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Os comentários deste texto sao bascados na leitura dos documentos "Changing Production 
Patterns with Social Equity" e " Social Equity and Changing Production Patterns: An 
Integrated Approach". Ambos os documentos sao tratados como definidores de urna 
estratégia de transforma9áo produtiva com eqüidade ( TPE)'. A aten<?ao está voJtada para a 
anáiise da proposta macroeconómica e para a ñingao do Estado, através do govemo, nos 
processos de estabiliza^ao e de crescimento com maior eqüidade social. Em especial, as 
preocupagoes analíticas baseiam-se ñas experiéncias conjunturais da economia brasileira, a 
maior e mais desequilibrada economia da América Latina ( AL). 

A proposta da TPE, para se tomar operacional, precisa responder ás seguintes questoes: 

i) Qual o conceito perseguido de eqüidade? Fluxo ou estoque? O que seria a 
eqüidade de oportunidades? Um produto da aloca^áo social das despesas do setor 
público? 

ii) Como formular um programa de estabilizapao macroeconómico, atendendo-se ás 
preocupapóes de eqüidade, sem desconsiderar as restripoes políticas e económicas de 
uma sociedade como a brasileira? 

iii) Nesta área, qual deve ser a preocupa?áo com o ajustamento? Deveria ser 
obedecida a condipáo de transversalidade eqüitativa ou uma maior eqüidade ao longo 
do tempo? ~ neste último caso, uma redu?ao da relapáo salário-cámbio seria 
concebível, por exemplo. 

iv) Após a estabilizagao, deve o govemo interferir permanentemente nos presos 
relativos para que os presos-sombra sejam efetivos ñas transasoes? 

v) Qual o perfil político ( estrntura^ao do poder na sociedade) necessário para esta 
estratégia de desenvolvimento? A estratégia nao pode abstrair os fatores limitantes 
iniciáis. 

O Resumo da TPE 

A crise económica dos anos 80, na AL, teria induzido medidas de estabilizasáo com efeitos 
económicos e sociais perversos. O desempenho do produto interno e, conseqüentemente, 
dos indicadores sociais exigem, na visáo da CEP AL, uma reorientagao estratégica de 
atuapáo das políticas públicas. 

'Doravante denominado Programa de TransformaQáo Produtiva com Eqüidade. 



o paradigma de atua?ao do govemo pode ser resumido pelos seguintes principáis pontos: 
i) Equilibrio macroeconómico; 
ii) inser?ao competitiva no mercado internacional; 
iü) desenvolvimento das fontes de financiamento do crescimento económico e 
iv) manutenfáo da coesáo social e preservacjáo de democracia. 

Estes referenciais de política implicitam um revigoramento da atuapao do Estado na 
economía e na sociedade, de forma a administrar a implementapao das políticas conducentes 
aos objetivos ( maior riqueza e menor disparidade social) comuns da coletividade.Neste 
sentido, o Estado nao pode se ausentar. Ao contrario, é o articulador social dos anseios ( 
inquestionáveis) de todo e qualquer grupo social. 
A estabiliza^ao macroeconomica depende do equilibrio fiscal. De forma geral, a estratégia 
deve basear-se no aumento da carga tributária, preserva?áo dos gastos sociais defensivos de 
um padrao mínimo de consumo das classes menos favorecidas, sustenta^ao dos 
investimentos públicos complementares á iniciativa privada e suspensáo de despesas públicas 
negociáveis ( supérfluas?). Curiosamente, o segundo documento sugere que o govemo 
proceda á suspensáo, temporária, dos pagamentos da divida extema. Isto é curioso porque 
tal atitude prejudicaria, conforme a experiéncia brasiieira ao longo dos anos 80, a 
credibilidade do programa. Tal iniciativa só é cabível no ámbito de uma negocia^ao tipo 
Plano Brady, o que é entendido como insuficiente. 
O programa de estabilizagao deve evitar o caminho recessivo de controle de demanda 
agregada ~ por exemplo, o caso boliviano de 1985. Para tanto, o programa nao pode 
prescindir de uma política de controle de presos, com o propósito de cortar a inflaíao 
inercial e evitar um superesfor^o fiscal. O controle salariad é preferivel ao desemprego, 
embora seja muito importante que os salários nao sejam os únicos pre9os sob controle. A 
taxa cambial deve ser desvalorizada e calibrada conforme a expectativa de infla9áo e a taxa 
de juros deve ser, em termos reais, superior á internacional, mas nao muito elevada, de 
forma a evitar o desestímulo ao investimento. 
O crescimento económico, uma vez alcanzada a estabilidade macroeconomica, deve passar 
pelo aumento da eficiéncia produtiva. A integrafáo da economía nacional no mercado 
extemo é uma forma positiva de estimular a eficiéncia. Tai integra^áo exige o realismo 
cambial, a eliminaíáo do protecionismo irrestrito e a reestrutura^ao das barreiras tarifárias, 
de maneira a evitar distor^oes. 
A integra^So nao pode se converter em uma fonte de acelera^ao da deprecia^ao do capital 
produtivo do país. Portanto, cabe ao Estado operar políticas setoriais, inclusive via 
financiamentos, no sentido de sustentar a modemizapáo produtiva. Esta é a proposta 
estratégica principal para se contrapor ao modelo de ajustamento recessivo, aberto e com 
valorizaQáo cambial experimentado em algumas economías, na década de 80 - caso 
Argentino. 
Em suma, a estabiliza?ao macroeconomica elimina o injusto imposto inflacionário ( que na 
AL esteve em 3-5% ao ano do PIB) e as incertezas que condicionam o investimento. A 
abertura económica, juntamente com as políticas setoriais e o financiamento, induzem á 



