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Nós. É um dos primeiros termos que nos vem à mente quando pensamos no
que motivou este centro acadêmico a criar a primeira revista entre os cursos oriundos
do Bacharelado em Ciências e Humanidades da UFABC. Por se tratar de um pronome
pessoal sem gênero, alcança a todos aqueles que compartilham o mesmo espaço. É um
pronome que inclui. E nós, integrantes deste centro acadêmico, queremos incluir.

Foi pensando na união e nas diferentes maneiras de se colocar visões, incômodos e discussões que se alimentou a ideia de criar esta revista. Para criar um espaço
compartilhado e construído para os discentes de economia da UFABC e, ainda, um
ambiente para exposição de suas experiências, desafios e compreensões acerca do que
cada um vivencia e percebe do mundo ao seu redor.
Também se pensa tal espaço para que possamos nos conectar com o mundo que
vai além do nosso campus. Assim, queremos derrubar os muros que se criam entre essas realidades e melhor compreender como os diálogos que levantamos dentro da academia alcançam a sociedade como um todo. Temos ciência de que estas são barreiras
que se rompem aos poucos, mas queremos fazer parte disso!
Quando pensamos em nós, portanto, é a sociedade como um todo que queremos incluir. É uma vontade de criar uma rede de conhecimento compartilhada, com
um ambiente aberto a compreender temas e problemáticas que influenciam a vida de
todos. Queremos que esta revista chegue àqueles que não podem frequentar o nosso
espaço estudantil e que, deste modo, torne-se uma via de duas mãos entre “aqui” e

“ali”.
Pode parecer um plano pretensioso, mas é assim que nasce esta primeira edição.
Com um trabalho intenso e dedicado, que se fortalece da vontade de criarmos uma
ferramenta que sirva para comunicar, construir e abordar os mais diversos pensamentos e concepções, visando colaborar com mudanças sociais e solidificar o laço que existe entre nós e o mundo lá fora.
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Falar sobre Economia

Segundo dados da quinta edição do

Criativa, em um pri-

“Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil”

meiro momento, po-

publicado pela Firjan em dezembro de 2016,

de parecer uma tentativa vã de tanger as-

que concentra informações desta indústria du-

suntos economicamente abstratos. Entretan-

rante os anos de 2013 a 2015 – ou seja, período

to, é preciso irmos além do nosso senso co-

com

mum para percebermos como estas novas

econômica no país -, a área criativa gerou uma

movimentações, cada vez mais presentes

quantia de R$155,6 bilhões para a economia

em nossas rotinas, vêm moldando e trans-

brasileira no ano de 2015, mostrando-se, se

formando a nossa sociedade.

comparada com outros ramos da economia na-

cenário

de

intensa

crise

político-

De modo geral, classifica-se como Eco-

cional, menos impactada pelo difícil ambiente

nomia Criativa todas aquelas iniciativas

econômico do período. A participação do PIB

que se valem de recursos intangíveis - como

da indústria criativa no PIB do Brasil teve um

cultura, criatividade, experiência, conheci-

crescimento de 2,56% para 2,64% nos anos

mento e outros - para promover crescimen-

2013-2015, mantendo sua tendência de cresci-

to econômico e qualidade de vida. Este mo-

mento observada desde a década anterior. Os

do de se pensar e fazer Economia emerge

principais setores envolvidos na indústria cria-

como um marco do século XXI, uma vez

tiva são o de cultura, moda, design, música,

que se baseia em recursos intangíveis para

artesanato, mídias, tecnologia e inovação; en-

o seu surgimento e, por isso, caminha ao

tretanto, é um equívoco tratar a Economia Cri-

lado das paixões e visões de sua geração.

ativa como algo restrito a estes ambientes. De

Isto é, gera renda, cria empregos e produz

acordo com Lídia Goldenstein, doutora em

receitas por vias que possuem conexão, na

Economia pelo Instituto de Economia da Uni-

maioria das vezes, com os valores pessoais

versidade de Campinas, ela deve ser, na verda-

e estilos de vida de seus consumidores, o

de, encarada como a principal política econô-

que resulta não apenas em ganhos financei-

mico-industrial de crescimento do século XXI.

ros, mas também em impactos sociais, cul-

Os países líderes em explorar os setores

turais, ambientais e de promoção da diver-

ligados à economia criativa como forma de

sidade humana.

promover o crescimento nacional perceberam
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que, com uma tendência de movimentação dos

setores manufatureiros do Ocidente para a
Ásia, era de extrema importância que se fortalecessem, então, os setores que eram os verdadeiros geradores de valor no mundo contemporâneo: setores de criatividade e tecnologia.
No Brasil, os principais desafios para a
Economia Criativa residem no que diz respeito
à falta de estrutura e amparo legislativo para
registrar projetos intelectuais - posto que o capital intelectual é a base para a produção de
bens e serviços na indústria em questão – além
do desafio de se criar uma cultura empreendedora na população, dado que a Economia Criativa, fundamentalmente, se sustenta das novas
oportunidades criadas a partir dos dilemas
globais.
Discutir a respeito de Economia Criativa,
portanto, deve ser objeto de políticas públicas
e econômicas, pois envolve geração de renda,
reforma de legislação e crescimento do PIB nacional por meio do fomento à tecnologia e inovação. É compreender os novos meios de investimento que se fortalecem ao longo do sé-

culo e propõem aos Estados novas ferramentas
como uma alternativa econômica nacional.

Autor: Matheus Nunes.
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Em 2017, Richard H. Thaler, professor da Uni-

experimentos para avaliar o comportamento

versidade de Chicago, norte americano de 72

humano e a racionalidade nas tomadas de deci-

anos foi laureado com o mais alto reconheci-

sões. Vários desses experimentos estão descri-

mento que um economista pode desejar:

tos em seu ótimo e recomendável best-seller

o Prêmio Nobel. Segundo a Real Academia

“Rápido e devagar: Duas Formas de pensar”.

Sueca de Ciências, o prêmio se justifica por sua

Para um breve resumo, Daniel Kahneman co-

grande contribuição para a economia compor-

meçou primeiro explorando a estatística intuiti-

tamental. Destacando-se principalmente seu

va, depois foi para o pensamento intuitivo e

desenvolvimento das hipóteses psicologica-

seus vieses de pensamento intuitivo em tarefas

mente realísticas nas análises de tomadas de

variadas.

decisão econômicas”, segundo o Comitê Eco-

época, bem como a descrição dos chamados

nômico, “ao pesquisar as consequências de

“atalhos simplificadores do pensamento intui-

uma racionalidade limitada, que sofre os efei-

tivo” foram descritas em seu artigo na revista

tos das preferências sociais e da falta de contro-

Science, “Judgement Under Uncertainty: Heu-

le, Thaler nos mostra como esses traços huma-

ristics and Biases” (julgamento sob incerteza:

nos influenciam sistematicamente as decisões

heurística e vieses). Um artigo que desafiava à

individuais e os êxitos do mercado”. Ainda se-

concepção que se tinha de natureza humana da

gundo o Comitê, o grande mérito de seus estu-

época, chamando atenção e sendo um dos tra-

dos, foi “desenvolver uma ponte entre a análise

balhos de ciência social mais citados, servindo

econômica e a psicológica em tomada de deci-

como referência em mais de trezentos artigos

sões”.

acadêmicos, apenas no ano de 2010.

Suas principais descobertas dessa

Não foi a primeira vez que o Nobel premiou

Nos anos subsequentes, continuou suas pes-

um pesquisador da Ciência Comportamental:

quisas com Amos, mas agora destinando seu

em 2002 o laureado foi Daniel Kahneman, isra-

foco para a tomada de decisões sob incerteza,

elense e psicólogo, que se destacou por seus

observando mais uma vez, assim como em su-

estudos e grande contribuição para a economia

as pesquisas sobre julgamentos, vários vieses

experimental, ao estabelecer uma base cogniti-

que sistematicamente influenciam as tomadas

va para erros humanos.

de decisão, como o próprio Kahneman descreve “as preferências intuitivas que violavam

A contribuição de Daniel Kahneman

consistentemente as regras das escolhas racio-

Com a colaboração de Amos Tversky, especia-

nais”. Suas conclusões foram publicadas no

lista em ciência cognitiva, Kahneman desen-

importante “Prospect Theory: An Analysis of

volveu uma enorme variedade de entrevistas e

Decision Under Risk” (teoria da perspectiva:
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uma análise da decisão sob risco), segundo o

nômica dos comportamentos dos diversos

próprio Daniel Kanheman, um artigo mais in-

agentes econômicos. Baseada na confluência

fluente do que o seu trabalho acerca de julga-

com a Psicologia, procura entender como os

mentos e que pode ser tomado como um dos

comportamentos são constituídos, instituídos e

fundamentos da economia comportamental, ao

como vão se modificando ao longo do tempo. A

destacar as falhas do pensamento intuitivo.

ideia é explicar como as “pessoas reais tomam

De modo geral, Kahneman e Richard Thaler

decisões econômicas” (City University of Lon-

encontraram resistência ao publicarem seus tra-

don), investigando quais “fatores humanos e

balhos, não apenas por ir na contramão da teo-

sociais influenciam as decisões feitas por consu-

ria econômica que pressupõe a figura dos agen-

midores, tomadores de empréstimo e investido-

tes racionais, mas por muitas vezes suas teorias

res” (University of Nottingham), dado que as

serem acusadas de terem uma perspectiva

“decisões e ações econômicas não são completa-

“negativa” com relação a inteligência humana.

mente racionais” (University of Bristol).

