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Inflação, demanda e conflito

O que importa é o que se faz ou se deixa de fazer com essa abundância. Por Javier Santiso

“Est a m o s
construindo o
maior painel
solar do mundo
na Califórnia.”
O ator e ex-governador da
Califórnia, Arnold
Schwarzenegger, na abertura do
Fórum Mundial de
Sustentabilidade, em Manaus,
defendeu o uso de energias
alternativas como solar e eólica e
afirmou que o Brasil tem muito a
aprender com a Califórnia.

José Luis Oreiro

A presidente Dilma
deveria implantar uma
política de rendas,
complementar à
política de juros

U
ma questão pertinente
no debate brasileiro
atual é se a elevação ob-
servada nos índices de

inflação reflete unicamente os
aumentos sincronizados dos
preços das commodities nos
mercados mundiais (resultado
da liquidez criada pelo Federal
Reserve (Fed, o banco central
americano) por intermédio do
QE2) ou se, no caso brasileiro, o
excesso de demanda doméstica é
mais relevante para explicar o re-
pique inflacionário recente.

Uma situação de excesso de de-
manda agregada só pode produzir
uma pressão altista nos índices de
preços no mercado à vista (spot).
Se os preços do mercado à vista são
mais elevados do que os preços no
mercado futuro (“forward”), um
ajuste de quantidades irá ocorrer,
de modo a garantir a eliminação
da inflação produzida pelo exces-
so de demanda. Preços no merca-

do futuro, no entanto, não são in-
fluenciados pelas condições de de-
manda, mas determinado pelo flu-
xo de oferta dos bens e serviços,
que dependem das margens de lu-
cro desejadas pelos empresários e
de salário real desejadas pelos sin-
dicatos. Isso significa que um per-
sistente aumento do nível de pre-
ços só pode ocorrer como resulta-
do de um conflito distributivo en-
tre salários e lucros.

Essas são as bases da chamada
visão estruturalista da inflação, a
qual determina que a taxa de in-
flação resulta de um conflito en-
tre os trabalhadores e capitalis-
tas acerca da distribuição da ren-
da e dos custos de fatores como o
preço de matéria-prima e petró-
leo Nesta abordagem, se a meta
de salário dos trabalhadores e a
meta de “m a r k - u p” das firmas
são exógenamente determina-
das, a taxa de inflação é insensí-
vel à variações na taxa de juros de
curto prazo determinados pelos
BCs. De modo geral, entretanto,
como a meta de salário e meta de
margem de lucro são sensíveis às
variações na taxa de desempre-
go, uma política monetária res-
tritiva pode induzir os sindicatos
a aceitarem metas de salário
mais baixas para os salários reais
e/ou induzir os empresários a
aceitarem uma margem de lucro
menor, reestabelecendo o equilí-
brio da distribuição da renda e

interrompendo o processo de
aceleração da inflação.

A taxa de desemprego que
compatibiliza as demandas dos
trabalhadores e das firmas pela
distribuição da renda nacional é
denominada de Nairu (“non-ac -
celerating inflation rate of unem-
ployment ”). Deve-se observar
que ao nível de desemprego dado
pela Nairu podem existir mais
trabalhadores dispostos a traba-
lhar ao salário de mercado do que
empregos disponíveis. A taxa de
desemprego que compatibiliza
as demandas de firmas e sindica-
tos pela distribuição da renda na-
cional é, via de regra, superior à
taxa de desemprego que equaliza
a produtividade marginal do tra-
balho com a desutilidade margi-
nal do mesmo (em termos mais
formais a curva de “wage setting”
se situa, em geral, acima da curva
de oferta de trabalho no plano sa-
lário real-emprego).

Isso posto, não é necessário que
a economia brasileira esteja ope-
rando com “p l e n o - e m p r e g o” para
que se observe uma elevação per-
sistente dos índices inflacionários.
Basta que a taxa de desemprego
efetiva esteja abaixo da Nairu da
economia brasileira. Se esse for o
caso prevalecente no Brasil hoje
(o que é uma questão empírica, e
não teórica), e se o único instru-
mento de controle inflacionário a
disposição do governo for a taxa

de juros, então o BC deverá elevar
a taxa básica de juros no nível su-
ficiente para esfriar a economia a
ponto de colocar a taxa de desem-
prego efetivo novamente em li-
nha com a Nairu.