modemizagao económica que, conseqüentemente, conduz á ampliaíao da participa9áo das 
exporta^Ses no PIB, com retomo social na forma de meihores salários e maiores gastos 
públicos na redu9ao da desigualdade social. 

A Definiyao de Eqüidade e a preocupacao distributiva na estabilizagao 

Os documentos sobre a TPE nao sao claros sobre quao abrangente deve ser a meta de 
eqüidade social. É inconfundível que a partilha da renda está incluida. Contudo, em algumas 
partes, sao mencionadas as necessidades de moradia e de acesso á terra, sugerindo medidas 
distributivas de patrimonio. 
No ámbito das trocas, a distribui?ao de propriedades ( endowments) determina diferentes 
resultados na distribuigáo de bem-estar. Pelo lado produtivo, a distribuÍ9áo de bem-estar ( 
participa?áo no produto) depende da quantidade dos fatores produtivos. A distribui^áo de 
qualidade dos fatores produtivos define a distribuigao das remuneragoes. Se os fatores 
produtivos sao compostos por mao-de-obra nao qualifícada, qualifícada e capital, a 
qualificafáo da mao-de-obra só reduziria o "share" do capital, na medida em que esta 
qualificaifáo fosse capital-saving. Esta tendencia nao é esperada. Por outro lado, o 
progresso técnico capital-embodied nao deveria ser labor-saving, como tem sido a 
tendencia recente. Assim, o componente educa9ao, interagindo com o progresso técnico, 
aumenta, sem dúvida, a produtividade da máo-de-obra, mas o share do trabalho nao 
necessariamente aumenta. 
O outro componente a influenciar a d¡síribuÍ9ao funcional da renda é a remuneragao dos 
fatores. Neste ponto, é relevante observar que a proposta TPE para estabil¡za9áo sugere 
desvaloriza9áo cambial e taxas de juros reais elevadas, em complemento á política de pre9os 
e ao ajuste fiscal via eleva9áo tributária. 
O PIB a pre90s de mercado tem a seguinte identidade: 

(1) Y= wL+ sN + rK + Tind., onde 

wL = remunera9áo da mao-de-obra nao qualifícada 
sN = remunera9ao da mao-de-obra qualifícada 
rK = remunera9áo do capital 
Tind = tributa9ao indireta 

transformado-se a identidade para valores em US$ pela taxa de cambio (e), 

(2) Y$ = (w/e) L + (s/e) N + (r/e) K + TindS, dividindo-se por Y$, 

(3) 1 = (w/e) 1 + (s/e) n + (r/e) k +1, onde cada termo do lado direito da 
identidade representa o respectivo share no produto. 