Para saber se tais críticas se fundamenta e para
uma melhor compreensão e aprofundamento
no tema, convidei o professor da casa, Guilherme Fráguas Nobre, para uma breve entrevista.
O professor Guilherme Fráguas Nobre possui
graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (1995), mestrado em Desenvolvimento Econômico pela
Universidade Federal do Paraná (1998), doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (2002), pós-doutorado em
Ciências da Comunicação na equipe CRISTAL/
GRESEC da Université Stendhal, em Grenoble,
França (2008), e pós-doutorado em Ciências da
Comunicação pela Universidade de São Paulo
(2016). Foi Visiting Scholar no departamento de
comunicação e mídia da McMaster University,
Canadá (2010-2011) e é pesquisador associado

2 - O Prêmio Nobel de Richard Thaler sela de
vez o casamento da psicologia com a economia?
GFN: Sim, em minha opinião o reconhecimento
via Nobel vai fortalecer, ainda mais, a conjugação de ambos os campos de estudo – algo que,
vale lembrar, já existe há bastante tempo. Ou
seja, não falamos de um início, mas, antes, em
um reconhecimento público e global de uma
trajetória de pesquisa já ricamente consolidada.
Todavia,

cabe

uma

observação:

o

“comportamento” não é um objeto de estudo
exclusivo da psicologia, logo, melhor seria dizer
que o “prêmio Nobel de Richard Thales sela de
vez o casamento das pesquisas que têm como
objeto o comportamento com a economia”.
3 - Para onde caminha o estudo da área? Quais
rumos tomará?

do Instituto Ciência-Tecnologia da Comunica-

GFN: Os estudos da área versam, segundo a

ção.

Universidade de Bristol, sobre os paradoxos de
ter muitas escolhas, nos efeitos do enquadra-

1 - O que é Economia comportamental?

mento (Framing Theory), em problemas de co-

GFN: Como o próprio nome sugere, a Econo-

mo modelar o comportamento individual, e do

mia Comportamental estuda a relevância eco-

papel que a percepção de irracionalidade do(s)
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agente(s) tem neste comportamento, as conse-

Comportamental e Experimental, de Flávia

quências de tais comportamentos nas políticas

Ávila e Ana Maria Biancho, de 2015, que é um

econômicas, de como tal comportamento é

livro gratuito e está disponível na internet. Do

afetado pela associação a grupos sociais de

Richard Thaler, em Português, temos o

tamanhos variados, etc. Eu creio que o futuro

“Comportamento Inadequado – a construção

da área é de ampliação, visto que vários fato-

da economia comportamental”, de 2016, pela

res podem contribuir para o comportamento,

Actual Editora. Por fim, recomendo visitar o

como fatores sociais, cognitivos, políticos, co-

site www.economiacomportamental.org, que

municacionais, etc. Eu, que tenho um doutora-

trás muitas dicas de leituras e vídeos interes-

do em comunicação, perguntaria: como as di-

santes, como links para TED talks na área.

versas teorias e autores das ciências da comunicação ajudariam a explicar o comportamento econômico?
4 - O psicólogo Daniel Kahneman,

outro

pesquisador da área de Economia Comportamental, afirmou certa vez que os pesquisadores da área sofrem muitas críticas injustas
por terem uma "perspectiva negativa" com
relação a inteligência humana, essas críticas
possuem fundamento?
GFN: Todo pesquisador à frente de seu tempo
haverá de sofrer críticas, algumas injustas. Por
outro lado, muitas críticas procedem e até ajudam a seguir com a pesquisa; lembrando que
a revisão constante dos pares é um dos pilares
do fazer-ciência. De modo geral, tanto os economistas quanto os psicólogos (e Kahneman é
psicólogo) lidam bem com as críticas acadêmicas – talvez porque sejam constantemente
submetidos a elas. Não creio que a economia
comportamental assuma necessariamente uma
“perspectiva negativa com relação à inteligência humana”, mas compreendo que diferentes
pesquisadores têm fundamentos diversos.
5 - Possui dicas de leitura para quem quer
aprender mais sobre o assunto?
GFN: Em primeiro lugar, o Guia de Economia

Autor: Matheus Gomes.
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A trajetória da mulher nas universidades
brasileiras durante os séculos XX e XXI tem
sido extraordinária. Através de uma conquista
gradativa temos cada vez mais mulheres ocupando vagas nas universidades, todavia ainda
temos no espaço acadêmico as ocorrências do
machismo institucional. De acordo com dados
disponibilizados pelo Ministério da Educação,
no último decênio, o número de mulheres ingressantes nas universidades foi superior ao
de homens., das 6 milhões de matrículas realizadas, 3,4 milhões foram de mulheres, contra
2,7 milhões do sexo oposto.

tuações como essas que demonstram o preconceito e discriminação, infelizmente, enfrentados ainda hoje por nós. É preciso mostrar que economia é sim um espaço para mulheres. Juntas somos mais.
Relato de uma aluna: “Um cara da faculdade disse que eu deveria estar lavando louça
ao invés de "perder o tempo estudando economia", uma vez que eu seria incapaz de me
tornar uma economista de sucesso sendo mulher.”

Os departamentos de economia tendem a
ser espaços dominados por homens, onde mulheres sofrem com a misoginia sob o véu de
sua fragilidade. Nosso Bacharelado em Ciências Econômicas possui vinte e oito professores, dos quais apenas 33% são mulheres, uma
proporção semelhante ao quadro geral de professores da UFABC. A maior parte dos cargos
de visibilidade da nossa universidade ainda
não foram ocupados por mulheres, como é o
caso da reitoria. É preciso estar além da luta
pela igualdade de gênero, é preciso ocupar espaços.
Ao observarmos a bibliografia das disciplinas de nosso projeto pedagógico veremos
que são poucas as mulheres recomendadas para leitura. Em uma pesquisa feita com 30 alunas do curso, verificamos que 30% delas afirmaram nunca terem lido uma autora mulher e,
dentre as que leram, 70% tiveram contato com
uma ou duas autoras. Sabemos que não é uma
questão de escassez, mas sim, uma falta de hábito em incorporar a mulher no cenário representativo nas Ciências Econômicas.

Autora: Natália Bueno

Ainda que passem despercebidas, são si9

Todo ano a PROPLADI UFABC (Pró
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFABC), realiza uma
pesquisa entre os discentes buscando, através de microdados coletados, indicar alguns números e informações de utilidade
para a universidade. Por este meio, podemos obter algumas informações sobre os
alunos que cursam ou que estão interessados em cursar o Bacharelado em Ciências
Econômicas.

alunos interessados no curso, que vão desde dificuldades como espaço - no que diz
respeito ao tamanho das salas de aula e laboratórios— até o tamanho do corpo docente do curso. A realidade, portanto, à
qual os alunos enfrentam é que, menos de
80 vagas estão disponíveis por ano para solicitação de reserva de vaga, o que significa,
de certa forma, mudar o curso de 114 alunos interessados no Bacharelado em Ciências Econômicas para 80 que de fato poderão cursá-lo.

No perfil do estudante da graduação
avaliado em 2016, quando questionados
sobre sua intenção de cursar o Bacharelado
de Ciências Econômicas, dos 9.743 registrados, 773 responderam que sim. Isto é,
7,93% por cento dos alunos da UFABC têm
interesse pelo curso. Se dividirmos esse número por quatro, supondo que os alunos
estariam distribuídos pelo tempo de formação mínimo previsto, para cada ano, teríamos quase 194 alunos no curso de Economia.

Ainda sobre os 773 alunos, quando
questionados sobre o período no qual cursam a maioria das disciplinas, 487 destes
responderam “noturno” e 265, “matutino”.
Se, novamente, dividirmos esses números
por quatro fazendo a mesma suposição feita anteriormente, teríamos, para cada ano,
quase 122 alunos no período noturno e 67
no período matutino. O que indica que no
período da noite há uma maior concentração de alunos do que no período da manhã,
reforçando outros problemas e dificuldades
em se atender a demanda possui o curso.

Tais números já surtem reflexos nas
salas de aula e na demanda pelas disciplinas do curso. Imaginando estes 194 alunos
do mesmo ano, disputando as 180 vagas
em disciplinas distribuídas entre o período
matutino e noturno, podemos constatar
que estas não são o suficiente para atender
às demandas dos interessados no curso.
Um problema ainda maior é que, caso tenhamos uma disciplina que necessita de
um laboratório de informática para ser ministrada, considerando os períodos matutino e noturno, estaríamos oferecendo apenas 84 vagas, deixando outros 110 alunos à
espera de uma nova oportunidade de cursar esta matéria, uma vez que os laboratórios de informática dispõem de apenas 42
computadores que são utilizados individualmente.