Os custos dessa política, todavia,
são elevados. Conforme afirma o
economista pós-keynesiano Paul
Davidson: “(…) a política monetá-
ria do banco central está implicita-
mente praticando uma política de
renda baseada no ‘m e d o’ de perda
de postos de trabalho e receitas de
vendas das firmas que produzem
bens e serviços domésticos”.

Para os economistas pós-key-
nesianos uma política mais ade-
quada de controle de inflação de-
corrente do conflito distributivo
entre salários e lucros deve ser a
adoção de algum tipo de política
de rendas que propicie a concilia-
ção entre as demandas dos capi-
talistas e dos trabalhadores por
outros meios que não resulte em
um aumento na taxa de desem-
prego. Embora uma política mo-
netária restritiva possa ser usada
para reduzir a taxa de inflação

U
m dos tópicos mais ar-
raigados no pensamen-
to econômico das últi-
mas décadas foi a mal-

dição das matérias-primas. Nos
países em desenvolvimento, ter
petróleo, minerais ou produtos
agrícolas era sinônimo de cor-
rupção econômica e autoritaris-
mo político, desperdícios e sa-
ques, guerras civis e golpes de Es-
tado frequentes. É possível que
precisemos revisar drasticamen-
te essa suposta lei da maldição
das matérias-primas, muito es-
pecialmente, quando a aplica-
mos a determinadas regiões da
América Latina.

Sem dúvida, nem tudo que re-
luz sob o sol nos países com ma-
térias-primas abundantes é ouro.
Nações com enormes recursos
naturais, como Nigéria, Angola,
Gabão, Bolívia e Venezuela, têm
boa parte de suas populações vi-
vendo abaixo da linha da pobre-
za ou mesmo da extrema pobre-
za. Muitos outros, como Arábia
Saudita, Líbia, Irã, Sudão e até
Rússia, não se destacam por se-
rem democracias exemplares.
Em ambos os casos, no entanto,
também é possível dizer o mes-
mo de muitos países que care-
cem de recursos naturais. Em ou-
tras palavras, não há maldição
“per se”, por si só, das maté-
rias-primas. Seria mais o contrá-
rio, em muitos casos (em particu-
lar na América Latina). Dessa for-
ma, em trabalho recente, Thad
Dunning (“Crude Democracy.
Natural Resource Wealth and Po-
litical Regimes”, Nova York, Cam-
bridge University Press, algo co-
mo Democracia Bruta. Riqueza
em Recursos Naturais e Regimes
Políticos, em inglês) mostra que
o impacto das matérias-primas
sobre as democracias inclinou-se
mais para o lado positivo no caso
da América Latina. Igualmente,
Stephen Haber e Víctor Menaldo
(ver os trabalhos concluídos em
2010 em seus sites) descobrem
que os incrementos da depen-
dência em matérias-primas não
levaram, na América Latina, a de-
mocracias sistematicamente
mais fracas nem mesmo impedi-
ram processos de democratiza-
ção. Ao contrário, seria mais o ca-
so de falar em uma benção dis-
farçada (e não uma maldição)
das matérias-primas: desde 1800
o aumento das receitas derivadas
das matérias-primas veio asso-
ciado a uma maior democracia.

O que importa nessas compara-
ções, como argumentam esses au-
tores, é a necessidade de realizar
comparações de grupo de países

numa situação onde as metas de
salários reais e de “m a r k - u p” são
sensíveis às mudanças na taxa de
desemprego, a redução da taxa
de inflação deverá ser acompa-
nhada por uma política de renda
que equalize ambos os objetivos
a um baixo nível de desemprego.

Isso posto, o governo da presi-
dente Dilma Rousseff poderia
aproveitar as boas relações que
possui com as centrais sindicais
para tentar implantar uma políti-
ca de rendas no Brasil que seria
complementar à política de juros
na tarefa de controle do processo
inflacionário. Essa política de
rendas viabilizaria uma redução
da Nairu haja vista que permitiria
uma compatibilização negociada
das demandas de sindicatos e fir-
mas pela distribuição da renda
existente, sem recurso ao “medo
do desemprego” como mecanis-
mo disciplinador dos agentes. A
adoção desse tipo de política se-
ria um gesto ousado da presiden-
te eleita, mas perfeitamente com-
patível com sua militância de es-
querda e com o partido ao qual
ela é filiada. Para isso, no entanto,
é necessário que, mais uma vez, ”a
esperança vença o medo”.