A identidade (3) indica que a redu9áo na rela9ao salário-cambio (w/e) e o aumento na taxa 
real de juros r provocarao com certeza urna queda no share da máo-de-obra náo qualifícada 
e, no mínimo, a estabilizagáo no share do capital, uma vez que a taxa real de juros, segundo 
o TPE, deve ser aumentada em compara9áo ao mercado internacional para evitar fuga de 
capital. Nesse caso, os seguimentos beneficiados seriam a máo-de-obra qualifícada 



(gerentes-alta classe média) ou o govemo através de tributa?ao. Se, como na identidade, a 
tributa^áo for a ¡ndireta (IVA), parte da receita fiscal pode advir da propria classe baixa. 
O modelo TPE de estabil¡za9ao, com preocupapao distributiva, coloca toda a énfase 
equitativa sobre o papel do Estado, como se a tributapáo e a alocapáo orgamentária fossem 
instrumentos de política absolutamente sob controle. 
Recente estudo da Receita Federal, no Brasil, mostra que a carga tributária, entre 1968-
1992, jamais superou 26% do PIB ( exceto no atípico ano de 1990). Admitindo-se esta 
característica como um teto estrutural para a tributafáo ( poucos países, com nivel de renda 
per capita semelhante, tém carga muito superior ao aparente límite brasileiro), a estratégia 
TPE de estabiliza?ao nao consegue evitar efeitos concentradores do programa através da 
interferencia nos prepos. 

Como estabilizar com a preocupapao de eqüidade 

Na economía brasileira, o hiato cambial nao é um issue . De fato, o acúmulo de reservas 
acaba sendo um problema adicional para as finanzas públicas e, portanto, o programa de 
estabilizapao comportaría uma ancoragem cambial. É certo que, conforme reconhecido pelo 
TPE, a estratégia nao admitiría o aumento da absorpao interna, exigindo, portanto o ajuste 
fiscal adequado. 
A estabilizapáo, por todos os diagnósticos já elaborados sobre a economía brasileira, tem 
que passar pelo ajustamento fiscal. Este ajustamento, admitindo a linha de resistencia de 26-
27% do PIB para a carga tríbutária, deve percorrer uma reestruturapao das prioridades das 
despesas públicas, a serem consistentes com esta carga tributária.^ 
O problema, pelo menos na experiéncia brasileira, consiste em se operacionalizar a lista de 
prioridades, em um regime democrático ( ou melhor, democrático-parcíal), onde a 
populaQáo meta nao possuí voz. Como agravante, nao bastaria alocar recursos á populagao 
carente, é preciso aumentar a eficiencia económica. A eIeva9áo da eficiéncia passa por 
educaQSo, urbaniza^ao-saneamento e saúde, fiinpóes distantes dos gastos popuHstas-
assistenciais ( doapáo de produtos e dístorpoes de presos públicos). 
A complexídade do ajustamento é acentuada porque o govemo precisa, dentro das despesas 
sociais meritorias, fazer a op^ao pelo desatendimento. Em outras palavras, ao govemo cabe 
definir o grau de atendímento social ou, o que vem a ser a mesma coisa, o seguímento 
socíal/funQáo económica que ficará desassistida, de forma que o total das despesas seja 
compatível com o limite de carga tributária. 
A proposta TPE para este nó político-operacional consiste no desenvolvimento da 
integra9áo sociedade-govemo, como forma de legitimar as opfoes do setor público, algo 
com um espirito "Rousseauniano". Embora incontestável, esta sugestao nao é 
operacionalízável. Em sociedades como a brasileira, a desinformapáo e a concentrapao social 
de poder sao fenómenos de longo prazo. A isto, adicione-se a nao quantífícável "divida 
social", entendida como a defasagem de acesso aos níveis mínimos de consumo de cerca de 
40% da popula^áo. Neste cenário, o poder político é disputado pelos grupos organizados 
junto á massa carente e desinformada. A solupao desta disputa política desemboca, por 
gravidade. ñas medidas populistas. Medidas sao, pejorativamente, denominadas populistas 

^Importante ressaltar que, conforme sugere o TPE, o alivio do imposto inflacionário nao pode ser substituido 
por impostos regulares, uma vez que o imposto inflacionário decorre de um estado de desequilibrio. De outra 
foma, admitir a substitui?ao seria equivalente a supor que só haveria infla(;áo quando o govemo 
"esquecesse" de tributar. 



quando suas propostas sao meritórias ( combate á fome via distribuÍ9áo de alimentos, 
construQao de casas populares, assentamento de milhSes de agricultores, irriga^áo do 
Nordeste, etc) mas economicamerne inconsistentes. O populismo, com todos os políticos 
buscando maximizar seu "rent" de poder, impede que o "pacto social" construtivo seja 
obtido. De fato, pela experiéncia brasileira, esta op9áo deixou de ser pleiteada. 