Com isto, podemos concluir que é
preciso compreendermos a realidade do
curso, da nossa estrutura e do nosso perfil
para que possamos estabelecer meios de
não limitar os alunos interessados no Bacharelado em Ciências Econômicas. Pequenas medidas, que visam uma maior colaboração entre o Centro Acadêmico de Ciências Econômicas, corpo docente e coordenação do curso, já foram realizadas para tentar atender a esta demanda, entretanto, devemos pensar nas pré-condições gerais que
são impostas para atender tal expectativa.

Por mais que tal distribuição não seja a correta a se fazer, tal amostra é um parâmetro das dificuldades enfrentadas pelos

Autor: Matheus Cruz.
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que há desafios específicos do BCE e desafios
que advem das características do projeto pedagógico da UFABC, o que demanda diferentes
formas de inserção e de mediação por parte da
coordenação do curso.
II. Quais as principais demandas dos discentes estão nítidas nesse momento de troca de
coordenação?

I. Quais os principais desafios vocês enxergam
com a nova coordenação?
FC: Nos últimos anos, a plenária do BCE cresceu muito e os problemas também se avolumaram. O principal objetivo que nos levou a composição dessa chapa é reconstruir a predisposição de se debater na plenária, garantir que a
gente possa enfrentar os problemas que o bacharelado tem, que já são muitos, dentro de um
ambiente com diálogo e transparência. Vamos
trabalhar para que as informações circulem
adequadamente. É um objetivo muito geral:
subsidiar suficientemente as discussões. Nossa
expectativa é criar um ambiente adequado para
tomada de decisões e encaminhamento de soluções para as necessidades da comunidade.

FC: O problema que mais vem se destacando
no último ano é a questão da demanda por vagas nas disciplinas, são alunos tentando se matricular nas disciplinas e que por vários motivos
não conseguem. O que vem prejudicando o
tempo de formação de alguns alunos. Não é um
problema de fácil solução, estamos cientes disso. Em alguns casos conseguimos resolver com
aberturas de turmas extras, mas isso não garante que os alunos que irão se matricular são os
alunos da economia. É um problema que vamos
ter que enfrentar e já estamos pensando em algumas soluções. Temos pensado na possibilidade de contratar professores visitantes, temos
professores afastados em pós-doutorado. Apesar de nosso Bacharelado ter uma demanda
muito maior que os outros cursos há a mesma
quantidade de professores, a carga didática dos
professores de economia tende a ser maior. Precisamos resolver isso. Outra questão que levantamos é tentar fazer uma orientação pedagógica
com os alunos, indicar aos alunos que sigam a
grade ideal de disciplinas, nossa primeira impressão é que isso ajude a resolver, por exemplo, problemas de reprovação. Não dá para prever, pois não sabemos com precisão quantos

MS: Minha impressão é que, desde a criação do
BCE na universidade, as coisas se avolumaram
rapidamente, os problemas, os desafios... E nossa capacidade de produzir as soluções necessárias não acompanha o ritmo da mudança no
contexto do curso. Em geral, pela velocidade do
crescimento do curso, demoramos para construir uma resposta adequada aos desafios, e
mesmo, às vezes, até para produzir um diagnóstico correto, mais adequado. Se o curso cresce muito, assim como os problemas que enfrentamos, temos, então, que valorizar os espaços
institucionais e as diferentes formas de mediação para a plenária e a comunidade do curso,
em conjunto, pensarem as soluções. Temos a
expectativa de conseguir fazer as informações
importantes circularem, sem perder de vista
11

alunos do BCH vão de fato, sempre escolher
economia, o fato é que economia já é um curso
grande e vem crescendo mais ainda. A maneira
como vamos enfrentar isso vai ser desafiante.

uma oportunidade como poucas. O aluno consegue sair para o mercado de trabalho, que já
não apresenta mais demandas tão homogêneas
em termos dos perfis de atuação, com uma capacidade de inserção e interação que será plural e crítica.

MS: Nossa tese é de que são múltiplos os pontos de partida para os desafios que enfrentamos no BCE e que a aparência que os problemas assumem acaba sendo essa: um certo número de alunos represados na matrícula para
as disciplinas do curso . Diante dessa constatação, uma preocupação de todos nós é entender
o que é específico do BCE, porém, também perceber quais soluções deverão necessariamente
ser produzidas no ambiente mais amplo da
universidade, com outros parceiros e interlocutores. De toda forma, entendemos que diferentes espaços de mediação poderão facilitar a
identificação e a produção das soluções necessárias.

IV. Como vocês enxergam o trabalho dos
RDS, CACE e DCE para o desenvolvimento
do curso?

FC: A palavra-chave, enfatizada pela reforma
do projeto pedagógico, da qual fiz parte, é pluralismo. Assim, o intuito é construir um curso
de Economia plural: um economista formado
pela UFABC terá, no mínimo contato com uma
grande diversidade de escolas de pensamento.
Para além da Economia, pela formação permitida pelo BC&H, o aluno de Economia da
UFABC tem uma formação de cientista social,
com uma perspectiva mais sólida e ampla,
uma capacidade analítica extraordinária de
identificar e refletir os problemas que o Brasil
enfrenta.

MS: Tanto o Centro Acadêmico do BCE quanto
o DCE, e também as outras formas de representação discente, são fundamentais por funcionarem como correia de transmissão entre o
grupo ampliado dos alunos e os arranjos institucionais que refletem e constroem o curso e a
universidade. Ter canais de interlocução por
onde repercutem as várias expectativas, soluções e inovações para lidarmos com os problemas e as especificidades do BCE é crucial. A
representação estudantil em suas várias formas
é, por essa razão, de fundamental importância.
Existem duas coisas importantes a considerar
em tal afirmação: a primeira está no fato de
que essa institucionalidade é necessária para
garantir a mediação com os alunos e uma comunicação permanente acerca dos problemas
vivenciados por eles; a segunda está no fato de
que a mediação com os alunos, a partir das formas da organização estudantil, pode se dar
tanto em espaços formais, como a plenária e o
colegiado do BCE, como também em espaços
dito informais, nos quais as diferentes vivências sobre os problemas e as soluções possam
ser manifestadas e servir de base para desdobramentos nas esferas formais de representação e institucionalização.

MS: A necessária conexão entre o BCH e o BCE
possibilita aos alunos um percurso muito diverso e amplo, é uma oportunidade que vários
de nós, professores, não tivemos no decorrer
de nossa formação, que ocorreu de forma mais
disciplinar, por assim dizer. Aqui na UFABC,
necessariamente, os alunos têm uma formação
ampla e muito diversa, e interagem com vários
perfis de professores, e também de alunos, ambos originados de outros cursos da UFABC; é

FC: É importante lembrar que já fomos alunas
um dia, porém já há certo tempo. Então quando ocupamos a cadeira de professor, nossa
perspectiva já está viciada pela condição de
docente. É importante que os alunos participem ativamente do desenvolvimento do curso,
pois não há ninguém melhor do que vocês
mesmos para identificar os problemas que enfrentam. A importância da manutenção desses
canais de comunicação, mais informais e me-

III. Vista a formação de vocês, como vocês
enxergam e descrevem o economista formado
na UFABC?
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nos informais, é garantir que a voz de vocês seja
de fato ouvida. O diálogo e o debate constante
entre discentes e docentes, e a construção coletiva
de reflexões e soluções, são fundamentais para o
curso funcionar bem.
V. Achamos importante destacar o fato de ter
uma coordenação formada por mulheres. Como
vocês enxergam o espaço da mulher economista
no ambiente acadêmico e corporativo?
FC: Esse ano de 2017 foi especial aqui para as mulheres da universidade, que se envolveram na
Semana de Luta das Mulheres da UFABC – organizada por um coletivo que envolvia técnicas administrativas, docentes, discentes e inclusive terceirizadas que se envolveram neste processo –
que se mostrou reveladora. Eu não tinha me dado
conta do quanto a UFABC não garante a representatividade das mulheres. Quando paramos
para olhar os dados, ficamos chocadas. Apenas
33% dos docentes da Universidade Federal do
ABC são mulheres, o que já é um número chocante, e o primeiro problema identificado. Segundo,
os cargos de representação, de coordenação e de
conselhos mostram que as mulheres também são
minorias. A questão da desigualdade de gênero e
do machismo institucional é realidade no país, e
não só no Brasil, na academia no mundo. E dentro da UFABC, infelizmente, essa lógica se reproduz. Quando pensei minha composição de chapa,
pareceu bastante interessante que fosse também
outra mulher, justamente para quebrar o padrão
mais geral que tende a protagonizar os homens.
Estou certa de que Mônica e eu construímos uma
excelente parceria.

estabelecimento de novas referências para garantir que a ocupação dos espaços institucionais ofereçam, de fato, novas possibilidades para as mulheres. Também no mundo corporativo não está
sendo diferente.
Fernanda Graziella Cardoso é professora da
UFABC desde 2014, doutora em Economia
do Desenvolvimento pela FEA-USP (2012),
mestre em Economia da Indústria e da Tecnologia pelo IE-UFRJ (2008) e graduada em
Economia pela FEA-USP (2005). É também
coordenadora adjunta do Núcleo de Estudos
Estratégicos em Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade - NEEDDS/
UFABC e atua principalmente nos seguintes
temas: Desenvolvimento Socioeconômico,
História Econômica Brasileira e História do
Pensamento Econômico.