José Luis Oreiro , professor do
departamento de Economia da
Universidade de Brasília, é diretor da
Associação Keynesiana Brasileira.
E-mail: joreiro@unb.br.

que sejam comparáveis. Comparar
maçãs com maçãs e não peras com
maçãs. Os pontos de referência pa-
ra países autoritários como Arábia
Saudita, dotados de riquezas pe-
trolíferas, são outros países da re-
gião, com características sociais,
culturais e políticas comparáveis,
mas que careçam de riquezas pe-
trolíferas. Desse ponto de vista, o
petróleo aparenta ser mais uma
benção do que maldição e, em to-
do caso, países da região carentes
de riquezas não aparentam ser
mais democráticos que a Arábia
Saudita. De fato, dos 53 países
identificados por Haber e Menal-
do, 19 já eram regimes autoritários
antes de encontrar riquezas mine-
rais. Por outro lado, dos 32 países
restantes 22 apresentam uma tra-
jetória que mais serve de endosso à
hipótese das matérias-primas co-
mo benção: ou continuaram sen-
do democracias durante o avanço
proporcionado pelos recursos ou
se democratizaram em pouco
tempo. Dos 53 casos analisados se
encontra efeito negativo em ape-
nas dez países.

No âmbito econômico, tam-
bém se começa a refinar a ideia
dominante de que as maté-
rias-primas são sistematicamen-
te uma maldição, provocando a
valorização das moedas e resul-
tando em modelos especializa-
dos em exportações que penali-
zam a indústria. Dessa forma, em
recente informe do Banco Mun-
dial sobre a América Latina (“Na -
tural Resources in Latin America
and the Caribbean: Beyond Bo-

oms and Busts”, Washington DC,
The World Bank 2010, algo como
Recursos Naturais na América
Latina e Caribe: Além dos Ciclos
de Ascensão e Queda, em inglês),
Augusto de la Torre e seus cole-
gas refinam os efeitos perversos
das épocas de bonança. A histó-
ria recente do continente mostra,
de fato, que nem sempre é (ou
tem de ser) assim: entre 2001 e
2008, a região gozou da alta dos
bens básicos mais prolongada na
memória recente, sem que isso
tenha desembocado em desper-
dícios e falências. O Chile é exem-
plar nesse sentido. O país soube
economizar quando os preços do
cobre estavam elevados e conse-
guiu mostrar uma capacidade
anticíclica inédita quando a crise
mundial chegou em 2008. De fa-
to, o país conseguiu promover
uma política keynesiana com um
impulso nos gastos públicos pró-
ximo a 3% do Produto Interno
Bruto (PIB), algo comparável aos
países da Organização para Coo-
peração e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), mas com a dife-
rença de que o fez estando em
posição de superávit e não de dé-
ficit, como a imensa maioria dos
países desenvolvidos.

No âmbito econômico, o que
importa, no fim das contas, é a
capacidade dos Estados e empre-
sas de um país de dar saltos pro-
dutivos, ou seja, empreender
uma diversificação mais além
das matérias-primas. O que im-
porta, no fim das contas, é o que
se faz ou se deixa de fazer com es-

sa abundância. A comparação
entre Noruega e Venezuela ilus-
tra isso: há mais de meio século,
os dois países ostentavam níveis
de desenvolvimento compará-
veis. Hoje, Noruega e Venezuela,
ambos países com petróleo,
apresentam caminhos de desen-
volvimento drasticamente opos-
tos. Um não deixou de se enri-
quecer, enquanto o outro, de em-
pobrecer. Embora a Noruega ho-
je consiga exportar sete vezes
mais petróleo por habitante que
a Venezuela, o petróleo bruto re-
presenta apenas 35% do total de
suas exportações (no caso da Ve-
nezuela, a porcentagem é supe-
rior a 85%). A Noruega conseguiu
saltos produtivos, diversificar
sua capacidade e suas empresas e
construir colossos mundiais nas
indústrias de petroleiros, de ex-
plosivos e sísmica. Suas riquezas
permitiram-lhe empreender
uma corrida em direção à inova-
ção e diversificação. No seu caso,
o ouro negro não foi uma maldi-
ção, ao contrário.

