visão, Robert Reich (1991) apud Polla (1995) classifica o trabalho humano 
em 3 tipos:  
- serviços rotineiros: repetitivos, pouco criativos, processos rígidos, pouca qualificação; 
- serviços pessoais: atendimento, relacionamento entre pessoas; 
- serviços simbólicos: manipular dados, palavras, elementos visuais. 
O trabalho do 1º tipo é o mais fácil de ser automatizado e empregados destas funções certamente 
serão substituídos por máquinas.  
 
Na mesma linha de classificação, Shoshana Zuboff  (1989) estabelece 4 quadrantes para funções 
que pessoas desempenham, relacionando o valor agregado pelo trabalho à facilidade com que este 
mesmo trabalho pode ser feito por máquinas (como representado na Figura 4). Os serviços do 
quadrante “A” (com mais facilidade para empregar máquinas e menor valor agregado) já estão 
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sendo substituídos por máquinas. No quadrante “B” estão funções que devem ser terceirizadas, pois 
há alguém mais especialista e fazendo melhor. As funções do quadrante “C” devem ser melhoradas 
para agregar mais valor, ou então serão também substituídas por máquinas. E as funções do 
quadrante “D” são as mais importantes para a empresa e devem ser utilizadas para capitalização do 
negócio.  
 
 

 

Figura 4: Divisão do trabalho por valor agregado x facilidade para substituir (adaptado de 
Shoshana Zuboff, 1989) 

 
Frank Levy e Richard J. Murnane (2012) pregam que está havendo uma nova divisão do trabalho 
entre máquinas e pessoas. As máquinas não conseguirão (pelo menos em pouco tempo) substituir 
todas as tarefas hoje feitas por humanos. Levy e Murnane (2012) fazem a seguinte classificação 
para as novas funções: 
• Pensamento especialista: funções para resolver problemas onde não há regras estabelecidas ou 

identificadas, tais como diagnóstico de doenças a partir de sinais incomuns, criação de novos 
pratos com novos gostos, problemas mecânicos que computadores não conseguiram resolver; 
não serão automatizadas; 

• Comunicação complexa: funções de interação com humanos para adquirir informações, explicar 
ou persuadir, tais como motivação gerencial de trabalhadores, professores explicando temas 
complexos; não serão automatizadas; 

• Tarefas cognitivas de rotina: funções mentais que podem ser descritas por regras lógicas, tais 
como gerar relatórios financeiros, encontrar padrões em clientes de seguro, avaliar hipotecas; 
estas são tarefas propensas a serem automatizadas; 

• Tarefas rotineiras manuais: funções físicas como instalação de equipamentos ou embalagem de 
pacotes; poderão ser feitas por robôs; 

• Tarefas manuais não rotineiras: funções físicas que não podem ser descritas por regras Se-Então 
pois requerem reconhecimento ótico ou controle refinado de músculos, tais como dirigir 
caminhões, colocar pedras em anéis e joias; acredita-se que computadores não farão tais 
atividades melhor que humanos e portanto não seriam utilizados.  

 
 
Um artigo da HBR (de dezembro de 2105) cita um estudo que concluiu que 47% das ocupações nos 
EUA serão automatizadas dentro de 20 anos. Além disto, de 10 a 15% das funções gerenciais e 
executivas poderão também ser automatizadas por adaptação da tecnologia.  
(https://hbr.org/2015/12/how-many-of-your-daily-tasks-could-be-
automated?utm_campaign=HBR&utm_source=facebook&utm_medium=social) 
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Moraes (2015) cita Charles Eliot, reitor de Harvard entre 1869 e 1909: “[...] a sociedade 
democrática [...] é dividida em camadas. Essas camadas são quatro em número e de espessura 
muito diferente. A camada superior é muito fina; trata-se da classe dirigente, líder, guia – os 
descobridores intelectuais, os inventores, os organizadores e os administradores e seus assistentes 
diretos. Em seguida, vem uma classe absolutamente indispensável e muito mais numerosa, ou seja, 
os trabalhadores manuais altamente treinados, isto é, os homens que obtêm o seu sustento pelo 
trabalho manual especializado. Podemos esperar que o seu trabalho manual se tornará cada vez 
mais do tipo artístico; podemos esperar que venha a ser uma espécie de trabalho manual braçal em 
que as atividades agradáveis do sistema nervoso influam cada vez mais. Vemos claramente que 
esta camada está se tornando mais ampla, na medida em que as máquinas e a força mecânica 
invadem velhas indústrias que anteriormente dependiam da energia muscular humana ou animal. A 
próxima camada, indispensável e espessa, é a classe comercial, a camada que é empregada na 
compra, venda e distribuição. Por último, há a espessa camada fundamental engajada no trabalho 
doméstico, na agricultura, na mineração, nas pedreiras e no trabalho das florestas. Esta camada é 
constantemente diluída através da absorção de alguns dos seus membros na segunda ou terceira 
camada; mas continua a ser numerosa e, como regra, é comparativamente negligenciada pelas 
autoridades escolares. Essas quatro camadas são indispensáveis para o progresso da sociedade 
democrática moderna, assim como de todas as formas mais antigas de organização industrial e 
política; e nossos sistemas de ensino devem ser reorganizados de modo que sirvam a todas as 
quatro camadas sociais ou conjuntos de trabalhadores e os sirvam com inteligência e com aguda 
apreciação das várias finalidades em vista.”  
 
Por esta razão, Moraes (2015) lembra que, nos EUA, há um sistema educacional que procura 
abranger diferentes níveis de especialização, por exemplo considerando níveis hierárquicos de 
profissões, tais como proposto por Koos (1924 apud Moraes 2015):  
• PROFISSÃO: uma ocupação para a qual o treinamento deve ser aquele fornecido por uma 

instituição cuja admissão demande, pelo menos, graduação de uma escola secundária 
credenciada, oferecendo um curso de graduação de não menos de quatro anos de extensão e que 
culmine em um diploma adequado e reconhecido; 

• SEMIPROFISSÃO: uma ocupação para cujo ingresso se deve preparar com um curso de 
treinamento de aproximadamente dois anos de extensão, com educação secundária ou 
equivalente como pré-requisito; 

• OFÍCIOS OU OCUPAÇÕES ADMINISTRATIVAS: ocupações para cujo ingresso se requer 
treinamento em escola secundária pública ou privada, escola profissionalizante, escola de 
comércio ou outra instituição que pressuponha conhecimento das matérias da escola comum e 
forneça educação de nível inferior ao de graduação.  

 
Tarefas que envolvem decisões complexas ou em contextos complexos serão mais valorizadas. A 
razão, segundo Brynjolfsson e McAfee (2011), é que uma boa decisão de um executivo repercute 
por toda a rede, aumentando a importância desta decisão.  
 
Brynjolfsson e McAfee (2011) acreditam que o futuro será uma combinação ótima entre máquinas e 
pessoas. Por exemplo, eles citam experimentos com o jogo de Xadrez, onde o melhor desempenho 
resultou de uma combinação “humano + máquina + processo”. 
 
Clark (2007) afirma que há algumas funções humanas difíceis de substituir por máquinas: 
reconhecimento de objetos e manipulação deles no espaço, e a mais importante, interação com 
pessoas. Temos habilidades sociais que nos permitem compreender em parte o que outras pessoas 
estão sentindo (empatia) ou até mesmo pensando. Alex Pentland (2014) tem estudado isto há anos. 
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Alguns de seus trabalhos demonstram como capturar com tecnologia sinais honestos de outras 
pessoas (Pentland, 2008; Lepri et al., 2009). 
 
A nova divisão do trabalho também afetará a renda do trabalhador. A expectativa é que o trabalho 
intelectual seja mais bem pago, ao contrário do trabalho braçal, com menor remuneração. Isto não é 
novidade na história humana. Landes (1998) lembra que, no século XIII, empresários contratavam 
pessoas humildes para fazer tarefas mais tediosas que exigiam menos habilidades, com salários 
mais baixos. Brynjolfsson e McAfee (2011) concluíram que o PIB americano está aumentando mas 
a renda média por residência está estagnada (pelo menos, com dados de 1975 a 2008). Isto 
demonstra a atual concentração de renda, onde o trabalhador médio está perdendo a corrida contra a 
máquina. Mas máquinas não consomem. E também está havendo uma mudança da renda do 
trabalho para o capital. O pior disto tudo é que capitalistas gastam menos que trabalhadores.  
 

- Propostas de soluções 
 
O desemprego tecnológico não é culpa do governo, mas as consequências negativas podem ser 
amenizadas pelo governo com políticas de reinserção e requalificação. Além de fomentar a criação 
de criar mais empregos em novas funções, é preciso planejar a transição, realocando e retreinando 
pessoas em empregos que irão ficar obsoletos. 
 
Segundo artigo da revista Exame, os funcionários com baixa e média qualificação tendem a perder 
o emprego ou ser realocados para uma posição com remuneração pior. Os funcionários melhor 
qualificados são os que conseguem melhores vantagens com a introdução de novas tecnologias. 
(http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1088/noticias/nos-e-os-robos) 
 
Rifkin (1995) comenta que, nos EUA, há políticas de retreinar quem perdeu emprego, mas a notícia 
ruim é que somente 20% conseguem um novo emprego e com salários 80% menores 
 
Guimarães (2015) acredita que o desemprego tecnológico é natural em períodos de transição: “O 
ponto aqui é que a mobilidade no mercado de trabalho é um ingrediente importante para o 
progresso tecnológico e o desenvolvimento. Não queremos que a sociedade fabrique tantas 
máquinas de escrever como produzia há 30 anos. É importante que as pessoas mudem de atividade. 
Contudo, com frequência, períodos de desemprego fazem parte desse processo de mudança.” 
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EDUCAÇÃO E TREINAMENTO 
 
Qual a importância da educação para a riqueza de um país ? 
 
Claudio de Moura Castro (2009) afirma que a “ciência está destinada a desempenhar um papel 
cada vez mais preponderante na produção industrial. E as nações que deixarem de entender essa 
lição hão inevitavelmente de ser relegadas à posição de nações escravas: cortadoras de lenha e 
carregadoras de água para os povos mais esclarecidos... Como nos mostram as comparações 
internacionais dos testes de rendimento escolar, podemos ver que o ensino de ciência de qualidade 
não é um capricho ou uma escolha aleatória. Todos os países bem-sucedidos obtêm bons resultados 
em ciências... Não se trata de garantir a todos um nível de conhecimento científico suficiente para 
entender as questões controvertidas e complexas, mas, pelo menos, de dar à sociedade o preparo 
para distinguir quem tem as credenciais para saber mais e com mais segurança e quem está dando 
palpites ou falando do que não sabe. Se não sabemos ou os assuntos são demasiadamente 
complexos, precisamos ter preparo suficiente para decidir em quem confiar.” 
 
Ferguson (2013b) lembra que, “em Paris, em 1789, a taxa de alfabetização masculina girava em 
torno de 90%, e a feminina, de 80%.”. Ou seja, a revolução francesa só aconteceu porque o povo 
era esclarecido.  
 
Os EUA cresceram no pós-guerras porque souberam investir e priorizar a educação. Conforme 
Moraes (2015), “a Primeira Guerra Mundial tinha provado que o futuro da sociedade moderna 
estava inextricavelmente atado à ampla difusão do ensino e da pesquisa, e que os pragmáticos 
norte-americanos tinham nisso uma vantagem.” 
 
Wallin (2014) aponta a educação como um dos fatores para o sucesso da Suécia. Vários 
entrevistados dele indicaram os investimentos em educação como primordial para o crescimento 
econômico de um país. Só devemos lembrar que a Suécia é uma nação que se originou dos Vikings 
(povo bárbaro que vivia de pilhagens) e hoje tem um dos maiores índices IDH e menor índice de 
corrupção. A razão: cultura e educação. Fizeram investimentos substanciais em educação, 
infraestrutura e tecnologia. “Os investimentos em educação representam 42% dos gastos nos 
orçamentos municipais da Suécia, segundo a Associação Sueca de Autoridades Locais e Regionais 
(Sveriges Kommuner och Landsting)... A Suécia investe 8,62% de seu Produto Interno Bruto (PIB) 
em educação em todos os níveis, incluindo cursos profissionais de reciclagem, segundo o 
Ministério sueco da Educação e Pesquisa.” 
 
Segundo relatório do IPEA de 2013, baseado em dados da PNAD 2012, o aumento da escolaridade 
foi o principal fator de expansão da renda do trabalho 
(http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=20067) 
 
Langoni (2005) defende que a educação é o fator principal para as diferenças de renda no Brasil. “A 
contribuição marginal (normalizada) de educação para a variância da renda aumentou 33% entre 
1960 e 1970, enquanto a segunda variável independente com maior poder explicativo, idade, sofreu  
acréscimo de apenas 10%. Além disso, observou-se na análise das diferentes regiões brasileiras, 
que a relevância da educação, como principal fator para explicar as diferenças entre os 
rendimentos individuais no mercado de trabalho, tende a aumentar quanto mais dinâmica for a 
região... Os desníveis educacionais no processo de formação dos trabalhadores brasileiros 
terminariam, por assim dizer, se refletindo no mercado de trabalho através de acentuados desníveis 
salariais, contribuindo de forma significativa para a consolidação da desigualdade de renda no 
Brasil.”  
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Um relatório da OECD de 2013 (“New Sources of Growth: Knowledge-Based Capital - Key 
Analyses and Policy Conclusions”) defende que aumentar um ano na educação das pessoas pode 
aumentar a produtividade em 5%.  
 
Salvato et al. (2010) investigaram o impacto da escolaridade sobre a distribuição de renda do 
trabalho de Estados/ regiões do Brasil. Uma das conclusões foi que, entre 12% e 36% do diferencial 
de renda é explicado pelo diferencial de escolaridade.  
 
Segundo o Relatório “Education at a glance 2016” da OECD, pessoas com mestrado ou doutorado 
ganham 2x mais que aquelas só com secundário, e os com graduação ganham 48% a mais. Além 
disto, segundo o mesmo relatório, os adultos com 3º grau dizem ter uma vida mais satisfatória que 
os que apenas completaram o 2º grau.  
 
Vários são os autores que distinguem a importância do estudo e do treinamento para se chegar ao 
perfeccionismo. Os estudos de Ericsson et al. (1994, 2006, 2007) estimam ser necessário 10 mil 
horas para se chega a ser um especialista. O livro “O Gênio em todos nós” de David Shenk (2011) 
destaca que os genes são importantes mas também o ambiente ou contexto onde se vive para que as 
habilidades floresçam. Assim também o livro “Outliers” de Malcolm Gladwell (2008) reforça a 
importância do contexto, começando pelo ambiente familiar e pelas escolas iniciais da criança.  
 
O trabalho de Gary Becker sobre capital humano (já comentado antes) também lembram a 
importância do investimento em capital humano, o  qual pode ser feito através de programas de 
educação, treinamento para ou no ermprego, cuidados médicos, vitaminas e aquisição de 
informações. Foi o investimento em capital humano que fez grandes os tigres asiáticos, Japão pós-
guerra e a China atual.  
 
Quando falamos em educação, precisamos lembrar de todos os níveis (educação básica, 
intermediária, técnica, de nível superior, pós-graduação e também para pesquisa). Todos os níveis 
são importantes.  
 
Cunha (2007c) lembra as palavras de Darcy Ribeiro sobre a importância da Universidade para o 
crescimento econômico de um país: "A segunda lealdade a que está presa a universidade autêntica 
e a que se não for fiel desmerece também o nome de universidade – a que temos falhado 
gravemente em nosso país, também por imaturidade – é a lealdade aos problemas de seu povo e do 
seu tempo, ou seja, a aceitação franca de um engajamento da universidade ao destino nacional, 
fundado na convicção de que a pesquisa ou o ensino que se realiza na universidade não se deve 
fazer só com um ato de fruição. Não há enfermidade maior do espírito do que transformar a 
cultura num ato de erudição lúdica, de acumulação do saber como forma de fruição individual. A 
universidade, reunindo recursos materiais e técnicos, cientistas e jovens, o faz para instrumentar a 
Nação para o pleno desenvolvimento, para que os problemas do povo sejam os problemas da 
Universidade." 
 
Por outro lado, Chang (2013) acredita que a educação não é o único fator que leva à riqueza. Ele 
fala da importância da educação e treinamento mas afirma que não há uma relação direta. “Existem 
pouquíssimas evidências que demonstrem que um povo mais instruído acarrete uma maior 
prosperidade nacional. Grande parte do conhecimento adquirido na escola na realidade não é 
relevante para o aumento da produtividade, embora isso possibilite que as pessoas tenham uma 
vida mais gratificante e independente. Além disso, a concepção de que o surgimento da economia 
do conhecimento tenha aumentado decisivamente a importância da instrução é enganosa. Para 
começar, a ideia da economia do conhecimento em si é problemática, já que o conhecimento 
sempre foi a principal fonte de riqueza. Além disso, com a crescente desindustrialização e 
mecanização, as exigências de conhecimento talvez tenham até mesmo diminuído na maioria das 
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ocupações nos países ricos. Mesmo quando se trata da instrução superior, que se presume seja 
mais importante na economia do conhecimento, não existe um relacionamento simples entre ela e o 
crescimento econômico. O que realmente importa na determinação da prosperidade nacional não é 
o nível de instrução das pessoas e sim a capacidade da nação de organizar pessoas em 
empreendimentos com uma elevada produtividade. O argumento parece óbvio. A maioria das 
pessoas instruídas parecem mais produtivas, como é evidenciado pelos salários mais elevados que 
recebem. Portanto, é uma questão de lógica matemática que uma economia com um maior número 
de pessoas instruídas será mais produtiva. O fato de os países mais pobres terem um menor 
suprimento de pessoas instruídas — ou ‘capital humano’ no jargão de alguns economistas — 
também prova o argumento. A duração típica da vida escolar gira em torno de nove anos nos 
países da OCDE, ao passo que não chega a três nos países da África subsaariana. Também 
bastante conhecido é o desempenho escolar excepcionalmente elevado das economias ‘milagrosas’ 
do Leste Asiático, como o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. O desempenho 
escolar desses países se manifesta não de um modo quantitativo, mas também nas elevadas taxas 
de alfabetização ou de matrícula em vários níveis de instrução. A qualidade da instrução também é 
muito alta. Esses países estão classificados nos primeiros lugares nos testes estandardizados como 
o Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) ou Tendências no Estudo 
Internacional de Matemática e Ciências, para alunos da quarta e da oitava séries, e o Program for 
International Student Assessment (PISA) ou Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, 
que avalia a capacidade de jovens com 15 anos de idade de aplicar o conhecimento de matemática 
a problemas do mundo real.” Por outro lado Chang (2013) lembra que “na década de 1960, Taiwan 
tinha uma taxa de alfabetização de apenas 54%, enquanto a das Filipinas era de 72%. Apesar do 
seu nível educacional inferior, Taiwan a partir de então alcançou um dos melhores desempenhos 
econômicos da história humana, enquanto o desempenho das Filipinas tem sido bastante precário. 
Em 1960, a renda per capita anual das Filipinas era quase o dobro da de Taiwan (200 dólares 
versus 122 dólares), mas hoje a renda per capita de Taiwan está em torno de dez vezes a das 
Filipinas (18 mil dólares versus 1.800 dólares). Nesse mesmo ano, a Coreia tinha uma taxa de 
alfabetização de 71% — comparável com a das Filipinas mas ainda assim abaixo dos 91% da 
Argentina. Apesar da taxa de alfabetização significativamente inferior, a Coreia cresceu a partir de 
então muito mais rápido do que a Argentina. A renda per capita anual da Coreia era pouco mais 
de um quinto da da Argentina em 1960 (82 dólares versus 378 dólares). Hoje, ela é três vezes mais 
elevada (cerca de 21 mil dólares versus aproximadamente 7 mil dólares). Obviamente, existem 
muito mais coisas além da instrução que determinam o desempenho de crescimento econômico de 
um país. No entanto, esses exemplos debilitam o mito habitual de que a instrução foi a chave para 
o milagre do Leste Asiático. As economias do Leste Asiático não tinham um desempenho escolar 
excepcionalmente elevado no início dos seus milagres econômicos, ao passo que países como as 
Filipinas e a Argentina se saíram mediocremente apesar de ter uma população significativamente 
mais instruída. Na outra extremidade do espectro, a experiência da África subsaariana também 
mostra que investir mais em instrução não garante um melhor desempenho econômico. Entre 1980 
e 2004, as taxas de alfabetização dos países africanos subsaarianos aumentaram substancialmente, 
de 40 para 61%. Apesar desses aumentos, a renda per capita da região na realidade apresentou 
uma redução de 0,3% ao ano nesse período. Se a instrução é tão importante para o 
desenvolvimento econômico, como acredita a maioria, uma coisa assim não deveria acontecer... 
Em um artigo de 2004 amplamente citado: ‘Where has all the education gone?’, Lant Pritchett, um 
economista de Harvard que trabalhou para o Banco Mundial durante um longo tempo, analisou as 
informações de dezenas de países ricos e em desenvolvimento ao longo do período entre 1960 e 
1987 e realizou uma extensa análise de estudos semelhantes, a fim de definir se a instrução 
influencia positivamente o crescimento. A sua conclusão é que existem muito poucas evidências de 
que mais instrução conduza a um maior crescimento econômico. Análises estatísticas realizadas em 
vários países não conseguiram encontrar nenhuma relação entre a pontuação em matemática dos 
alunos do país com o desempenho econômico dele. No segmento de matemática do TIMSS de 2007, 
estudantes americanos da quarta série ficaram atrás não apenas das crianças dos países do Leste 



436 
 

Asiático, famosas pelo seu talento matemático, mas também dos seus equivalentes em países como 
o Cazaquistão, a Letônia, a Rússia e a Lituânia. As crianças em todas as outras economias 
europeias ricas incluídas no teste, com exceção da Inglaterra e da Holanda, obtiveram uma 
pontuação mais baixa do que a das crianças americanas. Os alunos da oitava série da Noruega, o 
país mais rico do mundo (do ponto de vista da renda per capita calculada à taxa de câmbio do 
mercado) —, ficaram atrás dos seus equivalentes não apenas em todos os outros países ricos mas 
também em países muito mais pobres, entre eles a Lituânia, a República Tcheca, a Eslovênia, a 
Armênia e a Sérvia (é interessante observar que todos são países anteriormente socialistas). Os 
alunos da oitava série de Israel, país famoso pelo seu zelo educacional e excepcional desempenho 
na área de pesquisas avançadas, ficou atrás da Noruega e também da Bulgária. Histórias 
semelhantes foram observadas nos testes de ciências. A China foi o país mais rico do mundo 
durante o primeiro milênio porque ela possuía um conhecimento técnico que os outros não tinham, 
com o papel, os tipos móveis, a pólvora e a bússola sendo os exemplos mais famosos, mas de modo 
algum os únicos. A Grã-Bretanha tornou-se o poder hegemônico do mundo no século XIX somente 
porque passou a liderar o mundo na área das inovações tecnológicas. Quando a Alemanha ficou 
tão pobre quanto o Peru e o México logo depois da Segunda Guerra Mundial, não passou pela 
cabeça de ninguém sugerir que ela fosse reclassificada como um país em desenvolvimento, porque 
as pessoas sabiam que ela ainda tinha o domínio do conhecimento tecnológico, organizacional e 
institucional que a tornara uma das maiores potências industriais antes da guerra. Nesse sentido, a 
importância (ou não) da instrução não mudou no período mais recente. No entanto, é possível 
argumentar que, embora o desenvolvimento econômico possa não exigir que o trabalhador típico 
seja mais instruído, ele precisa de pessoas com um grau de instrução mais elevado nos cargos mais 
elevados. Afinal de contas, como ressaltei [ele, Chang] anteriormente, a capacidade de gerar um 
conhecimento mais produtivo do que outros é o que torna um país mais rico do que os outros. 
Portanto, alguém pode argumentar, é a qualidade das universidades, e não a das escolas 
primárias, que determina a prosperidade de uma nação. No entanto, mesmo nesta era 
supostamente voltada para o conhecimento, o relacionamento entre a instrução superior e a 
prosperidade não é direto. Como é possível que a Suíça tenha permanecido no topo da 
produtividade internacional apesar de proporcionar aos seus cidadãos uma instrução de nível 
superior muito menor não apenas do que a dos seus principais concorrentes como também do que 
a de muitas economias consideravelmente mais pobres? Uma possível explicação é que a qualidade 
do ensino universitário é diferente em cada país. Portanto, se as universidades coreanas ou 
lituanas não são tão boas quanto as universidades suíças, pode ser possível que a Suíça seja mais 
rica que a Coreia ou a Lituânia, mesmo que uma proporção muito menor de suíços do que 
coreanos ou lituanos tenha instrução universitária. No entanto, esse argumento perde grande parte 
da sua força quando comparamos a Suíça com a Finlândia ou os Estados Unidos. Não podemos, 
em sã consciência, sugerir que as universidades suíças sejam tão melhores do que as finlandesas 
ou as americanas a ponto de a Suíça poder se sair bem com uma taxa de matrícula universitária 
50% menor. Se não apenas a instrução básica como também a superior não é muito importante na 
determinação da prosperidade de uma nação, precisamos seriamente repensar o papel da escola 
na nossa economia.” 
 
Desculpe o leitor, este longo trecho de citação de Chang (2013), mas era necessário deixar as 
palavras originais do texto traduzido para português. Nota-se claramente que os argumentos de 
Chang afirmam não haver uma relação direta entre educação e riqueza da nação. Por outro lado, 
Chang mesmo sabe da importância da educação para o crescimento econômico e cita os países 
pobres com baixos investimentos em educação, como alguns africanos. Para finalizar, lembremos 
que a educação deve estar contextualizada e ser democrática. Nas palavras de Chang (2013) ainda, 
“a igualdade de oportunidades é o ponto de partida para uma sociedade justa, mas não é 
suficiente. É claro que as pessoas devem ser recompensadas por um desempenho melhor, mas a 
questão é se elas estão efetivamente competindo sob as mesmas condições que os seus 
concorrentes. Se uma criança não tem um bom desempenho na escola porque está com fome e não 
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consegue se concentrar na aula, não podemos dizer que ela não está se saindo bem por ser 
inerentemente menos capaz. A concorrência justa só pode ser alcançada quando a criança está 
bem alimentada — em casa por meio do apoio da renda familiar e na escola por intermédio de um 
programa de refeições gratuitas. A não ser que exista alguma igualdade no resultado (p. ex., a 
renda de todos os pais está acima de um certo limite mínimo, o qual possibilita que as crianças não 
passem fome), as oportunidades iguais (p. ex., a instrução gratuita) não são realmente 
significativas.” 
 
A igualdade de oportunidades é tão importante que um artigo da HBR diz que colocar mais pessoas 
no colégio não fará um país rico se o contexto (instituições, regra e poder político) não estiverem a 
favor. (https://hbr.org/2015/12/understanding-the-debate-over-inequality-skills-and-the-rise-of-the-
1?utm_campaign=HBR&utm_source=facebook&utm_medium=social) 
 
Democratizar não significa popularizar o conhecimento. Talvez o Brasil não precise que todos 
sejam doutores ou especialistas. Igualdade de oportunidades não significa que todos devem ter as 
mesmas oportunidades mas sim oportunidades justas e equivalentes. Como veremos nas seções 
seguintes, alguns irão cursar pós-graduação e outros não, alguns seguirão pela área de humanas 
enquanto outros farão cursos em exatas ou engenharias. O importante é que o capital humano se 
desenvolva com diversidade mas oportunidades justas.  
 

- História do Ensino  
 
Conforme Manacorda (1992), o ensino começou no Egito Antigo, como parte da formação 
intelectual e física (corpo), mas empírica, ou seja, passando de pai para filho. Uma das primeiras 
profissões destinadas ao ensino era dos escribas, que ensinavam os filhos dos faraós a ler e escrever. 
A profissão também passava de pai para filho. Mas logo a educação foi institucionalizada e foram 
criadas as escolas, fora da família, como locais para formação dos escribas. Em seguida, a escola 
também se preocupou com a formação militar e para a guerra (ainda que somente para classes 
dominantes). A profissão de escriba era uma forma de ascensão social, caracterizada por 
obediência, disciplina e estudo. Havia uma grande valorização dos livros, pois sábios eram os que 
conheciam a tradição dos livros. O estudo enobrecia as pessoas e quem não estudava ficava com o 
trabalho duro. Com o tempo, a profissão de escriba passou a ter várias e diferentes especializações. 
O treinamento profissional das crianças era feito junto com os adultos, no ambiente de trabalho real.  
 
Na Grécia Antiga, segundo Manacorda (1992), começam os processos educacionais separados por 
classes sociais. As pessoas das classes governantes iam para a escola pensar, falar e fazer (guerra). 
Os governados não tinham escola e seu treinamento era feito no trabalho (observar e imitar adultos). 
Mas Platão praticava o ensino de crianças através de jogos. Havia 4 tipos de Escola: acústicos para 
a arte; matemáticos; físicos para natureza e filosofia; e sabáticos para o sagrado e esoterismo. Nas 
famílias também havia a figura do pedagogo nas famílias para as crianças; normalmente, um 
escravo e estrangeiro. As primeiras escolas de escrita para todas as pessoas (de qualquer classe 
social) aparecem no século V a.C. A escola evoluiu com contribuições financeiras de particulares, 
de cidades e de soberanos para depois ser atribuição do Estado (estado valorizando o mestre).  
 
Na Roma Antiga, segundo Manacorda (1992), também havia o escravo pedagogo nas famílias 
(geralmente um estrangeiro, que também ensinava sua própria cultura com o aval das famílias 
romanas). Havia escolas para preparar os cidadãos para conselhos e assembleias, como forma de 
fortalecer a democracia. A instrução profissional era para plebeus ou escravos.  
 
Segundo Manacorda (1992), na Idade Média, surge uma nova atitude cristã de abertura da educação 
para todos; surgem as escolas canônicas urbanas. Os clérigos vagantes (estudantes libertinos) 
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criaram associações e depois as universidades, locais onde se reuniam para ouvir algum douto 
famoso. Alguns ofícios passaram a exigir formação. Surgem as ciências, no século XIII, como 
medicina e arquitetura.  
 
Já a Revolução Industrial, segundo Manacorda (1992), cria a necessidade de instrução antes de se 
entrar na fábrica. A divisão do ensino era feita em três níveis: instrução clássica (básica), instrução 
técnica e a Universidade (somente para teologia, direito, medicina, ciências físicas, matemáticas e 
naturais, filosofia e letras).  
 
Conforme Pinker (2013), “em fins do século XVIII, a maioria dos franceses era alfabetizada, e 
embora só mais tarde tenham sido feitas estimativas da instrução em outros países, elas indicam 
que no começo do século XIX a maioria dos homens sabia ler e escrever também na Dinamarca, 
Finlândia, Alemanha, Islândia, Escócia, Suécia e Suíça.” 
 
No século XX, segundo Manacorda (1992), a Escola passa a ser vista como meio de formação 
social, para uma vida social justa; é um instrumento de reforma e mudança. O maior autor desta 
época é John Dewey. Na virada do século XIX para XX, também podemos ver o nascimento de 
novas pedagogias, como o método de Montessori. Mais recentemente, surge Vygotsky, propondo 
que o desenvolvimento do indivíduo depende da evolução da humanidade, através da sua teoria da  
zona de desenvolvimento potencial ou proximal. Surge também Piaget e o construtivismo, segundo 
o qual a inteligência é construída pelo sujeito na interação com a realidade. 
 

- Quando começaram as universidades ? 
 
Há uma certa controvérsia sobre quando teria surgido a primeira Universidade.  
 
Umberto Eco (2010) lembra que no Império Romano, foram criados polos de excelência pelo 
próprio imperador, entre eles a Universidade de Constantinopla, fundada em 425 por Teodósio II 
(401-450, imperador desde 408), “com o objetivo de fazer sombra aos antigos centros de ensino das 
disciplinas retóricas, jurídicas e filosóficas: Beirute, a própria Atenas e Alexandria.” Segundo a 
Wikipédia, foi fundada com o nome Pandidactério e só recebeu o nome de Universidade em 848.  
 
Segundo Eco (2010) ainda, “em 828, é criado em Bagdad um observatório astronômico que será 
um local de encontro dos homens da cultura, e em 832 é fundada pelo califa al-Ma’mun (786-833) 
uma escola de tradutores dotada de uma grande biblioteca que depois se tornará uma universidade 
à qual pertencerão personalidades de grande relevo como Thabit ibn-Qurra e Hunayn ibn Ishaq, 
autores de traduções para árabe de livros e tratados técnicos gregos. São traduzidos neste período 
para árabe os textos gregos de Aristóteles (384 a.C.-320 a.C.), os tratados médicos de Galeno (c. 
129-c. 201), as obras de astronomia de Cláudio Ptolomeu (século II), as páginas da Mecânica de 
Héron de Alexandria (século I?) e da Pneumática de Fílon de Bizâncio (c. 280 a.C.-220 a.C.), os 
escritos de Hipócrates (460/459 a.C.-375/351 a.C.) e outros textos de matemática e astronomia. É 
graças a estas traduções que muitas destas obras acabam por voltar ao Ocidente traduzidas para 
latim.” 
 
Segundo Umberto Eco (2010), a primeira Universidade a ser criada foi em Bolonha, em 1088, 
centro de pesquisas e ensino. Esta foi “a primeira vez que uma comunidade de professores e 
estudantes, com os primeiros na dependência econômica dos segundos, se constituiu fora do poder 
do Estado ou da Igreja.” 
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Segundo Manacorda (1992), o número de universidades no fim da Idade Média na Europa 
Ocidental era de aproximadamente 80.  
 
Conforme Souza (1991), os Iluministas queriam acabar com as Universidades, separando-as em 
escolas especializadas para formação profissional e em academias para a pesquisa científica. A 
Universidade renasce no século XIX na Alemanha, como centro de pesquisa, seletiva mas apoiada 
em redes de escolas técnicas superiores. A universidade moderna (com pesquisa) é criação da 
Alemanha. As funções da Universidade incluem o ensino e a pesquisa, mas também a extensão, ou 
seja, voltadas para os problemas da sociedade. Na França, a divisão é entre Universidades para 
profissões superiores, grandes escolas para engenharia e escolas técnicas de nível superior.  
 
Conforme Cunha (2007c), na França de Napoleão, “a universidade era muito malvista pelos 
revolucionários franceses em razão do espírito corporativo quase medieval nela prevalecente e da 
utilização da cultura clássica para barrar a entrada das ciências experimentais e do 
enciclopedismo. Em suma, a universidade era vista como um aparelho ideológico do Ancien 
Régime. Sucessivos decretos revolucionários, aos quais se juntou o decreto napoleônico de março 
de 1808, 2 produziram profundas mudanças no panorama do ensino superior. Foram criadas a 
Escola Politécnica, a Faculdade de Ciências e a Faculdade de Letras; e as Escolas de Medicina e 
de Direito foram promovidas a faculdades. Estas, mais a de Farmácia, foram articuladas a uma 
rígida regulamentação profissional. Tudo isso se justificava perfeitamente pelo positivismo difuso 
da burguesia francesa (avant la lettre), para quem a fragmentação da universidade em instituições 
de ensino profissional, ainda que formalmente pertencentes à universidade, resolvia ao mesmo 
tempo dois problemas: a demolição de um dos aparelhos de formação dos intelectuais da antiga 
classe dominante e a preparação dos novos para a viabilização do bloco histórico em formação. 
Assim, de 1802 a 1816 , os maiores filósofos do idealismo escreveram sobre a ideia de universidade 
e sua realização. Hegel, Schelling, Fichte, Schleiermacher e Humboldt 3 produziram em poucos 
anos o que é, talvez, a mais densa reflexão sobre a instituição universitária, desde sua criação no 
século XIII até os dias de hoje (Frerry, Pesron & Renaut , 1979). Três desses filósofos intervieram 
na própria gestão da universidade: Humboldt foi o primeiro reitor e Fichte, diretor da Faculdade 
de Filosofia, o segundo; Schleiermacher dirigiu a Faculdade de Teologia. Os cinco filósofos 
pensadores da universidade em gestação tinham em comum a concepção de que se tratava de 
realizar, na prática, a Universidade, isto é, a Ideia de Universidade. Para uns, essa ideia implicava 
a manifestação diversa do saber uno; para outros, a totalização sistemática do saber diverso. 
Conforme abraçassem uma ou outra variante da concepção ideal de universidade , as propostas 
para a universidade real brotavam com marcas liberais ou autoritárias. Schleiermacher 
evidenciava sua orientação liberal ao propor uma tênue relação entre a universidade e o Estado , 
reduzida quase totalmente à manutenção econômica daquela por este; nada de tribunal interno, 
nem de imposição de programas e métodos aos professores, os quais deveriam ser deixados em 
livre competição pelas preferências dos estudantes. Fichte, por outro lado, pregava que a 
universidade como totalidade realizava-se de modo totalitário: os professores teriam cada um o 
monopólio de uma matéria, sujeitos, como os estudantes, a um rígido esquema hierárquico e 
disciplinar, controlado por instâncias de supervisão e de julgamento. Vale mencionar que após a 
vitória da Prússia sobre a França, em 1871, os padrões educacionais alemães passaram a ter alta 
cotação entre os intelectuais franceses, que atribuíram à excelência do ensino germânico as razões 
de sua vitória militar . Essa valorização incidia também sobra a universidade, em especial sobre a 
Faculdade de Filosofia, onde se desenvolvia o cultivo do saber livre e desinteressado de aplicações 
práticas. Era justamente o oposto da política universitária voltada exclusivamente para a formação 
profissional, que havia sido implementada pela revolução burguesa de 1789, coroada pelas 
medidas reformadoras de Napoleão I.”  
 
Na América, a primeira universidade no continente americano foi fundada Na quarta década do 
século XVI, conforme Cunha (2007a). “Ela surgiu em 1538, em São Domingos, significativamente, 
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na ilha onde Colombo teria tido o primeiro contato com o Novo Mundo. Sua vida, entretanto, foi 
efêmera. Alguns anos mais tarde, em 1553, foi inaugurada no México a segunda universidade 
americana, esta longeva. Tinha as três faculdades usuais das universidades espanholas (Filosofia, 
Cânones/ Direito, Teologia), incluindo , mais tarde, a de Medicina, operando com os mesmos 
privilégios da famosa Universidade de Salamanca. Vieram, depois , as universidades de São 
Marcos (Peru), de São Felipe (Chile), Córdoba (Argentina) e outras, de modo que, ao tempo de 
nossa independência, havia 26 ou 27 universidades na América espanhola.” 
 
Conforme Doria (2014), “em toda a América espanhola, 150 mil pessoas fizeram curso 
universitário nos três séculos do período colonial. Entre 1772 e 1872, cem anos, 1.242 brasileiros 
estudaram em Coimbra. Menos de 1%. São Paulo e Rio de Janeiro sequer existiam quando a 
Universidad de San Marcos, no Peru, foi fundada em 1551. A Real y Pontificia Universidad de 
México nasceu meses depois.” 
 