Mônica Schröder é economista formada
pela Universidade Federal do Paraná, possui doutorado em Ciências Econômicas
pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
(2005) e é docente da Universidade Federal
do ABC - UFABC, no estado de São Paulo.
Atuou em órgãos do governo brasileiro,
tendo sido assessora técnica da Secretaria
da Agricultura Familiar do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, entre 2008 e
2009, e da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, entre 2011 e 2013. Nesse Ministério,
atuou, ainda, como coordenadora de programa na mesma Secretaria, no âmbito do
Plano Brasil Sem Miséria, entre 2013 e
2016. Tem experiência em Economia Agrária, atuando na análise de temas como pobreza e desenvolvimento rural, políticas
públicas e agricultura familiar.

MS: E para se reverter essa lógica e quebrar paradigmas, quando se fala de igualdade de gênero,
tem que se produzir referências, para que as diferenças de oportunidades fiquem visíveis. Acho
que hoje é mais fácil se falar em novos feminismos, no plural, mesmo, tendo várias possibilidades de interlocução nesse universo feminino e
feminista e produzindo diferentes respostas para
as questões que se colocam. A discussão de gênero, hoje, é muito mais ampla do que já foi em
qualquer outro momento. Aqui, na universidade,
nós ainda não produzimos isso de forma espontânea, mas, sim, a partir da definição de cotas e do

Autores: Natália Bueno e Renan Amaral.
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A China é o maior país da Ásia e o mais populoso do mundo, com cerca de 1,36 bilhão
de habitantes. Após sua peculiar abertura econômica, iniciada em meados dos anos 70, o
país ganhou destaque no comércio mundial.
Atualmente, a China é o maior parceiro comercial de mais de 110 países, incluindo o
Brasil. Diante disso, resolvemos entrevistar as
professoras Valéria Lopes Ribeiro e Ana Teresa Lopes Marra de Sousa, doutoras em Economia Política Internacional e Relações Internacionais, respectivamente, para conhecer mais
sobre essa nação, que desponta como futuro
país hegemônico e suas relações econômicas e
políticas com o Brasil.

tão, é primordial o Brasil pensar nisso, até pelo fato de que se considerarmos a China como
um competidor de mercado em outros países,
em lugares que o nosso país pode vender produtos têxteis ou eletrônicos, a China deve ser
considerada.
ATLMS: Em concordância com tudo que a
professora Valéria Ribeiro comentou, estamos
falando do nosso maior parceiro econômico
desde 2009. No primeiro semestre de 2017,
um quarto das nossas exportações foram para
a China, o que é uma quantidade muito grande. Estamos a caminho de termos esse ano um
dos maiores saldos da nossa balança e esse
superávit está ligado a essas exportações entre China e Brasil. Então, a importância do
comércio exterior nesse caso é muito grande.
Em questão de investimentos, a China vai
despontando pra ser um dos países que mais
investem aqui, investindo em setores diversos, sendo os de commodities e de energia os
principais. Dito isso, as vezes precisamos ressaltar o óbvio, que a China é importante para
todo mundo, não apenas ao Brasil, já que hoje
ela é a maior parceira comercial de mais de
110 países do mundo, mostrando que sua importância é inegável.

I. Na opinião de vocês, qual a importância
da China atualmente para a economia brasileira?
VLR: Bom, como sabemos, atualmente a China é o maior parceiro comercial do Brasil, então, existe uma importância fundamental que
seria garantir nosso saldo comercial, as nossas
exportações - mesmo que sejam de produtos
primários e de baixo valor agregado. A demanda chinesa é o que sustenta a nossa balança comercial, então, qualquer alteração na demanda chinesa, tem impacto direto na balança brasileira. Além disto, acho que hoje os investimentos chineses, embora seja possível
discutir os impactos negativos que eles possam ter, possuem um valor considerável. En-

II. Como foi comentado pela professora Ana
Teresa, a China investe no Brasil principalmente nos setores de energia e infraestrutura. Como vocês veem a entrada dos chineses
14

Um projeto de cada vez mais realocar essas decisões na mão do mercado e, infelizmente, é o
que parece nos ocorrer por hora.

na economia brasileira, assumindo postos que
na China são de responsabilidade de estatais?
VLR: Eu acho que vocês tocaram em um ponto
que é muito interessante. Uma das características da economia chinesa, na minha opinião, é a
centralidade do Estado. Mesmo após o processo
da abertura do mercado e da transição do fim
do socialismo, o modelo que eles utilizam para
mim destoa totalmente do modelo neoliberal,
que foi típico na época da globalização. Então,
os chineses só se subverteram a esse receituário
neoliberal, e aí que entra o papel do Estado: no
processo de manutenção de grandes empresas e
no controle financeiro. Assim, acho que eles estão partindo para um processo de expansão e é
neste processo que se caracterizam algumas diferenças em relação a outros países. O Estado,
aqui, tem papel fundamental, e por meio disso
nós aqui no Brasil ficamos um pouco perdidos
nisso, de certa forma, sem estratégia diante disso. Digamos que vendendo nossas empresas
estatais, não tendo um projeto há longo prazo
pra receber esses investimentos, o que acaba
nos fazendo seguir um modelo que foi inserido
aqui na América Latina, o modelo Neoliberal,
seguindo a linha da austeridade e do estado mínimo e a desnacionalização e que sabemos que
não foi algo que resultou num sucesso.

III. Na fala de ambas, foi comentado que no
Brasil é bem forte a exportação de produtos
primários. Sabemos que a pauta exportadora
brasileira é composta principalmente por proteína animal, grãos, minério de ferro, polpa e
celulose. Na opinião de vocês, a relação entre
Brasil e China é uma forma de manutenção da
situação do nosso país de exportador de produtos primários?
VLR: Creio eu que depois de um tempo já de
relações China-Brasil, talvez a gente poderia
dizer que infelizmente está acontecendo uma
reedição do período de dependência, porque
vivemos um período de crescimento de 2003 até
meados de 2011, e foi um crescimento totalmente sustentado no comércio exterior e consumo
interno. Ou seja, exportamos bastante produtos
primários e não tiramos proveito disso pra aplicar uma política de industrialização, algo que
mudasse a estrutura do país. Sabemos que não
foi só aqui, nos países africanos também, então
vivemos novamente aquele ciclo de exportação
primária , com a diferença talvez de que agora
provavelmente seja mais difícil de industrializar, já que a China, de certa forma, monopolizou a indústria mundial e competir com isso é
muito complexo, já que isso remete a uma série
de políticas que necessitariam ser aplicadas. O
que eu quis dizer, é que estamos em uma situação na qual temos que enfrentar tanto o
"imperialismo" neoliberal, que viria pelo lado das
finanças, mas, além disso, temos essa conjuntura que conta com a ascensão chinesa, e isso dificulta muito pra gente, sabe o por quê? Porque
isso implica em outro desafio, caso não haja um
projeto de industrialização competitivo, pra bater de frente contra um país que produz e vende
tudo. Então, minha visão de tudo isso é bem
pessimista, na verdade.

ATLMS: Esses setores são setores estratégicos,
não só na China, mas no mundo todo. EUA, Canadá são países que tendem a manter esses setores que são considerados estratégicos nas
mãos do Estado. Não se dá o direito de determinar algo para investidores privados nesses setores em que estamos falando, e aí com o país
(Brasil no caso), fazendo isso, está abrindo mão
de um instrumento muito importante pra se
fazer política nacional. Esses setores, se formos
analisar, são os que possuem capacidade de
promover segurança energética. A capacidade
de oferecer energia a um preço que se considera
adequado pra quem busca promover política de
desenvolvimento. Por isso, quando se privatiza
ou concessiona algo assim, o Estado está perdendo mecanismo de desenvolvimento. Contudo, dizem que Brasil não possui nenhum projeto, mas irei contrariar e dizer que ele tem sim.

ATLMS: Eu vejo essa questão da seguinte forma. É inegável o padrão comercial que existe. O
Brasil vende bens primários e compra bens manufaturados da China, e é aí que a gente se pergunta se isso é um padrão que reedita as rela15

ções norte-sul ou se esse é um padrão que pode nos levar para algum dos fins do desenvolvimento. Eu vejo que esse padrão é o resultado da estrutura da economia política internacional, porque mesmo o Brasil se industrializando, fez suas substituições de importações,
criamos um parque industrial complexo, mas
não internalizamos essas capacidades que não
se refletiram nos processos e métodos de como gerar esse avanço e, muito menos, em
uma possibilidade de criar financiamentos
para esses processos. Por conta disso, o Brasil
dos anos 90, é um país que diminui seus fluxos de importação, um país que começa a ficar "pequeno" e sem conseguir tirar a visão
que o mundo tinha nossa de sermos apenas
um "celeiro". Uma visão que a gente acabou
se apropriando de certa forma. Até a nossa
política externa vai usar uma noção de "global
trader" atrelando ela a esse perfil agroexportador. Além disso, tem o fato de que do "nosso
lado", às vezes, enxergamos a China como
vilã, mas, na verdade, ela acaba sintetizando
uma série de coisas como falta de competitividade, a problemática das políticas cambiais e
afins, que são problemas bem brasileiros mesmo, e não dessa nossa relação.