Entao, o que resta como proposta? 

Aparentemente, encontrar elementos explicativos do comportamento político, através da 
compara^ao com outras economías que obtiveram sucesso em condÍ9oes semelhantes. Que 
condÍ9oes sao necessárias para que um govemo tenha credibilidade suficiente para eleger 
um vetor de despesas públicas, físcalmente, consistente e aceito pela sociedade ( 
especialmente o grupo social desprotegido)? O TPE nao aborda este problema político. O 
TPE sugere que grupos sociais, benefícíários de um programa, sustentariam as medidas. 
Mas a questáo para a consisténcia nao é a de apoio político ao govemo por aqueles 
beneficiarios, mas de sustenta^áo pelos carentes que continuarao carentes, após a defínigao 
do vetor das despesas públicas. Em outras paiavras, que fenómeno político faria com que os 
necessitados se saciassem durante a estabiliza^ao? 
A literatura de ciencia política apresenta inúmeros exercícios e teses sobre jogos nao 
cooperativos, mas de aplica^ao insatisfatória. As evidéncías empíricas recentes ~ Bolivia, 
Chile, Coréia, Israel, Argentina e México ~ sugerem que os govemos implementam um 
programa de estabiliza?áo, ligados a fatos agudos "socialmente traumatizantes de forma 
executiva ( quase autoritária) e sem a preocupa^áo distributiva. A experiéncia parece 
indicar que um programa técnicamente consistente de estabiliza^áo é complexo o suficiente 
para que o govemo despreze seu conteúdo distributivo ( énfase na arrecadafao dos 
impostos indiretos e corte em despesas sociais). De fato, como analisado, a proposta TPE 
de estabilizafao nao garante a distribuiíáo funcional da renda. Nao obstante, é proposta a 
distribuifáo social de renda através dos safety nets á populafáo mais atingida que, por 
representar um encargo fiscal adicional, deve ser residual ás possibilidades das finangas 
públicas. O outline do TPE nao é específico quanto á estabiliza9ao com eqüidade. 

Deve o Estado interferir nos precos relativos para acelerar o desenvolvimento? 

Esta é urna questao académica tradicional em economía e central ao TPE. A Teoria Neo-
Clássica sustenta que há a necessidade de regulamenta9áo do mercado ( ou da mao invisível) 
sempre que os efeitos relevantes para o bem-estar de todos os individuos nao forem 
devidamente avalíados pelo mercado ( extemaiidades) e quando as atívidades económicas 
nao se desenvolverem em mercados perfeitamente competitivos. Em fiin9ao deste 
posicionamento teórico, justifíca-se o desenvolvimento da denominada teoria do bem-estar. 
Alguns economistas defendem que as recomenda9óes alocativas baseadas na teoria do bem-
estar sao enganosas, urna vez que as hipóteses dos economistas, no julgamento das 
distor95es, nao sao explícitas e tendem, em última instancia, a refietir as preferencias 
políticas dos profissionais. Se é para ser desta forma, melhor seria deixar a cargo da esfera 
política do país as decisoes alocativas. Em democracias liberáis, os objetivos da política 
económica sao explicitados pelos representantes do povo, legítimamente eleitos para tanto. 
Em contraponto a esta definÍ9áo restrita da íun9áo dos economistas, de consultores técnicos 
das propostas políticas, argumenta-se que o abandono da teoria do bem-estar incluiria a 



propria especifica9ao das cond¡9oes adequadas de mercado para o desenvolvimento nao 
distorcivo. Neste caso, voltar-se-ia á condiQáo original da mao invisivel sem 
regulamenta^ao-^ 
O papel do economista é, apesar da sustentaíáo teórica encontrada na economía do bem-
estar, ambiguo. A avalia9áo de projetos admite duas dimensoes distintas de julgamento; a 
abordagem utilitarista ou a ética. Na primeira abordagem, todos os impactos sobre a 
utilidade dos agentes económicos devem ser considerados na avalia^áo técnica, enquanto na 
segunda, o julgamento técnico deve ser pautado pelas defini^oes e preferencias moráis da 
sociedade. 