Nos EUA, a primeira Universidade foi a de Harvard em 1636, segundo Doria (2014). A 
Universidade  norte-americana já surge com pesquisa, como já vimos antes. Segundo Souza (1991), 
a vantagem atual da universidade norte-americana sobre as demais está justamente na pesquisa: 
mais flexível, mais racional e não cristalizada em cátedras. Conforme Souza (1991), em 1862, é 
lançado o Morril Act nos EUA, criando os Land Grant Colleges e uma universidade moderna para 
massas, englobando todos os tipos de profissões.  
 
Segundo Souza (1991), as críticas atuais à Universidade, de modo geral, incluem pouca inovação, 
muito tradicionalismo, muita prática e especialização (sem cultura geral e humanidades), muita 
interferência do Estado (falta autonomia), massificação, pouca proximidade da sociedade, crises 
ideológicas internas, etc.  
 
Os desafios incluem discussões entre: 
- especialização x polivalência; 
- pesquisa x ensino; 
- humanismo X desenvolvimento econômico; 
- cultura geral X pragmatismo; 
- elitista X democrática; 
- novas disciplinas e interdisciplinaridade X tradição.  
 
 

- Educação nos EUA 
 
Leitão (2015) acredita que é importante estudar e ter como referência o ensino nos EUA.: “Eles são 
parecidos com o Brasil em suas qualidades e defeitos: um vasto território, com população 
multiétnica, desigual, federativo, de educação descentralizada, com escola Fundamental a cargo 
dos municípios e, também, em crise com seu sistema educacional. Os Estados Unidos têm o melhor 
conjunto de universidades do mundo, uma surpreendente capacidade de inventar soluções 
tecnológicas e promover saltos de inovação. Foi da inteligência americana que saíram as 
principais invenções que mudaram radicalmente nossa forma de vida. Mesmo assim, eles estão fora 
da zona de conforto na educação e as críticas estão produzindo reformas.” Mas “o Brasil não pode 
seguir um único paradigma. É preciso aprender com os que acertam mais.” 
 
Segundo Douglass (2010), “um dos principais pontos fortes do vasto sistema de ensino superior dos 
estados unidos é a variedade e o número de colleges e universidades. Em um grau que não se 
encontra em nenhum outro lugar do mundo, os estados unidos perseguiram um modelo de 
diferentes tipos de instituições respondendo a diferentes necessidades do país.” 
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Segundo Karnal et al. (2007), o início do ensino nos EUA tinha uma preocupação: “o conhecimento 
das coisas relativas à religião. Do ensino primário ao superior, o conhecimento da Bíblia parece 
ter orientado todo o projeto educacional das colônias inglesas. Quando Samuel Davies escreve 
sobre as Razões para fundar universidades, insiste na necessidade de formar líderes religiosos para 
uma população que crescia sem parar. Nesse texto, de 1752, o autor argumenta que ‘a religião deve 
ser a meta de toda a instrução e dar a esta o último grau de perfeição’. Com essa preocupação, não 
é difícil imaginar o surgimento de várias instituições de ensino superior nas 13 colônias. Até 1764, 
estabeleceram-se nas colônias sete instituições de ensino superior, a saber: 
Harvard (1636) – Massachusetts 
William and Mary (1693) – Virgínia 
Yale (1701) – Connecticut 
Princeton (1746) – Nova Jersey 
Universidade da Pensilvânia (1754) – Pensilvânia 
Columbia (1754) – Nova York 
Brown University (1764) – R Rhode Island.” 
 
Conforme Karnal et al. (2007) ainda, “o grande interesse pela educação tornou as 13 colônias uma 
das regiões do mundo onde o índice de analfabetismo era dos mais baixos. Apesar das variações 
regionais (o sistema educacional da Nova inglaterra era melhor do que em outras áreas) e raciais 
(poucos negros eram alfabetizados), as 13 colônias tinham um nível de educação formal bastante 
superior à realidade dos séculos XVII e XVIII, seja na Europa ou no restante da américa. Ainda 
assim, é inegável que havia mais alfabetizados brancos homens e ricos do que mulheres, negros, 
indígenas e pobres.” 
 
Moraes (2015) propõe uma divisão para a evolução do ensino dos EUA, a qual seguiremos a partir 
de agora nesta seção.  
 
Primeira fase: Moraes (2015), “a partir do começo do século XIX ou da Segunda Guerra da 
Independência (1812) até a Guerra Civil – período marcado pela continuidade dos colleges 
coloniais. No final desse período, surgem os primeiros cursos de Ciência e Tecnologia 
(Engenharias), em escolas independentes (West Point, Rensselaer), antigos colleges (Yale, 
Harvard) e novas escolas (MIT). Surgem também as primeiras universidades estaduais (Ohio, por 
exemplo, fruto de uma doação de terras)... Harvard, o primeiro college (faculdade), foi criado em 
1636. Durante o período colonial, outras oito dessas escolas surgiram: 1693 – College of William 
and Mary, em Virgínia; 1701 – Collegiate School, em New Haven (hoje Yale University, em 
Connecti cut); 1740 – College of Philadelphia (University of Pennsylvania); 1746 – College of New 
Jersey (Princeton University); 1754 – King’s College (Columbia University, Nova York); 1766 – 
College of Rode Island (Brown University); 1766 – Queens College (Rutgers University, Nova 
Jersey); 1769 – Dartmouth College, New Hampshire. Originadas fundamentalmente de grupos 
religiosos protestantes, foram seguidas das escolas católicas: Georgetown College (1789), St. Louis 
University (1818) e University of Notre Dame (1842). Doze colleges católicos foram criados nas 
duas décadas seguintes. Ao mesmo tempo, vários governos estaduais começaram a criar ou 
licenciar escolas superiores, logo depois da Independência, até a metade do século XIX: Univer 
sity of Georgia (1789), University of Ver mont (1791), Ohio University (1804)... Mesmo antes do 
Morrill Act (1862), dois terços dos 32 estados tinham ao menos uma instituição pública de 
educação superior. Tinham poucos alunos e pouquíssimos professores, polivalentes. Sua grade 
curricular girava em torno do ensino humanístico europeu e dos idiomas da erudição clássica, o 
grego e o latim. Uma inovação importante foi a progressiva inclusão das ciências modernas e do 
ensino de profissões ou saberes aplicados. Cabe destacar a importância das escolas e academias 
militares na introdução do ensino de Engenharia.” 
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Aqui já temos a primeira grande diferença para o Brasil. Até o surgimento da República, o Brasil 
não tinha faculdades ou universidades, mas apenas algumas escolas de nível superior.  
 
Segunda fase: Moraes (2015), “da Guerra Civil (1861-1865) e do primeiro Morrill Act (1862) até 
1920. Surgem os Land Grant Colleges e Universidades e as primeiras Universidades de pesquisa 
(Johns Hopkins, Clark, Chicago). Colleges antigos transformam-se em universidades (Harvard, 
Yale, Princeton, Cornell). A Guerra Civil foi seguida de um grande deslocamento populacional (dos 
negros do sul, por exemplo), mas também do poder e da riqueza – tudo em direção ao norte... A 
Primeira Guerra Mundial foi o momento de decolagem na história do ensino superior norte-
americano... Duas figuras novas merecem ser destacadas: (I) os colleges e universidades criadas 
pelo Morril Act por meio de doações de terras federais (land-grant); (II) as novas universidades de 
pesquisa, demarcadas pela fundação da pioneira Johns Hopkins. O terceiro componente do edifício 
apareceria no início do século XX: o junior college. Mesmo um exame rápido das duas primeiras 
figuras – os land-grant e as universidades de pesquisa – evidencia a relação intensa com as novas 
profissões e especialidades, com os diferentes ‘públicos’ da educação. Isso é visível nas grades e 
carreiras, bem como na forma de organização dos currículos e métodos. Evidencia-se ainda o 
potencial das novas escolas no campo da pesquisa básica e aplicada – nota-se a relevância dos 
laboratórios públicos, dos laboratórios das corporações, e da formação de quadros para esses. 
Parecia cada vez mais claro que era necessário ter mais do que uma coleção de escolas, era 
preciso um verdadeiro ‘sistema’: um lugar para cada coisa e uma coisa para cada lugar... Nas três 
últimas décadas do século XIX, nascia uma figura institucional nova no cenário acadêmico norte-
americano, a universidade orientada, desde o nascedouro, para pesquisa e pós-graduação. É a 
consolidação da ‘true university’ [universidade de verdade] antevista por lideres como Tappan, em 
Michigan, inspirando-se no modelo germânico, que a maioria dos dirigentes acadêmicos norte-
americanos venerava. O caso pioneiro é Johns Hopkins, criada em 1876... Essas instituições 
incorporam totalmente a emergência da pesquisa como um objetivo fundamental no ensino 
superior norte-americano.” 
 
Conforme Moraes (2015), muito do crescimento destas universidades de pesquisa deve-se a 
doações de milionários e suas fundações. Por exemplo, “a Carnegie Foundation (CFAT) resulta de 
uma dotação adicional (135 milhões de dólares em 1905) do velho barão do aço, Andrew Carnegie, 
dotação substancialmente acrescida depois de sua morte. A Rockefeller Foundation patrocinou o 
General Education Board (GEB) com a bagatela de 200 bilhões de dólares. É sabido que essas 
duas organizações, CFAT e GEB, tiveram papel central na modelagem do sistema norte-americano 
de ensino superior. Sobretudo na primeira metade do século XX, elas tomaram para si a tarefa de 
liderar a transformação daquela coleção de escolas ‘desregradas’ em um sistema sequenciado, 
hierarquizado e ordenado por requisitos e normas... Chicago é um caso espantoso, a começar pela 
fortuna que Rockfeller doou a seus irmãos de fé batistas, para que encarassem o empreendimento. 
Graças a esse manancial, o primeiro reitor, Harper, pode operar como um grande açambarcador 
de docentes: Johns Hopkins tinha começado com quarenta alunos de graduação e um pequeno 
corpo docente. Clark tinha começado com quase ‘a coluna vertebral de uma universidade’. Mas 
William Rainey Harper, com a vastidão de fundos a sua disposição, foi capaz de abrir as portas em 
1892 do que era já em realidade, não apenas potencialmente, uma grande universidade. Um corpo 
docente de 120 professores foi preparado para dar trabalhos avançados em nada menos de 27 
áreas de estudo. Já havia 594 alunos matriculados, metade dos quais fazendo trabalhos de 
graduação.” Surgiu “um novo modelo de universidade norte-americana, um que dividia os doze 
meses do ano em quarto trimestres acadêmicos e estimulava seus alunos a fazer no mínimo três, ou 
quatro acelerados; uma universidade que dividia os quatro anos tradicionais em duas partes iguais 
– a primeira veio a ser conhecida como ‘junior college’ ou ‘college acadêmico’, onde o espírito 
seria colegial e preparatório, e a segunda seria conhecida como ‘senior college’ ou ‘college 
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universitário’, onde o espírito seria avançado; uma universidade onde um sistema de 
especializações e habilitações secundárias permitia a um aluno se devotar a um assunto com 
profundidade enquanto dedicava menos tempo a outro... Foi proposto nesta instituição tornar o 
trabalho de investigação fundamental, e o trabalho de lecionar secundário. Em Chicago as 
promoções dependeriam de publicação. Ninguém podia esquecer que o que estava sendo 
construído em Chicago não era uma faculdade, mas uma universidade norte-americana modelo... 
Duas convicções ou preocupações dos dirigentes de grandes universidades públicas seletivas: 1) 
que os estudantes da high school norte-americana eram em geral mais imaturos e possuíam uma 
formação inferior aos que concluíam o ensino médio alemão (gymnasium) e francês (licée), o que 
transformava os primeiros anos da faculdade num programa de ‘educação geral’ de fato pré-
universitário; 2) o crescimento da demanda por vagas nas faculdades, derivado do enorme fluxo de 
formados em high schools, criaria problema para a seletividade desejada pelas universidades. 
Assim, se a nova invenção era uma ponte para entrar na educação superior, era também um meio 
de ‘desviar’ os estudantes das universidades seletivas. Mais tarde, um famoso ensaio de Burton 
Clark (1960a) daria um nome para tal função latente (ou não manifesta) do ensino superior de 
curta duração: cooling out [esfriamento], uma estratégia de ‘amaciar’ as aspirações frustradas dos 
estudantes oferecendo-lhes uma alternativa que funcionasse como um desvio, uma segunda opção.” 
 
Conforme Douglass (2010), “nos EUA, uma conjunção crítica nessa história ocorreu em meados 
do século XIX. Até então, colleges privados e um punhado de instituições que se autointitulavam 
‘universidades’ dominavam a paisagem do ensino superior. A origem de quase todos eram os 
colleges ligados a grupos religiosos, que atendiam a diferentes comunidades e tinham por objetivo 
formar religiosos e diplomar alunos em profissões aceitas, como direito e medicina. Todos eram 
relativamente pequenos. Poucos aceitavam mulheres, e a maioria tinha currículos clássicos, que 
evitavam a exploração e o treinamento científicos que ajudariam a apoiar as economias locais, 
dependentes basicamente da agricultura. Eram adequados para perpetuar as divisões de classe, 
mas não para se construir uma nação... Ao mesmo tempo em que preservavam a importância das 
instituições privadas, os governos estaduais desencadearam um movimento de universidades 
públicas com o ideal de atender a uma porção maior da sociedade norteamericana – formada em 
grande parte por filhos de agricultores e de uma nova classe profissional em ascensão –, promover 
a pesquisa e criar programas acadêmicos que se adequassem às necessidades de uma sociedade 
em rápida industrialização. Esse movimento recebeu um forte impulso nos anos 1860, quando o 
governo federal buscou encorajar os estados a assumir a liderança no desenvolvimento de 
instituições de ensino superior... O governo federal agiu como catalisador, mas a construção das 
instituições ocorreu no nível estadual. Os governos estaduais nos EUA têm a autoridade e a 
responsabilidade final de mapear, organizar e financiar o ensino superior... Imediatamente antes 
da 2a Guerra Mundial, mais ou menos 15% dos jovens com idades entre 18 e 24 anos ingressavam 
no ensino superior nos Estados Unidos. A maior parte dos estudantes que chegava à faculdade 
frequentava instituições privadas. Depois da guerra, o setor público emergiu como o maior 
provedor, parte de um esforço deliberado de iniciativa do governo.” 
 
Continuando a Divisão de Moraes (2015)... 
 
Terceira fase: Moraes (2015), “de 1920 a 1945 – primeiro ensaio de massificação e modelagem do 
sistema de educação superior. Período marcado pela hierarquização e padronização, processo em 
que as fundações filantrópicas Carnegie e Rockfeller tiveram papel decisivo. Consolidam-se as 
universidades de pesquisa e emerge uma rede significativa de junior colleges, escolas fornecendo 
ensino superior de curta duração. Expande-se o ensino médio, a high school, pressionando por 
novas vagas. Os fervilhantes anos 1920 foram seguidos pela depressão pós-1929 e pela nova 
presença do Estado na modelagem da vida social e econômica. O New Deal espelha a 
federalização da política e da economia... Começava a ampliar a oferta de ensino médio (high 
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school) e criava, em velocidade recorde, universidades de pesquisa que em pouco tempo 
alcançariam e superariam as milenares instituições europeias. Em 1920, as universidades de 
pesquisa somavam duas dúzias de escolas renomadas. E nos anos 1930 já atraiam cérebros 
europeus... Durante a primeira metade dos anos 1920 os norte-americanos ainda iam à Europa 
para aprender, e os cientistas europeus que viajavam aos Estados Unidos o faziam para ensinar. 
Essa situação tinha mudado acentuadamente ao final da década: números crescentes de cientistas 
norte-americanos estavam agora trabalhando nas fronteiras da ciência. Os Estados Unidos 
obtiveram assim alguma paridade com as nações científicas líderes mesmo antes de os eventos na 
Europa forçarem a migração intelectual de 1930. A desintegração da ciência na Europa Central e 
o reforço das instituições norte-americanas com cientistas estrangeiros preeminentes apenas 
acentuou esse processo. Quando da deflagração da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos 
eram claramente o primeiro centro de ciência no mundo... O nervo da questão parecia ser o 
equilíbrio (ou desequilíbrio) entre tempo de sala de aula e tempo de pesquisa. Esse debate foi 
intermitente nas duas primeiras décadas do século. Os anos 1920 foram uma década de expansão 
sem precedentes tanto no patrimônio quanto na receita das universidades de pesquisa. No setor 
público, os legisladores estaduais aumentaram em 130% as dotações às cinco universidades 
consideradas aqui, enquanto as matrículas cresciam em apenas 40%. A assembleia de Michigan, 
por exemplo, em 1921, aumentou sua dotação para a universidade em mais de 50% e ao mesmo 
tempo aprovou 5,1 milhões de dólares em gastos de capital – uma soma quase igual a todo o gasto 
estadual em toda a história da instituição. Na maioria das universidades de pesquisa privadas, a 
renda das mensalidades e doações mais do que dobrou, enquanto as matrículas cresciam ainda 
menos do que nas escolas estaduais. Clark Burton (1995, p.127) enfatiza o papel estratégico que as 
fundações privadas tiveram na construção de uma base econômica para a pesquisa acadêmica, 
nesse momento de formação. As fundações não se limitavam mais a patrocinar estudos e prover 
apoio ocasional a instituições autônomas. Passaram a assumir responsabilidades na construção de 
estruturas de pesquisa para universidades, incluindo algumas estaduais, como Michigan, 
Wisconsin e Califórnia. Numerosas iniciativas foram tomadas por essas fundações, principalmente 
a Rockfeller e a Carnegie, buscando elevar os patamares da ciência acadêmica.” Ou seja, 
fundações e milionários não só davam dinheiro como assumiam a responsabilidade de ajudar a gerir 
e desenvolver o ensino.  
 
Quarta fase: Moraes (2015), “de 1945 a 1970 – época dos chamados ‘gloriosos 25 anos’ do pós-
guerra, período de extraordinária acumulação de capital. Para o ensino superior, é a era que se 
desdobra a partir do Relatório Trumman e da edição do ato de reinserção dos veteranos, o GI Bill, 
responsável por um extraordinário surto de massificação do ensino superior. As universidades de 
pesquisa crescem, alimentadas pela inversão federal, principalmente a pesquisa programática de 
interesse militar. Crescem também as universidades estaduais, algumas delas incorporadas ao 
núcleo duro da pesquisa nacional. Massificam-se os community colleges, como instituições 
majoritariamente públicas (locais e estaduais) devotadas ao ensino superior de curta duração. A 
crise dos anos 1970 traz as incertezas dos novos tempos e a busca de alternativas ao esgotamento 
do modelo anterior.  
O período 1920-1945 é marcado por um extraordinário aumento das matrículas de ensino médio. 
O já clássico estudo de Boyer (1985) sobre a high school destaca esse fenômeno. O ensino médio 
saltava de meio milhão de matrículas, em torno de 1900, para quase sete milhões em 1940. Há um 
novo salto entre 1940 e 1970, quando as matrículas superam os quatorze milhões.”  
 
Conforme gráfico apresentado por Moraes (2015), as matriculas no ensino superior eram bem 
menores: antes de 1910 eram apenas 1/3 do total. Entre guerras baixou para 1/7. Após 1940 até 
1980 pulou para 70%. “Na primeira metade do século XX, delineia-se com mais clareza essa 
partição: (a) universidades de pesquisa; (b) universidades e colleges conhecidas como 
comprehensive (abrangentes), prioritariamente voltadas ao ensino, onde se destacam os grandes 
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sistemas estaduais; (c) junior colleges e escolas vocacionais de curta duração... Universidades de 
pesquisa (públicas e privadas) se agigantam com recursos federais – formando- -se um complexo 
industrial-militar-acadêmico e, parcialmente, da saúde, com o apoio do National Institute of Health 
(NIH), o setor federal de saúde pública. O ensino de graduação se massifica, com políticas como o 
GI Bill e as bolsas e créditos federais. Esse é também o momento de expansão dos two-year 
colleges, agora como community colleges, principalmente public community colleges. Frederick 
Rudolph (1990) destaca um traço fundamental desse período, a formação de um consenso ou de um 
acordo tácito quanto ao novo papel do governo federal, depois da Segunda Guerra Mundial. A 
questão não era mais ‘se’ deveria, mas ‘como’ deveria ter esse papel central. Os números da ação 
federal foram cada vez mais evidentes. Rudolph lembra que, nos anos imediatamente seguintes a 
1957, um quarto do custo da construção de campi foi pago por fundos federais. Nos anos 1960, uns 
20% dos custos de operação eram garantidos pelo governo federal, mesmo nas escolas privadas: 
Harvard tinha 25% de seus gastos nessa condição. O governo federal patrocinava 70% da pesquisa 
acadêmica e milhões de dólares escorriam para a ajuda a estudantes (empréstimos e, sobretudo, 
bolsas, nessa fase). Cada vez mais, diz Rudolph (1990, p.490), parecia haver uma lógica férrea por 
detrás dessa tendência: o apoio governamental à educação superior era empurrado pela 
aceleração da revolução científica e pelo enfraquecimento do paroquialismo e do patrocínio local e 
privado, incapazes de responder ao desafio de financiar essa expansão da educação superior para 
a metade dos jovens do país. A provisão federal era visível nos trinta anos do pós-guerra: No 
começo da era, o governo como um todo contribuía com cerca de 16% da renda das instituições 
privadas e 69% das públicas. Ao seu final as instituições privadas estavam recebendo 29% do 
governo, enquanto que nas públicas a porcentagem tinha crescido para 79%... A presença do 
governo federal na educação superior vem desde o nascimento da república. Ganha grande 
visibilidade com o Morril Act, de 1862, mas mesmo as medidas previstas por essa famosa 
legislação já vinham sendo antecipadas, com doações de terras para os estados e territórios, 
doações condicionadas à construção de escolas. O envolvimento chegou ao ponto de, no final da 
Guerra, algumas dessas instituições terem cerca de metade de sua renda proveniente de recursos 
originados no Estado (doações, contratos, bolsas, etc.). Resumindo, a enorme massificação do 
ensino superior norte-americano, no pós-guerra, foi liderada pelo setor público; dentro dele, pelas 
escolas de dois anos (community colleges), que deslancharam nos anos 1960 e hoje representam 
metade dos ingressantes. Como o suprimento de egressados das high schools se estabilizou, as 
escolas foram cada vez mais invadidas por um novo público, alunos mais velhos, mulheres, 
minorias étnicas. Nas primeiras décadas do novo milênio cresceu muito um setor de escolas 
privadas com fins lucrativos, que era muito pouco significativo.” 
 
 
Quinta fase: Moraes (2015), “de 1980 em diante – período marcado pelas reformas de Ronald 
Reagan, conjugando neoliberalismo e warfare, economia bombeada pela guerra. Segundo Roger 
Geiger, essa é a era da privatização no ensino superior. Delineia-se um novo modo de operação e de 
estruturação desse sistema, tanto no ensino quanto na pesquisa, com a busca de novas formas de 
financiamento, gerenciamento e especialização de funções entre os diferentes tipos de instituição. 
1970-1980 – Encerrados os “gloriosos 25 anos” do pós-guerra, o sistema experimenta sua “travessia 
do deserto”. Universidades de pesquisa ainda recebem muitos recursos de pesquisa federais, mas 
passam por readequação. Começa a fase das anuidades altas combinadas com grandes sistemas de 
crédito estudantil e endividamento das famílias – o que Geiger chama de era de “high tuitions & 
high aid” [altas mensalidades e alto financiamento]. Community colleges começam a aparecer 
como praticamente o único segmento cujas matrículas mostram nítido crescimento. 
1980 em diante – As universidades de pesquisa, principalmente, buscam um novo modelo. Cresce a 
pesquisa comercial encomendada; há um período curto (anos 1980) de retomada da pesquisa militar 
de grande porte; o crescimento dos community colleges segue adiante, mas eles são cada vez mais 
transformados pelas mudanças de público, expectativas e padrões de financiamento. Também eles 
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procuram seu novo perfil. 
 
Hoje em dia, conforme Douglass (2010), “das 4.356 IESs [instituições de ensino superior] 
existentes nos EUA, 2.777, ou 55%, são community colleges e instituições vocacionais de dois anos. 
em geral, são instituições relativamente pequenas – a maior parte dos community colleges tem 
entre 4 mil e 6 mil alunos. Juntos, os colleges de dois anos e as instituições vocacionais concentram 
quase metade dos estudantes de ensino superior norteamericanos... As universidades de pesquisa 
representam um número relativamente pequeno no mercado. Somente 258, ou 5%, das IESs 
norteamericanas são universidades de pesquisa, e apenas 151 são classificadas como intensivas em 
pesquisa (o que significa que têm orçamentos para pesquisa bastante grandes, principalmente por 
meio de verbas do governo, e concedem no mínimo 50 doutorados por ano)... No entanto, também é 
importante observar que as universidades de pesquisa são instituições relativamente grandes em 
termos de quantidade de estudantes: os campi têm em média 23 mil estudantes. assim, embora 
sejam apenas 5% das IESs, essas instituições frequentemente têm grandes populações de alunos de 
graduação, somando 26% de todos os estudantes e englobando a maior parte dos alunos de pós-
graduação do país... Há forte predomínio, em termos de números brutos de matrículas, dos colleges 
de dois anos, de um lado, e das universidades de pesquisa de outro. Somados, 70% de todos os 
estudantes frequentam esses dois tipos de IES... Outro aspecto importante é a imensa dependência 
da educação superior pública... No total, 75% de todos os estudantes frequentam instituições 
públicas, 20% estão em privadas ou ‘independentes’ (sem fins lucrativos), e o restante estuda em 
empreendimentos que visam ao lucro.” 
 
Atualmente os EUA estão muito preocupados com sua educação, que nos primórdios era uma das 
melhores e mais inovadores do mundo, mas que, ao longo do tempo, ficou estagnada. Conforme 
Douglass (2010), “o presidente Obama propôs uma nova meta em seu primeiro discurso para o 
congresso, em fevereiro de 2009. Até 2020, anunciou, ‘os Estados Unidos vão voltar a ter a maior 
proporção do mundo de formados no ensino superior’. Também pediu que cada norte-americano 
dedique no mínimo um ano à educação superior ou ao treinamento profissional. ‘Pode ser num 
community college ou numa escola de quatro anos; treinamento vocacional ou de aprendizagem. 
seja qual for o treinamento, todo norte-americano precisará de mais que um diploma de curso 
secundário.’ O governo Obama identificou algumas peças do quebra-cabeças. Estas incluem: 
• Melhorar os programas de ensino secundário para melhor preparar os alunos para a faculdade 

e aumentar as taxas de graduação das escolas secundárias. Essas são metas difíceis de serem 
alcançadas porque a jurisdição sobre as escolas pertence aos níveis estadual e local, 
atualmente sujeitos a cortes orçamentários severos. Demissões de professores e cortes salariais 
de funcionários de escolas são comuns hoje em dia. 

• Aumentar as verbas para ajuda financeira e os grants para estudantes de baixa renda e os 
créditos de impostos para as famílias de classe média. Houve progressos nessa área, mas a 
escala das necessidades é enorme, e cresce à medida que mais e mais alunos nos EUA estudam 
em tempo parcial e o valor da tuition [anuidade] cobrada pelas instituições públicas e privadas 
continua a aumentar. 

• Expandir o financiamento federal para os community colleges, por meio da chamada american 
Graduation initiative [iniciativa de graduação norte-americana], um plano de US$ 12 bilhões a 
ser implementado em dez anos.” 

 
 

Ensino de curta duração nos EUA 
 
Conforme Moraes (2015), “Junior college e community college são dois nomes (e duas identidades) 
para o two-year college [graduação de dois anos], a faculdade que oferece dois anos de cursos 



447 
 

superiores preparatórios ou vocacionais. Eles não são apenas uma parte do ensino superior 
daquele país – são a parte principal do ensino de graduação. Hoje, mais da metade dos calouros 
norte-americanos entram no ensino superior pela porta aberta do community college, sonhando 
mais tarde transferir-se e obter um diploma de bacharel em uma escola mais ambiciosa, um four-
year college [graduação de quatro anos] ou uma universidade... A maior contribuição do junior 
college é criar um caminho para treinar os trabalhadores que ficam entre o ofício manual e as 
profissões superiores. Afirma que não se pode negar a necessidade dessa ferramenta institucional – 
e a high school não cumpre esse papel. O junior college tem como preencher esse espaço 
intermediário... os community colleges vão ganhando o perfil de instituições de ‘segunda 
oportunidade’ para muitos que pareciam haver desistido do ensino superior... atraídos pelas 
anuidades mais baixas, pela proximidade da escola e, portanto, pela possibilidade de frequentá-la 
sem precisar pagar por nova residência.” 
 
 

Ensino pago X bolsas do Governo 
 
Conforme Moraes (2015), “em princípio, o ensino superior, mesmo nas escolas públicas, é pago 
pelo usuário ou beneficiário direto. Dissemos ‘em princípio’: o que quer dizer que em 
determinados casos, determinados estudantes não pagam ou pagam menos do que é publicado na 
‘tabela de preços’ das escolas.” (ver Tabela 65). 
 

Tabela 65: Fontes das bolsas/auxílios para estudantes em período integral (dois e quatro anos), 
matriculados em instituições públicas (2010-2011) (número estimado de pessoas) 

quatro anos (%)  dois anos (%)  
Pell Grants    34    69  
Outras bolsas federais  11    12  
Bolsas estaduais   19    9  
Bolsas institucionais   29    6  
Empregadores e bolsas privadas 7    4 
Fonte: Moraes (2015) 
 
A Tabela 65 demonstra que os gastos com educação superior consomem uma parte 
significativamente maior da renda familiar, mesmo em escolas do setor público. Conforme Moraes 
(2015), “uma família situada no nível médio de renda teria que destinar 44% de seus rendimentos 
para pagar uma escola sem fins lucrativos, em 2009, o que é muito mais do que gastaria em 1980 
(18%). De fato, dois vetores se somaram para produzir esse resultado: sobem as anuidades, cai a 
renda média das famílias... Em suma: diminuem as dotações e bolsas do setor público, sobem as 
anuidades, Para garantir a manutenção da demanda, o setor público substitui bolsas e subsídios 
por empréstimos. A combinação – altas anuidades, elevadas ‘ajudas’– traduziu-se, na verdade, em 
um cenário de crescente endividamento das famílias... Em 2008, a crise das subprimes – baseada, 
sobretudo, em bolhas hipotecárias – apavorou os norte-americanos e o mundo. Uma doença um 
pouco menor, em volume, mas igualmente grave, avança no terreno dos créditos estudantis. 
Calcula-se que o volume dessa dívida chega em 2013 à soma de um trilhão de dólares. Uma das 
dimensões trágicas da crise das hipotecas é que a euforia dos créditos estava baseada na crença de 
que o valor dos imóveis continuaria a subir, garantindo as dívidas. No campo do empréstimo 
estudantil, há outra aposta, algo similar: que ao fim da graduação haverá um emprego 
razoavelmente bem remunerado e estável para pagar a elevada dívida. E se não houver? 
Em 1980, as mensalidades dos estudantes forneciam aproximadamente 20% dos fundos de 
operação, mas em 2006 este número era 43%. Logo, mais de um quinto dos custos de operação nas 
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universidades públicas de quatro anos eram transferidos aos estudantes, seus pais, e seus 
empréstimos.” 
 
Um recente artigo da BBC discute o problema do alto endividamento de ex-estudantes americanos 
que tomaram crédito para pagar seus estudos (e agora não conseguem pagar o empréstimo feito).  
(http://www.bbc.com/portuguese/geral-37090687) 
 
Conforme Moraes (2015), “um dos aspectos aprofundadores da privatização ... é o desinvestimento 
dos Estados nessas instituições não seletivas. Dotações cada vez menores traduzem-se em 
professores mais precários (meio período, menos titulados), classes maiores, instalações e serviços 
menos sofisticados. Com prováveis impactos nos resultados educativos. As escolas de elite, ou 
‘seletivas’, também são afetadas por tempos piores na economia. Reduzem seus orçamentos e 
direcionam cada vez mais suas matriculas pelo critério dos estudantes mais ricos, não os mais 
talentosos”.  
 
Quanto ao perfil do aluno norte-americano, conforme Moraes (2015), “o website da American 
Association for Community Colleges (AACC – Fast Facts, 16.5.2013) faz uma descrição sintética 
bastante útil do perfil dos estudantes dos CC:  
• 57% são mulheres;  
• 40% pertencem a minorias raciais;  
• 32% têm mais de trinta anos e apenas 36% estão na ‘faixa etária adequada’ (18-22);  
• 64% estudam em tempo parcial;  
• Dentre os estudantes full-time, 21% trabalham em tempo integral e 59% trabalham meio período; 
• Dos estudantes part-time, 40% trabalham em tempo integral e 47% trabalham meio-período;  
• 46% dos estudantes recebem algum tipo de ajuda (bolsa, empréstimo), a maior parte, federal;  
• 50% se inserem na condição de ‘primeiro membro da família que chega à faculdade’. 
Há uma nova maioria norte-americana no campus. Setenta e cinco por cento dos estudantes de 
hoje estão fazendo malabarismo com alguma combinação de família, emprego e escola enquanto 
vão para a aula. De acordo com o Departamento de Educação dos Estados Unidos, só um quarto 
frequentam tempo integral, em colleges com moradia estudantil, e têm a maioria de suas contas 
pagas por seus pais.” 
 
 

Outros problemas recentes do ensino nos EUA 
 
Conforme Charles Ferguson (2013b), “o índice de conclusão do ensino médio nos Estados Unidos é 
muito inferior ao que deveria ser, e está caindo, em termos absolutos e em comparação com o resto 
do mundo. Assim como a qualidade do ensino público, mesmo para aqueles que se formam. 
Qualquer um da Ásia ou da maior parte da Europa pode lhe dizer que a maioria das escolas 
secundárias americanas é uma piada. E o índice de conclusão do ensino médio nos Estados Unidos 
já é inferior ao da maioria dos outros países desenvolvidos, incluindo aqueles nos quais isso 
significa muito mais do que nos Estados Unidos. As melhores estimativas situam o índice de 
conclusão do ensino médio nos Estados Unidos entre 75% e 80%. Como o índice de conclusão das 
escolas secundárias particulares é de quase 100%, o índice de conclusão do ensino médio nas 
escolas públicas americanas provavelmente é inferior a 75%, e talvez seja mesmo de 70%. Em 
contraste, muitos países europeus e asiáticos têm índices de conclusão em torno de 90%... Ao 
mesmo tempo que o custo do ensino sobe, há uma distância cada vez maior em qualidade e 
recursos entre as universidades particulares e as universidades públicas e as faculdades 
comunitárias que tradicionalmente ofereceram as maiores oportunidades aos estudantes pobres. 
Com a desigualdade de renda aumentando, as doações para universidades particulares 
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aumentaram, assim como suas dotações, enquanto o apoio do governo ao ensino público estagnou 
ou declinou. Como resultado, entre 1999 e 2009 os gastos por estudante nas universidades 
particulares passaram de cerca de 29 mil dólares para quase 36 mil dólares, enquanto os gastos 
por estudante em faculdades comunitárias permaneceram quase estáveis, em cerca de 10 mil 
dólares por aluno. Desde 2008 o quadro piorou; o custo do ensino em universidades públicas e 
faculdades comunitárias aumentou muito, enquanto os gastos por aluno diminuíram, em alguns 
casos em mais de 20%.18 A Universidade da Califórnia, a maior e melhor universidade pública do 
mundo, viu seu orçamento ser reduzido em mais de 20% desde a crise financeira... Os Estados 
Unidos não podem competir em termos econômicos, eleger líderes sábios ou se dizer uma 
sociedade justa tendo uma taxa de evasão escolar de 25% no ensino médio, se apenas os ricos 
podem frequentar boas escolas e se apenas as caras universidades particulares têm recursos 
adequados.” 
 
 

- Ensino em outros países 
 
Historicamente, a Alemanha possui o ensino de melhor qualidade. Entre 1820 e 1920, 9 mil norte-
americanos estudaram na Alemanha (Chang, 2004). O Japão conseguiu se reerguer rapidamente 
após a 2ª Guerra em parte por seu sistema de ensino. Mas sua disciplina no ensino é histórica. 
Segundo Chang (2004), o Japão tinha 100% de alfabetização em 1900. Utilizou a imitação de 
modelos estrangeiros na educação, bancos, legislação, exército e marinha, e chegou a contratar 
técnicos estrangeiros para acelerar seu aprendizado.  
 
A educação foi o fator principal do crescimento de Japão e tigres asiáticos no pós-guerra. Chang 
(2004) lembra que eles utilizaram políticas de capital humano e educação, com planejamento da 
força de trabalho. Em especial, a Coreia, na década de 1960, aumentou vagas em cursos de Ciência 
e Tecnologia nas Universidade em comparação com os de Humanidades e Ciências Sociais. 
Naquela época, a Coreia do Sul e o Brasil tinham patamares econômicos semelhantes. Hoje, eles 
estão bem acima de nós, como poderemos ver a seguir.  
 