novos parceiros comerciais. Então, no caso do
governo Lula, foi fundamental, já que o governo foi direcionado para a ampliação da
política externa. Agora, com a entrada do Temer, vejo uma inversão da importância dos
BRICS, não pelo lado econômico, porque ainda existem todas as negociações, como nós
sabemos, mas sim pela dimensão política que
o grupo assumiu, pois, de certa forma, o atual
governo deixou perder a relevância dessas
relações alternativas entre países emergentes.
ATLMS: Acho que o BRICS teve papel fundamental entre a aproximação entre ambos os
países, porque ele abriu a possibilidade de
que as políticas externas de ambos os países
por motivos que eram diferentes, poderiam
usar esse agrupamento como instrumento para alcançar seus objetivos. Foi bom para o Brasil, porque ele necessitava de mais voz internacional, pois, se formos analisar o ponto de
vista do poder, o Brasil é um país débil internacionalmente e ele poder apresentar suas
propostas ao lado de três potências nucleares,
ao lado da África do Sul, que é o líder do continente, dá um certo empoderamento ao nosso país. Então, dessa forma e com o que foi
dito pela professora Valéria anteriormente.
Nos anos de Lula/Dilma, a ampliação da política externa foi um dos focos do governo.
Para China é mais ou menos parecido, ela tinha o objetivo de provar para o mundo que
sua ascensão seria pacífica e, quando você
tem a aceitação de suas propostas por parte
de um consenso maior, por líderes de países
em desenvolvimento, querendo ou não, passa
uma legitimidade pra essas propostas. Agora,
do ponto de vista, de como isso mudou com o
governo Temer, eu reafirmo o que a Valéria
disse, sobre o BRICS sair perdendo no âmbito
político, com todo esse discurso reformista, de
multipolaridade, ou algo que queira suavizar
o unilateralismo estadunidense entra em decadência. O discurso do nosso país, atualmente, não é visto, na minha opinião, como algo
que possamos reforçar como um país que é
polo de poder, e a forma de como o Brasil se
impõe tem uma relação total com a nossa região, a América do Sul, possibilita pro Brasil

IV. O quão importante foi a formação do
BRICS para a relação de ambos os países?
Vocês acreditam que atualmente, no governo
Temer, ele ainda possui a mesma importância que tinha no governo Lula/Dilma?
VLR: Eu acho que os BRICS, na verdade, refletem muito o que é a China atual. Por ser o
país que mais investe, que tem maior participação, acredito que o grupo pra China tem
papel fundamental, porque foi uma maneira
que eles conseguiram de articular sua política
externa, com países emergentes, que têm interesses em comum com a nação chinesa. E isso
eu acho que tem uma grande representação
no mundo mais multipolar, pois não é só Brasil. Com a formação do grupo faz com que a
China consiga alavancar, por exemplo, sua
economia no continente africano. Então, eu
vejo um pouco nesse sentido, é como um novo canal de alavancagem financeira. Para o
Brasil também foi bacana pra criação desses
16

como líder da região, Estado que ministra as
coisas por aqui. O Brasil do Temer tem uma política regional desastrosa (para tentar usar termos simplificados). A gente não tem nem autonomia e nem legitimidade para resolver os problemas da região, então todo aquele conteúdo
político que o BRICS nos trouxe nos últimos
vai se esvaecendo aos poucos.

Valéria Lopes Ribeiro é professora adjunta do Bacharelado em Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC (UFABC). Doutora em Economia Política Internacional pelo Programa de PósGraduação em Economia Política Internacional da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Mestre em Economia pela Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC, 2008). Graduada em Ciências
Econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia/MG (2005). Suas áreas de concentração e pesquisa são Economia Política Internacional e Desenvolvimento Econômico com ênfase em Desenvolvimento e Expansão da China e relações com países
periféricos.

Ana Tereza Lopes Marra de Sousa é professora
adjunta do Bacharelado em Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC (UFABC).
Doutora em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais
"San Tiago Dantas" (UNESP/UNICAMP/PUC-SP
- 2016), com auxílio de bolsa CAPES. Mestre em
Ciências Sociais (linha de pesquisa: Relações Internacionais e Desenvolvimento) com auxílio de bolsa
FAPESP pela UNESP de Marília (2012) e Bacharel
em Relações Internacionais pela mesma universidade (2008). Realiza pesquisas acadêmicas na área
de Relações Internacionais, com ênfase em Economia Política Internacional, Sistema Financeiro Internacional, Política Externa, China e Brasil.
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I. Gostaríamos de entender como se deu sua trajetória no Governo Federal.
Tanto do ponto de vista profissional quanto da formação acadêmica, sempre atuei com temas como
políticas públicas, pobreza rural, agricultura familiar e desenvolvimento rural, e trabalhei no Governo
Federal com esses temas em dois momentos diferentes: em 2008 e 2009, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, e depois, a partir de 2011, no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, daí já como docente da UFABC, tendo sido
cedida pela universidade para esse Ministério até o
fim de 2016.
Nesse segundo momento no Governo Federal, atuei mais diretamente no combate à pobreza rural,
por dentro da estrutura do Programa Bolsa Família
e da Assistência Social e das ações do Programa
Fome Zero, de 2003. Apesar de todos os avanços
econômicos e sociais observados desde os anos
1990, e particularmente nos anos 2000, ainda se podia observar um núcleo duro da pobreza, que não
havia sido alcançado com as políticas sociais até
então executadas e com o qual era preciso atuar
mais fortemente, estando mais concentrado nas
áreas rurais das regiões Norte e Nordeste.
Nesse contexto, pude trabalhar com a formulação
de uma política pública do seu ponto inicial (nesse
caso, desde a definição de crédito orçamentário
extraordinário até a elaboração e a aprovação de lei
e decreto), até os detalhes de sua execução. Foi a
oportunidade de entender o funcionamento e a dinâmica da máquina pública e de trabalhar imersa
em uma equipe multidisciplinar (agrônomos, assis18

tentes sociais, economistas, sociólogos etc.),
reunida com um mesmo propósito. Foi uma
experiência muito bacana, tanto da perspectiva profissional quanto acadêmica, porque foi
possível lidar com problemas da realidade
brasileira que a universidade tinha me apresentado, e construir soluções vivenciando a
capacidade do Estado brasileiro de enfrentar
essa realidade e modificá-la.
II. Quais os impactos gerados pelo programa
ministerial no qual atuou e quais os resultados alcançados?
[Mônica]:
Para contextualizar esta resposta, é preciso
relembrar que, em 2011, foi lançado pelo Governo Federal o Plano Brasil Sem Miséria
(BSM), que tinha um eixo de ações no meio
urbano e outro eixo de atuação no meio rural.
O programa de política pública pelo qual fui
mais diretamente responsável no BSM tinha
por objetivo a inclusão produtiva de agricultores familiares em situação de extrema pobreza
- à época, estavam incluídos nesse grupo famílias rurais com renda per capita mensal de até
R$ 70,00. O foco do programa era ampliar as
capacidades produtivas das famílias rurais em
extrema pobreza, para que pudessem, a partir
do trabalho próprio, aumentar a produção de
alimentos e a renda. Estamos falando de famílias muito pobres, no meio rural, desprovidas
de fatores de produção, até mesmo de uma
pequena área de terra para produzir seus ali-

mentos.
Os principais resultados alcançados pelo programa
foram:
(1) melhorias na produção, no patrimônio e na renda e ampliação da produção de alimentos das famílias. Isso porque o programa apoiou a implantação e a ampliação da estrutura produtiva das famílias e o acúmulo de um maior patrimônio (ou seja,
de uma reserva de valor). A partir dos recursos financeiros do programa, as famílias implantaram
suas lavouras e/ou adquiriram ou ampliaram seus
rebanhos (preponderantemente, de pequenos animais) e construíram locais para o manejo dos animais.
(2) ampliação de capacidade de empreender das
famílias, levando em conta o aprendizado produtivo e tecnológico que acumularam no contato com
os técnicos da extensão rural e as melhorias que
puderam construir na sua forma de produzir e de
comercializar.
São dois resultados bastante perceptíveis, tendo o
programa atendido perto de 250 mil famílias, especialmente no semiárido brasileiro. E temos que levar em conta as condições climáticas em que essas
famílias desenvolveram seus projetos produtivos,
pois enfrentaram, e enfrentam, períodos de estiagem bastante prolongados.
III. Como o Brasil é visto internacionalmente com
base nas políticas públicas nas quais você participou?
A experiência do Brasil no combate à fome, nos
programas de transferência de renda e no apoio à
agricultura familiar - desde os anos 1990 - transformaram o país em uma referência mundial, culminando, em 2014, na sua retirada do Mapa da Fome,
conforme indica relatório divulgado em 2015 pela
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).
Lembro que no Governo era bastante comum receber comitivas estrangeiras toda semana, duas ou
três vezes por semana. Eram grupos de técnicos e
autoridades governamentais querendo conhecer a
experiência brasileira, quanto ao apoio à agricultura familiar, às ações de segurança alimentar e nutricional e à transferência de renda para famílias
pobres. É interessante porque saímos de uma posição em que buscávamos referências, e passamos a