A Noruega não é um caso iso-
lado, outros países como Cana-
dá, Austrália ou Nova Zelândia,
também ricos em minerais ou
produtos agrícolas, conseguiram
diversificar suas economias de
forma ampla e enriquecer com
isso, em vez de empobrecer. Esse
tipo de salto também foi dado
pela Finlândia, país rico em ma-
deira, que conseguiu produzir
uma fortaleza tecnológica como
a Nokia a partir da indústria ma-
deireira. Não há motivos para os
países da América Latina não da-
rem esses saltos, a não ser eles
próprios. O Brasil mostra isso:
sua agroindústria está se trans-
formando em uma das mais pro-
dutivas e inovadoras do mundo;
graças à Pe t r o b r a s (emulando
nisso a Statoil, da Noruega), está
levando seus fornecedores a fica-
rem mais competitivos; a partir
da cana-de-açúcar, a Cosan e ou-
tras empresas estão desenvolven-
do o bioetanol, outra maneira de
avançar e conferir valor agrega-
do a um produto básico como a
c a n a - d e - a ç ú c a r.

Essa diversificação e aposta na
inovação são sem dúvida um
grande desafio para a década
que se abre. Se a região o superar,
haverá mais motivos para con-
tradizer mais uma vez os que só
veem as matérias-primas como
uma maldição para os países.

Javier Santiso é professor de economia
na escola de administração Esade e
diretor do Centro de Economia e
Geopolítica Global da Esade

Cartas de
Le i to re s

A bênção das matérias-primas

Frase do dia

Ficha limpa
“A nova decisão do Supremo Tri-
bunal Federal a respeito da vigên-
cia da Lei da Ficha Limpa, com o
ministro Luiz Fux considerando
sua validade a partir das eleições
de 2012, cria controvérsia na his-
tória da Corte Suprema. Isso por-
que o placar de 6 a 5 conflita com a
segunda votação do plenário que,
por 7 a 3, decidiu que ela entraria
em vigor no ano passado. É neces-
sário lembrar a ordem cronológi-
ca das votações. Primeiro um em-
pate de 5 a 5. Segundo a persistên-
cia do empate (caso Joaquim Ro-
riz) que levou o ministro Celso de
Melo a mudar o voto, no que foi
acompanhado por Cezar Peluso,
presidente da Corte. Prevaleceu
portanto a vigência já no pleito
passado. Agora uma terceira reso-
lução considerando a constitucio-
nalidade da lei só a partir de 2012.
A de 6 a 5 anula a de 7 a 3?.”
Francisco Pedro do Coutto
p e d ro c o u t to 7 @ ya h o o . c o m . b r

�

“A Lei da Ficha Limpa apenas
regulamenta artigo da Consti-
tuição definindo critérios de ine-
legibilidade, por iniciativa popu-
lar, o que a preguiça legislativa
fez em 22 anos. Ela não altera a
legislação eleitoral, que deve sim
obedecer o princípio da anterio-
ridade de 1 ano. Portanto, a ética
e a moral exigem que o STF volte
atrás e que a Ficha Limpa tenha
validade já.”
Edivan Batista Carvalho
e d i va n bat i st a @ ya h o o . c o m . b r

Energia nuclear
“As pessoas precisam perceber
que um evento como o de Fu-
kushima, no Japão, é absoluta-
mente único e foi decorrente de
um tsunami, fenômeno inexis-
tente no Brasil. A partir de um
criterioso estudo de localização
e de um plano de manejo sério,
temos tudo para nos beneficiar
dessa forma de geração sem
agressões como Belo Monte, Ji-
rau, Itaipu e congêneres.”
Marcos Lemos Moreira
m l e m o re i ra @ ya h o o . c o m . b r

Veiga de Almeida
“Em relação à reportagem ‘Whit -
ney compra Universidade Veiga
de Almeida, do Rio’, publicada
na edição de 21/03, a universida-
de afirma que estabeleceu uma
parceria com a Whitney Interna-
tional para oferecer aos seus alu-
nos um conteúdo de aprendiza-
do global. A Veiga de Almeida
não foi vendida, conforme afir-
ma a reportagem, apenas admi-
tiu novo sócio. A universidade
também não tem uma dívida de
R$ 200 milhões, conforme citado
na matéria. Os balanços finan-
ceiros da instituição são publica-
dos anualmente na imprensa pe-
lo monitor mercantil. Em 2010, a
universidade passou por um
processo de auditoria, que con-
firma a excelente saúde financei-
ra da instituição.
Assessoria de Comunicação da
Universidade Veiga de Almeida

Nota da Redação:
O jornal mantém a informação
de que uma parte da Universida-
de Veiga de Almeida foi vendida
ao grupo Whitney.

Noruega, Canadá,
Austrália, Nova Zelândia
e Finlândia, também
ricos em minerais ou
produtos agrícolas,
conseguiram diversificar
suas economias de forma
ampla e enriquecer com
isso. Não há motivo para
os países da América
Latina não darem esses
saltos também.
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