“O ensino público na Alemanha é gratuito a partir da primeira série; paga-se apenas parte dos 
livros. Ao encerrar o primário, a criança começa a ter definida a sua orientação profissional. 
Conforme o desempenho dela nos primeiros quatro anos de escola, a professora sugere aos pais o 
tipo mais apropriado de escola secundária. Há três opções: 
─ Hauptschule, em que os alunos recebem uma formação geral básica. Após a conclusão, 
encaminham-se geralmente para uma formação profissionalizante que os habilita a exercer um 
ofício ou uma atividade na indústria ou na agricultura. Dura de cinco a seis anos. 
─ Realschule, que habilita a frequentar cursos mais adiantados em escolas profissionalizantes, 
escolas secundárias vocacionais ou o segundo ciclo do ginásio. Dura seis anos. 
─ Gymnasium, que dura oito ou nove anos, conforme o estado federado, e propicia uma formação 
básica mais aprofundada. O certificado de conclusão, o cobiçado Abitur (de importância 
semelhante à do vestibular brasileiro), habilita para o acesso a uma universidade ou escola 
superior. 
Existe ainda a Gesamtschule, que integra os três tipos numa só, bem como escolas com outros tipos 
de currículo, dependendo do estado.” 
(http://www.dw.com/pt/o-sistema-de-ensino/a-1015639-1) 
 
“O Gymnasium é considerado o mais completo e tem o objetivo de levar à universidade. Na 
maioria dos estados, apenas os alunos com as melhores notas entram em instituições desse tipo. 
Mas há casos como o da cidade de Berlim, em que 30% dessas vagas são sorteadas, 
independentemente do desempenho do aluno. Ao completar o Gymnasium , o aluno realiza um 
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exame chamado Abitur, que permite a entrada nas universidades alemãs. Nos cursos em que a 
demanda pelas vagas é maior que a oferta, a pontuação nesse exame é usada como critério de 
admissão. A maioria das instituições de ensino superior na Alemanha é pública e em 10 dos 16 
estados do país as universidades são gratuitas. No restante, são pagas e custam em média 500 
euros por semestre. Nas outras duas áreas restantes os últimos anos do ensino secundário 
envolvem o ensino profissionalizante. O Realschule é considerado uma educação intermediária. 
Além das disciplinas comuns, que têm con-teúdos mais aprofundados, essa área também costuma 
ter aulas de uma segunda língua estrangeira e informática. Ela vai até o décimo ano e, após a 
conclusão, o aluno precisa realizar um teste para ganhar um certificado chamado Mittlere Reife , 
que permite entrar em instituições de um tipo de ensino profissionalizante, chamado 
Fachoberschulen - esse modelo também faz parte do segundo grau e dura dois anos. No primeiro, 
as aulas acontecem dentro de uma empresa. As avaliações são feitas por profissionais da própria 
instituição, seguindo diretrizes que variam em cada escola. No último ano, o aluno retorna para a 
sala e volta a ter as matérias comuns, como língua estrangeira, matemática, biologia, geografia e 
história. Nesse momento, ele também precisa escolher um segmento para se especializar (as opções 
são negócios, saúde, design, nutrição e economia). Cada um deles tem disciplinas específicas que 
completam a grade curricular. Já o Hauptschule é a área com o nível mais baixo. Mesmo as 
disciplinas compulsórias têm um conteúdo mais elementar. Ele dura até o nono ano e o aluno o 
termina com 15 anos, quando recebe o Hauptschulabschluss (nesse caso é necessário fazer testes). 
Além das disciplinas comuns, há também específicas dessa área, como Arbeitslehre , que dá aulas 
teóricas sobre o mercado de trabalho, semelhante ao modelo de ‘career education’ da educação 
britânica. O principal objetivo do Hauptschulen é preparar somente para outro tipo de escolas 
profissionalizantes de segundo grau: as Berufsfachschulen. A maior parte dos estudantes da 
educação básica alemã estão em escolas públicas gratuitas - apenas 6% deles frequentam 
instituições privadas. Segundo uma pesquisa realizada em 2008 pelo governo federal, 20% dos 
estudantes frequentam escolas do tipo Hauptschule, 27% estão em Realschulen, 6% nas instituições 
que reúnem essas duas áreas e 35% no Gymnasium. Contudo, mesmo que a definição do percurso 
de um aluno seja feita muito cedo, há maneiras de migrar entre essas áreas. Alunos com as 
melhores notas do Hauptschulen podem solicitar a admissão no décimo ano do Realschule. E os 
alunos com as melhores notas no Realschule conseguem entrar em uma instituição chamada 
Fachgymnasien, que oferece entre dois e três anos do conteúdo ensinado no Gymnasium - o intuito 
é prepará-los para o exame Abitur. A disparidade na qualidade de educação dessas três áreas é 
grande.” (http://revistaeducacao.com.br/textos/170/modelo-alemao-234959-1.asp) 
 
“A Escola Superior Técnica de Aachen, a Universidade Livre de Berlim e as universidades de 
Freiburg, Göttingen, Heidelberg e Constança se juntam ao grupo das universidades de elite da 
Alemanha. Cada uma pode contar com verbas públicas adicionais de cerca de 100 milhões de 
euros nos próximos anos... O programa de excelência do ensino superior alemão tem por objetivo 
desenvolver a pesquisa de ponta nas universidades. A longo prazo, a intenção é fortalecer e tornar 
mais competitivos os centros de pesquisa científica da Alemanha. Além das universidades de elite, 
também há linhas de incentivo para centros de pesquisa e para a formação de pesquisadores... O 
programa disponibiliza 1,9 bilhão de euros para o período de 2007 a 2011. O governo federal é 
responsável por 75% desses recursos e os estados, pelos restantes 25%.”  
(http://www.dw.com/pt/ensino-superior-alem%C3%A3o-ganha-mais-seis-universidades-de-elite/a-
2832207) 
 
“O Japão começou a se ocidentalizar na Era Meiji (1868-1912). Antes disso as escolas eram na 
maioria para os ricos e não eram regulamentadas pelo governo. O governo Meiji imediatamente 
instituiu um novo sistema educacional baseado em moldes franceses, alemães e americanos. 
Escolas de níveis primário e médio e universidades foram estabelecidas em 1872. No mesmo ano, 
as autoridades tornaram obrigatórios 4 anos de estudo de nível elementar para todos os meninos e 
meninas no país, entretanto as matrículas não ultrapassaram 25% a 50% na primeira década do 
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novo sistema. Em 1905, 98% dos meninos e 93% das meninas em idade escolar encontravam-se 
matriculados, e 10% da população já formada no primário continuava os estudos no nível ginasial. 
Só uma pequena minoria chegava ao colegial. Apesar disso, em 1899, o governo pediu para que 
todas as províncias tivessem pelo menos uma escola de nível médio para meninas... O sistema 
educacional Meiji tornou-se rapidamente centralizado pelo estado. O currículo tinha um caráter 
moralista e promovia ideais confucionistas de fidelidade ao estado, piedade filial, obediência e 
amizade. Em 1890 o Édito Imperial em Educação formalizou estes valores conservadores. Um 
retrato do imperador também devia ser colocado em altares xintoístas em cada escola no Japão... 
Em 1907 o Ministério da Educação estendeu o período de ensino básico obrigatório para 6 anos e 
adaptou o currículo para enfatizar a importância do imperador e o nacionalismo. As forças de 
ocupação americanas fizeram as autoridades japonesas alterar os livros que promoviam o 
nacionalismo, a lealdade ao imperador e a propaganda de guerra para promover ensinamentos de 
paz e democracia. Em 1947, mais 3 anos foram adicionados ao ensino básico obrigatório. Os 
japoneses agora tinham que ir à escola até a idade de 15 anos (fim do ginasial), o que permanece 
inalterado até hoje. Mais universidades foram criadas, e o nome ‘imperial’ foi retirado das já 
existentes, como as elitistas universidades de Tóquio e de Kyoto. As mulheres passaram a ter 
acesso a universidades públicas e privadas. O atual sistema educacional japonês foi estabelecido 
pelos americanos, baseado em seu próprio sistema, após a 2ª Guerra mundial. Ele consiste em 6 
anos de escola elementar (shōgakkou), 3 anos de ginásio (chūgakkou), 3 anos de colégio (koukou), 
e mais 2 anos de ensino técnico superior (tankidaigaku ou kareji – do inglês ‘college’), ou 4 anos 
de universidade (daigaku). O ensino é obrigatório até a idade de 15 anos, mas 90% das pessoas 
completam o ensino médio – o colégio – e 40% se formam no técnico superior ou na universidade. 
A proporção de alunos do sexo masculino é maior nas universidades, enquanto no técnico superior 
a proporção maior é de alunas... O Japão tem tanto escolas públicas como privadas, em todos os 
níveis. Nenhuma delas é totalmente gratuita, mas as escolas públicas são consideravelmente mais 
baratas que as particulares. Muitas escolas elementares, primárias e de nível médio (colegial) são 
públicas, enquanto a maior parte dos jardins de infância (maternal e pré-escola), escolas técnicas 
e universidades são particulares. Em 2002 a frequência nas escolas particulares foi de: 79% nos 
jardins-de-infância; 0,9% nas escolas primárias; 4% nas escolas ginasiais; 29% nas escolas de 
nível médio; 91% nas escolas técnicas e de 76% nas universidades... O Japão também tem uma 
‘educação paralela’, que consiste em professores particulares, escolas preparatórias, cursos por 
correspondência, cursinhos, etc. Os mais famosos são os juku (literalmente ‘escola abarrotada’), 
que nós conhecemos como ‘cursinhos’. Eles são divididos em ‘juku de enriquecimento intelectual’, 
cursados por mais de 75% dos alunos do ginasial e 25% dos estudantes colegiais, e ‘juku 
acadêmico’, que ensinam o mesmo currículo das escolas comuns. Os ‘jukus acadêmicos’ são 
subdivididos em hoshuu juku (cursinho de revisão) e shingaku juku (cursinho de avanço), este 
último preparatório para exames de entrada em escolas disputadas e universidades... Nos dias de 
semana, as aulas normalmente começam às 8:30 da manhã e terminam às 3:50 da tarde. No 
primário, as aulas duram 45 minutos, com uma pausa de 10 minutos entre uma aula e outra. A 
partir do ginásio, as aulas duram 50 minutos. Os alunos vão à escola aos sábados duas vezes por 
mês, das 8:30 da manhã ao meio dia e meio. Oficialmente há 35 semanas de aula por ano... Há 9 
matérias regulares no ensino básico japonês: língua japonesa, estudos sociais, matemática, 
ciência, estudos ambientais, música, arte e artesanato, conhecimentos domésticos e educação 
física.” (http://www.culturajaponesa.com.br/?page_id=573) 
 
“O governo japonês está preocupado com o nível de suas universidades. As escolas japonesas têm 
contratado professores do exterior, para melhorar a qualidade do ensino, porém, esbarram na 
questão do custo. Professores americanos de primeira linha ganham em média 270 mil dólares por 
ano, e eles preferem trabalhar num ambiente onde estejam outros professores estrangeiros do 
mesmo nível, para poder compartilhar pesquisas usando os dados mais recentes. Há também 
diferenças culturais quanto à hierarquia no Japão e a adaptação das famílias no País distante e 
onde poucos realmente falam inglês.” 
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(http://www.culturajaponesa.com.br/?p=4637) 
 
A China também está experimentando crescimento econômico e de produtividade por ter um ensino 
forte, tanto nas séries iniciais quanto em pós-graduação. Um artigo de 2010 da OECD aponta 
algumas mudanças significativas na Educação da China, tomando como exemplo Shanghai e Hong 
Kong. No passado (durante a Revolução Cultural), pessoas educadas foram enviada para a zona 
rural para trabalhar na lavoura. O artigo chega a dizer que a força de ensino foi destruída.  
Recentemente, o governo abandonou o sistema centrado em escolas dedicadas a elites, 
desenvolvendo um sistema mais inclusivo, onde todos os estudantes podem chegar até os níveis 
mais altos. Também aumentaram o salário de professores, reduziram a ênfase no aprendizado 
superficial e aumentaram o aprendizado profundo, focando na aplicação de conhecimentos para 
resolver novos problemas e na habilidade de pensamento criativo. Tudo isto veio com uma 
profunda reforma no currículo e nos tipos de exames, incluindo maior liberdade de escolha de 
currículo pelos alunos e mais autonomia para autoridades locais decidirem o conteúdo dos exames 
(o que significa, afrouxar as restrições). 
(https://www.oecd.org/countries/hongkongchina/46581016.pdf) 
 
A educação na Finlândia também é destaque mundial e merece um pouco de atenção. Seus índices 
nos rankings mundiais estão entre os melhores e recentemente fizeram mudanças bastante 
avançadas. A partir de 2016, está sendo aplicado um novo método conhecido como "phenomenon 
learning", onde as aulas tradicionais são substituídas por projetos temáticos, nos quais os alunos se 
apropriam do processo de aprendizagem. “Na educação tradicional os alunos vão à sala de aula e 
têm aulas de matemática, depois de literatura e depois de ciências. Agora, em vez de adquirir 
conhecimentos isolados sobre matérias diferentes, o papel do estudante é ativo. Eles participam do 
planejamento, são pesquisadores e também avaliam esse processo." Os professores não terão mais 
o controle sobre seus cursos e deverão aprender a trabalhar de forma colaborativa com seus alunos e 
outros docentes. O trabalho do professores não vai mais ter como base as aulas expositivas e será 
mais parecido com o trabalho de um mentor. 
(http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151206_finlandia_educacao_muda_fn) 
 
O método é baseado em projetos elaborados por alunos para resolução de problemas. São 
metodologias chamadas de "problem-based learning" e "project-based learning" (ensino baseado em 
problemas ou projetos). Problemas fictícios ou reais da comunidade são o foco do aprendizado. Os 
alunos aprendem na prática e buscam eles mesmos as soluções. É o aluno quem tem de buscar 
conteúdo. Para isso não é preciso muita tecnologia, mas sim capacitação dos docentes. “A avaliação 
está presente, mas os alunos se autoavaliam, avaliam uns aos outros, e o professor avalia os 
resultados dos projetos. Ao reduzir o número de testes (formais) e avaliar mais trabalhos em grupo 
e atividades diferentes, os professores têm um filme do desempenho do aluno, e não apenas a foto 
(do momento da prova). A tecnologia não é parte central desse processo, mas auxilia o trabalho do 
professor em estimular a participação dos alunos finlandeses. Em vez de proibir o celular, os 
professores os usam em sala de aula para estimular a participação dos alunos – por exemplo, 
respondendo (via aplicativos especiais) enquetes que tivessem a ver com as aulas. O ensino 
fundamental finlandês continua dividido em disciplinas tradicionais, mas focado cada vez mais no 
desenvolvimento de habilidades dos alunos, e não apenas na assimilação de conteúdo tradicional.” 
São desenvolvidas competências do século XXI, como comunicação, pensamento crítico e 
empreendedorismo. Muitos dos projetos dos estudantes são tocados em parcerias com empresas, 
para aumentar sua conexão com a vida real e o mercado de trabalho. A vantagem disso é que o 
aluno vê sentido prático e profissional no que está aprendendo.  
(http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150807_finlandia_professores_brasileiros_pai) 
 
“O professor na Finlândia é bem preparado. Ele precisa ser graduado e ter um mestrado. Passa 
ainda por treinamento específico para dar aulas e tem plano de carreira.” Os salários são altos, a 
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profissão é valorizada e há muito interesse em ser professor. A questão não é gastar mais, mas sim 
gastar melhor. Lá, “apenas 6% do PIB é dedicado à educação. E mesmo assim eles lideram as 
avaliações internacionais junto com a Coreia do Sul... A Finlândia não tem escolas de período 
integral – e os alunos não têm muita lição de casa. Na Finlândia não há provas nacionais e cada 
professor está livre para avaliar seus alunos como bem entender... Com professores menos 
empenhados em provas, eles passam seu tempo individualizando métodos de ensino ou criando 
novos.” (http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/10-coisas-que-a-finlandia-pode-ensinar-ao-brasil) 
 

- Indicadores de Escolaridade  
 
O Gráfico 45 faz uma comparação entre países da taxa de alfabetização para maiores de 15 anos. 
Pode-se ver que estamos bem melhor que a Índia, mas perdemos para outros concorrentes. Pode-se 
ver também que fomos ultrapassados por Turquia (recentemente) e por China (na década de 1990). 
 

Gráfico 45: Taxa de alfabetização (maiores de 15 anos) 

 
Fonte: Banco Mundial 
http://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_#!ctype=l&strail=false&bcs=d&n
selm=h&met_y=literacy_rate&fdim_y=age:2&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=coun
try:USA:BRA:CHL:MEX:DEU:RUS:TUR:CHN:KOR:IND&ifdim=region&hl=pt_BR&dl=pt_BR
&ind=false 
 
 
 
Para efeitos de comparação, a Tabela 66 traz a taxa de escolarização por tipo de educação (primária, 
secundária e terciária), para alguns países da América Latina. A Argentina é a que está melhor 
posicionada. Chile vai próximo da Argentina na educação terciária mas perde para o Brasil na 
primária.  
 
 

Tabela 66: Taxa de Escolarização  

País   Primária  Secundária  Terciária  
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Argentina  100,0   76,0   48,0  
Bolívia  99,1   --  32,9  
Brasil   96,5   68,5   14,8  
Chile   88,9   71,8   37,5  
Colômbia  88,1   54,3   22,2    
Costa Rica  91,3   43,4   -- 
Equador  97,7   46,9   -- 
El Salvador  80,6  --  18,2   
Guatemala  81,0   18,4   -- 
Honduras  --  --  13,0  
México  100,0   57,4   19,8  
Nicarágua  79,4   --  -- 
Fonte: ONU – Democracia na América Latina 
 
 
 

Pessoas que completaram os estudos fundamentais 
 
O Gráfico 46 mostra o percentual de crianças que chegam até a última série do ensino fundamental, 
para países selecionados. De novo, podemos ver o Brasil entre os últimos (só ganhando da Índia). 
Fomos ultrapassados pelo México na década de 1970. Estes números indicam que estamos 
perdendo força de trabalho qualificada, porque as crianças param de estudar para trabalhar (ou 
devido à mortalidade).  
 

Gráfico 46: Persistência até a última série do ensino fundamental (% de crianças matriculadas na 
primeira série do ensino fundamental que consegue chegar à última série desse nível)  

 
Fonte: Banco Mundial 
http://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_#!ctype=l&strail=false&bcs=d&n
selm=h&met_y=persistence_to_last_grade&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country
:USA:BRA:CHL:MEX:DEU:RUS:TUR:CHN:KOR:IND&ifdim=region&hl=pt_BR&dl=pt_BR&in
d=false 
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Segundo o Relatório “Education at a glance 2016” da OECD, o percentual de adultos (25 a 34 anos) 
com menos que secundário, no Brasil, é de quase 40%. Mas ganhamos de Indonésia, México, 
África do Sul e Turquia. A média da OECD é de 20%. O percentual de alunos que devem completar 
o secundário é de 65% no Brasil, com média de 85% nos países da OECD. Portugal, Finlândia e 
Japão tem quase 100%.  
 
O relatório ainda aponta que menos de 50% dos alunos que entram na graduação completam o curso 
no Brasil, contra uma média de 70% nos países da OECD. Na Coreia do Sul, Turquia e Japão, a 
taxa é próxima de 90%. 
 
Segundo mesmo relatório ainda, as áreas preferenciais de adultos educados no terciário: 
Chile: Engenharia, produção e construção (25%); 
Alemanha: Engenharia, produção e construção (29%); 
EUA: Ciências sociais, negócios e direito (29%) 
Japão: empate nas áreas “Engenharia, produção e construção” e “Ciências sociais, negócios e 
direito” (19%); 
Turquia: Ciências sociais, negócios e direito (31%). 
 
 
 

- Tempo de estudo 
 
Para efeitos de comparação, um artigo do Globo mostra o tempo médio de escolaridade (em anos) 
para alguns países, a saber:  
EUA,   13,3 
Chile   9,7 
Argentina  9,3 
Bolívia  9,2 
Brasil,   7,2 (mesmo índice de Suriname e Colômbia) 
(http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/03/brasil-tem-menor-media-de-anos-de-estudos-da-
america-do-sul-diz-pnud.html) 
 
Pode-se ver que o Brasil perde até mesmo para a Bolívia.  
 
Conforme Leitão (2015), “em 1960, a população do Brasil e da Coreia do Sul com 25 anos ou mais 
tinha três anos de estudo de escolaridade média. Ou seja, coreanos e brasileiros adultos haviam 
estudado em média apenas três anos. Em 1980, a Coreia já chegava a sete anos e o Brasil 
permanecia estagnado em torno de três anos. Hoje o brasileiro com 25 anos ou mais de idade tem 
7,7 anos de escolaridade.” A Coreia do Sul fez um grande investimento em educação para chegar a 
ter hoje 63% do PIB per capita norte-americano.  
 

- Ensino de 3º Grau no exterior  
 
Estudar no exterior pode trazer mais diversidade de conhecimento ou cultura para um país. 
Devemos lembrar o caso dos tigres asiáticos que enviaram seus filhos para estudarem nos EUA e 
depois voltaram e fizeram a revolução econômica. Simonton (2002) lembra que há um alto 
percentual de ganhadores do prêmio Nobel que estudaram no exterior.  
 
Segundo o Relatório “Education at a glance 2016” da OECD, 6% dos estudantes no nível terciário 
nos países da OECD eram estrangeiros. Destes, 53% são de países asiáticos. A América Latina e 
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Caribe só possui 5,5% dos estudantes estrangeiros, perdendo até para a África (com 9,5%). China é 
o país com maior número de estudantes no exterior, seguido por China e Alemanha. EUA é o país 
que mais recebe estrangeiros em programas de mestrado e doutorado (26% do total), seguido por 
Reino Unido (15%), França (10%), Alemanha (10%) e Austrália (8%). E mais, 27% dos estudantes 
de doutorado e 12% dos de mestrado são estrangeiros. A proporção de estudantes estrangeiros é 
maior nos níveis mais altos. No Brasil, apenas 0,4% dos estudantes terciários estão no exterior. Os 
professores no Brasil ganham menos que em países similares. Para se ter uma ideia, o salário anual 
médio de um professor no Brasil (em instituições públicas de nível terciário) é pouco menos de 50 
mil (dólares americanos convertidos por PPP), enquanto que nos EUA e Chile é de 75 mil. 
 
Segundo Castells (2010), 50% dos alunos de Doutorado nas áreas de Ciência e Engenharia, nos 
EUA (em 1990) eram estrangeiros. Metade destes ficaram nos EUA ao final do curso, 
demonstrando inabilidade dos países de origem para atrair e manter estes profissionais. Dos 
estudantes chineses, 88% ficaram nos EUA, o mesmo ocorrendo com 79% dos indianos. Por outro 
lado, somente 13% dos japoneses e 11% dos sul-coreanos não voltaram ao seu país de origem. 
 
Conforme Moraes (2015), 40% dos doutorados em Ciências Físicas (em 2005) foi para alunos 
estrangeiros que estudavam nos EUA com um visto temporário. “Aproximadamente 57% dos títulos 
de doutor em Engenharia vão para alunos estrangeiros, e entre um quinto e um quarto dos 
doutorados em Ciências Sociais e Ciências da vida são obtidos por alunos estrangeiros.” Isto passa 
a ser um problema para os norte-americanos que tanto investiram em educação e pesquisa e agora 
não conseguem atrair seus próprios jovens e passam a depender de qualificação e pesquisa de 
estrangeiros, que nem sempre ficam no país. 
 

- Ranking da Educação 
 
Segundo “The Global Competitiveness Report 2014 – 2015”, os líderes do ranking mundial de 
Educação e Treinamento são: Finlândia, Singapura, Holanda, Suíça, Bélgica, Emirados Árabes, 
EUA, Noruega, Nova Zelândia e Dinamarca. O Brasil está na 60ª posição. 
(http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015) 
 
Segundo o ranking mundial de educação divulgado em 13 de maio de 2015 pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), onde foram avaliados 76 países (1/3 das 
nações do mundo) pelo desempenho de alunos em testes de leitura, Ciências e Matemática, o Brasil 
ocupa o 60º lugar, perdendo para Irã (mesmo com guerras está em 51º), Chile e Uruguai (48º e 55º). 
Piores que o Brasil na América do Sul estão Argentina, Colômbia, Peru. No ranking de 2012, o 
Brasil estava em 58º lugar. Em primeiro lugar está Singapura, seguido de Hong Kong e Coreia do 
Sul. Não houve avanço significativo nos últimos 13 anos...  Apesar de praticamente todas as 
crianças entre 7 e 14 anos de idade ingressarem nas escolas no começo do ano, nem todas 
continuam até o final. Apenas 8% dos alunos brasileiros terminam o ensino fundamental com 
conhecimentos adequados em português e matemática. Quase 70% dos alunos brasileiros não 
sabem o mínimo de matemática, em comparação com 8% de Singapura, 9% da Coreia, 25% dos 
Estados Unidos e 24% da Espanha... As causas para o abandono da escola incluem: falta de 
atratividade da escola, crianças que precisam trabalhar para ajudar a sustentar a família e 
dificuldades nas aulas. 
(http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/05/brasil-ocupa-60-posicao-em-ranking-de-educacao-
em-lista-com-76-paises.html) 
 
Outro ranking mundial é formado por resultados no exame Pisa (Programme for International 
Student Assessment, ou Programa para Avaliação Internacional de Estudantes). O resultado de 2012 
aponta como os melhores países nos 3 quesitos (matemática, leitura e ciências): Singapura, Hong 
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Kong, Coreia do Sul, Japão, Liechtenstein, Suíça, Holanda, Estônia, Finlândia e por aí vai. 
(http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm) 
 
Sobre o Brasil especificamente, o relatório do PISA diz que ficamos abaixo da média da OECD. 
Nosso desempenho ficou abaixo da média em matemática (entre 57ª e 60ª posição), em leitura 
(entre 54 e 56) e ciências (entre 57 e 60), entre os 65 países pesquisados em 2012. Melhoramos no 
desempenho em Matemática de 2003 para 2012 (356 par 391 pontos), sendo o país com maior 
ganho no período. (http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-brazil.pdf) 
 
Segundo Leitão (2015), “mesmo avançando, o Brasil oscila entre os últimos lugares no total dos 
países avaliados... os Estados Unidos estão em 25o lugar, mas estamos cercados de inovações do 
mundo moderno que nasceram lá... No fim de 2013, um pouco antes de divulgar o novo ranking 
referente ao ano anterior, eu me encontrei em Brasília com o diretor-geral da OCDE, Angel Gurría. 
Perguntei por que o Brasil se sai sempre tão mal nesse exame de conhecimento. Ele disse que esse 
resultado ruim pode ser visto desta forma: o Brasil está muito atrasado, porém tem tido um dos 
avanços mais rápidos. O ranking, divulgado logo depois, revelou os dois lados. O Brasil teve o 
maior avanço em matemática em nove anos. Um ganho de 10%. Outro: em 1995, metade dos 
jovens de 15 anos não estava na escola; em 2003, eram 35% os que não estavam estudando; e em 
2012, 22%. O número ainda é ruim, mas a queda da evasão nessa faixa etária é uma excelente 
notícia. O último Pisa assinalou que o Brasil continuava atrás: ficou em 58o lugar em matemática, 
em 59o em ciências e em 55o em leitura, entre os 65 países pesquisados. Esses números não 
combinam com o lugar que temos na economia mundial, não comportam nossas ambições e não 
são justos com nossas possibilidades... O problema é que as crianças passam 12 anos na escola, 
algumas passam menos, oito ou nove anos, e não aprendem. A gente tem 23% das crianças que 
sabem a matemática exigida no quinto ano, 12% aprenderam o que deveriam saber no nono e 
apenas 6% dominam o conteúdo ao fim do Ensino Médio. Como no Ensino Médio metade deixa a 
escola, então pode-se concluir que, dos que entraram na escola, 3% saem, ao final do Ensino 
Médio, sabendo o que deveriam saber de matemática. Se o país necessitar de matemática só terá 
esse universo, e matemática é aquilo de que se precisa para quase tudo... Embora 75% dos 
estudantes que entram no Fundamental cheguem ao Ensino Médio, apenas 57% o concluem.” 
 
Segundo a Pesquisa PNAD de 2013: 
a) um quarto dos trabalhadores brasileiros (25,7%) não tem ensino fundamental completo, e 7% não 
têm qualquer instrução; 
b) 98,4% das crianças em idades compatível com o ensino fundamental (6 a 14 anos) estão na 
escola, e, entre crianças de 4 a 5 anos, este índice aumentou 3,1%, alcançando 81,2%; 
c) porém, quando se olha para a população acima de 25 anos, 43,4% não completaram o ensino 
fundamental, ante 45,4% em 2012; 
d) o analfabetismo atinge ainda 13 milhões de pessoas a partir de 15 anos no país, ou 8,3%. Esta 
taxa era de 11,5% em 2004 e vem caindo ano a ano. Porém, a taxa de analfabetismo funcional 
(pessoas com menos de quatro anos de estudo) ainda é de 17,8%. 
 

- Investimentos em Educação  
 
Conforme o site da UNESCO (dados de 2010 fornecido pelos próprios governos), o % do PIB gasto 
em educação em alguns países é: 

Brasil 5,82%  
Cuba, 12,84% 
Dinamarca 8,8% 
Alemanha 5,8% 
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Índica 3,3% 
Noruega 6,8% 
Singapura 3% 
Suécia 6,98% 
Reino Unido 6,23% 
EUA 5,42% 
Japão 3,78% 

 
Os EUA aparecem no mesmo patamar que o Brasil. Entretanto, seu PIB é muito maior. Então, na 
média de gasto por estudante, eles estão em primeiro lugar no mundo. Quando o Brasil atingir a 
meta de 10% do PIB, ficará bem à frente de todos os países, só perdendo para Cuba.  
 
O Gráfico 47 compara o Brasil a alguns países ricos ou concorrentes no indicador de percentual do 
PIB gasto em educação. Podemos ver que o Brasil está na frente de países ricos como Reino Unido 
e EUA, e também ganha de concorrentes como México, Rússia, Índia, Turquia e China.  
 
O Brasil não gasta pouco em educação. O problema é que gasta mal. Conforme Constantino (2012), 
“o governo brasileiro já gasta mais do que a média dos países da OECD, o que comprova que ele 
gasta muito mal. Nosso governo destina 5,1% do PIB ao setor, o que, em 2010, representou quase 
190 bilhões de reais. A média da OECD está em 4,8%, e comporta basicamente países ricos. O 
Japão gasta 3,3% do PIB, a Alemanha, 4%, a Coreia do Sul, 4,5% e o Canadá, 4,6%. A China, que 
tem obtido bons resultados no setor, gasta 4% do PIB... Do total de gastos do governo com 
educação, 85% são destinados ao ensino básico, que comporta muito mais alunos que o ensino 
superior. O gasto por aluno é baixo no ensino básico e alto no superior. Parte do sucesso da 
Coreia do Sul foi justamente focar mais na largada, garantindo bom ensino para as crianças.” 
 
 
Segundo site do Ministério do Planejamento (artigo de Abril de 2015), “o Brasil gasta mais do que 
a Coréia do Sul em ensino universitário, no entanto a proporção de jovens brasileiros matriculados 
na universidade é de 18%, enquanto que a de sul-coreanos é de 82%.” 
(http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento/noticias/comparacao-internacional-de-gastos-
governamentais) 
 
 

Gráfico 47: Gastos públicos com educação, total (% do PIB) 
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Fonte: Banco Mundial 
http://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_#!ctype=l&strail=false&bcs=d&n
selm=h&met_y=se_xpd_totl_gd_zs&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:USA:
BRA:MEX:GBR:RUS:TUR:IND:CHN&ifdim=region&hl=pt_BR&dl=pt_BR&ind=false 
 
 
A Tabela 67 apresenta o percentual do PIB gasto com educação por alguns países (dados de 2013), 
segundo a OECD. O Brasil está na média dos países da OECD, mas investe pouco no ensino 
terciário (só ganha da Indonésia nesta lista). Incrivelmente o Japão gasta menos em termos 
percentuais que o Brasil (no total). Mas talvez gaste melhor ou porque tem um PIB maior.  
 
 

Tabela 67: Gastos com Educação como % do PIB (dados de 2013) 

Total  Primário Secundário Terciário 
Brasil  5,2 1,7  2,6  0,9 
Média OECD  5,2 1,5  2,2  1,6 
Alemanha  4,3 0,6  2,2  1,2 
Austrália  5,6 1,8  2,0  1,7 
Coreia   5,9 1,5  2,1  2,3 
EUA   6,2 1,6  1,9  2,6 
Indonésia  2,8 1,4  0,9  0,5 
Japão   4,5 1,3  1,6  1,6 
Rússia   3,8 -  2,3  1,4 
Reino Unido  6,7 1,9  2,9  1,8 
Turquia  5,0 1,1  2,2  1,7 
México  5,2 2,0  1,9  1,3 
Fonte: Relatório “Education at a glance 2016” da OECD 
 
A Tabela 68 mostra o total gasto por estudante em alguns países. Os EUA gastam o dobro que nós 
no ensino terciário. A Coreia gasta o dobro que nós em 1º e 2º graus, mas ganhamos no 3º. 
 
Conforme Relatório “Education at a glance 2016” da OECD, a média de gastos anuais por estudante 
nos países da OECD é de 10.000 dólares americanos (convertidos usando PPP). O Brasil com 5 mil 
por estudante só ganha de México, Colômbia e Indonésia. Os campeões por ordem são: 
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Luxemburgo, Suíça, EUA, Noruega, Áustria, Reino Unido, Suécia e Canadá. O total gasto por 
estudante por toda a vida acadêmica no 3º grau (em dólares americanos convertidos usando PPP), 
incluindo todos os tipos de serviços, é de 50 mil no Brasil, enquanto que a Suécia (o melhor país 
neste quesito) gasta 90 mil por estudante. Alemanha, Reino Unido, Austrália e Turquia gastam 60 
mil. Coreia e México estão abaixo de 40 mil. 
 

Tabela 68: Total gasto por estudante (dólares americanos convertidos usando PPP) 

Primário  Secundário Terciário 
Brasil  3826  3822  13540 
Turquia 2894  3590  10637 
Reino Unido 10669  12200  25744 
EUA  10959  12740  27924 
Coreia do Sul 7957  8592  9323 
Fonte: Relatório “Education at a glance 2016” da OECD 
 
 
 
O Gráfico 48 mostra que o Brasil gasta mais que outros países no ensino fundamental (em 
percentual do PIB por estudante). Já o Gráfico 49 mostra que empatamos com outros países em 
percentual do PIB gasto no ensino médio, mas perdemos feito no ensino terciário (Gráfico 50). 
 

Gráfico 48: Gasto por aluno - Ensino fundamental (% do PIB) 

Fonte: Banco Mundial 
http://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_#!ctype=l&strail=false&bcs=d&n
selm=h&met_y=expenditure_per_student&fdim_y=education_level:2&scale_y=lin&ind_y=false&r
dim=region&idim=country:USA:BRA:MEX:GBR:RUS:TUR:IND:CHN&ifdim=region&hl=pt_BR
&dl=pt_BR&ind=false 
 
 

Gráfico 49: Gasto por aluno - Ensino Médio (% do PIB) 
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Fonte: Banco Mundial 
http://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_#!ctype=l&strail=false&bcs=d&n
selm=h&met_y=expenditure_per_student&fdim_y=education_level:3&scale_y=lin&ind_y=false&r
dim=region&idim=country:USA:BRA:MEX:GBR:RUS:TUR:IND:CHN&ifdim=region&hl=pt_BR
&dl=pt_BR&ind=false 
 
 

Gráfico 50: Gasto por aluno - Ensino Terciário (% do PIB) 

 
Fonte: Banco Mundial 
http://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_#!ctype=l&strail=false&bcs=d&n
selm=h&met_y=expenditure_per_student&fdim_y=education_level:4&scale_y=lin&ind_y=false&r
dim=region&idim=country:USA:BRA:MEX:GBR:RUS:TUR:IND:CHN&ifdim=region&hl=pt_BR
&dl=pt_BR&ind=false 
 
 
Em termos de percentual do total de despesas do governo com educação, o Brasil só perde para 
concorrentes como Chile e México (como se pode ver no Gráfico 51), e está acima de países ricos, 
como mostrado no Gráfico 52. 
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Gráfico 51: Gastos públicos com educação, total (% das despesas do governo) – países emergentes 

 
Fonte: Banco Mundial 
http://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_#!ctype=l&strail=false&bcs=d&n
selm=h&met_y=se_xpd_totl_gb_zs&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:BRA:
CHL:MEX:URY:TUR:KOR:IND:CHN:RUS&ifdim=region&hl=pt_BR&dl=pt_BR&ind=false 
 
 

Gráfico 52: Gastos públicos com educação, total (% das despesas do governo) – países ricos 

 
Fonte: Banco Mundial 
http://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_#!ctype=l&strail=false&bcs=d&n
selm=h&met_y=se_xpd_totl_gb_zs&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:DEU:
FRA:NLD:NOR:JPN:CAN:USA&ifdim=region&hl=pt_BR&dl=pt_BR&ind=false 
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Segundo o Relatório “Education at a glance 2016” da OECD, o Brasil gasta com Educação 15% do 
total de gastos públicos (dados de 2013), enquanto que a média dos países da OECD é de 11,3%. Só 
perdemos para Nova Zelândia e México neste quesito.  
 
 
Segundo Canal Bloomberg, os países onde os professores mais experientes são mais bem pagos são: 
Luxemburgo, Suíça, Alemanha, Holanda, Canadá, Irlanda, Dinamarca, Bélgica e Austrália. O Brasil 
não aparece entre os 37 primeiros e está atrás de Chile, Argentina, México, Turquia e Indonésia. 
(http://www.bloomberg.com/visual-data/best-and-worst/highest-salaries-for-experienced-teachers-
countries) 
 
 

- Ranking de Universidades no Mundo 
 
A Classificação Acadêmica das Universidades Mundiais 2015 (Academic Ranking of World 
Universities - ARWU) é estabelecida pelo Centro de Universidades de Classe Mundial da 
Universidade de Jiao Tong de Xangai, para compara universidades no mundo todo. Pelo ranking de 
Shanghai, as 20 primeiras universidades (com melhor qualidade) são:  
(http://www.shanghairanking.com/pt/) 
1 Universidade de Harvard   
2 Universidade de Stanford   
3 Instituto de Tecnologia de Massachusetts   
4 Universidade da Califórnia em Berkeley   
5 Universidade de Cambridge   
6 Universidade de Princeton   
7 Instituto de Tecnologia da Califórnia   
8 Universidade de Colúmbia   
9 Universidade de Chicago   
10 Universidade de Oxford   
11 Universidade de Yale   
12 Universidade da Califórnia, Los Angeles   
13 Universidade de Cornell   
14 Universidade da Califórnia, San Diego   
15 Universidade de Washington   
16 Universidade Johns Hopkins   
17 Universidade da Pensilvânia   
18 University College London   
18 Universidade da Califórnia, San Francisco   
20 Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique   
 
A 1ª universidade brasileira é a Universidade de São Paulo e aparece no intervalo 101-150. 
 
 
Outro ranking é o  THE (Times Higher Education). Das 800 universidades mais bem classificadas 
pelo levantamento, 17 são brasileiras. A lista inclui instituições de 70 países e representa 4% da 
elite acadêmica global. A USP foi enquadrada na faixa classificatória 251-300, seguida pela 
Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), que ficou no grupo 351-400. 
(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-
ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank_label/sort_order/asc/cols/rank_only) 
 
As 20 primeiras universidades neste ranking são: 
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1 California Institute of Technology - EUA 
2 University of Oxford – Reino Unido 
3 Stanford University - EUA 
4 University of Cambridge – Reino Unido 
5 Massachusetts Institute of Technology - EUA 
6 Harvard University - EUA 
7 Princeton University - EUA 
8 Imperial College London – Reino Unido 
9 ETH Zurich Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Suíça 
10 University of Chicago - EUA 
11 Johns Hopkins University - EUA 
12 Yale University - EUA 
13 University of California, Berkeley - EUA 
14 University College London – Reino Unido 
15 Columbia University - EUA 
16 University of California, Los Angeles - EUA 
17 University of Pennsylvania - EUA 
18 Cornell University - EUA 
19 University of Toronto - Canadá 
20 Duke University - EUA 
 
As universidades brasileiras mais bem classificadas no ranking 2015-2016 foram (com a 
colocação): 
251º- 300º Universidade de São Paulo (USP) 
351º- 400º Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
501º- 600º Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
501º- 600º Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) 
601º- 800º Universidade de Brasília (UnB) 
601º- 800º Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
601º- 800º Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
601º- 800º Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
601º- 800º Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
601º- 800º Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
601º- 800º Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
601º- 800º Universidade Federal de Viçosa (UFV) 
601º- 800º Universidade Federal de Lavras (UFLA) 
601º- 800º Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) 
601º- 800º Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 
601º- 800º Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
601º- 800º Universidade Estadual Paulista (Unesp) 
 
 

- Aprender com estrangeiros 
 
Já falamos antes da importância dos imigrantes para o crescimento de muitos países, incorporando 
não só capital financeiro e mão de obra qualificada mas também conhecimento. Falamos da 
Inglaterra importando estrangeiros, da ida de judeus para Murano na Itália e judeus fugindo da 
Alemanha nazista para ajudar a fazer a bomba atômica nos EUA. Também falamos da importância 
dos imigrantes para o Vale do Silício, para a Alemanha pós-guerra e no processo de catch-up nos 
tigres asiáticos. Até os japoneses, com sua cultura milenar, tradicional e fechada, aprenderam com 
Deming e com isto ultrapassaram as indústrias automobilística e eletrônica dos norte-americanos. 
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Portanto, parece ser um bom caminho para a riqueza de uma nação combinar conhecimentos 
nacionais com estrangeirismos. A ideia não é recente, basta lembrar os exemplos de gregos, 
romanos e otomanos que embarcavam conhecimentos e culturas de outros povos, como já discutido 
antes.  
 