ser “A” referência. Atendíamos no Governo países
com trajetórias sociais, culturais e econômicas muito
diferentes do Brasil, inclusive.
IV. O combate à fome, na perspectiva governamental, é restrito ao meio rural ou a atuação também ocorre em centros e regiões urbanas?
A execução da política nacional de segurança alimentar se dá justamente unindo as duas pontas: de
um lado, a questão do abastecimento alimentar, garantindo a produção de alimentos, e de outro, a
questão do acesso aos alimentos, assegurando o
consumo das famílias mais pobres. Toda a política
de segurança alimentar foi construída com base na
conexão dessas duas pontas, trabalhando nas áreas
rurais com a promoção e o fortalecimento da agricultura familiar, e atribuindo a esse grupo social um
protagonismo na produção dos alimentos, e nas cidades, com a garantia do acesso aos alimentos,
transferindo renda monetária para as famílias que
não poderiam adquiri-los de outra forma.
V. Como podemos entender o estudo das finanças
públicas atuando nesse meio?
Atentaria para duas entradas analíticas: primeiramente, a relação entre o Orçamento público, os ciclos políticos e o Estado do Bem-estar social no Brasil; outra possibilidade de análise seria a natureza e
a estrutura das despesas públicas e do orçamento
da seguridade social, e as fontes de financiamento
dos programas de combate à pobreza e de transferência de renda no Brasil.
VI. Quais as características que mais se destacam
para atuar profissionalmente no setor público?
Necessariamente, tem muita importância a capacidade teórica e analítica que a formação nas Ciências
Econômicas possibilita, para, de um lado, perceber
os fundamentos do contexto macroeconômico que
são determinantes da pobreza e da desigualdade
social e, ao mesmo tempo, identificar, no contexto
microeconômico (o do arranjo institucional), os fatores da inovação na base das políticas governamentais de combate à pobreza.
Também é fundamental a capacidade de trabalhar
inserida/o em equipes multidisciplinares, na formulação, execução e avaliação de políticas públicas,
para assegurar as condições institucionais e orçamentárias para o combate à pobreza a partir do ambiente de Governo. Nesse caso, avalio que o aluno
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da UFABC tem uma capacidade grande de se inserir, interagir e dialogar em equipes multidisciplinares, pois a formação que vocês recebem é plural,
tendo contato com várias interpretações teóricas
sobre nosso país. São vários caminhos analíticos e
interpretativos, e isso pode lhes garantir uma capacidade de reflexão e de contribuição muito mais
diversa e complexa.
VII. Sobre os desafios para os estudantes interessados em atuar no combate à fome no Brasil,
quais os arcabouços teóricos devem ser conhecidos para lidar com os desafios e aventuras neste
tema?
Sem dúvida, as reflexões de Amartya Sen são fundamentais, ao enfatizarem, entre outros conceitos,
o caráter multidimensional da pobreza e a ideia
decorrente de que a pobreza precisa ser entendida
como privação de capacidades/oportunidades
(para além da insuficiência de renda monetária), e
especialmente da liberdade de fazer escolhas. Conhecer bem o enfoque de Amartya Sen é fundamental para atuar no setor público e nas políticas
de combate à pobreza rural e urbana.
Também são importantes os conceitos da Economia Institucional, para entender as mudanças ou as
permanências no ambiente institucional, bloqueando no longo prazo as mudanças estruturais nas sociedades. Isso, porque a perspectiva sobre o indivíduo (ou sobre a família) e sobre sua situação de
pobreza como privação das capacidades é um componente importante da reflexão, porém, entender e
ter capacidade de fazer uma análise no longo prazo
é crucial na formulação de ciclos mais duradouros
de atuação do Estado brasileiro.

cas e nos resultados que elas alcançaram, e falando
não só dos governos recentes, pois tivemos a reconstrução do Estado brasileiro desde a redemocratização do país, passando pela promulgação da
Constituição Cidadã de 1988 e pelos Governos
FHC, Lula e Dilma. Parece que tínhamos conseguido, em alguma medida, radicalizar essa experiência, transformar a agenda de Estado, ao reconhecer
a importância de transformar a sociedade brasileira
em uma sociedade mais igual. Isso estava traduzido
em várias políticas públicas que agora estão, em
grande medida em xeque, porque tem-se uma pressão gigantesca para se fazer um ajuste fiscal e um
governo com outra perspectiva política. A questão é
que hoje temos um ambiente institucional que funciona a partir de outra estrutura de incentivos em
relação ao papel e às responsabilidades do Estado
brasileiro.
Fiz essa introdução para dizer que, no final das contas, uma das primeiras coisas a se analisar é o futuro das políticas de fortalecimento da agricultura
familiar e é como garantir um ambiente institucional que preserve as políticas até então existentes. Se
reconhecemos o protagonismo da agricultura familiar na produção de alimentos, então é necessário
ter um ambiente institucional onde esse protagonismo se traduza em políticas públicas. Contrariamente, porém, o Ministério do Desenvolvimento Agrário deixou de existir, virando uma estrutura menor,
com pouquíssima autonomia para fazer a gestão
daquelas políticas. Os efeitos dessa mudança ainda
serão verificados no decorrer do tempo, porém o
fato é que havia um conjunto de regramentos e políticas que garantiam relativo protagonismo da agricultura familiar na agricultura brasileira, e que hoje
não está dado.
Acho que uma segunda coisa, e que independentemente da mudança de governo já era uma questão
imposta, é como aprofundar e inovar na agenda
pública de combate à pobreza rural, pois as políticas públicas já vinham esgotando o ciclo vigente de
inovações institucionais para lidar com esse desafio.
Então, necessariamente, é preciso inaugurar um
ciclo novo de políticas com um novo instrumental e
novas referências para chegar ao núcleo duro da
pobreza rural.
Dois outros pontos precisam ser incorporados a essa discussão:

VIII. Para você, como indicativo aos estudantes
de Economia, o que precisa ainda ser estudado e
elaborado na universidade para subsidiar ações
governamentais e garantir a segurança alimentar
e o impulso à agricultura familiar no Brasil?
Esta pergunta coloca uma perspectiva interessante:
o que um estudante de Economia tem de desafio
reflexivo para contribuir com a sociedade e, de modo complementar, com temas reconhecidamente
importantes para uma mudança social?
Diria, inicialmente, que estamos em um contexto
político e econômico que torna difícil a resposta a
essa pergunta. Até recentemente, observamos um
estágio avançado na construção das políticas públi20

- a questão regional: apesar de todos os ganhos e os
resultados que os indicadores mostram nas últimas
décadas, as políticas não tiveram o mesmo alcance
nas diferentes regiões do país, produzindo resultados pouco homogêneos. Por que um mesmo arcabouço de políticas públicas, chegando às regiões
brasileiras do mesmo jeito, produz resultados diferentes? Como explicar e atuar com essas diferenças? Acho que essas são perguntas que nós, aqui,
podemos nos dedicar a responder. A questão regional para entender o Brasil sempre foi importante
para as Ciências Econômicas.
•a questão ambiental: como se pode de fato atribuir
o adjetivo “sustentável” à dinâmica do desenvolvimento rural? O que significa isso? O “sustentável”
vai além da maneira como se produz os alimentos,
passando pelas questões social e ambiental. Então,
como é possível gerar inovações institucionais que
garantam a promoção da agricultura familiar, a
superação da desigualdade social e um contexto de
menor pressão sobre os recursos naturais? O conflito entre os dois setores que compõem a agricultura
brasileira (o agronegócio e a agricultura familiar),
que tem muitos matizes, e as complexidades advindas dessa relação conflituosa estão colocados como
desafio permanente para as políticas públicas, e
não raro, a depender da disputa de interesses em
torno do desenvolvimento rural, a questão ambiental pode ficar relegada a uma condição mais secundária na estrutura da decisão política. Isso mostra
como não é trivial fazer uma gestão que assegure
que o adjetivo “sustentável” esteja/seja vinculado
ao desenvolvimento rural. Um desafio e tanto para
o economista formado na UFABC!

Mônica Schröder é economista formada pela
Universidade Federal do Paraná, possui doutorado em Ciências Econômicas pelo Instituto
de Economia da Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP) (2005) e é docente da
Universidade Federal do ABC - UFABC, no
estado de São Paulo. Atuou em órgãos do
governo brasileiro, tendo sido assessora técnica da Secretaria da Agricultura Familiar do
Ministério do Desenvolvimento Agrário, entre 2008 e 2009, e da Secretaria Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, entre 2011 e 2013. Nesse Ministério,
atuou, ainda, como coordenadora de programa na mesma Secretaria, no âmbito do Plano
Brasil Sem Miséria, entre 2013 e 2016. Tem
experiência em Economia Agrária, atuando
na análise de temas como pobreza e desenvolvimento rural, políticas públicas e agricultura familiar.
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dades das empresas estatais, legalização do desen-

Introdução e contextualização
O presente trabalho mostrará que no século XXI,

volvimento de companhias privadas, e redução de

o formato de inserção internacional chinesa criou

barreiras comerciais. E com a participação da Chi-

condições para o país perseguir o objetivo de inter-

na na OMC em 2001, o país anunciou corte de tari-

nacionalizar de sua moeda, o renminbi (RMB). A

fas, expandiu tratados comerciais e liberalizou o

ascensão chinesa é um fenômeno de grande impor-

regime de IED (Branstetter e Lardy, 2008). Essas

tância na economia mundial como um todo. Atual-

novas diretrizes levaram a China à um grande cres-

mente o país é uma das principais economias do

cimento liderado marcado por uma alta taxa de

mundo e encontra-se em uma posição econômica

investimento, superávits comerciais e uma grande

de destaque internacional, diferentemente do que

acumulação de reservas cambiais para proteger-se

há 30-40 anos (Fairbank e Goldman, 2006; Cintra e

de desequilíbrios externos.