A cultura ocidental parece comportar-se de tal forma que, se urna decisao, bascada em 
principios utilitaristas, agredir o conceito moral, esta decisao perde credibiiidade. Neste 
sentido, estabilidade de presos somente e elevapáo do nivel de emprego isoladamente sSo 
resultados moralmente almejados pela sociedade. Contudo, qualquer associagao técnica 
negativa entre estas variáveis toma-se um problema político exclusivo do formulador da 
política económica. 
No Brasil, onde a caréncia social, dada a sua magnitude"*, provoca anseios de solufáo de 
curto prazo, a tradicional problemática de crescimento e distribuÍ9So é agravada. As 
decisóes políticas sobre medidas económicas convergem para posicionamentos utópicos-
populistas, como forma de autodefesa dos decisores. A forma mais comum destas medidas 
consiste na altera^áo de presos relativos em favor das classes menos favorecidas — presos 
públicos e saJários — criando a escassez de mercado que desacredita a política. Como um 
político pode se opor a urna proposta de elevagáo do salário mínimo no Brasil, como se 
contrapor argumentos á distribui^áo de leite, ao subsidio ao gás de cozinha aos carentes, ao 
crédito subsidiado á agricultura produtora de alimentos da cesta básica, aos transportes 
urbanos, entre outros? 
Neste ponto, urna importante distin^áo feita pela teoria económica é desprezada. O 
julgamento de projetos económicos deve ser conduzido sob a ótica dos prefos-sombra, mas 
as transares sao efetivadas a pre90s de transa^óes nos mapas de utilidades. Isto equivale a 
dizer que a ética nao é um bem livre para a sociedade. Qualquer subsidio em favor da 
distribuifáo de bem-estar, ou do progresso técnico, deve ser pago pela carga tributária. 
Se a condÍ9áo paretiana deve ser obedecida no progresso social e a ditadura contra as 
minorias nao deve, por coeréncia moral, ser admitida no conjunto de principios da sociedade 
que se diz ética, a distribuÍ9áo dos encargos tributários transforma-se numa luta legítima dos 
ricos, ou seja, um jogo nao cooperativo. 
Se a esta questao moral, raramente reconhecida, se adicionam as conseqüéncias técnicas 
negativas sobre a eficiencia (desestímulo) produtiva associada a urna tributa9áo inadequada, 
a interferéncia estatal para o crescimento com eqüidade adquíre um contomo muíto 
complexo. 
A solu9áo técnica para uma proposta de crescimento com eqüidade passa necessariamente 
pela "ditadura" da carga tributária. A estrutura9ao desta carga deveria contemplar a 
apropria9ao pelo Estado dos rents económicos, bem como dos excedentes do consumidor 
em segmentos específicos do mercado ( por exemplo, em áreas associadas a lazer), 
procurando-se ajustar tais excedentes e rents aos padróes intemacionais. A especifica9áo de 

3Ver E.J. Mishan: Cost-Benefit Analysis. Praeger. N.Y. 1976. pp382. 
tamanho da divida social e o nivel de renda do país sáo fundamentals na determinai;:ao das dificuldades 

de impiementa^ao de um programa eqüitativo de crescimento. 



urna reforma tributária "inteligente" ( reduzido conteúdo ideológico) é a pedra fundamental 
de um regime de intervenfao consistente no tempo. Em paralelo, a defini^ao or?amentária 
deve ser acompanhada por um trabalho de reconhecimento das necessidades sociais a serem 
atendidas cronológicamente, vale dizer, que necessidades sejam tratadas e ordenadas á luz 
das disponibilidades financeiras do setor público e nao ao revés, como é comum ás 
proposÍ9oes políticas mais á esquerda do espectro político em países em vias de 
desenvolvimento. Este modelo tipo Escolha de Sofía, por experiencia ( inclusive entrevistas 
com políticos atuantes), depende mais de um cenárío político associado á amea^a de 
rupturas e, menos, da participa^áo integrada de urna sociedade esclarecida, onde as 
preferéncias éticas prevaJeceriam sobre as utilitaristas. De toda forma, este desafio assumido 
pela CEP AL merece ser trabalhado no sentido de se conferir especificidade aos guidelines 
origináis, colocando-os na mira dos interesses políticos do país. A este trabalho podemos 
denominar a inser^ao da página perdida. 