Também já discutimos que a Eurásia pode ter se desenvolvido mais rapidamente na Idade Média 
pela facilidade de troca de conhecimentos ao longo das rotas de comércio, justamente por causa de 
seu eixo horizontal, enquanto que a América e África ficaram atrasadas por terem um eixo vertical, 
que justamente dificulta o intercâmbio.  
 
Também falamos dos casos de fracasso por aversão a estrangeirismos ou imigrantes, incluindo a 
Igreja Católica na Idade Média e a China antes da revolução industrial. Também houve o caso de 
países comunistas fechados também em conhecimento. A Rússia se desenvolveu militarmente e 
também em tecnologia espacial, mas suas demais indústrias ficaram obsoletas por falta de 
comparação com o mercado internacional. E assim, quando a Rússia se abriu, estava muito 
defasada. Aqui no Brasil, já falamos do caso da reserva de mercado em Informática.  
 
Como o tópico aqui é Educação, devemos lembrar que muitos países usaram e ainda usam uma 
estratégia de mandar pessoas estudarem no estrangeiro, trazendo conhecimentos novos para serem 
incorporados. Moraes (2015) lembra que, “durante a primeira metade dos anos 1920, os norte-
americanos ainda iam à Europa para aprender, e os cientistas europeus que viajavam aos Estados 
Unidos o faziam para ensinar. Essa situação tinha mudado acentuadamente ao final da década: 
números crescentes de cientistas norte-americanos estavam agora trabalhando nas fronteiras da 
ciência. Os Estados Unidos obtiveram assim alguma paridade com as nações científicas líderes 
mesmo antes de os eventos na Europa forçarem a migração intelectual de 1930. A desintegração 
da ciência na Europa Central e o reforço das instituições norte-americanas com cientistas 
estrangeiros preeminentes apenas acentuou esse processo. Quando da deflagração da Segunda 
Guerra Mundial os Estados Unidos eram claramente o primeiro centro de ciência no mundo.” 
 
A influência de estrangeiros em culturas locais possui diversos exemplos ao longo da História da 
Humanidade. Ferguson (2013b) lembra que “o Ocidente deve muito ao mundo muçulmano 
medieval, não só porque este preservou a sabedoria clássica, mas também porque produziu novos 
conhecimentos em cartografia, medicina e filosofia, bem como em matemática e óptica. O pensador 
inglês Roger Bacon reconheceu: ‘A filosofia veio dos muçulmanos’.”  
 
Umberto Eco (2010) lembra que os árabes retomaram a cultura clássica (grega principalmente), 
enquanto que os romanos perderam sua cultura (ficou misturada com a cultura dos povos que 
conquistou ou que lhe conquistaram). “Antes do ano 1000, as invasões dos povos bárbaros no 
Ocidente europeu aniquilaram pouco a pouco a civilização romana: despovoadas e em ruína as 
cidades, abandonadas as grandes vias de comunicação, uma das glórias da organização imperial, 
esquecidas a extração da pedra, que deixa de ser utilizada na construção, e as técnicas do trabalho 
dos metais, abandonados os cultivos, amplos espaços agrícolas reflorestam... A difusão da 
civilização islâmica no Ocidente constitui um dos acontecimentos mais importantes para o 
crescimento das formas de saber científico e tecnológico entre a Antiguidade e o Renascimento. Ao 
entrar em contato com os povos do Mediterrâneo, a comunidade cultural árabe contribui para a 
evolução das técnicas de manufatura europeias e, através da introdução dos textos gregos, para a 
recuperação dos conhecimentos da época clássica... Por meio de um intenso processo de aquisição 
do saber dos povos com os quais entrara em contato, a cultura árabe acaba por constituir uma 
preciosa coleção de noções bizantinas, siríacas e judaicas, fundadas, em boa parte, em 
conhecimentos registados nos textos da época grega e helenística. O seu papel histórico consiste, 
portanto, em conduzir a uma definição mais minuciosa o conjunto das informações provenientes da 
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época helenística, ao qual se reúnem contributos originais, principalmente nas áreas da alquimia, 
da matemática e da astrologia.” 
 
Ferguson (2013b) acredita que o Iluminismo “deu origem à anatomia, à biologia, à química, à 
geologia, à geometria, à matemática, à mecânica e à física modernas... os principais avanços do 
século XVII em matemática, astronomia, física, química e biologia ocorreram na Europa 
Ocidental.” 
 
Karnal et al. (2007) lembram que “a independência das 13 colônias [americanas] foi influenciada 
por muitos autores do Iluminismo, movimento filosófico de crítica ao poder dos reis e à exploração 
das colônias por meio de monopólios. Dos filósofos do mundo iluminista, um dos mais importantes 
para os colonos foi John Locke. Tais princípios, expostos na obra de Locke, tornaram-se com o 
tempo parte da tradição política da Inglaterra. Muitos ingleses que emigraram para as colônias 
conheciam as ideias do filósofo. Os estudantes das colônias, que iam para a Europa em busca das 
universidades, voltavam influenciados por ele e por outros pensadores. Dessas e de muitas outras 
formas, as ideias liberais atravessavam o oceano e frutificavam nas colônias, onde encontravam 
terreno fértil, passando a fazer parte da tradição política também do Novo Mundo. É interessante 
identificarmos na declaração de independência das colônias longos trechos extraídos das idéias de 
Locke. O filósofo inglês, ao pretender justificar um movimento em sua terra, acabou servindo de 
base, quase um século depois, para um movimento contra o domínio da Inglaterra, a mesma 
Inglaterra que Locke tanto amava.” 
 
Em Portugal, infelizmente, o Iluminismo não se desenvolveu como nos EUA.  Cunha (2007a) 
lembra que “o Iluminismo português, obra dos ‘estrangeirados’, não acompanhou a ilustração 
francesa em todos os seus aspectos. Em Portugal, ao contrário dos outros países, o Iluminismo se 
compôs com a religião católica e a Igreja. O modelo implícito era semelhante ao inglês e 
distanciado do francês, embora dele tirasse elementos ideológicos importantes, como no caso da 
pedagogia. Se na França a resistência da aristocracia às pretensões hegemônicas da burguesia 
levou à destituição do poder daquela pelo povo, liderado pelos tribunos do ‘terceiro estado’, na 
Inglaterra os nobres assumiram aquelas pretensões tornando-se burgueses e transformando 
burgueses em nobres.” 
 
 

- Fuga de cérebros X atração de profissionais 
 
Conforme Galeano (2012), “o principal produto de exportação da América Latina, venda o que 
vender, matéria-prima ou manufaturas, são os braços baratos... As universidades latino-
americanas formam, em pequena escala, matemáticos, engenheiros e programadores que, no 
entanto, não encontram trabalho a não ser no exílio: nós nos damos ao luxo de proporcionar aos 
Estados Unidos nossos melhores técnicos e os cientistas mais capazes, que emigram atraídos pelos 
altos salários e pelas grandes possibilidades que, no norte, abrem-se para as pesquisas.” 
 
O Gráfico 53 mostra a taxa de emigração de pessoas com ensino superior em alguns países, entre 
1990 e 1999. Apesar de o Brasil ter um percentual pequeno, ele dobrou (de 1 para 2%) em 10 anos. 
Os EUA são (desta lista) o país que menos perde “cérebros”. Coreia do Sul e Turquia, apesar de 
terem taxas altas, estão diminuindo esta perda, enquanto que Índia e China estão com taxas 
crescentes. Como já vimos antes, estes 2 últimos países são os que mais colocam estudantes a nível 
de pós-graduação no estrangeiro. Talvez não consigam atrair de volta estes estudantes.  
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Gráfico 53: Taxa de emigração de indivíduos com ensino superior (% do total da população com 
ensino superior) 

 
Fonte: Banco Mundial 
http://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_#!ctype=l&strail=false&bcs=d&n
selm=h&met_y=sm_emi_tert_zs&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:USA:BR
A:MEX:GBR:RUS:TUR:IND:CHN&ifdim=region&hl=pt_BR&dl=pt_BR&ind=false 
 
 
 
Lopes (2005) lembra que os EUA é um dos países que mais atrai cérebros estrangeiros para estudar 
em suas universidades: “aumentaram o limite máximo para seus vistos H-1B (visto temporário 
destinado a profissionais estrangeiros que lhes permite trabalhar nos Estados Unidos por até seis 
anos)... o número de admissões para o visto H-1B elevou-se de 106 mil em 1994 para 240 mil em 
1998.”  
 
Mas há outros países na mesma estratégia. Segundo Lopes (2005), “os países da União Europeia, 
cujas leis de imigração historicamente repelem imigrantes, estão agora relaxando-as e adaptando-
as ao modelo americano ou canadense. Hoje, a Alemanha oferece 20 mil green cards para 
trabalhadores de software; a Irlanda se propõe a trazer 32 mil até 2005; a Fran- ça quer 10 mil; a 
Itália precisa de 8 mil; o Japão busca 30 mil trabalhadores em tecnologia da informação na Índia, 
até 2005; e a República da Coréia, outros 10 mil... Estima-se que 300 mil profissionais do 
continente africano, onde as capacidades são particularmente escassas, vivam e trabalhem na 
Europa e América do Norte.” 
 
Os tigres asiáticos também já atraíram cérebros para fazer seu catch-up. Lopes (2005) lembra o caso 
de Singapura: “Lee Kuan Yew, o fundador da moderna Singapura, é o exemplo definitivo de um 
fomentador da construção da apropriação nacional. Ele acreditava que uma força de trabalho 
treinada e competente e um governo forte e eficiente eram cruciais à transição de um país do 
terceiro para o primeiro mundo... A compreensão de Lee de que talento é o bem mais precioso de 
um país, principalmente em países pobres em recursos como Singapura, levou a numerosas 
políticas que objetivavam reduzir a fuga de cérebros e trazer talentos estrangeiros para 
Singapura.” 
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- Educação livre X Dominada pelo Estado 
 
A história da Educação no Brasil começou com a Igreja, teve empreendedores privados mas o 
Estado controla até hoje, tanto licenças para formação de escolas, faculdades e universidades, e até 
mesmo os conteúdos que caem no vestibular (são estipulados e não consensuais). 
 
Segundo Rothbard (2013), “na Idade Média, o problema da educação obrigatória estatal não se 
apresentou na Europa. A instrução foi realizada em escolas e universidades paroquiais, em escolas 
privadas, e em centros de treinamento privados de formação profissional. O primeiro movimento 
moderno pela educação obrigatória estatal originou-se diretamente a partir da Reforma 
Protestante. Uma força primária foi Martinho Lutero. Ele repetidamente requisitou que as 
comunidades estabelecessem escolas públicas e fizessem com que a frequência fosse obrigatória... 
Como resultados das súplicas de Lutero, o estado germânico de Gota fundou a primeira escola 
pública moderna em 1524, e a Turíngia fez o mesmo em 1527. Lutero fundou o Plano Escolar da 
Saxônia, que mais tarde se tornou, em essência, o sistema de educação estatal para a maioria dos 
Estados Protestantes da Alemanha. O plano foi colocado em funcionamento primeiro na Saxônia 
em 1528, a partir de um decreto elaborado pelo importante discípulo de Lutero, Melanchtohn, 
criando escolas estatais em todas as cidades e vilarejos. O primeiro sistema obrigatório estatal no 
mundo moderno foi estabelecido em 1559 pelo Duque Christopher, Príncipe eleitor de 
Württemberg. A frequência era obrigatória, era anotada e os faltosos eram multados. Outros 
estados germânicos logo seguiram este exemplo.” 
 
Na França, segundo Rothbard (2013), “a educação obrigatória universal, assim como o serviço 
militar obrigatório, foi introduzida ... pela Revolução Francesa. A constituição revolucionária de 
1791 decretou instrução primária obrigatória para todos. O governo não podia fazer muito para 
colocar esses princípios em prática no começo, mas fez o máximo que pôde. Em 1793, a Convenção 
determinou que a língua francesa fosse a única língua da ‘república, una e indivisível’. Pouco foi 
feito antes da aparição de Napoleão, que estabeleceu uma educação estatal abrangente. Todas as 
escolas, fossem públicas ou nominalmente privadas, estavam sujeitas ao estrito controle do 
governo nacional. A ‘Universidade da França’ dominava todo o sistema, pois foi estabelecida para 
garantir a uniformidade e controle do sistema educacional francês. Seus chefes oficiais eram 
nomeados por Napoleão, e ninguém podia abrir uma nova escola ou ensinar em público sem uma 
licença da universidade oficial. Assim, com a lei de 1806, Napoleão agiu para assegurar um 
monopólio de ensino para o estado. O corpo docente das escolas públicas deveria ser determinado 
por uma escola normal operada pelo estado. Todas essas escolas foram instruídas a tomar como 
base de seu ensino os princípios de lealdade ao chefe do estado, e obediência aos estatutos da 
universidade. Devido à falta de recursos, o sistema de escolas públicas não poderia ser imposto a 
todos. No final da era napoleônica, pouco menos da metade das crianças estudava em escolas 
públicas francesas, o restante estudava em grande parte nas escolas católicas. As escolas 
particulares, no entanto, estavam agora sob a regulação do estado e eram obrigadas a ensinar 
patriotismo em favor dos governantes.” 
 
Rothbard (2013), discípulo do liberal Ludwig von Mises, é contra a educação obrigatória controlada 
pelo Estado. Seu argumento principal: “Uma das melhores maneiras de encarar o problema da 
educação obrigatória é pensar numa analogia quase exata na área de outro grande meio 
educacional – os jornais. O que pensaríamos sobre uma proposta do governo, federal ou estadual, 
de usar o dinheiro dos pagadores de impostos para criar uma rede nacional de jornais públicos e 
obrigar todo o povo, ou todas as crianças, a lê-los? O que pensaríamos se, além disto, o governo 
proibisse todos os jornais que não se encaixassem aos ‘padrões’ do que uma comissão do governo 
acha que as crianças devem ler? Essa proposta seria geralmente considerada um horror nos 
Estados Unidos e, no entanto, este é exatamente o tipo de regime que o governo criou no âmbito da 
instrução escolar.” Rothbard acredita que o Estado pode destruir o pensamento independente na 
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criança, fazendo-as reverenciar certos símbolos ou seguir certos grupos de dominação. Rothbard 
continua sua crítica: “Igualdade e uniformidade são buscadas mais do que nunca, mesmo sob o 
disfarce de deixar os indivíduos fazerem o que gostam. O plano é abolir notas, através das quais as 
crianças ótimas ou ruins conhecem a extensão de seus progressos, e em vez disso dar nota 
‘subjetivamente’ ou nenhuma. Classificação subjetiva é um esquema monstruoso de avaliar cada 
estudante com base no que o professor pensa arbitrariamente das capacidades da criança, e a 
pontuação é avaliada na medida em que a criança preenche essas capacidades. Isso coloca uma 
desvantagem terrível sobre os alunos brilhantes e concede privilégios especiais aos menos capazes 
(moronic), que podem ficar como se eles não fossem tão menos capazes como realmente são. Os 
estudos tendem a seguir agora o mais baixo denominador comum, ao invés da média – para não 
‘frustrar’ o menos capaz. Como resultado, os pupilos brilhantes são furtados do incentivo e 
oportunidade de estudar, e os lentos são encorajados a acreditar que o sucesso, na forma de notas, 
promoções etc. virá a eles automaticamente... A individualidade é suprimida ensinando todos a se 
ajustarem ao ‘grupo’. Toda ênfase é no ‘grupo’, e nos votos de grupo, decidindo suas questões pela 
vontade da maioria etc. Como resultado, as crianças são ensinadas a buscar a verdade na opinião 
da maioria, e não em sua própria investigação independente, ou na inteligência dos melhores em 
cada campo. As crianças são preparadas para a democracia sendo levadas a discutir eventos 
atuais, sem antes aprender os assuntos sistemáticos (política, economia, história) que são 
necessários a fim de discuti-los. O ‘efeito avestruz’ é substituir slogans e opinião superficial por 
pensamento individual ponderado. E a opinião é a do menor denominador comum do grupo. A 
ênfase em ‘frescuras’ – educação física, jogos e numerosos cursos triviais – novamente tem o efeito 
de ser compreensível para o mais tapado e, portanto, assegurar a instrução completamente igual 
para todos. Além disso, quanto mais esses assuntos são enfatizados, menos espaço há para o 
pensamento sistemático... A ideia que a escola deve não apenas ensinar disciplinas, mas deve 
educar ‘toda a criança’ em todas as fases da vida, é obviamente uma tentativa de arrogar para o 
estado todas as funções do lar. É uma tentativa de realizar a modelagem da criança sem realmente 
confiscá-la, como nos planos de Platão ou Owen... Inquestionavelmente, o efeito de tudo isso é 
fomentar a dependência do indivíduo ao grupo e ao estado.” 
 
As críticas de Rothbard são muito duras e encontram respaldo inclusive na nossa 
contemporaneidade no Brasil, onde vários educadores ou pais criticam a forma como as avalições 
são feitas em escolas (principalmente públicas), sem que haja reprovações. Esta filosofia de ensino 
se enraizou a partir de educadores promovidos pelo PT, partido que estava no governo desde 2003.  
 

- Novas tecnologias e novos métodos 
 
Ken Robinson (2013) é um dos maiores críticos da falta de criatividade nas escolas modernas. 
Nossas escolas possuem infraestrutura e modelo do século XIX, professores do século XX e alunos 
do século XXI. A padronização, a conformidade e a eficiência são as regras, baseadas na Revolução 
Industrial. “Como uma linha de montagem, os estudantes mudavam de uma sala para outra para 
serem instruídos por diferentes professores especializados em disciplinas distintas”. Robinson diz 
que devemos preparar nossas crianças para empregos que não existem ainda, tecnologias que não 
existem ainda e problemas que ainda não conhecemos.  
 
Além disto, se uma criança hoje tentar colocar um objeto quadrado num buraco redondo será 
considerada “anormal”, quando na verdade pode estar desenvolvendo sua criatividade (uma forma 
diferente de ver o mundo ou testar objetos).  
 
Precisamos novos métodos e ferramentas de educação. Um deles foi criado por Maria Montessori 
(que viveu entre 1870-1952), conhecido como método Montessoriano. Seus princípios 
fundamentais são: a atividade, a individualidade e a liberdade. A criança tem liberdade par escolher 
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suas atividades. O método promove a concentração e a imaginação. O aluno usa (individualmente) 
os materiais à medida de sua necessidade e, por ser o método autocorretivo, o aluno faz sua auto-
avaliação. Os fundadores do Google foram educados com este método.  
 
Uma reportagem do Fantástico fala sobre métodos inovadores sendo aplicados numa Escola no Rio 
de Janeiro, onde alunos se misturam por idade, onde a sala é feita de mesas redondas, onde alunos 
descobrem as informações sozinhos usando a Internet e o professor é apenas um facilitador 
(http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/03/escolas-publicas-apostam-na-tecnologia-dentro-das-
salas-de-aula.html).  
 
A criatividade na escola é tão importante quanto a alfabetização. A educação antiga se resumia a 
apresentar fatos. A nova educação precisa ensinar a resolver problemas. 
 
Entretanto, segundo Oech (1988), as crianças entram na escola como "pontos de interrogação" e 
saem como "frases feitas“. Oech conclui que há uma curva de criatividade (ver Figura 5), 
descendente, ou seja, começamos criativos e vamos perdendo esta característica. Segundo Oech 
ainda, uma pesquisa nos EUA descobriu que: 

• entre crianças de 3 a 5 anos, 98% apresentaram alta criatividade; 
• o mesmo grupo testado aos 10 anos resultou em apenas 30%; 
• com 15 anos, foram somente 12% dos pesquisados com alta criatividade; 
• e o mesmo teste foi aplicado a um universo de mais de 200.000 adultos, onde somente 2% 

se mostraram altamente criativos. 
 
 

Figura 5: Curva da Criatividade de Oech (1988) 

 
  
 
 
 
E incentivos financeiros não funcionam para gerar criatividade. Levitt e Dubner (2009) citam 
experimentos feitos em escola. Os incentivos financeiros só melhoram um pouco o rendimento e no 
início. Depois, o aluno perde o interesse. Daniel Pink (2011) também corrobora esta tese.  
 
Sawyer (2006) relata estudos de psicólogos sobre a influência da motivação na criatividade. Os 
mais criativos são aqueles com motivação interna. Houve inclusive casos de pessoas que tiveram 
sua criatividade reduzida por saber que seriam avaliados ou recompensados. A criatividade não 
pode ser explicada pelo talento inato ou imaginação astuta. Os fatores mais importantes são trabalho 
árduo, dedicação e motivação intrínseca.  
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Mas a criatividade não vem só do tempo de estudo ou em sala de aula. As brincadeiras (atividades 
lúdicas) são importantes para o aprendizado, para o desenvolvimento da criatividade e também 
alegram as crianças. Segundo James Gee, os jogos superam os livros escolares em ajudar os alunos 
a aprenderem matérias baseadas em fatos, como geografia, história, física e anatomia, enquanto 
também melhoram a coordenação visual, velocidade cognitiva e destreza manual. (“Why Are Video 
Games Good for Learning?”, disponível em:Erro! A referência de hiperlink não é válida.). 
 
Diamandis e Kotler (2012) discutem como os jovens de hoje pagam dinheiro e dispendem bastante 
tempo para se envolver em atividades complexas e difíceis como em alguns jogos de videogame. 
Ou seja, há um estimulante aí, que as escolas e professores precisam aprender.  
 
Os jogos podem substituir uma parte do aprendizado formal. Diamandis e Kotler (2012) citam uma 
pesquisa da National Governors Association, que “entrevistou 300 professores universitários sobre 
suas aulas para turmas de calouros. Os resultados: 70% disseram que os estudantes não 
conseguiam entender materiais de leitura complexos, 66% disseram que os estudantes não 
conseguiam pensar analiticamente, 62% disseram que os estudantes escreviam mal, 59% disseram 
que os estudantes não sabem fazer pesquisas e 55% disseram que os estudantes não conseguiam 
aplicar seus conhecimentos.” Os jogos modernos ajudam nosso jovens e crianças a desenvolverem 
estas habilidades.  
 
Educação criativa não é só na escola. Gladwell (2008) no livro “Outliers” (Fora de Série) conta 
como Bill Gates desenvolveu habilidades durante o período de férias, aproveitando laboratórios 
disponíveis no período de verão. Enquanto outras crianças só brincavam, Gates aprendia brincando.  
 
Simonton (2002) comenta da importância de estímulos familiares para crianças superdotadas, tais 
como bibliotecas, visitas a museus, instrumentos musicais, viagens (conhecer outros lugares). 
Segundo estudos reportados por Simonton (2002), não há relação entre ir bem na escola e 
genialidade (nem estudos avançados na educação formal). Mas ser autodidata ajuda (porque a 
escola limita a criatividade). 
 
Edgar Morin (2001) entende que sejam necessários 7 saberes para a Educação do Futuro, a saber:  
- as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; 
- os princípios do conhecimento pertinente; 
- ensinar a condição humana; 
- ensinar a identidade terrena; 
- enfrentar as incertezas; 
- ensinar a compreensão; 
- a ética do gênero humano. 
 
O filósofo, educador e presidente da Confederação Colombiana de ONGs, José Bernardo Toro, 
propõe os Códigos da Modernidade: “Capacidades e competências mínimas para participação 
produtiva no Século XXI” (artigo publicado na Revista Dois Pontos, Editora Pitágoras, em 
julho/agosto de 1996). Os códigos incluem:  

1. Domínio da leitura e escrita; 
2. Capacidade de fazer cálculos e resolver problemas; 
3. Capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações; 
4. Capacidade de compreender e atuar em seu entorno social; 
5. Receber criticamente os meios de comunicação; 
6. Capacidade para localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada; 
7. Capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo. 
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Diamandis e Kotler (2012) lembram que “criatividade, colaboração, pensamento crítico e 
resolução de problemas são uma história diferente. Essas habilidades vêm sendo repetidamente 
enfatizadas por todos, desde executivos de empresas a experts em educação, como os fundamentos 
requeridos pelos empregos atuais. Substituíram a leitura, a escrita e a aritmética como a base do 
que recentemente foi designado ‘aprendizado do século 21’.” 
 
E não é preciso muito para incentivar o aprendizado e a criatividade. Diamandis e Kotler (2012)  
lembram o famoso experimento do buraco na parede numa favela indiana, feito pelo prof. Mitra ( 
www.hole-in-the-wall.com/MIE.html). “O método do buraco no muro depende de um ambiente de 
brincadeiras. O mais importante é que a educação minimamente invasiva não requer professores. 
Atualmente existe a projeção de uma escassez global de 18 milhões de professores nos próximos 
dez anos. A Índia precisa de mais 1,2 milhão. Os Estados Unidos precisam de 2,3 milhões... Papert 
... argumentou que o melhor meio para as crianças aprenderem não era pela ‘instrução’, e sim pela 
‘construção’ – ou seja, aprender fazendo, especialmente se essa ação envolvesse um computador. 
 
O método Khan (da Khan Academy), baseado em vídeos que podem ser assistidos a qualquer hora 
pelo aluno, está fazendo muito sucesso pelo mundo todo. Leitão (2015) lembra que, “em meados de 
2012, a Khan Academy havia se tornado muito maior que eu [o criador falando]. Estávamos 
ajudando a educar mais de 6 milhões de estudantes por mês — mais de dez vezes o número de 
pessoas que foram para Harvard desde a sua fundação em 1636 —, e esse número está crescendo 
400% ao ano. Os vídeos foram vistos mais de 140 milhões de vezes e estudantes fizeram mais de 
meio bilhão de exercícios com o nosso software”,  
 
Leitão (2015) conta que uma discussão com especialistas do mundo inteiro, dedicados a estudar o 
uso da tecnologia na educação para compor o cenário das perspectivas brasileiras, concluiu que o 
Brasil tem que investir pesado em tecnologia de conectividade. “Se não houver estradas para a 
transmissão rápida da informação que faça a ligação da escola com o mundo exterior, o país não 
vai entrar no novo paradigma.” 
 
Por outro lado, um estudo diz que o uso de tecnologias não melhora a educação. “Países que 
investiram pesado em tecnologia não têm registrado melhora perceptível no desempenho dos 
alunos nos exames tradicionais de leitura, matemática ou ciências do Pisa. Dessa forma, a OCDE 
aponta que fazer com que as crianças tenham nível básico de proficiência em leitura e matemática 
é mais eficaz para garantir desenvolvimento das habilidades digitais que lotar as escolas com 
equipamentos de alta tecnologia. O uso frequente de computadores em escolas está, inclusive, mais 
associado a baixos resultados.” (http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/estudantes-
brasileiros-estao-entre-os-ultimos-no-ranking-de-habilidades-digitais-feito-pela-ocde-
17492323#ixzz3ncN5xm00) 
  
Por isto talvez, segundo Leitão (2015), na Finlândia, “em nenhum momento se usam equipamentos 
eletrônicos nos primeiros anos da escola. A ideia ... é que é importante fortalecer a relação 
professor-aluno, e por isso a sala de aula tem formato tradicional.” 
 
No momento em que este livro está sendo escrito, estão sendo veiculadas notícias de que o governo 
federal está planejando uma ampla reforma no ensino médio, incluindo maior liberdade de escolha 
de matérias por parte dos alunos, focando no ensino profissional. Ver reportagem da Folha em  
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1813795-ministerio-da-educacao-apresenta-
projeto-de-reforma-do-ensino-medio.shtml 
 
Assim como países ricos fizeram e estão continuamente fazendo mudanças para melhorar o ensino, 
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o Brasil também precisa fazer reformas, pois os métodos são os mesmos há anos. Primeiro, deve-se 
discutir melhor quais tecnologias devem ser utilizada, quando e como. Depois, deve-se repensar o 
conteúdo e as disciplinas, principalmente no ensino médio. A reforma que está sendo pensada em 
2016 parece focada em disciplinas manter ou retirar. A discussão deve ser mais ampla, passando não 
só por conteúdos mas também por métodos. Acima de tudo, deve-se incentivar e desenvolver a 
criatividade nos alunos. Deve-se ensinar o aluno a aprender e a resolver problemas novos ou de 
forma inovadora. Os conteúdos poderiam ser flexibilizados, de forma que cada escola pudesse 
oferecer conteúdos ou métodos diferentes, permitindo assim aos pais ou responsáveis escolherem 
que tipo de ensino querem para seus filhos. Hoje, os conteúdos estão engessados naqueles que são 
cobrados em vestibulares e exames nacionais como o ENEM. Há até listas de livros a serem lidos 
para vestibulares em algumas universidades federais. A liberdade de ensino pode permitir acomodar 
melhor as habilidades dos jovens e a fazer uma melhor divisão do trabalho.  
 
Outra questão que está sendo discutida no Brasil é o ensino profissionalizante no nível médio. 
Podemos seguir o exemplo de alguns países como EUA e Alemanha, como já discutido antes, que 
possuem opções diversas para que alunos e pais possam escolher entre uma formação mais voltada 
ao mercado (para entrada rápida no mercado de trabalho) ou uma formação voltada para entrada na 
universidade.  
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - P&D 
 
Conforme artigo de Claudio de Moura Castro intitulado “Exportação sem pesquisa?” (31 de janeiro 
de 2001 – edição 1685), a “tecnologia não se justifica por ideais ou razões filosóficas. Trata-se de 
investimentos produtivos. Quem planta milho colhe mais do que plantou. País que planta 
tecnologia colhe muito mais do que investiu. A Embraer no ano 2000 faturou 5,6 bilhões de reais. 
O Centro Tecnológico da Aeronáutica (CTA), do qual a Embraer é filhote, gastou 43,6 milhões 
com seus alunos e pesquisas. Isso significa que com a receita de um ano, gerada por apenas um de 
seus filhotes, o CTA poderia operar pelos próximos 128 anos. P&D é mau negócio?” 
 
Segundo Sequeira (2001), no período dos 30 gloriosos (1945 a 1975), o crescimento econômico 
mundial (um dos maiores registrados na história) é atribuído principalmente aos investimentos em 
P&D.  
 
Certamente, P&D é o motor da inovação. Drucker (1998) afirma que há inovações que vêm por 
insights de gênios mas a maioria dos sucessos resulta de busca objetiva e consciente por 
oportunidades de inovação. Simonton (2002) concorda com isto, a partir de seu estudo sobre a 
origem do gênio. Os insights ocorrem quando o gênio está sozinho, mas para isto acontecer é 
preciso muita gente em volta e trabalhos predecessores. Como Isaac Newton mesmo disse que só 
chegou a suas conclusões porque estava sobre os ombros de gigantes.  
 
Drucker (1998) afirma que inovações podem ser geradas por análise de processos, incongruências e 
do mercado. A inovação requer foco, conhecimento e talento, mais que genialidade. A seguir, 
veremos alguns modelos de processos de inovação.  
 

- Processo de Inovação – Modelos e Gerações 
 
Roy Rothwell (1994) concluiu que há 5 modelos ou gerações para o processo genérico de inovação.  
 
O modelo de 1ª geração ou Linear parte da pesquisa básica, evoluindo para a pesquisa aplicada, 
para o desenvolvimento tecnológico e então produção e comercialização. É um modelo em cascata, 
onde uma etapa só é feita se a anterior está terminada. Este modelo também é conhecido como 
“technology push” (empurrado pela tecnologia), uma vez que as novas tecnologias é que geram 
novas oportunidades para o mercado, o qual é visto como um cesta que recebe os frutos da P&D. 
Quanto mais P&D, mais inovações e produtos 
 
O modelo de 2ª geração ou Interativo começa por estudos sobre o mercado potencial, daí surgindo o 
invento e um projeto básico, o qual será detalhado e testado, para depois poder entrar em produção 
e distribuição no mercado. Por isto, o modelo também é conhecido como “Market pull” (puxado 
pelo mercado), pois a inovação nasce da necessidade do mercado, o desenvolvimento depende das 
entradas fornecidas pelo mercado e o marketing passa a ter um papel mais importante.  
 
No modelo de 3ª geração ou Acoplado, a inovação é resultado da convergência entre necessidades 
de mercado e capacidade tecnológica. O processo inicia da geração de ideias conjuntas entre novas 
tecnologias e novas necessidades, para então passar para produção de protótipos e depois então 
produção, marketing e vendas. O interessante é que neste modelo as necessidades de mercado e as 
novas tecnologias seguem influenciando o processo por todas as etapas até o final.  
 
Já no modelo de 4ª geração ou Integrado, há um trabalho simultâneo de todos os departamentos, 
sendo o processo não mais sequencial mas em espiral. Há constantes reuniões de integração entre os 



475 
 

diferentes departamentos, podendo ser possível voltar a uma etapa anterior ou refazer uma etapa 
várias vezes antes de seguir adiante.  
 
Os processos de inovação de 5ª geração integram mais as diversas áreas da etapa e mesclam as 
etapas do processo, com maior flexibilidade e adaptabilidade. O processo de 5ª geração é 
basicamente o de 4ª geração (paralelo, integrado) mas incluindo redes externas e estratégias de 
inovação da empresa. Agente internos e externos agem em paralelo partindo de pesquisa 
direcionada, passando por experimentação (tentativa e erro) e sucessivos refinamentos de ideias   
 
Um bom exemplo de modelo de processo de inovação de 5ª geração é a Apple. Em contrapartida ao 
modelo sequencial, a Apple utiliza um processo com profunda colaboração e com equipes 
multidisciplinares. Não há medo de recomeçar do zero (“queimar navios” como dizia Steve Jobs). É 
uma inovação entre Arte e Ciência, onde o design é função e não somente forma. É dada atenção 
aos detalhes como materiais, tamanhos, acabamentos, formas, processos, etc. Por causa disto, o 
produto final pode ser bem diferente da ideia original, mas certamente bem melhor (ver Kahney, 
2008; Gallo, 2001).  
 

- Indicadores de Inovação 
 
Eis alguns indicadores utilizadas para medir processos e resultados de inovação:  
 
- Indicadores da inovação (nível macro, sociedade): 

• mudanças na estrutura da indústria; 
• mudança na composição da demanda no mercado de trabalho; 
• alteração na posição de competitividade das nações; 
• crescimento econômico; 
• aumento no bem-estar da sociedade. 

 
- Indicadores internos (micro): 

• número de patentes; 
• gastos com P&D; 
• número de novos produtos lançados; 
• aumento de receita;  
• número de ideias geradas ou implantadas; 
• faturamento com novos produtos ou serviços; 
• número de pesquisadores; 
• aumento na satisfação de clientes; 
• número de ideias ou conceitos em produção; 
• participação do P&D nas vendas; 
• resultados financeiros com as inovações (ROI). 

 
Alguns destes indicadores serão discutidos a partir de agora.  
 

- Investimentos em P&D 
 
O Gráfico 54 compara os gastos com P&D (como percentual do PIB) em alguns países. Podemos 
ver que o Brasil, neste grupo, só está melhor que a Índia e bem abaixo da média mundial. A China 
também está abaixo da média. Japão, EUA e Alemanha investem acima de 2% (que é a média 
mundial).  
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Gráfico 54: Gastos com P&D (% do PIB) – Brasil, EUA, Japão, Alemanha, Índia, China e média 
mundial 

Fonte: The World Bank 
http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS/countries/1W-BR-US-JP-DE-IN-
CN?display=graph 
 
 
A Tabela 69 apresenta os valores precisos para 2 anos (2002 e 2007) e a Tabela 70 apresenta os 
valores para 2012, 2013 e uma previsão para 2014. No Brasil e na Índia, por exemplo, a relação 
GERD/PIB tem crescido pouco, enquanto que na China ela teve um aumento maior desde 2002 (de 
1,1% para 1,9% em 2013). Enquanto que a média dos países desenvolvidos é de 2,3% do PIB, nos 
países em desenvolvimento os gastos com P&D são a metade. Os países de ponta como EUA, Japão 
e Alemanha já estão próximos ou já passaram o patamar de 3% do PIB. Entretanto, pela Tabela 71, 
pode-se ver que este tipo de gasto está aumentando no Brasil (pouco, mas está crescendo). Segundo 
o Global Innovation Index 201, o Brasil possui boas colocações na qualidade das universidades (23ª 
posição) e porcentagem do PIB gasto com P&D (30ª posição). Mas precisa investir mais.  
 

Tabela 69: Gasto interno bruto em P&D (na sigla inglesa, GERD) em relação ao PIB 

GERD como % do PIB 2002 2007 
Mundo    1,7 1,7 
Países desenvolvidos   2,2 2,3 
Países em desenvolvimento  0,8 1,0 
Países menos desenvolvidos  0,2 0,2 
Japão     3,2 3,4 
China     1,1 1,4 
Israel     4,6 4,8 
Índia     0,7 0,8 
Argentina    0,4 0,5 
Brasil     1,0 1,1 
Canadá    2,0 1,9  
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Cuba     0,5 0,4 
Egito     0,2 0,2 
França    2,2 2,0 
Alemanha    2,5 2,5 
Irã (República Islâmica do Irã) 0,5 0,7 
México    0,4 0,4 
República da Coreia   2,4 3,2 
Federação Russa   1,2 1,1 
Turquia    0,5 0,7 
Reino Unido    1,8 1,8 
Estados Unidos da América 2,7 2,7 
Fonte: Relatório UNESCO sobre Ciência 2010 
http://www.unb.br/administracao/decanatos/dpp/diape/Arquivos/189883por.pdf 
 
 

Tabela 70: Investimentos em P&D (% do PIB) – 2012 a 2014 

2012 2013  previsão para 2014 
EUA:   2,8%  2,8%  2,8% 
China:   1,8%  1,9%  2,0% 
Japão:   3,4%  3,4%  3,4% 
Alemanha:  2,8%  2,8%  2,9% 
Coreia do Sul:   3,6% 
França:    2,3% 
Reino Unido:    1,8% 
Índia:    0,9% 
Rússia:    1,5% 
Brasil:     1,3% 
Canadá:    1,9% 
Austrália:    2,3% 
Taiwan: 2,3%  2,3%  2,4% 
Itália:   1,3%  1,2% 1,2% 
Fonte: Global R&D Funding Forecast 2014 
 
 

Tabela 71: Gastos com P&D no Brasil – 2000 a 2008 

2000: 1,02% do PIB 
2003: 0,96% 
2005: 0,97% 
2006: 1,00% 
2007: 1,07% 
2008: 1,09% 
Fonte: Indicadores Nacionais de Ciência e Tecnologia 2008 (publicado em 2010 pelo Ministério de 
C&T) 
ftp://ftp.mct.gov.br/Biblioteca/27477-Indicadores_nacionais_ciencia_tecnologia_2008.pdf 
 
 
 
Infelizmente, segundo reportagem do Senado brasileiro, “em 2011, o governo federal cortou 22,3% 
do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que ficou em R$ 6,5 bilhões, 
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abaixo dos R$ 7,9 bilhões de 2010. Em 2012, os valores foram de novo reduzidos em R$ 1,5 bilhão, 
dos R$ 6,7 bilhões previstos no Orçamento aprovado no Congresso.” 
(http://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/inovacao/orcamento-publico-
ciencia-tecnologia-e-inovacao-investimento-bilhoes-governo-do-brasil.aspx) 
 
A China (nossa concorrente e modelo), por outro lado, sextuplicou os gastos em P&D, mais que 
dobrou o número de seus cientistas, na última década, e hoje só perde para os Estados Unidos em 
produção anual de artigos científicos e capacidade de supercomputação (Ferguson, 2013b). 
 