Pinto, 2017). Em termos de Produto Interno Bruto

No campo geopolítico, ao decorrer dos anos, o

(PIB), o país é segunda maior economia do mundo

arranjo do quadro internacional abriu caminhos

(após ultrapassar o Japão em 2010), cuja colocação

para a China se elevar como um pólo de poder, e

foi alcançada por um modelo de crescimento com

almejar maior participação nos processos decisó-

grandes taxas de investimento em suas indústrias

rios internacionais (Cintra e Martins, 2013; Cintra e

manufatureiras, que por sua vez, eram voltadas

Pinto, 2017). Seguindo a definição de Strange

para a exportação (Medeiros, 2013). Esse modelo

(1986), o poder geopolítico é a capacidade de um

de crescimento e desenvolvimento econômico se-

país exercer suas preferências sobre os outros paí-

gue uma tendência internacionalizante de 30-40

ses, demonstrando uma clara relação de poder en-

anos até agora (Andrade e Cunha, 2010). Após a

tre os mesmos, evidenciando uma hierarquia, onde

série de reformas iniciada em 1978, houve uma

alguns países conseguem impor suas preferências

transição lenta e gradual de uma economia planeja-

sobre os demais. Sendo assim, a China conseguiu

da e fechada para uma economia de mercado glo-

impor suas preferências sobre os demais países

balizada (Medeiros, 2013).

conforme se desenvolve, mas é preciso lembrar que

Após a segunda metade da década de 1990, es-

a ascensão chinesa moderna ocorreu em um ambi-

pecificamente em 1997, o 15º Congresso do Partido

ente institucionalizado pela ordem internacional da

Comunista Chinês criou bases institucionais e le-

hegemonia norte-americana (Beeson e Li, 2015).

gais para o que vinha ser uma transição completa

Entre as ações geopolíticas recentes da China, des-

para uma economia de mercado (Li, 2015). Alguns

taque para: 1) Sua participação ativa no G-20, que

pontos focais de mudanças foram sancionados, co-

inclui outros países em desenvolvimento, como os

mo por exemplo, reformas nos direitos de proprie-

integrantes do BRICS; 2) Em instituições multilate22

rais convencionais, como o Fundo Monetário Inter-

cenário macroeconômico chinês recente é apre-

nacional (FMI) e os Banco Mundial; 3) Do ponto de

sentado brevemente, e depois os objetivos e es-

vista militar, o país aumentou seus gastos bélicos e

tratégias de internacionalização do RMB são

adentrou em cooperações militares; e 4) Financia-

apresentados, bem como informações acerca

mento e promoção de fóruns internacionais que

dos usos internacionais da moeda.

incluem países em desenvolvimento na Ásia, Áfri-

Cenário Macroeconômico Chinês

ca e América Latina.

A análise das séries macroeconômicas da

É importante lembrar que o cenário futuro de

China mostra uma trajetória incomum se com-

declínio dos EUA e o renascimento da China po-

parado aos demais países. Sua economia é mui-

dem apresentar oportunidades, mas a possibilida-

to aberta para o comércio internacional e para

de, muito menos a inevitabilidade, de algum tipo

Investimentos Estrangeiros Diretos (IEDs), mas

de "transição hegemônica" permanece remota

os fluxos de portfólio transfronteiriços são alta-

(Beeson e Li, 2015; Cintra e Pinto, 2017). Segundo

mente regulados. Conforme mostrado na próxi-

Cintra e Pinto (2017), os objetivos da China cami-

ma sessão, o RMB hoje é conversível em sua

nham para o país tornar-se moderno, rico e pode-

maioria para transações comerciais e muito li-

roso, e a trajetória para este objetivo ainda está em

mitado para transações financeiras. Segundo

construção.

Gourinchas e Rey (2013), a China é nesse sentido semelhante às outras grandes economias

O modelo de desenvolvimento chinês adotado

emergentes.

após a segunda metade da década de 1990, ba-

Os estudos de Song, Storesletten e Zilibotti

seado em uma inserção internacional mais in-

(2011) e Song, Storesletten e Zilibotti (2014)

tensificada criou as condições econômicas

mostram as características principais da recente

(potencial de crescimento e incorporação tecno-

experiência de crescimento da China, e argu-

lógica) e políticas (potencial de ampliação de

mentam que estrutura de mercado do país re-

poder em processos decisórios internacionais).

flete fricções financeiras e imperfeições entre

Este contexto possibilitou a China almejar e im-

empresas públicas e privadas. As empresas pú-

plementar medidas para estabelecer o RMB co-

blicas têm acesso fácil ao crédito e são mais im-

mo moeda internacional no Sistema Monetário

produtivas, ao contrário das empresas priva-

Internacional (SMI) (Cintra e Martins, 2013; Ei-

das, que são mais produtivas e precisam ter

chengreen e Kawai, 2015; Prasad, 2016).

taxas de poupança maiores para sobreviver.

Assim, o trabalho tem caráter descritivo,

Na Figura 1 abaixo, disponibilizamos um

com o objetivo é mostrar quais os avanços (e

quadro com séries macroeconômicas chinesas.

não avanços) foram alcançados com as políticas

Segundo o National Bureau of Statistics of Chi-

de internacionalização da moeda chinesa. O

na (NBS), entre 1998 e 2015, o Produto Interno

trabalho lança mão de uma revisão bibliográfi-

Bruto (PIB) apresentou uma taxa de crescimen-

ca sobre o tema. A disposição do artigo contém

to acumulada de 764% (Figura 1a). Durante o

essa introdução contextual, na sessão seguinte
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período, as taxas de crescimento apresentaram va-

moeda ter suas funções reconhecidas além das fron-

lor acima de 2 dígitos na maioria dos anos, exceto

teiras do território sujeito à autoridade de seu esta-

durante a Crise Asiática (1998-1999), a Crise Mun-

do emissor” (Reiss, 2015). Essas funções da moeda

dial (2008), e em 2014 e 2015. Conforme dados da

são os papéis que ela assume na economia, e por

State Administration of Foreign Exchange (SAFE),

consenso e/ou convenção na teoria econômica fo-

o país também possui o maior estoque de reservas

ram adotadas três funções: meio de troca, unidade

cambiais do Mundo, que alcançou cerca de US$3,9

de conta, e reserva de valor. E por política de inter-

trilhões em 2014, ou 38,5% do PIB (Figura 1b). Os

nacionalização da moeda (que é o objeto de estudo

dados do NBS mostram que a acumulação de re-

desse artigo), entende-se “a ação pública empreen-

servas cambiais foi impulsionada por excedentes

dida para alterar favoravelmente as percepções das

comerciais, tal que entre 2003 e 2007 houve um sal-

funções da moeda nacional por agentes não resi-

to na participação das exportações e importações

dentes” (Reiss, 2015).

no PIB chinês, da ordem de 25%-35% (Figura 1c). O
NBS também revela outra dimensão do crescimento chinês, é a participação da formação bruta de
capital fixo (FBKF) e o do consumo das famílias no
PIB. A FBKF manteve-se entre 30%-45% do PIB durante quase 2 décadas e o consumo das famílias
caiu entre 2000 e 2010, de 46,9% para 35,4%, que
passa a subir em seguida, chegando a 38,6% em
2015 (Figura 1d).
Fonte: National Bureau of Statistics of China (NBS) e State Adminis-

Cohen (1971) desenvolveu um framework sobre os
usos das moedas internacionais, que foi desenvolvido com base em seu estudo sobre o papel da libra e
do dólar no cenário internacional. Este quadro analítico tornou-se seminal e serviu de base para outros
estudos econômicos sobre moedas internacionais e
seus processos de internacionalização (Krugman,
1991; Chinn e Frankel, 2007). Além das três funções
básicas da moeda mostradas anteriormente, os fins
da moeda internacional através do uso de agentes
públicos e privados. E o quadro é complementado
por De Conti, Prates e Plihon (2013) que demonstra
a estrutura hierarquizada do SMI, em função da capacidade ou incapacidade de exercer suas funções
em âmbito internacional, e do domínio geográfico
das mesmas.
Tabela 1 - Usos da Moeda Internacional
Função da Moeda

tration of Foreign Exchange (SAFE). Elaborado pelo autor.
Unidade de Conta

Internacionalização do RMB – Objetivos e o Esta-

Meio de Troca (ou
Pagamento)

do Atual

Reserva de Valor

O que se entende por uma moeda internacional

Fins Privados
Moeda utilizada na faturação
(invoicing) em relações
comerciais e transações
financeiras
Moeda veículo no mercado de
câmbio
Moeda em que depósitos,
empréstimos e títulos são
denominados

Fins Públicos
Moeda utilizada na definição
de paridades
Moeda de intervenção nos
mercados de câmbio
Moeda na qual as reservas
são detidas

Fonte: Cohen (1971), Krugman (1991), Chinn e

e processos de internacionalização de moedas ?