Conforme Couto (2013), “desde a adoção da estratégia de ‘prosperar o país através do ensino 
científico’, a China vem concedendo muita importância ao desenvolvimento da ciência e 
aumentado os investimentos nas pesquisas científicas e exploração tecnológica. Em 2003, a China 
destinou 150 bilhões de yuans às pesquisas científicas e de novas tecnológicas, ocupando 1,35% do 
PIB. Os principais programas tecnológicos e científicos se concentram em pesquisas básicas, 
pesquisas de altas e novas tecnologias, setor agrícola, desenvolvimento da indústria, tecnologia 
aeroespacial, defesa, entre outros... A China se tornou a terceira maior indústria manufatureira de 
eletrônica e tecnologia da informação (IT) do mundo, criaram novos métodos de irrigação que 
economizam mais de 30% do consumo de água. Essa produção modernizada provocou um aumento 
na receita dos camponeses.” 
 
 

- Investimentos Privados X Públicos 
 
A Tabela 72 mostra que no Brasil o governo ainda é o que mais gasta (em relação a empresas). 
Enquanto que nos países ricos a relação é o contrário.  
 

Tabela 72: Gastos governo X empresas 

Alemanha: 27,7% x 67,9% (2007) 
Brasil: 54% x 43,9% (2008) 
China: 24,6% x 70,4% (2007) 
Singapura: 34,9% x 59,8% (2007) 
Coreia: 24,8% x 73,7% (2007)  
Espanha: 43,7% x 45,5% (2007) 
EUA: 27% X 67,3% (2007) 
França: 39,4% x 50,5% (2008) 
Japão: 15,6% x 77,7% (2007) 
Portugal: 44,6% x 47% (2007) 
Reino Unido: 29,5% x 47,2% (2008) 
Rússia: 64,7% x 28,7% 
Fonte: Indicadores Nacionais de Ciência e Tecnologia 2008 (publicado em 2010 pelo Ministério de 
C&T) 
ftp://ftp.mct.gov.br/Biblioteca/27477-Indicadores_nacionais_ciencia_tecnologia_2008.pdf 
 
 
Segundo reportagem do Senado brasileiro, “o gasto privado [no Brasil] representa hoje menos da 
metade (45,7%) do total, índice inferior ao de países como Estados Unidos, Alemanha, China, 
Coreia do Sul e Japão, onde o índice beira os 70%. No mundo, empresas arcam com 75% dos 
investimentos em P&D. No Brasil, Estado paga a metade.” 
(http://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/inovacao/orcamento-publico-
ciencia-tecnologia-e-inovacao-investimento-bilhoes-governo-do-brasil.aspx) 
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Segundo Carlos Henrique de Brito Cruz e Hernan Chaimovich, no Relatório UNESCO sobre 
Ciência 2010, é normal nos países em desenvolvimento que o setor público fique com a maior parte 
dos investimentos em P&D (percentual próximo de 55%). No Brasil, “o financiamento à pesquisa 
sai principalmente do erário (55%). O Brasil está abaixo da média da OCDE tanto na sua relação 
GERD/PIB (1,09%) quanto na proporção de GERD contribuída pelo governo (0,59%). Para 
alcançar a média da OCDE de financiamento público à P&D, o Brasil precisaria investir um 
adicional de R$ 3,3 bilhões... Aproximadamente três quartos dos cientistas continuam trabalhando 
no setor acadêmico. Os cientistas brasileiros publicaram 26.482 artigos científicos em periódicos 
indexados pelo Thomson Reuter’s Science Citation Index em 2008, fazendo do país o 13º maior 
produtor de ciência do mundo. Mais de 90% desses artigos foram gerados em universidades 
públicas... A participação brasileira da P&D empresarial (0,48% do PIB) chega a apenas 32% da 
média da OCDE. Esse hiato evidencia um dos principais desafios para o sistema brasileiro de 
inovação nacional: criar as condições necessárias para um aumento na participação dos gastos 
empresariais com P&D da ordem de pelo menos três vezes, para que se possa alcançar uma taxa 
comparável à média da OCDE e, assim, manter um nível adequado de competitividade técnica para 
a indústria... A mais significativa inovação no financiamento federal de P&D no Brasil nos últimos 
20 anos foi a criação dos fundos setoriais, determinada por lei entre 2000 e 2002. Esses fundos 
setoriais introduziram alvos para projetos de P&D selecionados pelo governo em benefício da 
indústria e cortes nos impostos cobrados sobre a receita de certas indústrias selecionadas para 
privatização ao longo desse período.. Das 95.301 empresas participantes da Pesquisa Industrial de 
Inovação Tecnológica (Pintec) conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) em 2005, apenas 6.168 afirmaram ter realizado algum tipo de atividade de P&D, de modo 
permanente ou não... Os maiores financiadores foram as indústrias de veículos automotivos, 
trailers e semitrailers (com 16% do gasto total) e de refinamento de petróleo, etanol e combustível 
nuclear (com 9% do total). Uma característica interessante do gasto empresarial em P&D está 
ligada às oportunidades de atração de investimento estrangeiro direto. Em 2006, corporações 
predominantemente pertencentes aos EUA investiram US$571 milhões em operações de P&D no 
Brasil, ou seja, 185% a mais do que em 2001, de acordo com o Departamento de Análise 
Econômica dos EUA.” 
(http://www.unb.br/administracao/decanatos/dpp/diape/Arquivos/189883por.pdf) 
 
 
Segundo relatório da Global R&D Funding Forecast de 2014, as fontes dos investimentos globais 
em P&D estão assim divididos: 
Indústria: 71% 
Academia: 13% 
Governo federal: 8% 
 
Segundo a pesquisa PINTEC 2011, “a porcentagem total de investimentos privados em Pesquisa, 
Desenvolvimento & Inovação (PD&I) no Brasil é de 0,55% do PIB, contra 1,87% nos Estados 
Unidos e 2,45% na Correia do Sul.” Mas o quadro pode mudar: “comparando o percentual de 
empresas industriais inovadoras que utilizaram ao menos um instrumento de apoio governamental 
no período 2006-2008 com o resultado observado no período 2009-2011, conclui-se que houve 
aumento nessa participação: de 22,8% para 34,6%. Logo, atingiu-se o número de cerca de 14,3 mil 
empresas industriais que utilizaram algum incentivo público federal para desenvolver suas 
inovações de produto e/ou processo nesse último período..., número este aproximadamente 64,4% 
maior do que o verificado no período anterior.” 
 
Segundo Ridley (2014), a proporção de PIB gasto por empresas em P&D nos Estados Unidos mais 
que dobrou para quase 3% na última metade de século. 
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Segundo reportagem do Senado brasileiro, “nos Estados Unidos, dos US$ 89 bilhões que o governo 
investiu em 2008 em pesquisa e desenvolvimento (P&D), US$ 26 bilhões foram para empresas, 
principalmente por meio de encomendas em que o governo promete comprar tanto os produtos 
quanto o desenvolvimento de tecnologia. Segundo Carlos Cruz, professor da Fapesp, o montante 
responde por 15% do gasto total feito pelas empresas norte-americanas em P&D. No Reino Unido, 
o investimento público é de US$ 1,5 bilhão por ano nas empresas — 9% do total empregado pela 
iniciativa privada em P&D. França e Alemanha investem, respectivamente, US$ 1,6 bilhão e US$ 2 
bilhões anuais, o que corresponde a 11% e 9% do gasto anual das empresas. Os exemplos mostram 
o importante papel do Estado na redução dos riscos das atividades de pesquisa e desenvolvimento 
de tecnologia, uma relevância que já foi bem maior nas economias desenvolvidas. Em 1981, o 
apoio público chegou a 32% nos EUA, a 30% na Inglaterra e a 25% na França. Em média, os 
incentivos dos países da OCDE respondem hoje por 10% dos recursos usados pelas empresas em 
P&D. Esse tipo de subsídio é tão importante que um acordo da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), subscrito pelo Brasil, permite aos governos subsidiarem atividades empresariais de P&D, 
desde que a organização seja previamente notificada e o subsídio não ultrapasse 75% do custo 
total do projeto. Os tipos de mecanismos mais usados pelos países são: o financiamento público 
não reembolsável para pesquisa acadêmica; o financiamento não reembolsável para pesquisa 
privada pré-competitiva (algo pouco usado no Brasil); a subvenção; o financiamento reembolsável 
em condições favorecidas; a participação do Estado no capital do empreendimento; e o 
empréstimo de capital empreendedor para desenvolvimento de pequenas empresas de base em 
tecnologia.” 
(http://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/inovacao/financiamento-
publico-desenvolvimento-tecnologia.aspx) 
 
Segundo Cruz (1999), “na média dos países da OECD hoje, 10% do dispêndio empresarial em 
P&D é financiado com recursos governamentais, através de vários métodos de subsidio, incluindo 
renúncia fiscal, política de encomendas tecnológicas e apoio à infraestrutura de pesquisa. O 
subsídio governamental é virtuoso, pois em média cada dólar investido pelo governo em P&D 
empresarial chama outros 9 dólares da empresa. O percentual de financiamento estatal à P&D 
empresarial já foi maior do que estes 10% presentes – em 1981 nos EUA chegou a 32%, na 
Inglaterra 30% e na França 25%.” 
 
Conforme Chang (2013), “a maior parte das atividades de P&D das corporações permanece no 
país de origem. Quando são transferidas para o exterior, em geral o são para outros países 
desenvolvidos, e mesmo assim com uma tendenciosidade ‘regional’ (com regiões aqui querendo se 
referir à América do Norte, à Europa e ao Japão)... Recentemente, um crescente número de centros 
de P&D foi instalado em países em desenvolvimento, como a China e a Índia, mas a P&D que eles 
conduzem tendem a se situar nos níveis mais baixos de sofisticação.” 
 

- Gastos das empresas com P&D 
 
Uma reportagem indica que menos de 27% dos cientistas atualmente trabalham em projetos ligados 
a empresas no Brasil. “Nos Estados-Unidos, país que viu nascerem empresas como Cisco, Xerox, 
Google, Apple, Facebook, entre outras grandes marcas, 80% dos pesquisadores são inseridos em 
trabalhos empresariais. Na Correia do Sul, que acelerou de forma exemplar seu crescimento nas 
últimas duas gerações, este mesmo número é de 77%.” 
(http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI240066-18478,00-
INOVACAO+NO+BRASIL+X+INOVACAO+NO+MUNDO.html) 
 
As empresas brasileiras precisam aprender a investir em P&D. Só os funcionários da IBM já 
ganharam 5 prêmios Nobel (fonte: Wikipedia).  
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Segundo os Indicadores Nacionais de Ciência e Tecnologia 2008 (publicado em 2010 pelo 
Ministério de C&T), os setores onde mais se investe (em ordem de %): 
Alemanha: Farmacêutico (8,9%), Eletrônico, Instrumentos, Máquinas para escritório e 
equipamentos de informática; 
Brasil: Eletrônico (8,4%), Farmacêutico, Máquinas, Instrumentos; 
EUA: Farmacêutico (15,7%), Eletrônico, Instrumentos, Máquinas; 
Japão: Máquinas (13,1%), Eletrônico, Farmacêutico, Instrumentos; 
Reino Unido: Farmacêutico (27,6%), Eletrônico, Instrumentos, Máquinas. 
(ftp://ftp.mct.gov.br/Biblioteca/27477-Indicadores_nacionais_ciencia_tecnologia_2008.pdf) 
 
Nem mesmo as empresas estrangeiras investem em pesquisa no Brasil. Conforme De Negri et al. 
(2005), “os gastos com P&D feitos pelas filiais das empresas transnacionais no Brasil são mais 
voltados para adaptação de produtos e processos provenientes da matriz ou de outras filiais 
localizadas em países desenvolvidos ou com sistemas nacionais de inovação mais evoluídos.” 
 
A Tabela 73 apresenta as empresas do mundo com maiores investimentos em P&D (dados de 
2009). Pode-se ver que não há domínio de um país, mas são os ricos que mais investem. Já a Tabela 
74 apresenta os setores onde são feitos os maiores investimentos.  
 

Tabela 73: Empresas com maiores investimentos mundiais em P&D (dados de 2009, em milhões de 
reais) 

Toyota (automotivo, Japão): 19,2  
Roche (farmacêutico, Suíça): 18,2 
Microsoft (TI, EUA): 17,2 
Volkswagen (automotivo, Alemanha): 16,4 
Pfizer (farmacêutico, EUA): 15,3 
Novartis (farmacêutico, Suíça): 14,6 
Nokia (eletrônico, Finlândia): 14,2 
Johnson & Johnson (farmacêutico, EUA): 13,8 
Sanofi-Aventis (farmacêutico, França): 12,9 
Samsung (eletrônico, Coreia do Sul): 12,8 
Fonte: The 2010 R&D Scoreboard, Department for Business, Innovation and Skills 
 

Tabela 74: Em que setores estão os maiores investimentos 

Farmacêutico e biotecnologia: 112 empresas, 210 milhões de reais 
Hardware: 152, 189 mi 
Automotivo: 72, 176 mi 
Software e serviços: 74, 78 mi 
Eletroeletrônicos: 79, 76 mi 
Indústria química: 69, 48 mi 
Aeroespacial e defesa: 33, 41 mi 
Indústria do lazer: 25, 38 mi 
Engenharia industrial: 63, 32 mi 
Indústrias em geral: 34, 32 mi 
Fonte: The 2010 R&D Scoreboard, Department for Business, Innovation and Skills 
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- Pessoas envolvidas em P&D 
 
A Tabela 75 apresenta o número de pesquisadores (por milhão de habitantes) para alguns países (e a 
média de países desenvolvidos, em desenvolvimento e os menos desenvolvidos). Pode-se ver que o 
Brasil está ligeiramente acima da média dos países em desenvolvimento mas perde de longe para os 
países ricos. A China melhorou muito de 2002 para 2007, com um aumento perto de 50%. O Brasil 
teve a mesma taxa de aumento no período mas já estava bem atrás da China. Estamos perdendo até 
para a Argentina. Só ganhamos na lista de México e Índia. Já estivemos bem melhor que a Turquia 
mas agora ela nos passou.   
 
 

Tabela 75: Pesquisadores por milhão de habitantes 

   2002  2007 
Mundo   926,1   1.080,8  
Países desenvolvidos 3.363,5  3.655,8  
Países em desenvolvimento 397,8  580,3  
Países menos desenvolvidos 40,5  43,4  
Japão    5.087,0  5.573,0  
China    630,3   1.070,9  
Índia    111,2   136,9 
Argentina   692,3   979,5  
Brasil    400,9   656,9  
Canadá   3.705,3  4.260,4  
França   3.115,7  3.496,0  
Alemanha   3.232,5  3.532,2 
México   305,1   352,9  
República da Coreia  3.022,8  4.627,2  
Federação Russa  3.384,8  3.304,7  
Turquia   350,8   680,3  
Reino Unido   3.336,5  4.180,7  
Estados Unidos da América 4.566,0  4.663,3 
Fonte: Relatório UNESCO sobre Ciência 2010 
http://www.unb.br/administracao/decanatos/dpp/diape/Arquivos/189883por.pdf 
 
 
O Gráfico 55 mostra o mesmo tipo de índice mas agora de forma visual e num período maior. Neste 
quadro (com dados do Banco Mundial), o Brasil cresce mas pouco e já perdeu para a Turquia. A 
Austrália está entre os ricos (EUA e o campeão Japão). A Alemanha não aparece no gráfico mas 
está no mesmo patamar da Austrália. A Rússia caiu mas mantém taxas mais próximas dos ricos do 
que dos países em desenvolvimento. 
 
 
 

Gráfico 55: Pesquisadores em P&D (por milhão de habitantes) 
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Fonte: Banco Mundial  
http://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_#!ctype=l&strail=false&bcs=d&n
selm=h&met_y=sp_pop_scie_rd_p6&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:USA:
BRA:CHL:MEX:RUS:TUR:AUS:CHN:JPN:IND&ifdim=region&hl=pt_BR&dl=pt_BR&ind=false 
 
 
Segundo Hugo Hollanders e Luc Soete (“O crescente papel do conhecimento na economia global”, 
artigo do Relatório UNESCO sobre Ciência 2010), “a China está prestes a superar tanto os EUA 
quanto a UE em termos de números de pesquisadores. Cada um desses três gigantes representa 
cerca de 20% do contingente mundial de pesquisadores. Se adicionarmos a participação do Japão 
(10%) e a da Rússia (7%), isso nos mostra a extrema concentração de pesquisadores: os cinco 
grandes detêm cerca de 35% da população mundial, mas três quartos de todos os pesquisadores. 
Em contraste, um país populoso como a Índia ainda representa apenas 2,2% do total mundial, e os 
continentes inteiros da América Latina e da África representam 3,5% e 2,2%, respectivamente. 
Ainda que a participação dos pesquisadores do mundo em desenvolvimento tenha crescido de 30% 
em 2002 para 38% em 2007, dois terços desse crescimento podem ser atribuídos apenas à China. 
Os países estão treinando muito mais cientistas e engenheiros do que antes, mas os recém-
formados têm tido dificuldades em encontrar colocações qualificadas ou condições de trabalho 
atraentes em seus países. Como resultado, a migração de pesquisadores altamente qualificados do 
Sul para o Norte tornou-se uma característica da década passada. Um relatório de 2008 pelo 
Escritório Parlamentar do Reino Unido citou dados da OCDE indicando que, dos 59 milhões de 
migrantes vivendo em países da OCDE, 20 milhões eram altamente qualificados.” 
 
O Gráfico 56 mostra o número de pesquisadores em dedicação integral (por mil empregados). 
Podemos ver claramente os países em desenvolvimento na parte de baixo do gráfico. Não havia 
dados para o Brasil.  
 
 

Gráfico 56: Número de pesquisadores (por mil empregados) - em tempo integral 
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Fonte: OECD Factbook 2013 
https://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=ltjib1m1uf3pf_&hl=en&dl=en#!ctype=l&strail=
false&bcs=d&nselm=h&met_y=research_t1&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country_group&idi
m=country_group:non-
oecd&idim=country:AUS:CAN:CHL:DEU:GBR:JPN:MEX:SWE:TUR:CHN:IDN:IND:RUS:BRA
:DNK:USA&ifdim=country_group&hl=en_US&dl=en&ind=false 
 
 
Segundo a pesquisa PINTEC 2011, “no tocante aos recursos humanos envolvidos com as 
atividades internas de P&D, a Pintec 2011 totalizou aproximadamente 103,3 mil pessoas ocupadas 
nestas atividades, sendo 71,3 mil na Indústria, 31,2 mil nas empresas dos Serviços selecionados e 
748 nas empresas de Eletricidade e gás. Deste modo, observa-se um crescimento de 48,4% no 
número de pessoas dedicadas às atividades de P&D nas empresas industriais em relação a edição 
anterior da pesquisa. Na Pintec 2011, a análise por nível de qualificação está relacionada ao tipo 
de ocupação (pesquisadores, técnicos e auxiliares). Observa-se que, aproximadamente, 65,3% das 
pessoas ocupadas nas atividades de P&D das empresas inovadoras possui a ocupação de 
pesquisador, 26,4% são técnicos e 8,4% são auxiliares. Analisando a partir do nível de 
qualificação, verifica-se que 69,2% das pessoas que trabalhavam com as atividades de P&D 
possuíam nível superior, 58,5% eram graduadas e 10,7% pós-graduadas. Das 71,5 mil pessoas 
ocupadas nas atividades de P&D que possuíam nível superior, 78,1% (55,8 mil pessoas) estavam 
ocupadas como pesquisadores. Do total de pesquisadores, 16,4% possuíam pós-graduação, 
enquanto este percentual foi de 17,2% para os pesquisadores com nível médio ou fundamental. Do 
pessoal ocupado como técnicos, 57,4% possuíam nível superior. Nas atividades da Indústria, 
Eletricidade e gás e Serviços selecionados, observa-se certa homogeneidade na divisão das pessoas 
ocupadas em P&D que possuíam graduação: 58,9% na Indústria, 60,6% em Eletricidade e gás e 
57,6% nos Serviços selecionados. No entanto, no que tange ao percentual de pós-graduados, nota-
se que as pessoas ocupadas nas atividades de P&D nos setores de Eletricidade e gás (23,8%) e 
Serviços selecionados (16,5%) possuem maior qualificação relativa do que aquelas ocupadas nas 
atividades da Indústria (8,0%).” 
 
Segundo os Indicadores Nacionais de Ciência e Tecnologia 2008 (publicado em 2010 pelo 
Ministério de C&T), a maioria (72%) dos pesquisadores em tempo integral atuam com P&D em 
entidades privadas sem fins lucrativos.  
(ftp://ftp.mct.gov.br/Biblioteca/27477-Indicadores_nacionais_ciencia_tecnologia_2008.pdf) 
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O Brasil precisa mais gente fazendo mais pesquisas e inovações para algumas destas darem certo. 
Conforme as descobertas de Weiner (2016), as descobertas e invenções não acontecem por 
demanda mas por cultura, agregação e maturação. Outro Zucherberg pode demorar a aparecer. 
Devemos lembrar o caso de Thomas Edison, que disse não ter falhado nas vezes em que suas 
invenções não deram certo; ele apenas descobriu maneiras que não funcionam (até encontrar as que 
funcionaram).  
 
Dean Simonton (2002) lembra que as descobertas ou invenções ocorrem porque os descobridores 
tentaram várias vezes. A sorte, como diz Pasteur, favorece quem está trabalhando e focado num 
problema. Mesmo as descobertas ou invenções acidentais (como a penicilina com Alexander 
Fleming) aconteceram porque alguém estava trabalhando para produzir algo novo ou melhor. 
Einstein de morou 10 anos para chegar à teoria da Relatividade e Darwin, 22 anos para lançar sua 
teoria da evolução.  
 
Conforme Simonton (2002), a produtividade criativa tem seu ápice aos 20 anos de carreira (e não 
idade biológica), como se pode ver na Figura 6. A subida pode ser rápida ou lenta, dependendo da 
disciplina: Para matemática pura e poesia, a subida é rápida. Para geologia e filosofia, a subida é 
lenta.  
 

Figura 6: Curva da produtividade criativa 

 
 
Além disto, conforme Sawyer (2006), há o princípio de Planck que diz que os cientistas de mais 
idade são menos receptivos a novas ideias, e por isto, seria necessário estar renovando 
constantemente nossos cientistas e engenheiros para poder gerar inovações. Entretanto, Simonton 
(2002) relata que 94% da variação na receptividade a novas ideias não vem da idade mas de outros 
fatores. Não é porque a criatividade diminui que a receptividade a novas ideias também vá cair.  
 

- Ranking de Publicações Científicas 
 



486 
 

Um dos indicadores mais utilizados para mediar os resultados de processos de P&D é o número de 
publicações científicas. Só publicação não é suficiente, pois deve gerar inovações (invenções que 
cheguem ao mercado) e retorno no investimento (receitas). Por exemplo, Simonton (2002) lembra 
que John Edward Gray teve 883 publicações, 8 vezes mais que Darwin, 100 vezes mais que Mendel 
(7 publicações) mas não foi tão conhecido ou suas teorias não foram tão impactantes quanto dos 
outros dois. Weiner (2016) lembra que está havendo aumento nas publicações científicas mas o 
trabalho criativo tem permanecido constante. Mais educação não necessariamente gera mais 
inovações. Mas como é dos indicadores mais utilizados, vamos discutir aqui as publicações 
científicas.  
 
Segundo dados de 2012 publicados pela Thompson Reuters, o ranking de publicações científicas no 
mundo é o seguinte:  
1. China 
2. EUA 
3. Japão 
4. Europa 
O Brasil este em 14º.  
 
Em 2010, (dados da Royal Society), o ranking era este:  
1. EUA 
2. China 
3. Reino Unido 
4. Japão 
5. Alemanha 
6. França 
7. Canadá 
8. Itália 
9. Espanha 
10. Índia 
 
 
Segundo os Indicadores Nacionais de C&T 2008 (publicado em 2010 pelo Ministério de C&T), eis 
a variação no número de artigos publicados (1981 para 2006): 
Coreia: 10.000 % 
China: 4.000 % 
O Brasil está em 6º lugar (800%) 
(ftp://ftp.mct.gov.br/Biblioteca/27477-Indicadores_nacionais_ciencia_tecnologia_2008.pdf) 
 
Segundo a Royal Society, o Brasil é o 4o em crescimento de publicações (atrás de China, Coréia do 
Sul e Turquia).  
 
Pela taxa de crescimento, a estimativa é que China ultrapasse os EUA. Conforme Leitão (2015), a 
participação da China na produção científica global subiu de 5,6%, em 2003, para 14%, em 2012. A 
do Brasil , de 1,7% para 2,7%. A participação americana caiu de 33% para 28%. 
 
 

Tabela 76: Participação mundial em publicações científicas, 2002 e 2008 

  2002  2008  variação % % no mundo 2002  2008 
União Europeia 290.184  359.991  24,1   39,6    36,5 
África do Sul 3.538   5.248   48,3   0,5    0,5 
Japão   73.429  74.618  1,6   10,0    7,6 
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China   38.206  104.968  174,7   5,2    10,6 
Israel   9.136   10.069  10,2   1,2    1,0 
Índia   18.911  36.261  91,7   2,6    3,7 
Brasil   12.573  26.482  110,6   1,7    2,7 
Canadá  30.310  43.539  43,6   4,1    4,4 
França  47.219  57.133  21,0   6,4    5,8 
Alemanha  65.500  76.368  16,6   8,9    7,7 
México  5.239   8.262   57,7   0,7    0,8 
Coreia   17.072  32.781  92,0   2,3    3,3 
Rússia   25.493  27.083  6,2   3,5    2,7 
Turquia  8.608   17.787  106,6   1,2    1,8 
Reino Unido  61.073  71.302  16,7   8,3    7,2 
EUA   226.894  272.879  20,3   30,9    27,7 
Fonte: Relatório UNESCO sobre Ciência 2010 
http://www.unb.br/administracao/decanatos/dpp/diape/Arquivos/189883por.pdf 
 
 
Segundo os Indicadores Nacionais de C&T 2008 (publicado em 2010 pelo Ministério de C&T), o 
número de artigos publicados pelo Brasil e o percentual no total mundial (em %) foram: 
Em 2000: 10,5 mil (1,35%) 
Em 2004: 15 mil (1,76%) 
Em 2008: 30,4 mil (2,63%) 
(ftp://ftp.mct.gov.br/Biblioteca/27477-Indicadores_nacionais_ciencia_tecnologia_2008.pdf) 
 
 

Tabela 77: Publicações científicas por país (somente 2013) 

Brasil  48,622 
Alemanha 101,073  
Austrália  47,805  
Chile  5,157 
China  401,434 
Coreia do Sul 58,844 
EUA  412,541 
França  72,554 
Índia  93,349 
México 13,112 
Reino Unido 97,332 
Rússia  35,542 
Turquia 30,402 
Fonte: Banco Mundial 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=IP.JRN.ARTC.SC&country= 
 
Pela Tabela 77 podemos ver que o Brasil tem menos publicações que a Coreia do Sul (que é menor 
em população). Ganhamos de México, Rússia e Turquia, mas temos metade das publicações da 
Índia e apenas 1/10 das chinesas.  
 
O Relatório UNESCO sobre Ciência 2010 aponta que há uma grande concentração de publicações 
em poucas universidades (2/3 do total). Em 2009, sete universidades detinham 60% das publicações 
científicas.  
(http://www.unb.br/administracao/decanatos/dpp/diape/Arquivos/189883por.pdf) 
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Além disto, as áreas que concentram a maioria dos artigos publicados ainda estão muito ligadas à 
terra, demonstrando que o Brasil ainda é um país essencialmente agrícola. Segundo os Indicadores 
Nacionais de C&T 2008 (publicado em 2010 pelo Ministério de C&T), eis o ranking por área de 
artigos publicados em periódicos científicos indexados: Ciências agrárias, Ciências de animais e 
plantas, Microbiologia, Farmacologia, Biologia e bioquímica, Imunologia, Ciências espaciais, 
Física, Ecologia e meio ambiente, Matemática. 
(ftp://ftp.mct.gov.br/Biblioteca/27477-Indicadores_nacionais_ciencia_tecnologia_2008.pdf) 
 
A Tabela 78 mostra a participação do Brasil no total mundial de publicações segundo a área de 
conhecimento. Pode-se ver que temos quase 10% das publicações em ciências agrárias.  
 

Tabela 78: Participação do Brasil no total mundial de publicações segundo área do conhecimento 
– 2004 e 2009 

  2004 2009 

1  Ciências Agrárias 2,9 9,9 

2  Ciências dos Animais/Plantas 3,4 7 

3  Farmacologia e Toxicologia 2,3 4 

4  Microbiologia 2,2 3,3 

5  Ciências Sociais em geral 0,9 3,3 

6  Ecologia/Meio Ambiente 2,4 3 

7  Biologia e Bioquímica 1,9 2,8 

8  Neurociências e C. Comportamental 2,1 2,8 

9  Clínica Médica 1,4 2,7 

10  Imunologia 2 2,3 

11  Biologia Molecular/Genética 1,3 2,3 

12  Física 2,6 2 

13  Química 1,6 2 

14  Ciências Espaciais 2,1 1,9 

15  Matemática 1,8 1,8 

16  Multidisciplinar 1,6 1,8 

17  Ciência dos Materiais 1,5 1,8 

18  Geociências 1,4 1,7 

19  Engenharia 1,5 1,5 

20  Psicologia/Psiquiatria 0,4 1,5 

21  Ciência da Computação 1,6 1,2 

22  Economia e Negócios 0,4 0,9 

 Participação total do Brasil 1,8 2,7 

Fonte: National Science Indicators (NSI). Thomson Reuters Scientific INC. Elaboração própria 
 

- Pesquisa básica X Pesquisa aplicada 
 
A pesquisa básica tem por objetivo gerar conhecimentos novos para o avanço da própria ciência 
sem necessariamente haver uma aplicação prática imediata. Já a pesquisa aplicada busca gerar 
conhecimentos para aplicações práticas imediatas, em problemas já conhecidos e existentes. Neste 
último caso, o conhecimento será usado a curto ou médio prazo, enquanto que os resultados da 
pesquisa básica demoram mais a serem aplicados (podendo até mesmo nunca serem aplicados). 
Pode-se dizer também de outra forma que a pesquisa básica não almeja aplicação comercial mas tão 
somente o desenvolvimento da ciência. Por exemplo, a pesquisa básica de Einstein gerou novas 
teorias que somente mais tarde geraram produtos no mercado (como o laser, por exemplo). 
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Conforme Stokes (2005), a pesquisa básica pode gerar inovações mais adiante, como foi o caso dos 
estudos com fissão nuclear que acabaram gerando a energia nuclear e a bomba atômica.  
 
Em geral, o processo consiste em fazer pesquisa básica, depois aprimorá-la com pesquisa aplicada 
até gerar inovações que cheguem ao mercado. Por exemplo, os gregos faziam pesquisa básica, que 
muitos anos mais tarde foram recuperadas pelos otomanos e acabaram gerando grandes inovações 
para a Humanidade (como já discutido antes).  
 
Entretanto, não impede que a pesquisa aplicada também gere melhorias na pesquisa básica. A 
Revolução Industrial, por exemplo (como já discutido antes), foi feita por homens sem ciência, e 
acabou gerando pesquisas básicas com energia, mecânica e materiais. O objetivo era reduzir o 
empirismo na indústria.  
 
Stokes (2005) propõe uma divisão em quadrantes para as pesquisas realizadas, que é apresentada na 
Figura 7. Para ele, o ideal seria ficar no chamado “Quadrante de Pasteur”, onde as pesquisas 
incrementariam tanto o conhecimento básico quanto as aplicações. É o onde há a confluência da 
pesquisa básica com a aplicada. Este quadrante é chamado assim porque as investigações de Pasteur 
na área de microbiologia fizeram avançar o conhecimento nesta área mas ao mesmo tempo 
beneficiaram os produtores de álcool de beterraba. Para Stokes (2005), “o apoio à pesquisa 
inspirada por objetivos sociais não desvia a atenção — nem os recursos públicos — da pesquisa 
pura... Ao contrário: fortalece a ‘causa’ dos investimentos públicos, já que aumenta a capacidade 
dessa área de investigação como um todo.” 
 
Por outro lado, não se pode acabar de vez com a pesquisa básica, haja vista o caso dos gregos. O 
desafio então é fazer a pesquisa básica se transformar em aplicada o mais rápido possível, ou seja, 
governo e centros de pesquisa precisam meios e políticas para atrelar a pesquisa básica a uma 
pesquisa aplicada, para que os resultados cheguem logo ao mercado na forma de inovações e 
benefícios. Deve-se incentivar interação entre elas mas não matar a pesquisa básica. A pesquisa 
básica deve então ser orientada a uma estratégia, por exemplo, áreas de pesquisa com maior 
necessidade ou excelência.  
 

Figura 7: Quadrantes de Stokes (2005) 
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Mokyr lembra que durou anos um cliché identificado por Thomas Kuhn segundo o qual a ciência 
britânica seria pragmática e aplicada, enquanto que a francesa era abstrata, dedutiva e formal. Hoje, 
os países sabem que tanto a pesquisa básica quanto a aplicada são importantes. O que varia é o 
percentual de investimentos ou esforço em cada tipo. Para se ter um comparativo, segundo Moraes 
(2015), o percentual investido em pesquisa básica nos EUA aumentou de 13,7% em 1980 para 
18,1% em 2000.  
 
Segundo Cunha (2007a), “a pesquisa aplicada surgiu, no Brasil, em estabelecimentos criados para 
fazer frente a problemas concretos e imediatos. Em 1887, foi criada a Estação Experimental de 
Campinas, depois Instituto Agronômico de Campinas , para apoiar o desenvolvimento da 
cafeicultura. Em 1892, foi criado, em São Paulo, o Instituto Bacteriológico, destinado a produzir 
vacinas, conforme a orientação do Instituto Pasteur, de Paris. Seu objetivo era o combate às 
epidemias que assolavam o estado, principalmente a cólera, a febre tifoide e a peste bubônica, cuja 
incidência constituía empecilho à imigração estrangeira, então principal fonte de suprimento da 
força de trabalho agrícola e industrial. Em 1899, nasceu o Instituto Butantã , para produção de 
soros antiofídicos, também em São Paulo. Em 1901, o Governo Federal criou, no Rio de Janeiro, o 
Instituto Soroterápico Federal, depois Instituto Manguinhos, com o fim de combater um surto de 
peste bubônica. Em 1928, foi criado em São Paulo, o Instituto Biológico como instrumento de 
combate à broca do café. Esses centros de pesquisa surgiram de necessidades imediatas, em geral 
ligadas à economia, e no centro dinâmico desta, o estado de São Paulo. Nasceram fora das escolas 
superiores, mas alguns deles, como o Instituto Manguinhos e o Instituto Biológico, vieram a 
organizar cursos para a formação de pesquisadores, alguns deles de nível superior.” 
 

- Pesquisa nas Universidades 
 
Landes lembra que foi a Alemanha que inventou as universidades que ensinavam e pesquisavam ao 
mesmo tempo (antes, eram só para ensino). Ficaram conhecidas como laboratórios de ensino.  
 
Mas foram os EUA que melhor entenderam como fazer pesquisa nas Universidades.  
 
Moraes (2015) lembra que “uma grande inovação nos colleges foi a introdução do método do 
laboratório para ensino de Ciências... Enquanto isso, outro vetor se desenvolvia particularmente 
na região Nordeste, fartamente coberto pela oferta privada. Ali se desenvolve um gênero de 
universidade um pouco diferente, a universidade de pesquisa privada e sem fins lucrativos. 
Algumas delas já são criadas, nesse período, precisamente com esse perfil, isto é, com o primado e 
quase a exclusividade da pesquisa, da formação profissional especializada (Direito, Medicina, 
Engenharia) e da pós-graduação. É o caso pioneiro de Johns Hopkins, que por muito tempo foi 
exemplo, referência e matriz do modelo... Nas três últimas décadas do século XIX, nascia uma 
figura institucional nova no cenário acadêmico norte-americano, a universidade orientada, desde o 
nascedouro, para pesquisa e pós-graduação. É a consolidação da ‘true university’ [universidade 
de verdade] antevista por lideres como Tappan, em Michigan, inspirando-se no modelo germânico, 
que a maioria dos dirigentes acadêmicos norte-americanos venerava. O caso pioneiro é Johns 
Hopkins, criada em 1876... Nessa data [1920] provavelmente menos de 25 universidades estavam 
seriamente comprometidas com a pesquisa como um objetivo institucional... Há uma curiosa 
simetria nesse grupo, que é, em si, testemunho da herança diversa do ensino superior norte-
americano. Cinco são universidades estaduais do meio-oeste e do oeste – Illinois, Michigan, 
Minnesota, Wisconsin e Califórnia. Cinco começaram como colleges coloniais do litoral leste e, 
assim, estão entre as instituições de ensino superior mais antigas da nação – Columbia, Harvard, 
Penn, Princeton e Yale. E cinco são fundações privadas do final do século XIX – MIT, Cornell, 
Johns Hopkins, Stanford e Chicago. Essas instituições incorporam totalmente a emergência da 
pesquisa como um objetivo fundamental no ensino superior norte-americano... Os anos 1920 foram 
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uma década de expansão sem precedentes tanto no patrimônio quanto na receita das universidades 
de pesquisa. No setor público, os legisladores estaduais aumentaram em 130% as dotações às 
cinco universidades consideradas aqui, enquanto as matrículas cresciam em apenas 40%. A 
assembleia de Michigan, por exemplo, em 1921, aumentou sua dotação para a universidade em 
mais de 50% e ao mesmo tempo aprovou 5,1 milhões de dólares em gastos de capital – uma soma 
quase igual a todo o gasto estadual em toda a história da instituição. Na maioria das universidades 
de pesquisa privadas, a renda das mensalidades e doações mais do que dobrou, enquanto as 
matrículas cresciam ainda menos do que nas escolas estaduais... Clark Burton enfatiza o papel 
estratégico que as fundações privadas tiveram na construção de uma base econômica para a 
pesquisa acadêmica, nesse momento de formação. As fundações não se limitavam mais a 
patrocinar estudos e prover apoio ocasional a instituições autônomas. Passaram a assumir 
responsabilidades na construção de estruturas de pesquisa para universidades, incluindo algumas 
estaduais, como Michigan, Wisconsin e Califórnia. Numerosas iniciativas foram tomadas por essas 
fundações, principalmente a Rockfeller e a Carnegie, buscando elevar os patamares da ciência 
acadêmica... Os anos 1945-1970 – os chamados ‘gloriosos 25’ do pós-guerra – tinham sido um 
período de extraordinária acumulação de capital e também uma espécie de era dourada para o 
sistema de ensino superior e pesquisa acadêmica. As tradicionais universidades de pesquisa 
privadas se agigantaram com recursos federais – encomendas do complexo industrial-militar e, 
parcialmente, da saúde, por intermédio do National Institute of Health (NIH). Cresceram também 
as universidades estaduais, algumas delas incorporadas ao núcleo duro da pesquisa nacional. O 
ensino de graduação se massificou, com políticas como o GI Bil, as bolsas e empréstimos federais. 
Na década seguinte, o país enfrentaria muitas dificuldades e crises. E o sistema de ensino superior 
também seria marcado por essa ‘travessia do deserto’. As universidades de pesquisa ainda 
recebem recursos, mas já percebem que os tempos estão mudando. Começa uma fase de anuidades 
cada vez mais altas combinadas com grandes sistemas de crédito estudantil e endividamento das 
famílias – a fórmula ‘high tuitions & high aid’ [altas mensalidades e altos financiamentos]... 
Segundo Roger Geiger, essa é a era da privatização no ensino superior. O maná da guerra fluiu 
fartamente até a metade dos anos 1960, estabilizou-se em seguida, e entrou em crise na segunda 
metade dos anos 1970, quando os dois lados do sistema – pesquisa e ensino – precisaram procurar 
outros modos de financiamento... Para a educação superior norte-americana, os anos 1970 foram 
um momento de relativa estagnação e busca de alternativas. As matrículas na graduação sofreram 
inicialmente alguma queda, mas se reequilibraram ao longo da década. Vão se desenhando 
alterações de perfil. Na graduação, o crescimento é maior nos cursos de curta duração (community 
colleges), e nos ramos profissionalizantes das demais escolas. Verifica-se também um lento, mas 
constante crescimento do segmento de escolas com fins lucrativos (for profit)... Altera-se 
significativamente o padrão de financiamento, com uma progressiva ‘privatização’ das fontes. 
Sobem os valores das anuidades e taxas. Ao mesmo tempo, a renda média das famílias cresce muito 
pouco e aumenta a desigualdade. Aumentam os empréstimos, o endividamento das famílias com 
crédito estudantil. Um segmento cada vez mais destacado de escolas privadas foca suas atividades 
em ramos profissionais de prestígio, com destaque cada vez maior para a área médica, ao lado de 
Direito, Economia, algumas Engenharias. Além disso, seguem investindo na pós-graduação. As 
verbas de pesquisa sofreram abalos, mas não desabaram. As instituições buscaram outras formas 
de financiamento e organização. Cresce o descolamento entre pesquisa e ensino, sobretudo o 
ensino de graduação. Percebe-se uma autonomização ainda maior da pesquisa – por exemplo, um 
maior descolamento das Organized Research Unities (ORU), ante as estruturas de governança das 
universidades. Mudam paulatinamente os grandes financiadores da pesquisa – dos segmentos de 
base militar (Exército, Marinha, Aeronáutica, Nasa, Comissão de Energia Atômica) para o 
National Institute oh Health (NIH), sobretudo e cada vez mais em parceria com empresas 
privadas.” 
 
O financiamento de pesquisa ia para as melhores universidades norte-americanas e para algumas 
áreas específicas. Conforme Moraes (2015), “os investimentos privados e federais em Pesquisa & 
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Desenvolvimento na biomedicina são hoje maiores do que em qualquer outro setor da economia. 
Aproximadamente 56% do gasto total, público e privado, para Pesquisa & Desenvolvimento em 
universidades foram para as ciências da vida.” 
 
Também mudaram as fontes de pesquisa nos EUA. Conforme pode-se ver na Tabela 79, os 
governos federal e estadual diminuíram sua contribuição (de 1960 para 1990) enquanto que as 
instituições acadêmicas aumentaram.  
 
 

Tabela 79: Distribuição percentual do financiamento para pesquisa e desenvolvimento acadêmicos, 
por setor nos EUA (1960-1990)  
Ano Governo Federal Estado/ Local Empresas   Instituições Acadêmicas  Outras  
1960  62,7   13,2   6,2   9,9     8,0  
1970  70,5   9,4   2,6   10,4     7,1  
1980  67,5   8,2   3,9   13,8     6,6  
1990  59,0   8,2   6,9   18,5     7,5 

Fonte: Moraes (2015) 
 
Segundo Moraes (2015), nos anos 1990, houve mudanças significativas no mundo acadêmico norte-
americano. Aumenta a preocupação da pesquisa com o mundo dos negócios (“um dever social ou 
um imperativo nacional”). “Multiplicam-se os programas cooperativos de educação e investigação 
com corporações e as universidades envolvem-se em atividades comerciais por intermédio de 
parques de pesquisa, patentes, incubadoras de empresas e fundos de capital de risco.” A 
consequência são spin-offs (empresas criadas a partir das universidades de pesquisa). Segundo 
Moraes (2015), “desde a criação da Hewlett-Packard, em 1939, mais de dois mil membros da sua 
comunidade acadêmica [de Stanford] haviam fundado cerca de 2.500 empresas, incluídos alguns 
gigantes como Cisco Systems, Google, Hewlett-Packard, Sun Microsystems e Yahoo. A isso se 
associa a prosperidade e a fama do chamado Vale do Silício. Um estudo do Banco de Boston, em 
1997, enaltecia esse vínculo saudável entre a economia local e suas universidades, por meio da 
pesquisa e dos empregos dependentes do conhecimento, os ‘knowledge-driven’ [orientados ao 
conhecimento]. As universidades, diz o relatório, atuavam como um ímã para as atividades de 
P&D de várias empresas nacionais e internacionais, como Amgen, Cisco, Merck, Novartis, Pfizer e 
Sun Microsystems, por exemplo... Se as cerca de quatro mil empresas fundadas pela comunidade do 
MIT fossem somadas, representariam a 24ª economia do mundo... É cada vez mais clara a 
influência das patentes e licenças nas finanças do pelotão de elite das universidades. Geiger 
lembra que a atividade de buscar patentes não é exatamente nova nessa história – há movimentos 
dessa natureza desde o começo do século XX. Eles existiam antes de 1970, isto é, antes das 
inovações legislativas que estimularam tal atividade, mas as patentes eram pouco representativas 
no total. Nos anos 1990, depois de várias normas legais do campo, a obtenção de patentes torna-se 
uma preocupação relevante entre as lideranças acadêmicas, ainda que o total produzido pelas 
universidades de pesquisa represente apenas uns 2% do total de patentes nacionais. E elas parecem 
ter um traço especifico com relação ao geral da indústria: são dominadas pelas indústrias 
biomédicas... Em outras áreas de inovação tecnológica, as descobertas frequentemente começam 
nos laboratórios do governo ou das universidades e migram para o setor privado para 
desenvolvimentos a jusante. Uma vez que ocorre esta transferência, conexões entre as 
universidades e empresas são geralmente limitadas ao emprego de estudantes, relações de 
consultoria para alguns professores, e possivelmente doações das firmas para as universidades. As 
ciências da vida são um caso novo em que a pesquisa básica continua a ter um papel fundamental 
na condução do desenvolvimento comercial, a integração entre pesquisa básica e clínica está em 
processo e as empresas privadas contribuem na ciência básica e as universidades nos 
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desenvolvimentos clínicos a jusante... Tanto as universidades quanto as empresas, assim como os 
empreendedores nas duas instituições, ganham com esse fluxo – dinheiro público + capital de risco 
– que impulsiona potenciais inovações... As rendas das universidades aumentam; as dos 
professores-pesquisadores, idem. Essa sociedade é sem dúvida bem conveniente para as empresas. 
Elas também investem no processo. Mas, embora possam ser sócios menores no input, 
aparentemente beneficiam-se em mais larga escala com os resultados.” 
 
 

- Transferência de tecnologia: dos centros de pesquisa para empresas 
 
Já vimos antes que muitas empresas do Vale do Silício surgiram de dentro das Universidades. 
Scaruffi conta o caso de pequenas empresas com menos de 10 funcionários criando inovações, 
algumas delas saídas de “garagens” e outras criadas a partir de projetos em Universidades (spin-
offs). Scaruffi lembra também que muito investimento foi utilizado para criar laboratórios de 
inovações nas Universidades. “Professores eram contratados e projetos financiados. Alunos se 
engajavam curiosos no início, mas depois tornaram-se engenheiros de computação, eletrônica ou de 
software. E este era um status maior que executivos de marketing e só ficava atrás dos 
empreendedores... Nas Universidades do Vale, o espírito é bem diferente do quase feudalismo nas 
universidades da Europa, onde o Professor só fala com os alunos com reuniões marcadas... Durante 
a Grande Depressão que iniciou em 1929, muitos professores estimularam seus alunos a criarem 
seus próprios negócios. E este sentimento continua até hoje.” O Vale do Silício inaugurou um 
modelo cooperativo entre universidade e empresa. E em todos os EUA, é comum a cooperação 
entre empresas e universidades, com fomento ou não do governo. Moraes (2015) lembra que mais 
de dois mil membros da comunidade da Universidade de Stanford haviam fundado cerca de 2.500 
empresas, incluindo Cisco Systems, Google, Hewlett-Packard, Sun Microsystems e Yahoo. 
 
Sawyer (2006) lembra que inovação envolve tanto a criação da ideia quanto a implementação e 
disseminação por uma organização. Por isto, alguém faz a pesquisa e outro vende. Normalmente as 
empresas estão preocupadas em vender ou obter receita e por isto dispendem pouco tempo e 
recursos para planejar e fazer pesquisa. Então a pesquisa fica mais concentrada em universidades 
(mas nem todas fazem pesquisa, inclusive no Brasil). Esta é uma boa parceria: a Universidade 
desenvolve a pesquisa e as empresas trazem problemas, avaliam as soluções e as encampam para 
vender no mercado. O ideal é um círculo virtuoso onde a pesquisa é feita na universidade e seus 
resultados vendidos pela empresa, com os rendimentos retornando para financiar mais pesquisas nas 
universidades.  
 
Uma das minhas críticas é que muitas empresas nacionais preferem investir em redistribuição de 
produtos estrangeiros, pois o produto já chega pronto para vender e não se precisa esperar pela 
pesquisa e desenvolvimento. Isto é, não precisam investir em inovação. Com isto, conseguem 
vendas e receitas e não tem custo inicial, só precisam repassar royalties. Isto é bom para empresas 
de serviços, que agregam valor sobre produtos já existentes, como por exemplo, empresas que 
implantam software de gestão ou aplicam software de análise gerando resultados informacionais.  
 
Outra crítica é que há poucos incentivos ou mesmo preocupação com a integração universidade-
empresa no Brasil. Dizem que a única transferência é de “cérebros”. O Brasil tem poucos casos de 
spin-offs (empresas criadas a partir de conhecimento gerado na universidade). 
 
Segundo Arbix (2010), apenas 3% das empresas que inovam no Brasil desenvolvem alguma 
cooperação com as universidades. Em média, cerca de 10% das empresas dos países avançados 
mantêm algum programa de cooperação com a academia. Na Finlândia, esse indicador supera os 
35%. 
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Segundo a pesquisa PINTEC 2011, “o desenvolvimento em cooperação com outras empresas ou 
institutos foi mais significativo entre as empresas do setor de Eletricidade e gás (65,4%) e de 
Serviços (16,4%), sendo que a Indústria registrou o menor percentual (5,6%). Neste segmento, vale 
destacar o percentual significativo atinente ao desenvolvimento principalmente por outras 
empresas ou institutos no conjunto da Indústria e de Eletricidade e gás (aproximadamente 9,0% em 
ambos). Quando a análise se detém nas inovações de processo, a estrutura de participações 
apresenta uma configuração diferente, notadamente na Indústria e nos Serviços, onde outras 
empresas ou institutos figuraram como principais responsáveis na maioria dos casos (76,4% e 
51,6%, respectivamente).” 
 
Segundo a pesquisa PINTEC 2011, a aquisição externa de P&D é importante apenas para 6,4% das 
indústrias e 12% das empresas inovadoras em serviços. Já para empresas de eletricidade e gás, 
30,9% consideram esta atividade importante. Já as atividades internas de P&D são importantes para 
15,9% das indústrias, 36,1% das empresas de serviços e 28,3% das empresas de eletricidades e gás. 
Então o primeiro problema a resolver é conscientizar as empresas da importância da inovação e da 
pesquisa como ferramenta para inovação.  
 
Segundo a pesquisa PINTEC 2011, “os principais instrumentos utilizados pelas empresas 
inovadoras foram o financiamento para compra de máquinas e equipamentos (25,6%) e outros 
programas de apoio, que agregam as bolsas oferecidas pelas Fundações de Amparo à Pesquisa - 
FAPs e pelo Programa Recursos Humanos para Áreas Estratégicas - RHAE-Inovação, do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, os programas de aporte 
de capital de risco do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e da 
Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, e outros, como compra governamental, incentivos 
fiscais concedidos pelos estados especificamente para o desenvolvimento de P&D, etc. (7,9%). Os 
menos utilizados foram a subvenção econômica (1,0%) e o financiamento a projetos de P&D e 
inovação tecnológica em parceria com universidades ou institutos de pesquisa (1,3%).” 
 
Ou seja, os resultados de pesquisa demonstram que se usa pouco a parceria de empresas com 
universidades ou centros de pesquisa para inovação no Brasil.  
 
Mas há casos na contramão. As empresas filhas da Unicamp faturam 3 bilhões por ano 
(http://agencia.fapesp.br/empresasfilhas_da_unicamp_faturam_r_3_bi_por_ano/22046/). 
 
O Brasil, como sempre, está atrasado na relação universidade-empresa. Há casos de sucesso mas 
temos ainda que caminhar muito. Além disto, problemas ainda devem ser resolvidos. Meneghel et 
al. (2002) citam alguns entre eles o fato de que “essas novas relações [universidades x empresas] 
têm dado origem a diversos conflitos, tais como a compatibilização de tarefas do professor que 
continua suas atividades na universidade após criar uma empresa ou fazer parte do board de uma 
indústria; a participação acionária da universidade nas novas empresas; o redirecionamento da 
pós-graduação para atender aos interesses do setor produtivo. Tais questões também têm 
conduzido à implantação de escritórios nas universidades para assessoria em aspectos jurídicos, 
em disputas envolvendo empresas, para o monitoramento do comportamento dos pesquisadores e 
outros.” É também necessário “flexibilizar a estrutura burocrática universitária que não estava 
preparada para captar e gerenciar as receitas auferidas.” 
 
Moraes (2015) conta que, nos EUA, “é cada vez mais clara a influência das patentes e licenças nas 
finanças do pelotão de elite das universidades. Geiger lembra que a atividade de buscar patentes 
não é exatamente nova nessa história – há movimentos dessa natureza desde o começo do século 
XX. Eles existiam antes de 1970, isto é, antes das inovações legislativas que estimularam tal 
atividade, mas as patentes eram pouco representativas no total. Nos anos 1990, depois de várias 
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normas legais do campo, a obtenção de patentes torna-se uma preocupação relevante entre as 
lideranças acadêmicas, ainda que o total produzido pelas universidades de pesquisa represente 
apenas uns 2% do total de patentes nacionais. E elas parecem ter um traço especifico com relação 
ao geral da indústria: são dominadas pelas indústrias biomédicas... Nos Estados Unidos, diz 
Geiger, o número de patentes começa a crescer no meio dos anos 1980, depois de duas décadas de 
relativa estagnação. E no final dos anos 1990 tinham dobrado. De início, a maioria ia para 
invenções elétricas ou mecânicas; patentes farmacêuticas e médicas representavam menos do que 
10%. As patentes geradas na academia cresceram bem mais rapidamente – e o crescimento era 
liderado precisamente pelo campo médico e farmacêutico: um salto de 18% para 46% das patentes 
acadêmicas. E mais importante do que esse número, diz Geiger, é o volume das rendas de 
licenciamento: Patentes médicas e farmacêuticas fornecem, de longe, a parte mais importante da 
receita de licenciamento para os principais participantes. Para as vinte universidades que 
arrebanharam a maior quantidade de royalties em 1997, 81% da receita veio de patentes de 
ciências da vida. Sem esses ganhos, a escala atual do patenteamento acadêmico não poderia ser 
sustentada.” 
 

- Tríplice Hélice: Governo, Empresas e Universidades 
 
A Tríplice Hélice é um modelo desenvolvido por Etzkowitz e Loet (1998) para abordar a relação 
entre Governo, Empresas e Universidades para P&D. As empresas participam com conhecimento 
de mercado e demanda de novas criações. As universidades apresentam conhecimento latente 
aguardando oportunidades de uso e desenvolvimento. O governo entra fornecendo suporte, seja 
política ou financeiro, para a realização destes projetos. A inovação é compreendida como 
resultante de um processo complexo e dinâmico de experiências nas relações entre ciência, 
tecnologia, pesquisa e desenvolvimento nas universidades, nas empresas e nos governos, em uma 
espiral de “transições sem fim”. A Universidade incorpora uma terceira missão, além do ensino e da 
pesquisa, que é ser um ator ativo do desenvolvimento econômico via geração de conhecimento 
científico e tecnológico e, consequente, inovação. A Universidade (Empreendedora) atua como ela 
das relações com as Empresas (setor produtivo de bens e serviços) e o Governo (setor regulador e 
fomentador da atividade econômica), visando à produção de novos conhecimentos, a inovação 
tecnológica e ao desenvolvimento econômico.  
 
Isaacson (2014) cita outro modelo, o Triângulo de Vannevar Bush, ou o complexo indústria-
militares-acadêmicos. “A criação de uma relação triangular entre o governo, a indústria e a 
academia foi, a seu próprio modo, uma das inovações significativas que contribuíram para 
produzir a revolução tecnológica do final do século XX. O Departamento de Defesa e a Fundação 
Nacional de Ciência logo se tornaram os principais financiadores de grande parte da pesquisa 
básica dos Estados Unidos, despendendo recursos tanto quanto a indústria privada ao longo da 
década de 1950 até a de 1980. O retorno desse investimento foi enorme, resultando não apenas na 
internet, mas em muitos pilares da inovação americana no pós-guerra, e também no boom 
econômico. Alguns centros de pesquisa corporativa, em especial os Laboratórios Bell, existiam 
antes da guerra. Mas depois que o veemente chamado de Bush levou ao incentivo do governo e a 
contratos, começaram a proliferar centros de pesquisa híbridos.” Não se tratava de “um consórcio 
meio vago, com cada grupo visando seus próprios objetivos. Ao contrário: durante e depois da 
Segunda Guerra Mundial, os três grupos tinham se fundido num triângulo... Preocupado com o 
fato de que as Forças Armadas americanas estavam atrasadas em termos de tecnologia, ele 
mobilizou o reitor da Harvard, James Bryant Conant, e outros líderes na área da ciência para 
convencer o presidente Franklin Roosevelt a criar o Comitê Nacional de Pesquisa na Área de 
Defesa, depois o Departamento de Pesquisa Científica e Desenvolvimento, e ambos ficaram sob 
sua direção. Com um eterno cachimbo na boca e uma caneta na mão, ele supervisionou o Projeto 
Manhattan para construir a bomba atômica, além dos projetos para desenvolver sistemas de radar 
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e de defesa aérea... Quando a guerra acabou, Bush escreveu um relatório em julho de 1945, a 
pedido de Roosevelt (que terminou sendo entregue ao presidente Harry Truman), em que propunha 
que o governo financiasse a pesquisa básica, em parceria com universidades e indústria. ‘A 
pesquisa básica leva ao novo conhecimento’, escreveu Bush. ‘Ela produz capital científico. Ela cria 
a base a partir da qual as aplicações práticas do conhecimento devem se desenvolver.’ A descrição 
de Bush de como a pesquisa básica fornece as bases para invenções práticas ficou conhecida como 
‘modelo linear de inovação’.” 
 
Há basicamente 3 modelos de integração entre as 3 hélices. No modelo de nível I, o estado abrange 
empresas e universidades. É o caso em que o Estado inicia os projetos, dando direções, tanto de 
demanda quanto de soluções técnicas, tendo empresas e universidades como executores. O Estado 
também gerencia os projetos e provavelmente arca com a maior parte dos custos e despesas. No 
Brasil, este tipo de projeto envolve demandas do próprio governo em áreas estratégicas e 
geralmente são projetos emergenciais.  
 
No nível II, há interações independentes entre as 3 hélices. O Estado faz parceria com empresas, 
depois faz parcerias com universidades, e há também projetos envolvendo empresas e 
universidades. As interações são aos pares. Este é o modelo mais comum no Brasil. A demanda 
parte de um dos lados que convida o parceiro para contribuir.  
 
No modelo de nível III, há uma área de interseção entre as 3 hélices. Projetos são geridos pelas 3 
entidades com divisão igualitária de responsabilidades. Cada entidade participa com sua expertise, 
conforme dito acima. As demandas podem surgir de qualquer lado. A maturidade deste modelo 
envolve programas permanentes e não somente projetos com início e término determinados. Deve 
haver uma continuidade nas interações, através de projetos, programas de financiamento, 
workshops, visitas técnicas e construção de laboratórios e centros de pesquisa especializados.  
 
No Brasil, temos visto iniciativas neste sentido, mas geralmente partindo do Estado, que possui 
programas de fomento de inovações, através de editais específicos de órgãos como CAPES e 
CNPQ, como já comentado na parte I deste livro. A falha está em que o Estado só participa nas 
etapas inicias, deixando o “durante” e o “final” para universidades e empresas. E a participação do 
Estado se resume em abrir editais por demanda, financiar parte dos custos e exigir relatórios de 
andamento e relatórios finais de prestação de contas.  
 
Universidades naturalmente são responsáveis pela geração de conhecimento especializado e solução 
de problemas técnicos, como já discutido antes no tópico sobre pesquisa básica e pesquisa aplicada. 
Já as empresas possuem demandas do mercado e sabem bem como abordar clientes para convencê-
los da inovação. Em muitos casos, como no modelo de nível I, as demandas da empresa (ou do 
mercado) e as pesquisas nas universidades não convergem para pontos comuns. Isto muito porque 
cada parte possui seus próprios interesses. Se um pesquisador prefere atuar numa área de pesquisa 
básica pura, talvez não se possa convencê-lo a fazer pesquisa aplicada ou mudar de área. Se uma 
empresa já possui um produto em venda no mercado e não entende que precisa aprimorá-lo com 
novas tecnologias, não será a universidade ou Estado que irá intervir.  
 
A importância do Estado é a de suprir a infraestrutura e adequar legislação e normas, além de 
direcionar investimentos públicos. Por exemplo, os recursos públicos são divididos entre os 
diferentes centros de pesquisa e entre pesquisas básicas e aplicadas. Como já discutido antes, não se 
deve tolher interesses. Mas o Estado deve direcionar mais recursos para pesquisas em áreas 
prioritárias. Há um ministério (da Ciência e Tecnologia) que tem esta responsabilidade. Associações 
e sociedades de pesquisa podem ajudar o governo na determinação de tais prioridades. Mas o 
Estado também pode fazer o papel de catalisador de tecnologias, juntando universidades e 
empresas, unindo forças e expertises, onde cada parte é mais forte. Muitas vezes as partes não 



497 
 

conhecem quem poderia ajudar. O Estado pode ser o centralizador desta espécie de “yellow page” 
sobre especialistas em cada área de conhecimento.  
 
Porter (1999) sugere que o papel do governo seja o de “promover atividades de pesquisa em áreas 
onde haja pouca atuação, incentivar empresas a fornecerem insumos para outras indústrias, 
desoneração de impostos e alteração de taxas de câmbio para incentivar empresas, controlar 
normas, incentivar competição entre empresas e fomentar cooperações e defender setores iniciantes 
contra concorrência predatória.  
 
Mas o Estado também poderia atuar mais durante e ao final dos projetos. Num projeto, o Estado 
pode facilitar aproximações entre parceiros e diminuir entraves burocráticos, como por exemplo 
registro de patentes e adequação de indústrias a normas técnicas, e até mesmo em relações 
internacionais que forem necessárias (importação de matérias primas, royalties sobre patentes 
estrangeiras, abertura de mercados para exportação). 
 
Uma questão mais a longo prazo seria o Estado planejar a infraestrutura, principalmente de 
transporte e comunicação, para que universidades e empresas das diferentes regiões do país, 
pudessem interagir de forma mais eficiente. Como já discutido antes, por o Brasil ter um eixo 
vertical muito grande (com diferenças climáticas grandes e longas distâncias) e por ser difícil e caro 
chegar do litoral para o interior (mesmo por avião), há muitas iniciativas importantes que acabam 
não agregando muitas instituições (geralmente, as mais próximas fisicamente ou a interação fica 
somente por via não presencial). CNPQ e FINEP já fizeram editais onde era necessária a 
participação de pelo menos 3 instituições de pesquisa e de estados diferentes.  O papel de juntar 
fisicamente universidades e empresas já está sendo cumprido por ambas as partes. Os parques 
tecnológicos dentro de universidades são iniciativas de universidades e são metas de muitas 
empresas. Entretanto, tais sítios de conhecimento são restritos a grandes universidades. No interior, 
ainda não chegou tal ideia ou faltam recursos para se conseguir uma área específica para abarcar 
tais sítios.  
 
Outro tipo de participação do Estado é na formação de grupos de excelência em regiões específicas, 
para aproveitar mão de obra ou grupos já existentes e também para incentivar fixação ou 
desenvolvimento de regiões. Também já foram feitos editais para agregar grupos de excelência a 
grupos emergentes, dando chances a pesquisadores novatos ou grupos iniciantes de receberem 
recursos e também ganharem experiência em projetos de inovação. É uma pena que tais editais não 
ocorram mais.  
 
Recentemente houve um caso em que o clube de astronomia Louis Cruls, em Campos dos 
Goytacazes no RJ, recebeu uma doação de equipamentos dos EUA e foi multado pela Receita 
Federal (http://gizmodo.uol.com.br/clube-astronomia-multa-receita/). Independente das razões 
(provavelmente todas as partes possuem suas razões), o absurdo está na burocracia que se instala e 
na falta de comunicação. Provavelmente, o caso será solucionado com felicidades para ambos os 
lados, mas a notícia por si só já é uma situação inusitada e reflete bem casos em que o Estado devia 
estar ajudando mas na verdade atrapalha.  
 
Uma questão controversa é sobre o quanto o Estado deveria direcionar os projetos, discussão que já 
iniciamos no tópico sobre liberalismo e intervenção do Estado. O Governo não pode fazer o que 
Calvano chamou de “criação destrutiva” (destructive creation), como por exemplo matar empresas 
de um ramo por introdução predatória de novos produtos ou serviços através de seus incentivos. 
Recentemente houve o caso da troca de tomadas no Brasil. Fornecedores de tomadas estavam 
preparados. Indústria de eletrônicos e população foram avisadas. Mas a troca exigiu custos 
adicionais da população e consumidores porque não é possível trocar toda a infraestrutura de uma 
hora para outra.  
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Outro problema que pode ocorrer: o Governo cria uma infraestrutura local para um setor específico 
e quando os lucros caem os investidores e empreendedores “fogem” para outro local (mais seguro 
ou rentável) deixando sem uso a infraestrutura e a mão de obra. Por isto, muitos criticam os 
incentivos às indústrias de 2ª Onda como a automobilística, que pode fechar ou demitir muitos a 
qualquer hora.  
 
Outro problema da efetividade da tríplice hélice no Brasil é que as pesquisas em Universidades não 
chegam ou demoram a chegar até o mercado. Há poucas parcerias regulares entre universidades e 
empresas (geralmente grandes e multinacionais). Estas parcerias regulares estão atreladas a parques 
tecnológicos dentro ou ao lado de universidades, o que é uma iniciativa louvável.  
 
 
  



499 
 

PATENTES 
 
Um dos indicadores de inovações mais utilizado é o número de patentes registradas. O melhor 
indicador mesmo é a receita gerada pelas inovações. Mas as patentes são importantes porque geram 
receitas ao país na forma de royalties. É claro que nem todas as patentes geram receitas. Segundo 
Basalla (1988), estima-se que 50% das patentes não chegam a ser utilizadas. Mas ainda assim, é 
uma das formas que se tem de receber dinheiro de outros países. Segundo Chang (2004), a proteção 
à propriedade intelectual é um dos mais poderosos instrumentos do desenvolvimento econômico. 
 
O sistema de patentes iniciou no século XV em Veneza, segundo Clark (2007), quando artesãos 
estrangeiros com conhecimento especializado foram atraídos para o local. Para que pudessem vir, 
seu conhecimento precisava ser protegido. Antes mesmo da Revolução Industrial, o mundo já sentia 
a necessidade de impor direitos de propriedade, especialmente para proteger os resultados dos 
grandes inovadores. Segundo Chang (2004), outros países logo depois de Veneza também 
implantaram sistemas de patentes: Inglaterra em 1623, França em 1791, EUA em 1993, Áustria em 
1794, Rússia em 1812, Espanha em 1820, Bélgica e Holanda em 1817, Portugal em 1837, Prússia 
em 1815 e Japão em 1885. 
 

- Ranking de Países por Patentes 
 
O Gráfico 57 mostra o número de pedidos de patentes por ano em alguns países. O Brasil está atrás 
dos concorrentes e só ganha de México e Chile (desta lista). Incrível foi o crescimento da China em 
número de pedidos nos últimos 10 anos. Até poucos anos atrás a China não tinha nem 5% dos 
pedidos mundiais (ver Tabela 80) e hoje já tem mais que o dobro de EUA e Japão. Até o final do 
século passado, o Brasil estava concorrendo com a Coreia do Sul; hoje estamos bem atrás. Segundo 
Leitão (2015), citando dados do Banco Mundial, em 2012 o Brasil tinha 4.804 patentes registradas e 
a Coreia, 148.136. A Tabela 80 mostra que o Brasil manteve sua parcela no total mundial de 
patentes (perto de 0,1%), enquanto que a Coreia do Sul quase duplicou neste período (de 2,3% em 
2002 para 4,1% em 2007). Os EUA estão em primeiro lugar, seguidos de Japão, Alemanha e China.  
 
 

Gráfico 57: Pedidos de patentes – residentes no país (números absolutos) 

 
Fonte: Banco Mundial 
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http://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_#!ctype=l&strail=false&bcs=d&n
selm=h&met_y=patent_applications&fdim_y=residents_non_residents:1&scale_y=lin&ind_y=false
&rdim=region&idim=country:USA:BRA:CHL:MEX:DEU:RUS:TUR:CHN:KOR:JPN:IND&ifdim
=region&hl=pt_BR&dl=pt_BR&ind=false 
 
 
 

Tabela 80: Participação mundial nas patentes (em %) 

   2002 2007 
EUA   53,2 52,2 
Japão   21,1 21,4 
União Europeia  17,4  15,2 
África do Sul  0,1 0,1 
China   3,5 4,7 
Israel   0,7 0,8 
Índia   0,2 0,5 
Canadá  2,3 2,4 
Brasil   0,1 0,1 
França   2,7 2,3 
Alemanha  7,3 6,2 
México  0,1 0,1 
Coreia do Sul  2,3 4,1 
Rússia   0,2 0,2 
Reino Unido  2,7 2,6 
Fonte: Relatório UNESCO sobre Ciência 2010 
http://www.unb.br/administracao/decanatos/dpp/diape/Arquivos/189883por.pdf 
 
 
Apesar da nossa insignificância no bolo mundial, o número de patentes solicitadas por brasileiros 
no Brasil quase dobrou de 1990 para 2014, como se pode ver na Tabela 81.  
 
Entretanto, a Tabela 82 mostra que ainda estamos longe de nossos concorrentes (China, Índia e 
Rússia). E perdemos por pouco da Turquia. Entre 2000 e 2014, o Brasil cresceu muito pouco. A 
Índia nos ultrapassou neste período. Até a Turquia nos ultrapassou mesmo tendo menos de um 
décimo das nossas patentes em 2000. A Rússia estagnada mas ainda bem acima do Brasil O maior 
crescimento foi da China. 
 
Segundo a Tabela 83, os pedidos de patentes de brasileiros crescem mais nos EUA que dentro do 
Brasil.  
 
Para se ter uma ideia de comparação, o escritório de patentes dos EUA concede 3.500 patentes a 
cada semana, recebendo 326 mil pedidos a cada ano (segundo Sawyer, 2006). 
 
Segundo a Global R&D Funding Forecast (2014), a China está crescendo em patentes e 
publicações. Os EUA é líder em patentes e publicações mas está estagnado em patentes e teve 
apenas uma leve ascensão em publicações. 
 
 

Tabela 81: Patentes no Brasil (por residentes)  

1990 2.389  
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2000 3.179  
2007 4.194  
2008 4.280  
2009 4.271  
2010 4.228  
2011 4.695  
2012 4.798  
2013 4.959  
2014 4.659  
Fonte: Banco Mundial 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=IP.PAT.RESD&country= 
 
 

Tabela 82: Patentes - comparação com outros países (2000 e 2014) 

  2000  2014 
Brasil  3.179  4.659  
China  25.346  801.135 
Índia  2.206  12.040 
Rússia  23.377  24.072 
Turquia 277  4.766 
Fonte: Banco Mundial 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=IP.PAT.RESD&country= 
 
 

Tabela 83: Pedidos de patentes de invenção nos EUA 

Variação % de 2000 para 2008 
EUA: 46,7% 
Japão: 55,4% 
Alemanha: 47,4% 
Coreia: 333% 
China: 1000% 
Brasil: 107% 
Fonte: Indicadores Nacionais de Ciência e Tecnologia 2008 (publicado em 2010 pelo Ministério de 
C&T): 
ftp://ftp.mct.gov.br/Biblioteca/27477-Indicadores_nacionais_ciencia_tecnologia_2008.pdf 
 
 

- A Questão Ética das Patentes 
 
As patentes foram criadas para proteger o investimento dos empreendedores. Imagine que você 
gaste dinheiro fazendo uma inovação e, depois de pronta, alguém copia sua solução e passa a 
ganhar mais dinheiro que você. Desta forma, registrar uma patente permitiria a exclusividade de 
negócios para quem investiu na invenção.  
 
Por outro lado, o registo de patente também permite que o inventor licencie sua solução para que 
outros possam usá-la, pagando royalties. Desta forma, outras pessoas ou empresas não precisariam 
reinventar todas as soluções que queiram reutilizar. E todos saem ganhando, pois o inventor recebe 
royalties, o licenciador não precisa investir numa solução que não é seu foco e o cliente recebe a 
solução completa e melhor possível.  



502 
 

 
Entretanto, nem sempre o protocolo de patentes foi respeitado (lembrando que não existe registro 
universal; os registros devem ser feitos e aceitos em cada país). A China é muito criticada hoje em 
dia por não respeitar muito as patentes. Mas vários países cresceram no passando quebrando 
patentes. Por exemplo, Chang (2004) conta que os EUA permitiam, até 1836, patentear tecnologias 
importadas e isto lhes permitiu fazer um catchup. Chang também conta casos de países europeus 
como Alemanha e Inglaterra, que hoje defendem ferozmente os tratados de patentes.  
 
Ferguson (2013b) lembra que o registro de patentes na Revolução Industrial ajudou a disseminá-la 
pelo mundo. “Os grandes inovadores foram incapazes de proteger o que hoje seria chamado 
direito de propriedade intelectual. Com notável rapidez, portanto, a nova tecnologia foi copiada e 
reproduzida no continente e do outro lado do Atlântico.” 
 
Thiel (2014) afirma que todas as empresas buscam monopólios, ou seja, um mercado onde não haja 
concorrentes. A concorrência para Thiel significa ninguém lucrando, nenhuma diferenciação 
significativa e uma luta pela sobrevivência. Apesar de indivíduos buscarem menos concorrência, a 
economia de mercado com concorrência é benéfica para clientes, pois gera produtos e serviços 
melhores e mais baratos. Os monopólios, por sua vez, só oferecem coisas melhores, mas não 
necessariamente mais baratas. O benefício está em melhorar a sociedade em geral, como propôs 
Adam Smith. A promessa de lucros pelo monopólio impulsiona empresas e empreendedores para 
fazer coisas melhores. Quando o monopólio acaba, ou seja, a concorrência aumenta, as empresas 
disruptivas buscam novos mercados. E isto só é possível porque os lucros conseguidos 
anteriormente proporcionam um excedente de capital para investimento em novos projetos.  
 
Há empresas que não se preocupam tanto com patentes. Ridley (2014) lembra que “o domínio da 
Intel na indústria de microchip e o da 3M na indústria tecnológica diversificada se baseava não 
tanto em proteger as invenções quanto em melhorá-las mais rápido do que qualquer outro.” 
 
O registro de patentes também ajuda a criar um mercado paralelo de processos judiciais e muitas 
brigas. É histórica a briga entre Apple e Microsoft sobre patentes na área de software. Esta briga 
não teve perdedores, pois ambas fizeram um acordo depois de anos brigando na justiça sem 
solução.  
 
Ridley (2014) lembra que existem as “trolls de patentes”, firmas que compram aplicações fracas de 
patentes sem nenhuma intenção de fazer os produtos em questão, mas com toda a intenção de 
ganhar dinheiro processando aqueles que as infringem. “Uma pesquisa na Motion, a companhia 
canadense que faz os BlackBerries, resultou no pagamento de US$ 600 milhões a uma pequena anã 
de patentes chamada NTP que não fabricava nada, mas havia adquirido patentes contestadas com 
o objetivo de lucrar com sua defesa.” 
 
Uma reportagem da revista Época conta detalhes: “hoje, no Vale do Silício, é certo que qualquer 
empresa que faça uma descoberta que se prove valiosa será processada, porque alguém alegará 
que já teria a patente para tal inovação. Aconteceu com a RIM. A criadora do blackBerry se viu 
chantageada pelo que a revista Harvard Business Review apelidou de predador de patentes. Uma 
empresa desconhecida chamada NTP processou a RIM pela suposta quebra de cinco patentes. O 
caso se arrastaria na justiça por seis anos, terminando com um acordo judicial no valor de US$ 
612 milhões. Em outra ação clássica, os advogados de uma companhia chamada Intergraph 
tentaram fechar a Intel por uma invasão de patente. Tal situação é especialmente grave para países 
em desenvolvimento, que precisam eliminar o gap de conhecimento que os separam das nações 
mais ricas.” 
(http://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2015/12/inovacao-moda-estatal.html) 



503 
 

 
A discussão não é se as patentes são legais ou não (elas são). O problema é se elas trazem 
benefícios ou não, e a quem beneficiam.  
 
 
Mintzberg (2015) lembra que Benjamin Franklin “se recusou a patentear o que se tornou seu 
famoso fogão, comentando: ‘Devemos ficar contentes com a oportunidade de servir a outros com 
uma inovação nossa’. Jonas Salk concordou: ‘Quem tem a propriedade da minha vacina contra 
poliomielite? As pessoas. Você pode patentear o sol?’ Pense em todas as crianças que se 
beneficiaram ao não ter que arcar com o ônus desse mercado. Franklin e Salk exerceram um papel 
que chamamos de ‘empreendedor social’... Pense no ar que respiramos – tente se apropriar disso – 
ou a água que alguns agricultores compartilham para irrigação. Agora estamos vendo um 
ressurgimento de propriedade comum de formas interessantes, como nos sistemas de código aberto 
Linux e Wikipédia, associações sem propriedade, cujos usuários criam e compartilham conteúdo... 
As organizações, em todos os setores, funcionam melhor como comunidades de seres humanos, e 
não como coleções de recursos humanos.” 
 
Recentemente, o Brasil entrou numa polêmica sobre patentes. Mintzberg (2015) relembra: “incapaz 
de convencer as multinacionais farmacêuticas a reduzir o preço dos antirretrovirais e enfrentando 
as ameaças americanas de sanções econômicas e tarifas punitivas, o Ministério da Saúde, apoiado 
por uma cláusula na lei de propriedade industrial brasileira que limitava os direitos nos casos de 
“emergência nacional”, ordenou que laboratórios de pesquisa federal desenvolvessem a tecnologia 
necessária e concedeu “licenças compulsórias” para produzir os medicamentos localmente. No 
fim, surpresas pelo sucesso dos laboratórios em sintetizar os medicamentos, as grandes indústrias 
farmacêuticas multinacionais concordaram em negociar os direitos dos royalties. Quando, em 
2001, os Estados Unidos desafiaram o licenciamento compulsório do Brasil na OMC, o Brasil 
respondeu na Comissão das Nações Unidas dos Direitos Humanos, incentivando uma votação 
sobre o tratamento da Aids como um direito humano, que passou por uma votação de 52 – 0, os 
EUA sendo o único país a abster-se.” 
 
Stiglitz (2007) lembra que patentes podem favorecer altos preços de medicamentos e isto não é bom 
para a sociedade (só ganha a empresa). No passado, direitos de propriedade (ex. sobre um terreno) 
incentivaram os donos a cuidar. Na Europa Medieval deu certo o cercamento, evitando a tragédia 
dos comuns (terras comuns foram privatizadas e apropriadas pelos senhores locais e isto melhorou a 
eficiência no uso). Mas Stiglitz (2007) lembra que estes direitos não devem ser absolutos: os 
“donos” devem cuidar do bem para não prejudicar a economia ou o bem estar geral. Ele critica o 
monopólio e os lucros excessivos com propriedade intelectual. Ele defende patentes não tão amplas 
(que impedem produtos similares e a concorrência). As patentes não devem inibir eficiência e 
competição. Casos mais extremos são as patentes genes e sequências de DNA (foram descobertas e 
não invenções). As pessoas tendem a desistir da sua pesquisa se uma grande empresa faz patente no 
mesmo ramo.  
 
Outra crítica de autores como Noam Chomsky é que a pesquisa básica é financiada pelo governo e 
o setor privado fica com os lucros da pesquisa aplicada.  
 
Além disto, muitas empresas conseguem patentes com pesquisas feitas em países pobres e depois 
cobram destes mesmos países preços exorbitantes pelos seus produtos “novos”. É o que está 
acontecendo na Amazônia e na África. Stiglitz (2007) lembra que as farmacêuticas ricas se 
apropriam da biodiversidade e remédios tradicionais de países pobres, incluindo recursos básicos 
como arroz e cúrcuma. 
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Kinsela (2014) lembra que os gastos com patentes e advogados poderiam ser investidos em 
inovação. Há tantas invenções que não foram patenteadas: cozinhar alimentos, ferver água para 
purificar, etc. Mas recursos escassos precisam regras para controlar seu uso pois possuem uma 
função social e ética. “Dada a existência de escassez e a correspondente possibilidade de conflito 
quanto ao uso de recursos, conflitos são evitados e paz e cooperação são atingidas ao alocar 
direitos de propriedade a tais recursos. e o propósito dos direitos de propriedade dita a natureza 
de tais regras." 
 
Segundo Joseph Stiglitz, a propriedade intelectual restringe o uso de conteúdo (que é um bem 
público). E pode contribuir para a manutenção de monopólios. Reduz o acesso ao conhecimento. 
Logo, dificulta a produção de conhecimento. Segundo Stiglitz, seria importante ter um regime de 
propriedade intelectual orientado para o desenvolvimento.  
(http://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2015/12/inovacao-moda-estatal.html) 
 
Ao procurar a origem da virtude humana, Matt Ridley (1996) concluiu que as sociedades primitivas 
consideravam o mamute um bem público, que devia ser dividido entre todos da tribo e não somente 
beneficiar quem o havia caçado.  
 
A falta de cooperação e ajuda mútua pode retardar as inovações e o benefício econômico mútuo. 
Nos próximos capítulos, iremos falar sobre a importância da cooperação e a lei dos rendimentos 
acelerados.  
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COOPERAÇÃO, ACÚMULO E TROCA DE INFORMAÇÕES 
 
Diversos livros e artigos falam hoje em dia sobre a importância da cooperação e troca de 
informações para acelerar inovações.  
 
Segundo a Teoria do Retorno Acelerado (“increasing returns”) de W. Brian Arthur, há uma 
tendência para o que está na liderança permanecer afrente, enquanto quem está em desvantagem 
permaneça em desvantagem.  
(https://hbr.org/1996/07/increasing-returns-and-the-new-world-of-business) 
 
Ray Kurzweil cita a Lei do Retorno Acelerado: o poder de criação aumenta exponencialmente (não 
é linear) porque o conhecimento que retorna (feedback) ajuda a selecionar melhores caminhos (se 
há um grande número de opções). Kurzweil conta: “no começo do projeto genoma, previ que 
levaríamos 15 anos para sequenciar todo o genoma humano. Os céticos argumentavam que levaria 
centenas, milhares de anos. Uns sete anos depois do início do projeto, só 1% estava concluído. 
Vieram atrás de mim argumentando que, se levou sete anos para fazer 1%, vai levar 700 para 
completar 100%. Respondi que não. Afinal, quando se chega a 1% da execução de um projeto, cuja 
velocidade aumenta exponencialmente, você só precisa de sete duplicações na velocidade para 
chegar aos 100%. Foi o que aconteceu.” (http://www.kurzweilai.net/)  
(ver também entrevista de Ray Kurzweil na Revista Isto-É:  
http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/169925_ANTES+DE+2030+PODEREMOS+N
AMORAR+ROBOS+) 
 
Basalla (1988) cita Ogburn: o acúmulo de conhecimento e tecnologias é como uma pilha de arroz 
que vai crescendo até o ponto crítico em que desmorona (a pilha) ou que acelera a inovação. 
 
A famosa afirmação de Isaac Newton (numa carta de 1675, ao colega cientista Robert Hooke) de 
que teria enxergado mais longe por estar sobre o ombro de gigantes reflete a importância de 
considerar trabalhos anteriores, até mesmo para “cortar caminho”.  
 
Waldrop (1993) falando sobre avanços nos estudos sobre complexidade, relata que uma nova área 
avança com vários workshops e encontros entre pesquisadores, principalmente runindo temas de 
áreas diferentes mas relacionadas (é isto que acelera uma nova área ou ciência).  
 
É justamente sobre isto (quebra de paradigmas na Ciência) que Thomas Kuhn (2011) fala em seu 
famoso livro sobre “A Estrutura das Revoluções Científicas”. Segundo Hempel (apud Thomas 
Kuhn, 2011) há 3 fases na avaliação de hipóteses científicas: 
1.      acumular observações, descrevendo status das observações ou experimentos; 
2.      verificar se estas observações confirmam, contradizem ou são neutras em relação às hipóteses; 
3.      decidir aceitar, rejeitar ou suspender julgamento das hipóteses. 
 
Ou seja, é preciso acumular informações antes de se chegar a uma teoria científica.  
 
Segundo Barley (1998), não há revolução nas inovações, apenas no impacto, pois inovações vão 
sendo feitas aos poucos; tudo é recombinação, incrementos pequenos, evolução.  
 
Steven Johnson (2011) corrobora, afirmando que não há momento Eureka, ou seja, a descoberta de 
Arquimedes para solucionar um problema não veio por acaso; só foi possível porque ele estava 
estudando e muito o problema. A solução veio num momento em que ideias se conectaram, mas 
estas ideias já estavam povoando a mente de Arquimedes. Por exemplo, chegou-se à invenção do 
avião a partir de experimentos menores, com inúmeras tentativas e erros.  
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Já falamos antes como Thomas Edison admitiu que seus erros foram na verdade experimentos que 
ajudaram a chegar às invenções. E como muitas invenções demoraram a amadurecer.  
 
Steven Johnson (2011) e Arthur Koestler (1964) descrevem com detalhes todo este processo de 
invenção e descoberta. E eles acreditam que a solução só vem quando planos se conectam, após o 
amadurecimento de ideias. Segundo Koestler e Johnson, 2 elementos principais são necessários 
(entre outros): 
 
a) Maturação de ideias 
Koestler fala em ripeness. Steven Johnson fala em palpite lento (slow hunch). 
Isto significa muito estudo. Coletar muitas informações, propor teorias (hipóteses), testar a teoria 
com exemplos reais e refazer o processo muitas vezes. Tim Berners-Lee maturou a ideia da WWW 
por mais de 10 anos. E perseverou. Christianson (2012) inclusive apresenta uma cópia do 
manuscrito original, onde o orientador de Tim escreve a mão: "vago mas excitante ...". 
Segundo Simonton (2002), algumas ideias esperam até que haja um ambiente favorável para sua 
compreensão. Quando o acúmulo de conhecimento chega a um certo nível, as criações são 
inevitáveis. Este seria o determinismo sociocultural. Por isto talvez, segundo Simonton, 
aconteceriam os chamados múltiplos: descobertas ou invenções simultâneas. Elas podem vir mais 
da maturidade da área do que do gênio criativo.  
Isaacson (2014) lembra que “novos produtos e novos processos não aparecem de repente. Eles se 
baseiam em novos princípios científicos básicos, e novas concepções, que, por sua vez, resultam de 
trabalhos penosos desenvolvidos pela pesquisa pura no campo da ciência. Uma nação que precisa 
de outras para novos conhecimentos científicos básicos será morosa em seu progresso industrial e 
fraca, em termos competitivos, no comércio mundial.” 
 
b) Junção de contextos diferentes 
Koestler fala em bissociação de matrizes (bisociation of matrices); Johnson, em colisão de ideias 
(collision of hunches). 
Koestler descreve como passar repentinamente de um plano (assunto) para outro (como 
Arquimedes), conectando as partes e gerando uma solução nova. Johnson diz que é preciso 
completar nossas teorias com as ideias de outros. Eric Weiner e Dean Simonton confirmam.  
É preciso também ter conhecimentos generalizados, além dos especializados. Darwin foi 
influenciado pelo trabalho do economista Thomas Malthus sobre o crescimento da população, a 
falta de alimento e a possível morte de pessoas por causa desta disparidade. E Darwin iniciou sua 
jornada de estudos investigando pedras (na área de geologia). Steve Jobs revolucionou as interfaces 
homem-computador, criando telas encantadoras. Boa parte deste sucesso se deve a seus estudos de 
caligrafia, que o ajudaram a criar as fontes de textos.  
“Diversidade é o ‘coração’ de como fazer pesquisa e inovação efetivamente.  Quando trabalhamos 
com pessoas que pensam diferente de nós, é preciso preparar melhor as ideias para argumentar. A 
diversidade traz excelência aos times.” Este é o pensamento de Fred Guterl  no artigo "Diversity in 
Science: Why It Is Essential for Excellence". 
(http://www.scientificamerican.com/article/diversity-in-science-why-it-is-essential-for-
excellence/?WT.mc_id=SA_Facebook) 
Conhecer áreas diferentes ajuda a melhorar sua especialidade: Steve Jobs gostava de caligrafia e 
estudo de artes. Galilleu estudou artes visuais. Da Vinci estudava por conta própria anatomia. 
Einstein gostava de música. Freud gostava de arqueologia e era colecionador de antiguidades. Tom 
Jobim conhecia muito sobre pássaros brasileiros.  
 
Assim como a evolução dos seres vivos, o conhecimento e a cultura também evoluem (através de 
“memes”, conforme Richard Dawkins).  Matt Ridley (2014) acredita que o conhecimento evolui 
repetindo-se, transformando-se, competindo, selecionando e acumulando, algo parecido com o que 
os genes haviam feito por bilhões de anos. Ridley inclusive acredita que as ideias se encontram e 
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acasalam, para fazer sexo uma com a outra. Simonton (2002) fala em Darwinismo secundário das 
ideias, onde as ideias sofrem o processo de variação-seleção como os seres vivos.  
 
Diamandis e Kotler (2012) lembra a cooperação que existe na vida multicelular. “Nessa fase, as 
células começaram a se especializar, e essas células especializadas aprenderam a cooperar de um 
modo extraordinário. O resultado foram algumas formas de vida bem capazes. Um tipo de célula 
lidava com a locomoção, enquanto outro desenvolvia a capacidade de sentir gradientes químicos.” 
Talvez por isto empreendimentos colaborativos como o sistema operacional Linux e a Wikipédia 
deram tão certo. Diamandis e Kotler (2012) lembram que mais inovações poderiam acontecer se 
usássemos nosso tempo livre para criações e colaborações.  
 
Segundo os estudos de Simonton (2002), não existe gênio individual na criatividade científica. A 
comunidade de pesquisadores (colegas) faz a seleção e a variação. Ao mesmo tempo, coexistem a 
competição e a cooperação. Há maior probabilidade de surgir gênios com mais contatos e redes de 
relacionamento. Simonton lembra a Lei de Price: metade de todo trabalho vem da raiz quadrada do 
número total de trabalhadores no ramo. Por exemplo, se houver 10 pesquisadores numa área, 3 
(30%) farão a metade das publicações; se forem 100 pesquisadores, 10 (10%) farão metade do 
trabalho. Se forem 10.000, 100 (1%) farão a metade. Por esta lei, quanto mais gente atuando numa 
área, haverá menos produtores mais destacados.  
 
Segundo Friedrich Hayek (citado por Ridley, 2014), o conhecimento está disperso na sociedade 
porque cada pessoa tem uma perspectiva especial. O conhecimento não pode nunca ser reunido num 
só lugar. É coletivo, não individual. 
 
Paul Baran (citado por Isaacson, 2014) afirma que “o processo de desenvolvimento tecnológico é 
como a construção de uma catedral. Ao longo de centenas de anos, surgem novos indivíduos e cada 
um deles coloca um bloco em cima dos velhos alicerces, dizendo: ‘Construí uma catedral’. No mês 
seguinte, outro bloco é colocado em cima do anterior. Então chega o historiador com a seguinte 
pergunta: ‘E então, quem construiu a catedral?’. Peter acrescentou algumas pedras aqui, Paul, 
mais outras ali. Se não tiver cuidado, você pode ser levado a acreditar que fez a parte mais 
importante. Mas a realidade é que cada contribuição tem que se seguir à contribuição anterior. 
Tudo está amarrado a tudo.” 
 
Diamond (1997) lembra que “todos os inventores famosos reconhecidos tiveram precursores e 
sucessores capazes e fizeram os aperfeiçoamentos numa época em que a sociedade estava  
em condições de usar o produto deles... a tecnologia evolui de modo cumulativo, não em atos 
heroicos isolados, e ... a descoberta da maioria das utilidades de uma invenção é feita depois, e 
não antes, para satisfazer uma necessidade prevista... Como tecnologia gera mais tecnologia, a 
importância da difusão de  uma invenção possivelmente ultrapassa a importância da invenção 
original. A história da tecnologia exemplifica o que é chamado de processo auto catalítico: isto é, 
um processo que avança a uma velocidade que aumenta com o tempo, porque ele se catalisa.  
A outra explicação importante da autocatálise é que novas tecnologias e novos materiais 
possibilitam a geração de outras tecnologias novas pelo processo de recombinação.” 
 
Ridley (2014) acredita que “uma população maior, interligada, significava invenção cumulativa 
mais rápida — verdade surpreendente até estes dias, demonstrada pelas ilhas de Hong Kong e 
Manhattan... Tecnologias emergem da junção de tecnologias existentes em conjuntos que são 
maiores do que a soma de suas partes. Uma vez, Henry Ford admitiu francamente que não 
inventara nada novo. Ele havia ‘simplesmente juntado num carro as descobertas de outros homens 
por trás dos quais havia séculos de trabalho’.” 
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Conforme Isaacson (2014), houve “nos Estados Unidos, a cultura de reunir-se para aprender 
fazendo, desde os tempos da construção comunitária de galpões e das mulheres que se juntavam 
para fabricar colchas de retalhos, em geral estava mais para ‘façamos nós mesmos’ do que para 
‘faça você mesmo’... Ao longo de toda a história existiu um terceiro modo, ao lado do governo e 
das empresas privadas, para organizar a criatividade colaborativa: colegas trocando ideias 
livremente e fazendo contribuições como parte de um esforço comum voluntário... Muitos 
indivíduos brilhantes que não foram capazes de colaborar fracassaram.” 
 
Uma das formas de se fazer a disseminação de conhecimento é através de publicações, sejam 
científicas, informais ou de patentes. E esta revolução teve início com a prensa de Gutenberg na 
metade do século XV. Ferguson (2013b) lembra que “em 1518, um total de 150 obras impressas 
foram publicadas na Alemanha, subindo para 260 em 1519, 570 em 1520 e 990 em 1524... O que 
tornou a Sociedade Real [organização de cientistas] tão importante não foi tanto um mecenato 
real, mas sobretudo o fato de que esta era parte de um novo tipo de comunidade científica, que 
tornava possível compartilhar ideias e abordar problemas de maneira coletiva.”  
 
Landes lembra que os alemães desenvolveram redes de escolas e universidades para cooperação 
interna e troca de conhecimento, a partir do século XIX.  Isto deu início às universidades de 
pesquisa.  
 
Outro exemplo histórico é o Vale do Silício, já tão comentado neste livro. Segundo Weiner (2016), 
no Vale do Silício as ideias não são inventadas mas processadas rápida e inteligentemente (mais do 
que em qualquer outro lugar). É como um ecossistema de ideias. Mas há infraestrutura incluindo 
instituições que permitem e favorecem esta cooperação. Há universidades, há investidores, 
empresas, jovens auto-didatas, aprendizes, inventores e há também o governo.  
 
Chang (2013) lembra que “até mesmo indivíduos excepcionais como Edison e Gates só alcançaram 
êxito porque estavam respaldados por várias instituições coletivas: toda a infraestrutura científica 
que possibilitou que eles adquirissem o seu conhecimento e que também fizessem experiências com 
ele; as leis empresariais e outras leis comerciais que tornaram possível que eles subsequentemente 
criassem empresas com grandes e complexas organizações; o sistema educacional que forneceu 
cientistas, engenheiros, administradores e trabalhadores altamente treinados que compunham a 
mão de obra dessas companhias; o sistema financeiro que possibilitou que eles levantassem um 
grande capital quando desejaram se expandir; as leis de patente e de direitos autorais que 
protegeram as suas invenções; o mercado facilmente acessível para os seus produtos e assim por 
diante. Além disso, nos países ricos, os empreendimentos cooperam muito mais entre si do que o 
fazem os seus equivalentes nos países pobres, mesmo quando atuam em indústrias semelhantes. Por 
exemplo, os setores de laticínios em países como a Dinamarca, a Holanda e a Alemanha se 
tornaram o que são hoje apenas porque os seus pecuaristas se organizaram em cooperativas, com 
a ajuda do Estado, e investiram em conjunto em recursos de processamento (p. ex., máquinas de 
fazer creme) e no mercado internacional. Em contrapartida, os setores de laticínios dos países dos 
Bálcãs não conseguiram se desenvolver apesar de uma grande quantidade de microcrédito ter sido 
canalizada para eles, porque todos os seus pecuaristas leiteiros tentaram fazer tudo sozinhos. Em 
outro exemplo, muitas pequenas firmas na Itália e na Alemanha investiram conjuntamente em 
P&D, e também no marketing de exportação, coisas que estão além dos seus recursos individuais, 
por meio de associações industriais (auxiliadas por subsídios do governo), ao passo que as típicas 
firmas dos países em desenvolvimento não investem nessas áreas porque elas não possuem esse 
mecanismo coletivo. O que realmente distingue os países ricos dos mais pobres é bem menos o 
quanto os seus cidadãos são individualmente instruídos e bem mais a maneira como os seus 
cidadãos estão bem organizados em entidades coletivas com uma elevada produtividade — sejam 
as empresas gigantes como a Boeing ou a Volkswagen, ou as empresas menores de nível 
internacional da Suíça e da Itália. O desenvolvimento dessas empresas precisa ser amparado por 
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uma gama de instituições que estimulem o investimento e os riscos — um regime de comércio que 
proteja as empresas nas ‘indústrias que estão na infância’, um sistema financeiro que forneça um 
‘capital paciente’ necessário para investimentos a longo prazo que aumentem a produtividade, 
instituições que deem uma segunda chance tanto para os capitalistas (uma boa lei de falência) e 
para os trabalhadores (um bom estado do bem-estar social), subsídios públicos e uma 
regulamentação relacionada com a P&D e o treinamento, e assim por diante.” 
 
Conforme Lopes (2005), a cooperação técnica pode ajudar países pobres. “Essa filosofia pode 
transformar redes em uma poderosa ferramenta de desenvolvimento de capacidades. Uma 
extraordinária transformação sociológica na última década foi o crescimento das redes – formais e 
informais, em quase todas as áreas da vida. Redes de informação estão se proliferando, como 
corporações, governos, instituições de pesquisa, ONGs e milhões de indivíduos que colaboram 
para trocar ideias, informações e conhecimentos. Elas podem partilhar informações em nível 
nacional, como, por exemplo, a Rede de Saúde da África do Sul (South África Health Network), o 
que permite a profissionais de saúde dividir experiências sobre tópicos que vão desde a malária até 
a medicina tradicional. Ou elas podem trocar informações em nível regional; por exemplo, as 
Redes Eletrônicas da Ásia Rural do Pacífico (Electronic Networking for Rural Asia Pacific), 
apoiadas pelo Centro Internacional de Pesquisa para o Desenvolvimento (International 
Development Research Centre – IDRC) e pelo Fundo Internacional para o Desenvolvimento da 
Agricultura (International Fund for Agricultural Develoment – IFAD). Ou elas podem, ainda, 
trocar informações em nível internacional, como a rede global para ONGs One World. Essas redes 
e muitas outras oferecem uma surpreendente alternativa ao velho modelo de fluxos de informação 
unilaterais do hemisfério norte para o sul. Agora, os fluxos podem ser em todas as direções – 
dentro e entre países dos hemisférios sul e norte.” 
 
Sawyer (2006) fala da importância de cooperação nas pesquisas. Deve haver times com pessoas 
com diferentes níveis de experiência (professores, estudantes de doutorado, mestrado, graduação, 
etc.) e com diferentes conhecimentos prévios. A criação depende da interação entre eles. A Internet 
e as TIC podem ajudar, mas o contato pessoal também é importante.  
 
Weiner (2016) acredita que o sucesso das criações da antiga Grécia poderia vir das conversas 
pessoais (em caminhadas por exemplo) e nas assembleias. Em 2013, o Yahoo eliminou o 
teletrabalho com o objetivo de aproximar os times e membros dentro de um mesmo time. 
(http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/marissa-mayer-elimina-o-home-office-no-yahoo) 
 
Scaruffi resume o sucesso do Vale do Silício na cooperação das seguintes partes:  
 
a) Os Hobbistas  
Esta é a ideia de prosumidor, que consome e produz algo, já foi descrita em outros livros (“A 3ª 
Onda”, de Alvin Toffler e “The Zero Marginal Cost Society” de Jeremy Rifkin).  
No Vale, eram pessoas que tinham por hobby trabalhar com eletrônica e tecnologias (depois passou 
a software). Usando kits amadores, construíam novos produtos. O mais conhecido deles talvez 
tenha sido Steve Wozniak que criou junto com Steve Jobs o primeiro computador pessoal.  
Eles trocavam conhecimentos em Comunidades e davam suporte. Produziam e consumiam 
computadores, modems, software, etc. E davam suporte aos novatos, como uma empresa hoje em 
dia dá suporte pago. Aqui no Brasil talvez o caso mais conhecido seja das BBS que deram origem a 
provedores de Internet. 
No início, lá no Vale, era só uma paixão individual, até que marketeiros ou empresas ou 
universidades viam potencial para desenvolvimento de produtos para o mercado.  
Por isto, muitas empresas começaram em garagens (como Apple e Microsoft).  
Scaruffi conta que os jovens nerds do Vale eram muito individualistas e não chegavam a ter grandes 
acontecimentos sociais. Ficavam muito em casa e não gostavam de trabalhar em empresas com 
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hierarquias e regras. A maioria nem frequentava universidades. Adeptos do “faça você mesmo”, 
estavam focados em usar e criar tecnologias.  
Ali nasceram lojas especializadas para hobbistas e muitas deles cresceram sendo pioneiras na 
comercialização das inovações, que inicialmente eram para outros hobbistas mas que logo 
chegaram à vista de consumidores comuns. Este foi o caso do computador Apple II.  
Os hobbistas, seus clubes e comunidades e as lojas especializadas afrontaram as grandes empresas.  
 
b) Pequenas empresas e spin-offs 
Scaruffi fala sobre várias empresas pequenas com menos de 10 funcionários criando inovações. 
Algumas, como dito antes, saíram de garagens. Outras foram criadas a partir de projetos em 
Universidades, as chamadas spin-offs (falarei das Universidades mais adiante).  
Muitas delas não sobreviveram mas deram origem a novas empresas, ou então, seus engenheiros e 
empreendedores acabaram em outras empresas do Vale.  
Scaruffi defende que, como células de um organismo vivo, o importante não era manter as células 
vivas mas sim o organismo. E para tanto, células velhas deviam ser eliminadas naturalmente.  
 
c) Rotatividade de pessoal 
Este processo dinâmico de geração e morte de empresas, também gerava muito turnover nas 
empresas. Até porque elas estavam próximas umas das outras e certamente era relativamente fácil 
sair de uma empresa e ir para outra com um projeto ou salário melhor. As pessoas preferiam a 
mobilidade horizontal (entre empresas) mais que a vertical (subir na hierarquia dentro da mesma 
empresa).  
A rotatividade de pessoal técnico foi essencial para o Vale porque gerou troca e aperfeiçoamento de 
conhecimentos.  
No Vale também, teve início a cultura de tratar os empregados como família e fazê-los sócios, 
dando ações da empresa (stock options), além de permitir que os donos da empresa fossem tratados 
pelo primeiro nome. Também não havia regras para horas de trabalho nem vestimentas (dress code). 
As empresas se esforçavam em transformar seu ambiente num campus colegial.  
As empresas do Vale ficaram conhecidas (e são até hoje) por contratarem os melhores dos 
melhores.  
 
d) Competição e cooperação entre empresas  
As empresas “conversavam” entre si, trocando conhecimento mas também utilizando produtos 
umas das outras. Havia uma simbiose, que ora se manifestava como uma cooperação ora como uma 
competição, onde uma tentava copiar e fazer melhor algo que outra havia inventado.  
As empresas guardavam seus segredos industriais, mas olhavam para o que outras estavam fazendo, 
e não tinham medo de abrir seus projetos para trabalhar em conjunto com outras empresas. Foi 
assim que nasceu o DOS da Microsoft, a interface gráfica do Macintosh. Por outro lado, a Netscape 
morreu pela competição desleal da MS.  
A concentração física das empresas também funcionava como vitrine para olhares de investidores e 
facilitava atrair mão de obra altamente qualificada.  
 
e) Imigrantes  
Scaruffi cita o nome de vários imigrantes de várias nacionalidades (russos, poloneses, judeus, 
chineses, europeus, etc) que tiveram participações importantes nas inovações geradas no Vale. Sem 
eles, até mesmo para a mão de obra mais básica, o Vale não teria sobrevivido. Mas muitos deles 
foram os que tiveram as ideias principais.  
 
f) Contracultura e informalidade geram criatividade  
A Califórnia era conhecida como o centro da contracultura. Se no lado leste, todos eram formais e 
bem comportados, no lado oeste até mesmo empreendedores e bilionários usam jeans. Havia o 
espírito de rebeldia, que se manifestava na música, nas artes e no início do ativismo gay.  
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Scaruffi acredita que este tipo de ambiente, longe das regras, deve ter favorecido a criatividade 
também na área técnica.  
Esta contracultura era caracterizada pelo sentimento de ir contra tudo e todos e calcada fortemente 
na ideia de que era possível mudar o mundo.  
Só para lembrar, Steve Jobs foi um hippie antes de fundar a Apple e disse que queria deixar “um 
dente no Universo”. 
 
g) Universidades 
Elas têm um papel fundamental no Vale. Dali partiram as ideias iniciais das grandes inovações. 
Muito investimento recebido foi utilizado para criar laboratórios de inovações nas Universidades. 
Professores eram contratados e projetos financiados. Alunos se engajavam curiosos no início, mas 
depois tornaram-se engenheiros de computação, eletrônica ou de software. E este era um status 
maior que executivos de marketing e só ficava atrás dos empreendedores.  
Nas Universidades do Vale, o espírito é bem diferente do quase feudalismo nas universidades da 
Europa, onde o Professor só fala com os alunos com reuniões marcadas.  
Durante a Grande Depressão que iniciou em 1929, muitos professores estimularam seus alunos a 
criarem seus próprios negócios. E este sentimento continua até hoje.  
 
h) Capital de risco: anjos retribuindo 
Sem dúvida, muito do dinheiro que chegou no Vale foi pelas mãos de investidores anjos. Ou de 
empresas de Venture Capital criadas por milionários. Muitos destes se fizeram no Vale mesmo. E 
daí assumiram a condição de serem responsáveis por retribuir investindo em novos 
empreendedores, como os mecenas nas artes. Uma espécie de gratidão pelo Vale ter lhes feito 
milionários.  
A concentração de empresas e criatividade facilitava a atração de investidores anjos. E muitos 
bilionários chegaram mesmo a fazer filantropia para projetos em universidades e empresas. “Seja 
criativa enquanto você não é rico, e suporte a criatividade quando você for rico”.  
 
i) Capital de risco: assumir o risco do negócio 
Um dos destaques do referido livro é que os empreendedores do Vale assumiam a condição de risco 
dos negócios. Era sabido e parte do investimento. Scaruffi chega a dizer que o pessoal do Vale 
transformou a capacidade de assumir riscos numa ciência.  
 
j) Papel do Governo Americano 
Ao contrário do que defendia Adam Smith e corroborando a teoria de Keynes, o Governo foi muito 
importante para o desenvolvimento do Vale do Silício.  
Primeiro porque o Governo era o principal cliente durante as duas guerras mundiais e foi também 
cliente durante a guerra fria. Os departamentos de defesa, espacial, de inteligência, etc, sabiam que 
só poderiam estar à frente dos inimigos ou competidores se tivessem novas e melhores tecnologias. 
A guerra tornou grandes as pequenas empresas.  
Segundo o Governo interviu através de políticas, tais como dando ou evitando monopólios. A 
AT&T ganhou monopólio e com isto conseguiu desenvolver tecnologias de comunicação que foram 
importantes para a guerra e acabaram chegando ao mercado. Por outro lado, o PC só se popularizou 
porque a IBM foi obrigada pelo Governo a abrir a arquitetura do PC, o que permitiu que várias 
empresas (inclusive pequenas) criassem peças e software para microcomputadores.  
O Governo também estimulou a cooperação entre universidades e empresas, desempenhando um 
papel importante ao juntar ambos lados em projetos estratégicos.  
As inovações geradas para a área militar acabavam voltando para as empresas, gerando novos 
produtos para o mercado consumidor (por exemplo, o GPS).  
O Governo também incentivou investimentos baixando o imposto sobre o capital de risco, o que fez 
com que muitas pessoas e empresas investissem nas startups do Vale.  
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E até mesmo chegou a arcar com uma parte dos investimentos. Durante a Guerra Fria, criou uma lei 
em 1958 pela qual o governo colocava 3 dólares para cada dólar investido numa startup por uma 
instituição financeira.  
O Vale também usava como estratégia identificar áreas promissores ou tecnologias disruptivas. Aí 
empresas, universidades, governo e investidores focavam na tentativa de gerar inovações nestas 
novas áreas. As inovações eram pensadas para nichos de mercado ou para criar novos mercados 
(tecnologias disruptivas). E o Vale conseguia prever a mudança de tecnologias. Foi assim que 
muitas empresas de hardware se direcionaram para software.  
 
Fica então a sugestão para que o governo brasileiro consiga reunir melhor empresas, universidades, 
pesquisadores, inventores, investidores, etc., numa grande rede de cooperação e discussão. No 
passado, já fizemos coisas assim. Cunha (2007c) e Ghiraldelli Jr (1990) lembram que o governo no 
passado conseguiu reunir especialistas para discutir soluções para a educação. Por que não fazer isto 
mais regularmente e para todas as áreas ? 
 

- Falta de Cooperação entre Empresas 
 
Ridley (2014) conta o caso de um artista chamado Thomas Thwaites, que em 2009 decidiu fazer sua 
própria torradeira, algo que poderia comprar numa loja por 4 libras. “O projeto levou meses, custou 
um bocado de dinheiro e resultou num produto inferior. Embora comprar uma torradeira de £4 lhe 
teria custado menos de uma hora de trabalho paga pelo salário mínimo... No clássico ensaio de 1958 
de Leonard Read, I, Pencil [Eu, lápis], um lápis comum descreve como foi feito por milhões de 
pessoas, de madeireiros do Oregon e mineiros de grafite no Sri Lanka a plantadores de café do 
Brasil (que forneciam o café bebido pelos madeireiros).  
 
A cooperação entre pessoas e empresas é histórica, vem de muitos anos atrás. Isto se deve à 
especialização de funções (que começou com a agricultura) e pela vantagens comparativas já 
discutidas antes.  
 
Stiglitz (2007) relembra os benefícios da cooperação: 
- mais inovação e mais rápido: pool de patentes; 
- mais pesquisa e artigos científicos; 
- produtos free (ex. SW livre). 
 
Scaruffi lembra o sucesso do Vale do Silício através da competição e da cooperação entre empresas. 
As empresas “conversavam” entre si, trocando conhecimento mas também utilizando produtos 
umas das outras. Havia uma simbiose, que ora se manifestava como uma cooperação ora como uma 
competição, onde uma tentava copiar e fazer melhor algo que outra havia inventado. As empresas 
guardavam seus segredos industriais, mas olhavam para o que outras estavam fazendo, e não tinham 
medo de abrir seus projetos para trabalhar em conjunto com outras empresas. Foi assim que nasceu 
o DOS da Microsoft, a interface gráfica do Macintosh. A concentração física das empresas também 
funcionava como vitrine para olhares de investidores e facilitava atrair mão de obra altamente 
qualificada. Este processo dinâmico de geração e morte de empresas, também gerava muito 
turnover nas empresas. Até porque elas estavam próximas umas das outras e certamente era 
relativamente fácil sair de uma empresa e ir para outra com um projeto ou salário melhor. As 
pessoas preferiam a mobilidade horizontal (entre empresas) mais que a vertical (subir na hierarquia 
dentro da mesma empresa).  A rotatividade de pessoal técnico foi essencial para o Vale porque 
gerou troca e aperfeiçoamento de conhecimentos.  
 
Segundo Guimarães (2015), a “grande concentração de fábricas de automóveis em Detroit nos 
Estados Unidos há 100 anos e de empresas do mundo da internet no Vale do Silício hoje em dia 
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indica que há ganhos de produtividade importantes em ter profissionais especializados no mesmo 
tipo de produto em um mesmo lugar.” 
 
Segundo Weiner (2016), não existe um fator único de sucesso no Vale do Silício; é um conjunto 
integrado. O sucesso do Vale foi facilitar conexões, inovações, criação de empresas. É um 
ecossistema onde coexistem competição e cooperação. Castells (2010) lembra que grandes 
empresas estão fazendo alianças estratégicas, que não se assemelham a carteis ou oligopólios, pois 
são específicos no tempo, mercado e não excluem a competição. Em especial, isto acontece em 
empresas de alta tecnologia, onde o custo de P&D é muito elevado se for considerado unicamente 
por uma empresa.  
 
Silva (2005) destaca os seguintes benefícios às empresas integradas em redes:  
- permite a definição de estratégias conjuntas;  
- preserva a individualidade e protege os dados das empresas;  
- valoriza marcas e possibilita marketing compartilhado;  
- reduz custos de produção e riscos de investimentos;  
- intensifica a comunicação e o acesso à informação;  
- amplia a escala produtiva e as dimensões de mercado;  
- facilita o acesso ao crédito; e  
- facilita a capacitação gerencial. 
 
“Dessa forma, constata-se a importância que as redes de cooperação têm para o desenvolvimento 
econômico e social do Brasil, bem como para a valorização das microempresas e empresas de 
pequeno porte como agentes desse desenvolvimento. Os polos e distritos industriais implantados 
vêm contribuindo significativamente para a sedimentação de uma cultura de cooperação e para o 
fortalecimento das entidades envolvidas, valorizando as estruturas locais e regionais. Essa 
contribuição é mais significativa e tem maior alcance econômico e social quando conta com o 
apoio de órgãos públicos, não só em forma de subsídio financeiro ou tributário mas com assessoria 
técnica e administrativa, e facilidades de acesso e incorporação de novas tecnologias.” (Silva, 
2005). 
 
Segundo Amato Neto (2000), uma barreira para a criação e o desenvolvimento de redes de 
cooperação é a cultura empresarial predominantemente caracterizada por um comportamento 
individualista, “de perspectivas de curto prazo e de lucros imediatos, e de grande desconfiança com 
relação ao estabelecimento de alianças estratégicas, parcerias ou de outros tipos e associações 
interempresariais.” 
 
Segundo a pesquisa PINTEC 2011, apenas 15% das empresas industriais inovadoras brasileiras 
haviam cooperado com algum tipo de parceiro. O desenvolvimento em cooperação com outras 
empresas ou institutos foi mais significativo entre as empresas do setor de Eletricidade e gás 
(65,4%) e de Serviços (16,4%), sendo que a Indústria registrou o menor percentual (5,6%).  
 
Uma pesquisa relatada por Araújo (2005) apontou que 25,22%, 14,10% e 7,23% das firmas 
inovadoras brasileiras que diferenciam produtos, de produtos padronizados e de produtividade 
menor, respectivamente, declararam que fizeram algum tipo de cooperação, em contraposição aos 
37,42%, 32,10% e 24,31%, respectivamente, das firmas inovadoras transnacionais.  
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CRIATIVIDADE DO POVO 
 
A criatividade não depende somente de genes, mas é muito influenciada pelo meio em que vivemos 
e a forma como fomos educados ou como nos desenvolvemos (Shenk, 2011; Simonton, 2002). 
Apesar de haver inventores com alto QI, Simonton (2002) e Sawyer (2006) rejeitam a ideia de que 
somente pessoas com alto QI podem ser criativas ou que a criatividade seria hereditária.  
 
Simonton (2002) até esboça um perfil de pessoas criativas. Ele diz que a criatividade tem mais 
probabilidade de aparecer numa pessoa com as seguintes características: 
1. que tem interesses amplos, pensamento divergente, associações de contextos diferentes, 
analogias; 
2. que é aberto a estímulos novos, complexos e ambíguos (faíscas para inovação); 
3. que tem atenção desfocada (mais de uma ideia simultânea); 
4. que incuba ideias, vários projetos ao mesmo tempo; 
5. que é introvertido, faz contemplação solitária; 
6. que é independente, autônomo, não convencional, não rejeita nada nem absurdos. 
 
Sawyer (2006) cita o estudo de pesquisadores de Berkeley, que descobriram que indivíduos 
altamente criativos têm as seguintes características: 
- inteligência acima da média; 
- discernimento, observação e estado de alerta; 
- abertura a novas experiências; 
- personalidade balanceada (por exemplo, homens dão maior expressão a seu lado feminino); 
- falta de mecanismos de repressão ou supressão que controlam impulsos e imaginação; 
- infância prazerosa e confortável (discutiremos melhor este ponto adiante, pois há controvérsias); 
- preferência pela complexidade.  
 
Sawyer (2006) também cita outros estudos que chegaram a outras características, tais como: 
- articulação (fluência verbal); 
- pensamento metafórico; 
- tomada de decisão flexível; 
- habilidade para visualizar problemas internamente; 
- tolerância a ambiguidade; 
- desejo de superar obstáculos, perseverança;  
- desejo de assumir riscos; 
- muita energia; 
- autonomia, autoconfiança, independência, assertividade. 
 
Weiner (2016) resume os atributos dos criativos em 3 Ds: 
- desordem: necessária para tirar as pessoas de suas zonas de conforto, para quebrar paradigmas; 
- diversidade: para produzir mais e diferentes pontos de vista; e 
- discernimento: para saber separar as boas ideias das ruins.  
 
Sawyer (2006) também comenta a alta frequência de imigrantes entre pessoas criativas (primeira ou 
segunda geração de imigrantes). Ele lembra que 20% dos ganhadores do Prêmio Nobel eram 
descendentes de judeus. Isto pode estar associado à marginalidade na sociedade e não a genes 
(apesar de Cochran e Harpending, 2010, darem ênfase ao desempenho dos judeus azquenazi pela 
genética).  
 
Sawyer (2006) lembra a importância da educação formal para a criatividade. Ninguém pode se 
criativo sem antes internalizar o domínio. Por isto, a educação formal é essencial para a 
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criatividade. Simonton (2002) corrobora contando o caso de várias pessoas criativas e como o 
estudo ou conhecimentos prévios foram importantes em suas descobertas ou invenções.  
 
Sawyer (2006) cita vários estudos que concluíram que pessoas criativas vêm de minorias ou 
comunidades marginais. Elias (1993) lembra que a pressão social fez surgir os primeiros 
empreendedores, os burgueses. “Quanto mais prosseguiu a interdependência das pessoas e, por 
conseguinte, mais terra e sua produção eram incluídos na circulação do comércio e da moeda, 
mais dependentes as classes superiores, que não trabalhavam, os guerreiros, ou nobreza, se 
tornavam das classes inferior e média, que trabalhavam, e mais estas últimas ganhavam em poder 
social. A ascensão das classes burguesas para a classe superior constituiu expressão desse 
modelo... Todos os que possuíam propriedades de porte pequeno ou médio, à parte algumas áreas 
de crescimento, descobriram que se tornara mais difícil acumular grande riqueza.” Os nobres 
recorriam à força, à pilhagem e ao saque quando os suprimentos eram escassos ou se tornava 
necessária uma quantidade maior. Os burgueses trabalhavam e usavam sua criatividade para gerar 
mercados e produtos.  
 
A questão da criatividade não é só ter ideias mas também conseguir implementá-las. Weiner (2016) 
lembra que as ideias no Vale do Silício nem sempre eram criadas ali, mas ali eram processadas de 
modo rápido e inteligente, mais que em qualquer outro lugar.  
 
Mintzberg (2015) acredita que o brasileiro é um dos povos mais criativos porque possui a cultura do 
“por que não”. Segundo George Bernard Shaw (citado por Mintzberg), “você vê coisas; e você diz 
‘por quê’? Mas eu sonho com coisas que nunca existiram; e digo ‘por que não?’. A esperança 
encontra-se com as pessoas do ‘por que não?’ do mundo, que continuam à procura de formas novas 
e melhores. Elas podem ser encontradas em todos os países, mas talvez em nenhum lugar mais do 
que no Brasil... Como Gui Azevedo, um brasileiro, escreveu no artigo em que dividimos a autoria 
sobre o povo do ‘por que não?’ do Brasil, no lugar de ‘qualquer líder identificável, ou um projeto 
governamental, houve uma cooperação criativa’, incluindo associações de homossexuais, 
prostitutas e hemofílicos.” 
 
O Brasil precisa incentivar seus jovens a serem mais criativos, fazer experiências, testar e errar se 
for preciso, como acontecia antigamente com Franklin, Newton, Edison, Tesla, Da Vinci, etc.  
 

- Competição ajuda a Criatividade e Empreendedorismo 
 
Weiner (2016) lembra que muita criatividade veio das discussões e contendas nas assembleias da 
antiga Atenas. Freud tinha seu circulo de 4a feira com amigos da psicanalise. Scaruffi e Weiner 
também citaram os clubes de amadores do Vale do Silício, onde havia competição e colaboração ao 
mesmo tempo.  
 
Weiner (2016) e Simonton (2002) lembram que a competitividade ajuda a melhorar o desempenho. 
Vejam os atletas, que possuem melhor desempenho nas competições. Há rivalidades históricas tais 
como Edison X Tesla, Freud X Jung, Michelângelo x Da Vinci, Atenas x Esparta, Florença X Milão 
e Veneza, Edinburgh x Londres e Paris, Calcutá X ocidente.  
 
Niall Ferguson (2013b) lembra que os monarcas europeus estimulavam o comércio, a conquista e a 
colonização como parte de sua competição uns com os outros. Foi dividindo a si mesmos que os 
europeus conseguiram governar o mundo. “Foram as monarquias da Europa – sobretudo a 
Espanha e a Inglaterra – que, competindo por almas, ouro e terras, estiveram dispostas a 
atravessar oceanos e conquistar continentes inteiros.” 
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Os EUA fizeram a bomba atômica durante uma guerra. E também conquistaram a Lua pela 
competição acirrada com os russos pela conquista do espaço.  
 
Ridley (2014) lembra que a China antiga também se valeu da competição para ter tantas invenções. 
“Mais tarde, quando o império Han se desintegrou em 220 d.C., o período dos Três Reinados viu o 
florescimento da cultura e da tecnologia. Quando o império Tang chegou ao fim, em 907, e as 
‘Cinco Dinastias e Dez Reinos’ lutavam uns contra os outros incessantemente, a China 
experimentou sua mais espetacular explosão de invenção e prosperidade, herdada pela dinastia 
Song. Até o renascimento da China, no fim do século XX, deveu-se muito à fragmentação do 
governo e a uma explosão de autonomia local.  
 
Ridley (2014) lembra que a estagnação dos romanos foi sua ruína (já vimos isto no estudo sobre o 
Império Romano em capítulos anteriores). “Por um tempo os romanos conseguiram uma espécie de 
unidade europeia, e o resultado foi exatamente como o de Ming: estagnação e excesso de 
burocracia.” 
 
Talvez não devemos exagerar na competição como acontece no Japão e Coreia do Sul, onde há 
muitos suicídios infantis pelo excesso de pressão sobre os estudantes.  
 

- Estabilidade ou Instabilidade 
 
Simonton (2002) lembra que há muitos casos de gênios que perderam pais bem cedo. Ele lembra 
também que a orfandade é 8 vezes maior nos ganhadores de Prêmio Nobel de Literatura que de 
Física. Parece que uma personalidade criativa se forma para superar desafios. 
 
Rigby (2012) fala de vários inovadores, de várias classes sociais, que tiveram problemas familiares 
ou econômicos na infância. Max Gunther (2015) concluiu que a maioria dos muito ricos (que não 
herdaram sua fortuna) começou como um zé-ninguém e perderam o pai ou a mãe cedo. Será que a 
perda de um pai ou mãe faz com que um jovem parta em busca da riqueza? “Os ... pesquisadores 
sugerem algumas possibilidades. Uma é a de que a criança destituída daí em diante tem um 
sentimento imenso de insegurança. Ela parte em busca de tanto dinheiro para que nunca mais 
passe por dificuldades financeiras. Outra possibilidade é a de que a perda de um pai a torna mais 
autossuficiente do que costumeiramente vemos nas pessoas. Ao tentar curar seu ferimento 
emocional, ela convence a si mesma de que realmente não precisa deste pai; ela pode entalhá-lo 
sozinho. Embora a maioria de nós claudique humildemente pela vida trabalhando para outras 
pessoas (a empresa torna-se o pai), um jovem órfão ou meio-órfão pode tentar, em vez disso, subir 
a escada econômica por si mesmo, como chefe do próprio negócio... Todos estes homens ricos — 
todos eles — tiveram de começar dando as costas para a prudência e a segurança. Ficar rico sem 
abrir mão do emprego assalariado é claramente impossível. Para ganhar o dinheiro vultoso, você 
tem de correr riscos vultosos. Cada um dos muito, muito ricos tinha de estar disposto em algum 
estágio inicial a se colocar em uma posição altamente vulnerável — uma posição a partir da qual 
ele poderia decolar direto para a riqueza ou despencar rapidamente para a falência.” 
 
Simonton (2002) também acha que a criatividade de um povo pode vir da instabilidade econômica 
ou política do país em que vive. O "gênio cresce em ambientes ambíguos", pois deve procurar as 
melhores alternativas ou fazer combinações. Ele lembra casos de criatividade após libertação do 
autoritarismo ou depois de guerras, como na Grécia antiga (guerras greco-pérsicas), em Calcutá 
(Renascença após libertação dos britânicos) e na Holanda (caso de Rembrandt após libertação da 
Espanha). Mas a guerra (durante ela) também produz esterilidade. Simonton lembra que a 2a grande 
guerra gerou inovações mas retardou outras (o foco estava na tecnologia de guerra).  
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Ridley (2014) lembra que a Grande Depressão dos anos 1930 fez os países afetados (Estados 
Unidos e Alemanha) mais ricos em 1939 do que eram em 1930. “Todo tipo de novos produtos e 
indústrias nasceu durante a Depressão: em 1937, 40% das vendas da DuPont vinham de produtos 
que sequer existiam antes de 1929, como raiom, esmalte e filme de celulose.” 
 
Weiner (2016) lembra que somente duas gerações após a Peste Negra (perto de 1348) surgiu a 
Renascença em Florença.  
 
Carlos Domingos (2009), no livro “Oportunidades Disfarçadas”, conta inúmeros casos de 
empreendedores famosos que conseguiram reverter situações de fracasso, através da criatividade.  
 
Diamond (1997) afirma: “Um governo centralizado forte impulsionou a tecnologia no final do 
século XIX na Alemanha e no Japão e a reprimiu na China depois de 1500. Muitos europeus  
do norte supõem que a tecnologia prospera em um clima rigoroso, em que a sobrevivência é 
impossível sem a tecnologia, e murcha em um clima ameno, em  que as roupas são desnecessárias e 
as bananas supostamente caem das árvores. Uma opinião oposta é que os ambientes favoráveis 
deixam as pessoas livres da luta constante pela existência, livres para se dedicarem à inovação. 
Também foi discutido se a tecnologia é estimulada pela abundância ou pela escassez de recursos 
ambientais. A abundância de recursos pode estimular o desenvolvimento de invenções que utilizem 
esses recursos, como o moinho movido a água no chuvoso norte da Europa, com seus muitos rios, 
mas por que essa tecnologia não progrediu mais rapidamente na Nova Guiné, onde chove mais 
ainda? A destruição das florestas da Inglaterra foi apontada como motivo por trás de sua liderança 
inicial no desenvolvimento da tecnologia do carvão, mas por que o desmatamento não teve o 
mesmo efeito na China?” 
 

- A Felicidade 
 
Por outro lado, há autores que acreditam que a paz e a felicidade podem também gerar criatividade. 
Segundo Antônio Damásio, “quando estamos felizes as imagens se sucedem com mais rapidez e se 
associam mais facilmente. Na tristeza, as imagens passam muito mais devagar e ficam como que 
impressas ali por um tempo. O ponto ideal para a efetividade do raciocínio é a felicidade com uma 
ponta de tristeza — porque na euforia, o pensamento se embaralha.” Weiner (2016) lembra que foi 
num período entre as guerras persas e do Peloponeso (entre 454 e 430 a.C.) que muitos projetos 
culturais floresceram na Grécia Antiga, como o Parthenon.  
 
Clark (2007) acredita que, em qualquer tipo de sociedade, os ricos são mais felizes que os pobres. 
Entretanto, como observado por Richard Easterlin em 1974, o rápido aumento da renda nas 
economias desenvolvidas não produziu mais felicidade. O Japão, apesar de ter aumentado sua renda 
per capita entre 1958 e 2004, teve redução na felicidade (auto-reportada em pesquisas). O problema 
estaria em que a felicidade é relativa, ou seja, nosso grau de felicidade depende de como estamos 
em relação a outras pessoas. Segundo Robert Frank (citado por Clark, 2007), nossa felicidade só 
acontece às custas de quem está menos feliz.  
 
Ridley (2014) também cita os estudos de Richard Easterlin em 1974, que concluíram que, “embora 
num país rico as pessoas ricas sejam de modo geral mais felizes do que as pessoas pobres, os 
países mais ricos não tinham cidadãos mais felizes do que os países pobres. Desde então, o 
‘paradoxo Easterlin’ se tornou o dogma central do debate. O problema é que ele está errado. Dois 
estudos foram publicados em 2008 analisando todos os dados, e a conclusão clara de ambos é que 
o paradoxo Easterlin não existe. Pessoas ricas são mais felizes que pessoas pobres; países ricos 
têm mais pessoas felizes que os países pobres; e as pessoas ficam mais felizes à medida que ficam 
mais ricas.” 
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Ridley (2014) também lembra que “o aumento da livre escolha desde 1981 que tem sido 
responsável pelo aumento de felicidade registrado desde então em 45 de 52 países. Ruut Veenhoven 
acha que ‘quanto mais individualizada a nação, mais os cidadãos desfrutam a vida’.” 
 
O ranking dos países por felicidade aponta que o Brasil está no 17º lugar. Todos os anos, a 
Organização das Nações Unidas (ONU) divulga um ranking em que mede a felicidade dos 
habitantes de 156 países. Moradores dos 156 países avaliados deram uma nota de 0 a 10 para seis 
categorias: PIB per capita, expectativa de vida saudável, ter alguém em quem confiar, percepção de 
liberdade para fazer escolhas, corrupção e generosidade. Os dez países mais felizes são: 
Dinamarca, Suíça, Islândia, Noruega, Finlândia, Canadá, Holanda, Nova Zelândia, Austrália, 
Suécia. 
(http://www.forbes.com.br/listas/2016/03/saiba-quais-sao-os-paises-mais-felizes-do-mundo-em-
2016/) 
 
O Relatório das Nações Unidas sobre a Felicidade (Helliwell et al., 2012) apontou que: 

• Pessoas que se preocupam mais com outros são mais felizes;  
• Felicidade aumenta altruismo;  
• Pessoas se comparam: são mais felizes se acreditam estar mais acima do que outros;  
• Felicidade é contagiosa;  
• A satisfação declina com a idade, alcança mínimo entre 40 e 50 anos e volta a subir.  

 
Steger el al. (2008) descobriram que a curiosidade dá sentido à vida. E ter um sentido para vida dá 
mais felicidade, satisfação, bem estar e saúde física. Já o procurar por sentido da vida traz stress, 
ansiedade e isolamento social. Kevin Kelly (2010) e Thomas Kuhn (2011) também falam deste 
ímpeto do ser humano de buscar soluções, em ter prazer em fazer e não obter pronto.  
 
Susan Greenfield acredita que a felicidade deve ser uma eterna busca; as pessoas felizes não 
realizam nada, ficam estagnadas, acomodadas.  
(http://discovermagazine.com/2003/sep/featdialogue/#.UmwpQPkQ2L0) 
 
A Tabela 84 apresenta a taxa de suicídios em países selecionados. Países ricos como Japão e Coreia 
do Sul estão no topo, junto com outros pobres ou em desenvolvimento. Mas também temos países 
europeus, onde o bem estar social é altíssimo. O caso de Japão e Coreia já foi comentado antes e 
pode ser devido à alta competição interna. Já a causa dos suicídios nos países europeus pode estar 
associada ao que foi dito antes sobre a acomodação das pessoas e falta de desafios.   
 

Tabela 84: Taxa de suicídios por 100 mil habitantes (dados de 2012) 

Coreia do Sul 36,8 

Guiana 34,8 

Lituânia 33,5 

Japão  23,1 

Rússia  22,3 

Índia  20,9 

Bélgica  17,8 

Finlândia  16,7 

França  15,8 

Islândia  15,1 

Cuba  14,6 
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Uruguai 13,8 

EUA 13,7 

Suécia  13,2 

Alemanha  13 

Chile 13 

Austrália  11,6 

Canadá 11,4 

Argentina  10,8 

Singapura  9 

China 8,7 

Turquia  8 

Reino Unido 7 

Brasil  6 

Nigéria 4,3 

México  4,1 

Indonésia  3,7 

África do Sul 2,7 
Fonte: WORLD HEALTH STATISTICS 2016 
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/ 
 
 
Em países de tradição católica, como a Itália e a Espanha, as taxas registradas são 
significativamente mais baixas. Na Europa a taxa de suicídio (12%) é superior à média global. A 
maioria das pessoas que cometem suicídio no mundo tem mais de 50 anos e o suicídio afeta duas 
vezes mais os homens do que as mulheres, de acordo com este relatório da OMS publicado em 
Genebra, o primeiro de seu tipo. 
(http://noticias.terra.com.br/brasil/brasil-e-o-8-em-numero-de-suicidios-no-mundo-diz-
oms,aa76f125bc048410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html) 
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IMEDIATISMO x VISÃO DE LONGO PRAZO 
 
Um dos obstáculos apontado no capítulo anterior para a cooperação entre empresas no Brasil é a 
cultura do imediatismo. Alguns políticos, governos e empresas estão somente preocupados com o 
agora. A visão de alguns políticos é ganhar a próxima eleição. Para algumas empresas (como os 
primeiros portugueses que aqui se instalaram), o objetivo é o lucro e se ele não vier é melhor ir 
embora. Ninguém está preocupado em melhorar o país. Falta planejamento de longo prazo. 
Investimentos são feitos para se ter retorno em curto prazo. Quando a inflação era alta, ok, mas 
agora, pode-se planejar, pode-se ter tempo para plantar agora para colher no futuro.  
 
Segundo Douglas Rushkoff afirma em seu livro “Present shock: When everything happens now” 
(”Choque do presente: quando tudo acontece agora”, em tradução livre), as mídias digitais aboliram 
a ideia de amanhã. O tempo deixou de ser um conceito linear para dar lugar a uma espécie de 
“instante prolongado”. A nova estrutura mudou nossa forma de pensar política, economia, ecologia 
e relacionamentos afetivos. Diz respeito tanto a maneira como acompanhamos as narrativas 
televisivas quanto a que escolhemos os governantes e nos relacionamos com o meio ambiente. 
(http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revista-amanha/tudo-ao-mesmo-tempo-agora-um-
fenomeno-da-era-digital-8969361) 
 
O filósofo Zygmunt Bauman também escreveu sobre isto em livros como Modernidade Líquida, 
Vida a Crédito e outros. Para ele, os conceitos estão difusos, há mudanças acontecendo nas 
instituições e tradições. “Com um cartão de crédito, é possível inverter a ordem dos fatores: 
desfrute agora e pague depois! Com o cartão de crédito você está livre para administrar sua 
satisfação, para obter as coisas quando desejar, não quando ganhar o suficiente para obtê-las. 
Vivemos a crédito: nenhuma geração passada foi tão endividada quanto a nossa – individual e 
coletivamente (a tarefa dos orçamentos públicos era o equilíbrio entre receita e despesa; hoje em 
dia, os ‘bons orçamentos’ são os que mantêm o excesso de despesas em relação a receitas no nível 
do ano anterior). Viver a crédito tem seus prazeres utilitários: por que retardar a satisfação? Por 
que esperar se você pode saborear as alegrias futuras aqui e agora? Reconhecidamente, o futuro 
está fora do nosso controle... E se o futuro se destina a ser tão detestável quanto se supõe, pode-se 
consumi-lo agora, ainda fresco e intacto, antes que chegue o desastre e que o futuro tenha a chance 
de mostrar como esse desastre pode ser detestável... As cadernetas de poupança se desenvolvem e 
se alimentam de um futuro em que se pode confiar – um futuro cuja chegada é certa e que, tendo 
chegado, não será muito diferente do presente. Um futuro do qual se espera que valha o que nós 
valemos – e assim respeite as poupanças do passado e recompense seus portadores. As cadernetas 
de poupança também prosperam na esperança/expectativa/confiança de que – graças à 
continuidade entre o agora e o ‘depois’ – o que está sendo feito neste momento, no presente, irá se 
apropriar do ‘depois’, amarrando o futuro antes que ele chegue. O que fazemos agora vai ‘fazer a 
diferença’, determinar a forma do futuro.” 
 
O Brasil está em 6º lugar no ranking de visão de longo prazo dos estudos de Hofstede. Segundo ele, 
culturas com orientação a longo prazo dão mais importância a eventos futuros do que passados. 
Procuram olhar para o futuro, aprender com outros países e acreditam que bem e mal dependem das 
circunstâncias. Já as culturas com orientação a curto prazo acreditam que os eventos mais 
importantes acontecem no passado ou no presente, que a tradição não deve ser alterada, que as 
pessoas não devem mudar e que há orientações universais sobre bem e mal. Possuem maior orgulho 
do país que nas culturas orientadas a longo prazo. Os primeiros países do ranking (com alto grau de 
orientação a longo prazo) são os asiáticos, entre eles China, Hong Kong, Taiwan, Japão e Coreia do 
Sul. O Brasil encontra-se em 6o lugar, seguido por Índia, Tailândia e Singapura. 
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- Importância do planejamento para desenvolvimento do país 
 
Conforme Giambiagi (2007), “o avanço das economias mais dinâmicas reflete certa sofisticação 
das propostas desses países para crescer. A China planeja seus passos com 20 anos de 
antecedência; a Índia está se tornando o país por excelência do investimento em alta tecnologia; o 
Chile vem investindo de maneira pesada em uma estratégia de desenvolvimento baseada na 
competitividade e em uma maior relação com o Pacífico e com os Estados Unidos; a Europa 
Oriental vem fazendo uma aposta firme na sua integração com a União Europeia; etc. Enquanto 
isso, no Brasil os grandes debates nacionais são: qual vai ser o aumento dos aposentados; a 
rejeição a se mudar o status quo que permite na média às mulheres (de classe média!) se 
aposentarem por tempo de contribuição aos 52 anos de idade ...; a influência negativa do Bolsa-
Família sobre a possibilidade de as empresas conseguirem certo tipo de mão-de-obra; etc. A 
agenda do país está deslocada em relação ao que acontece no mundo.” 
 
Chang (2013) lembra que “muitos países capitalistas usaram com êxito o que é conhecido como 
‘planejamento indicativo’. Trata-se de um tipo de planejamento no qual o governo de um país 
capitalista define alguns objetivos amplos relacionados com importantes variáveis econômicas (p. 
ex., investimentos nas indústrias estratégicas, desenvolvimento da infraestrutura, exportações) e 
trabalha junto com o setor privado, e não contra ele, para alcançá-los. Ao contrário do que ocorre 
no planejamento central, esses objetivos não são obrigatórios do ponto de vista jurídico, daí o 
adjetivo ‘indicativo’. Entretanto, o governo se esforçará ao máximo para atingi-los mobilizando 
vários incentivos (p. ex., subsídios, a concessão de direitos de monopólio) e punições (p. ex., 
regulamentações, a influência por meio de bancos estatais) que têm à sua disposição. A maioria 
dos governos capitalistas planeja e configura o futuro de algumas indústrias essenciais por 
intermédio do que é chamado de ‘política industrial setorial’. Os países da Europa e do Leste 
Asiático que praticaram o planejamento indicativo também praticaram a política industrial 
setorial. Até mesmo países que não praticaram o planejamento indicativo, como a Suécia e a 
Alemanha, praticaram a política industrial setorial. O planejamento indicativo foi desativado na 
maioria dos países, entre eles aqueles nos quais ele fora bem-sucedido.” 
 
Scaruffi lembra que o Vale do Silício “usava como estratégia identificar áreas promissores ou 
tecnologias disruptivas. Aí empresas, universidades, governo e investidores focavam na tentativa 
de gerar inovações nestas novas áreas. As inovações eram pensadas para nichos de mercado ou 
para criar novos mercados (tecnologias disruptivas). E o Vale conseguia prever a mudança de 
tecnologias. Foi assim que muitas empresas de hardware se direcionaram para software.” 
 
Landes critica a falta de planejamento dos países latino-americanos. Para ele, tais países só 
trabalham com o “laissez faire” (deixar acontecer), inclusive usando superstições sobre a famosa 
“mão invisível” do mercado.  
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A CULTURA DO POVO  
 
Aquelas máximas de John F. Kennedy (“Não pergunte o que seu país pode fazer por você; pergunte 
o que você pode fazer por seu país”) e Winston Churchill (“Só tenho para oferecer sangue, 
sofrimento, lágrimas e suor”) ficam deslocadas no contexto atual de egoísmo e interesses 
particulares.  
 
 
Cowen (2004) acredita que as culturas mundiais estão se homogeneizando. Estão todas ficando 
muito parecidas. O Oriente está copiando o Ocidente. É o que Zygmut Bauman chama de 
modernidade líquida, presente em todos os povos.  
 
A globalização e o consumismo desenfreado igualizando os povos. Todos possuem os mesmos 
produtos e na mesma hora (ver o livro Vida a Crédito, de Zygmunt Bauman).  
 
Giambiagi (2007) acredita que muito disto está acontecendo aqui. “No Brasil de hoje, 
lamentavelmente, a obtenção de ganhos financeiros sem fazer esforço tornou-se uma meta para uma 
parcela do povo brasileiro... As políticas sociais assistencialistas como a Lei Orgânica de 
Assistência Social (Loas), a elevação real do salário mínimo e o Bolsa-Família têm contribuído, 
consideravelmente, para enraizar essa ‘aspiração’. O fato notório é que ‘o elemento em comum 
desses programas sociais é eles fornecerem recursos públicos em troca de nada’.” 
 
Mas ricos também querem ganhar sem esforço. Muitos acham que podem ganhar só na especulação. 
Já filmes norte-americanos que incentivam isto (ou passam o sentimento de que isto é possível e 
fácil): Wall Street, Uma Linda Mulher, O Lobo de Wall Street, Sem limite, etc. E nos EUA é 
semelhante, com a prova de que jovens não querem mais estudar, como já discutimos antes.  
 
Mas também somos um povo hospitaleiro e feliz. Devido à grande miscigenação, aceitamos várias 
religiões e temos entre nós vários descendentes de todos os tipos de imigrantes.  
 
Somos um país sem terremotos e vulcões. Somos solidários inclusive com outros povos, como por 
exemplo tendo tropas ajudando países que sofrem na América Central ou na África. Trabalhamos e 
estudamos. E temos nossos ídolos internacionais como Pelé e Senna.  
 
Em alguns casos, achamos que as soluções de fora são melhores. Em outros, não damos atenção ao 
que de bom acontece lá fora.  
 
Cláudio de Moura Castro, no artigo “As três leis do Império Tupiniquim” (22 de outubro de 2003 – 
edição 1825), critica a forma como fazemos educação, sem olhar para a realidade e para as soluções 
que já funcionaram no resto do mundo.  
 

- Diferenças culturais entre Povos – Esquema de Hofstede 
 
Segundo Winston (2006), o comportamento humano é influenciado por genes (instintos) e pelo 
ambiente em que vivemos. Nada está pré-definido, apesar de alguns autores acreditarem que não 
existe livre arbítrio e livre vontade no nosso cérebro. Por outro lado, autores como Dawkins (2007) 
afirmam que nossos genes servem como predisposição para aprender e adaptar-se a novas situações; 
os genes são roteiristas de filmes, mas diretor e atores podem mudar rumos. Winston (2006) 
acredita que nosso desenvolvimento depende da cultura e das pessoas à nossa volta. 
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Tooby e Cosmides (1992) definem cultura como um conjunto de “práticas de comportamento 
amplamente distribuídas ou quase universais de grupo, incluindo crenças, sistemas de ideação, 
sistemas de símbolos significantes ou substâncias informacionais de algum tipo.” A cultura é 
mantida e transmitida pelo grupo, explicando assim similaridades intra-grupo e diferenças entre 
grupos. A cultura é replicada de geração para geração, através de aprendizado, podendo ser 
chamado de socialização. O indivíduo é mais ou menos um receptor passivo da cultura e é produto 
da cultura. 
 
Para Hofstede (2001), cultura é a programação coletiva da mente que distingue um grupo ou 
categoria de outro. É um fenômeno coletivo, porque é compartilhado por pessoas que vivem ou 
viveram no mesmo ambiente social, no qual a cultura foi aprendida. A cultura é aprendida e não 
herdada; deriva do ambiente social e não dos genes. 
 
Para Hofstede (2001) existem diferentes camadas culturais, sendo que cada pessoa pertence a 
diferentes grupos ou categorias ao mesmo tempo. As camadas culturais incluem a família, o país, a 
região onde a pessoa nasceu ou mora, a geração (faixa etária), o gênero (se masculino ou feminino), 
o nível ou classe social e a cultura organizacional (interna à empresa). 
 
Para Hoftstede (2001, 2011), existem 6 dimensões culturais independentes, associadas às distinções 
feitas pela sociologia organizacional. Estas dimensões a maior parte das práticas no meio social, 
especialmente dentro de organizações. Estas dimensões podem ser utilizadas para descrever as 
culturas organizacionais. As 6 dimensões são: 
1. Distância ao Poder: como pessoas e instituições aceitam as diferenças de poder; 
2. Anulação da incerteza: como pessoas se relacionam com um futuro desconhecido ou incerto, para 
estarem ou não confortáveis com isto; 
3. Individualismo X Coletivismo: como é a integração e o trabalho conjunto entre indivíduos; 
4. Machismo X Feminismo: divisão de papéis entre homens e mulheres; 
5. Orientação de longo X curto prazo: relacionada com as escolhas, focadas no presente e passado 
ou no futuro; 
6. Indulgência X limitação: relacionada à gratificação e ao controle de desejos básicos. 
 
Hofstede avaliou e comparou países em cada uma das dimensões. No caso da distância ao poder: o 
primeiro país do ranking (com maior distância de poder) é a Malásia, seguida de Guatemala, 
Panamá, Filipinas, México, etc. O está Brasil em 14o lugar, enquanto que EUA está em 38o. Os 
últimos da lista de Hofstede são Israel em 52o e Áustria em 53o. Culturas com maior distância de 
poder, fazem distinção entre mais velhos e mais jovens. Aqueles são respeitados e temidos. Os 
jovens encaram naturalmente a obediência aos mais velhos. A educação está centrada no professor e 
há uma forte hierarquia. Subordinados esperam ser orientados sobre o que fazer. 
 
Quanto à dimensão individualismo X coletivismo, os países onde as pessoas são mais 
individualistas são EUA, Austrália, Grã-Bretanha, Canadá, Holanda, Nova Zelândia e Itália. O 
Brasil encontra-se em 26o lugar. Pessoas de países de língua espanhola são mais colaborativas. 
Segundo Sawyer (2006), culturas coletivistas são aquelas onde as pessoas estão integradas em 
grupos fortes e leais.  
 
Em outra dimensão, os países com culturas mais machistas são Japão, Áustria, Venezuela, Itália e 
Suíça. Os menos machistas são: Dinamarca, Holanda, Noruega e Suécia. O Brasil está em 27o 
lugar. 
 
No que se refere a lidar com a incerteza, os países com maior grau de anulação de incerteza são 
Grécia, Portugal, Guatemala e Uruguai. O Brasil está em 22o lugar enquanto que Jamaica e 
Singapura estão lá embaixo na lista. Uma forte anulação de incerteza significa que a incerteza é 
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encarada como algo contínuo contra que se deve lutar. Há mais stress, ansiedade e neuroticismo. Há 
índices menores de satisfação, bem-estar e saúde. Há mais intolerância com pessoas e ideias. Em 
termos de educação, os professores são considerados oniscientes. Culturas baseada na religião 
Católica (exceto Filipinas e Irlanda) tem alto índice nesta dimensão. Culturas judaicas ou 
muçulmanas possuem índices moderados. E culturas cristãs protestantes têm índice baixo. Religiões 
orientais (menos Japão) possuem índices médios. Culturas baseada nos romanos possuem alto 
índice. Culturas baseadas no Confúcio ou em língua chinesa têm baixo índice.  
 
Quanto à dimensão de orientação, culturas com orientação a longo prazo dão mais importância a 
eventos futuros do que passados. Procuram olhar para o futuro, aprender com outros países e 
acreditam que bem e mal dependem das circunstâncias. Já as culturas com orientação a curto prazo 
acreditam que os eventos mais importantes acontecem no passado ou no presente, que a tradição 
não deve ser alterada, que as pessoas não devem mudar e que há orientações universais sobre bem e 
mal. Possuem maior orgulho do país que nas culturas orientadas a longo prazo. Os primeiros países 
do ranking (com alto grau de orientação a longo prazo) são os asiáticos, entre eles China, Hong 
Kong, Taiwan, Japão, Coréio do Sul, Índia, Tailândia e Singapura. O Brasil encontra-se em 6o 
lugar. 
 
O estudo de Hofstede também fez outras descobertas. Existe uma forte relação entre a riqueza de 
uma nação e o individualismo. Países com clima moderado ou frio tendem ser mais individualistas. 
Países com alta taxa de nascimento tendem a ser mais coletivistas. Países baseado na filosofia de 
Confúcio são mais coletivistas. Emigrantes da Europa que se estabeleceram na América do Norte, 
Austrália e Nova Zelândia são suficientemente individualistas para deixarem suas origens.  
 
 

Oriente X Ocidente 
 
Uma das maiores diferenças está entre as culturas de povos do oriente e povos do ocidente. Abaixo 
segue uma tabela que resume as diferenças entre estas culturas, como exposto pelo documentário 
produzido e dirigido por Jeong-Ook Lee e escrito por Kim Myung-Jin (2008). 
 
 

Tabela 85: Ocidente x Oriente – diferenças culturais 
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Fonte: Adaptado de Jeong-Ook Lee e Kim Myung-Jin (2008) 
 
 

- Que tipo de cultura gera riqueza ? 
 
Povos mais individualistas são mais ricos Hofstede descobriu que existe uma forte relação entre a 
riqueza de uma nação e o individualismo. Segundo Lopes (2005), as culturas mais individualistas 
são mais ricas. Rego e Tavares (2004) concluíram que os países caracterizados por maiores índices 
socioeconômicos são os mais individualistas, menos orientados para a distância de poder e os que 
menos evitam a incerteza. 
 
Por outro lado, Landes acha que a ética japonesa da responsabilidade coletiva foi importante para o 
crescimento do país. Isto inclui trabalho em equipe, compartilhamento de ideias, atenção a detalhes 
e eliminação de defeitos.  
 
Weiner (2016) acredita que a motivação de fazer algo pelo mundo foi um dos diferenciais da Atenas 
antiga. As pessoas estavam motivadas a fazer algo além do ganho pessoal. Elas estavam fazendo 
não para si, mas para perpetuar sua filosofia. Steve Jobs também queria colocar um dente no 
universo.  
 

- Otimismo e confiança do povo 
 
Segundo estudos citados por Weiner (2016), empregados otimistas são mais criativos que os 
pessimistas. Uma vez vi uma frase na fachada de uma empresa que dizia: Progresso se faz com 
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trabalho e otimismo. Se não houver otimismo, as pessoas não investem, não compram, não fazem 
girar a economia. Devemos lembrar o milagre alemão pós 2ª guerra, já comentado antes. De um dia 
para outro, as lojas vazias estavam novamente abastecidas e a inflação foi contida. Isto se deve em 
parte ao otimismo do povo alemão.  
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ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 
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ANEXO I - % da força de trabalho no Mundo por setor (Primário, 
Secundário e Terciário) 
 
Dados de 2014 (Banco Mundial) http://data.worldbank.org/indicator/SL.IND.EMPL.ZS 
Dados do Brasil: Censo de 2010 
 Agricultura Indústria Serviços 

Brasil 14,2% 20,5% 65,3% 

China  34,8 (2011) 29,5 (2011) 35,7 (2011) 

França  3 21 76 

Alemanha 1 28 70 

Hong Kong  12 80 

Índia 50 (2013) 22 (2013) 29 (2013) 

Indonésia 34 20 45 

Japão 4 (2013) 26 69 (2013) 

Coreia do Sul 6 (2013) 24 (2013) 70 (2013) 

México 13 (2013) 24 62 (2013) 

Holanda 2 15 75 

Rússia 7 28 66 

Singapura  28 71 

África do Sul 5 24 72 

Suécia 2 19 79 

Turquia 20 28 52 

Reino Unido 1 19 79 

Uruguai 9 (2013) 22 (2013) 69 (2013) 
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ANEXO VI - Links para outras séries estatísticas e indicadores 
 
 
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/lista_tema.aspx?op=2&no=1 
 
http://www.sidra.ibge.gov.br/ 
 
http://www.ipeadata.gov.br/ 
 
http://brasilemsintese.ibge.gov.br/ 
 
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarS
eries 
 
http://www.bcb.gov.br/?INDECO 
 
http://data.worldbank.org/indicator/ 
 
http://transparencia.gov.br/ 
 
https://www.google.com.br/publicdata/directory?hl=en&dl=en 
 
Mapas 
http://servicos.dnit.gov.br/vgeo/# 
 
http://www.ipea.gov.br/presenca/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=10 
 
Dados abertos 
www.dados.gov.br 
 
Public Data do Google 
http://www.google.com.br/publicdata/ 
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