Frankel, 2007. Elaborado pelo autor.

Primeiro, define-se internacionalidade da moeda

Essa conceituação é muito útil para operacionali-

como “a propriedade multidimensional de uma
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zar a análise do processo de internacionalização do

reduzir a necessidade do Banco Popular da China

RMB. Pois Eichengreen (2015) afirma que o sucesso

(PBoC) para acumular reservas cambiais; 3) Facili-

da internacionalização do RMB caminha no sentido

tar as operações internacionais das empresas chine-

de reforçar a sua atratividade como meio de troca,

sas, como o investimento direto ou a obtenção de

unidade de conta e reserva de valor.

recursos nos mercados financeiros internacionais; 4)
Estimular o desenvolvimento de ambos os merca-

Cintra e Martins (2013) demonstram que a Chi-

dos financeiros RMB onshore e offshore; e 5) Impulsar

na planeja ampliar seu raio de manobra no plano

reformas estruturais domésticas usando a internaci-

monetário e financeiro internacional. Para atingir

onalização de RMB como um catalisador ou um

esses objetivos, a estratégia chinesa é baseada em

dispositivo de compromisso.

políticas graduais para promover a utilização da
moeda para o comércio e em mercados offshore de

A Tabela 2 identifica as estratégias de internacio-

RMB. As medidas para a internacionalização estão

nalização identificadas inicialmente por Bowles e

sob o Estado e não de agentes privados ou do mer-

Wang (2013), e depois atualizadas neste artigo. As

cado, e o processo parece se dar mais por critérios

estratégias se relacionam com a taxonomia propos-

de oferta, do que de demanda (Pose, 2016).

ta por Cohen (1971).
Tabela 3 –Internacionalização do RMB conforme-

Complementando com a visão de Eichengreen

Funções da Moeda

(2011): “se o RMB fosse utilizado de maneira mais
ampla nas transações internacionais, a China não

Função da Moeda

precisaria manter reservas em moeda estrangeira
para ajustar seu balanço de pagamentos ou para
ajudar as empresas nacionais a liquidar suas tran-

Fins Privados

Denominação de
Operações de
Comércio
Exterior em
RMB;

Unidade de Conta

Liquidação de IED
em RMB;
Trading de RMB
em mercados de
câmbio;

sações internacionais. Bastaria aumentar ou diminuir as emissões da própria moeda nacional, na

Meio de Troca (ou Pagamento)

medida das necessidades, como os Estados Unidos,
passando a desfrutar de todas as vantagens de um
país emissor de moeda-reserva internacional”.
Reserva de Valor

Existem cinco motivos principais sobre o motivo
pelo qual o governo chinês começou a promover o
RMB desde 2009, segundo Zhang e Zhang (2017):

Melhoria na
Infraestrtura de
Pagamentos
Internacionais;
Depósitos em
RMB;

Fins Públicos

Âncora cambial nas
paridades cambiais de moedas
nacionais do
Leste Asiático;

Acordos de Swaps
Cambiais Bilaterais;

Títulos offshore em
RMB (“Dim
Sum Bonds”);

Participações em
Reservas Cambiais;

Abertura das
Contas de
Capital: Fluxos
de Saída e
Entrada;

Inclusão na Cesta
do DES;

Fonte: Cohen (1971), Bowles e Wang (2013). Atuali-

1) Para elevar o status internacional do RMB de

zados pelo autor.

modo a igualar o status global do RMB com o sta-

Denominação de Operações de Comércio Exteri-

tus global da economia chinesa. 2) Reduzir a de-

or em RMB: O aumento da denominação e liquida-

pendência do dólar americano (USD) no comércio

ção em operações de comércio transfronteiriço

e investimento transfronteiriço, o que não só pode-

(“cross-border trade settlement”) é um dos caminhos

ria reduzir os riscos cambiais e os custos cambiais

pelo qual as autoridades chinesas pretendem inter-

assumidos pelas empresas chinesas, como também

nacionalizar o RMB. A China é uma das líderes em
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volume no comércio internacional, porém grande

tão os benefícios mútuos, tais como melhores preços

parte dele é liquidado em outras moedas internaci-

para os compradores não residentes, mais segurança

onais (principalmente em dólar). Após a Crise de

contra o risco cambial para entidades chinesas, e um

2008, moedas chave como o dólar e o euro foram

gerenciamento de fluxo de caixa mais eficiente e me-

impactadas, e isso gerou uma certa volatilidade no

nores custos de transação para ambos os lados

período, o que forçou grandes empresas a encon-

(Prasad, 2016).

trar uma terceira moeda para liquidar suas operações. Em meados de 2008, a China já realizava importações e exportações denominadas em RMB
com alguns países da ASEAN, e também com as
regiões administrativas de Hong Kong e Macau.
Em 2009, foi realizado o anúncio oficial do regulamento sobre o Projeto Piloto. Inaugurado inicialmente em Shangai e 4 cidades em Guangdong
(Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai e Dongguan), bem
como Hong Kong, Macau e os países da ASEAN
(Prasad, 2016).

Liquidação de IED em RMB: Após 2011, os pagamentos de investimento estrangeiro direto (IED),
tanto os fluxos de entrada e saída foram permitidos
em RMB. A moeda chinesa está avançando rapidamente para liquidar pagamentos de investimento
direto em ambas as direções. Cerca de 30% das transações de entrada de IED foram liquidadas em RMB
em 2014, se comparadas aos 13% em 2012 (FMI,
2015). E refletindo a crescente disponibilidade de
contrapartes não-residentes para aceitar a moeda
chinesa na liquidação, perto de 16% das saídas de

A essência do programa-piloto foi permitir que

IED da China foram liquidadas em RMB em 2014,

as empresas de comércio exterior das regiões sele-

comparados aos 4% em 2012 (FMI, 2015). Em 2015, a

cionadas possam compensar suas operações em

parcela de operações liquidadas em RMB tanto de

RMB. As empresas exportadoras devem solicitar ao

entrada e saída de IEDs aumentou 65,2% e 228,1%

PBoC e às autoridades locais ou provinciais a pos-

respectivamente, se forem comparadas em relação

sibilidade de transformarem-se em empresas-

ao ano anterior (Nabar e Tovar, 2017).

piloto, permitindo compensar suas operações através de um banco, registrando suas informações no
PBoC. Em junho de 2010 houve um salto nas operações, pois os bancos comerciais passaram a provisionar mais produtos relacionados à liquidação
na moeda, não só por conta dos benefícios fiscais
oferecidos. Com esse cenário, o programa é ampliado para mais províncias até que em meados de
2011 o programa se tornou válido para todo o país.
Em 2014, cerca de 20% do comércio de bens da
China foi liquidado em RMB. Em 2015, a parcela de
liquidação de RMB do comércio de bens da China
aumentou quase 10,5% em relação ao ano anterior.
Entre os fatores citados para o rápido aumento es-

Depósitos Offshore em RMB: Os bancos licenciados de Hong Kong começaram a aceitar depósitos
em RMB em fevereiro de 2004, inicialmente principalmente para apoiar o turismo no continente e as
remessas. O ritmo de acumulação acelerou após
2009, com o crescimento de depósitos corporativos.
E assim, bancos em locais como Taiwan, Macau e
Singapura passam a ser autorizados a aceitar depósitos na moeda chinesa (Nabar e Tovar, 2017; Prasad, 2016). Em 2010, se contabilizava aproximadamente ¥100 bilhões. E em 2014, os depósitos offshore
subiram para ¥2,3 trilhões, enquanto o RMB apreciou de encontro às moedas principais durante este
período. O volume de depósitos na moeda chinesa
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no exterior, desde então, caiu para cerca de ¥1.3

forma de reservas cambiais. Um mês depois, a pro-

trilhão em meados de 2016 (Nabar e Tovar, 2017;

víncia canadense da Colúmbia Britânica emitiu seu

Prasad, 2016).

segundo título em RMB, por ¥3 bilhões (Nabar e

Títulos Offshore em RMB (“Dim Sum Bonds”):

Tovar, 2017).

Fornecer aos investidores estrangeiros um ambien-

Participações em Reservas Cambiais: Dados es-

te profundo e líquido de ativos de alta qualidade

cassos sobre as detenções em bancos centrais de ati-

denominados na moeda chinesa é crucial para o

vos denominados em RMB impedem um julgamen-

objetivo da China de impulsionar o uso internacio-

to definitivo de quão difundida é a prática, salvo

nal de sua moeda. A emissão de títulos offshore em

tentativas de estimar esses dados, como no artigo

RMB (conhecidos por títulos "dim sum" por traders

de Liao e McDowell (2015). A partir de abril de

do mercado financeiro) foi inicialmente restrita à

2016, o PBoC se pronunciou oficialmente e estimou

política continental e aos bancos comerciais, come-

que o total de títulos offshore, ações, depósitos e

çando com o China Development Bank (CDB) em

outros ativos denominados na moeda chinesa por

julho de 2007 no mercado financeiro de Hong

bancos centrais e autoridades monetárias estrangei-

Kong (Fung; Tzau; Yau, 2013). A própria emissão

ras totalizou ¥666,7 bilhões (um pouco mais de US$

de títulos soberanos da China em Hong Kong é um

100 bilhões).

importante impulso do mercado desde o primeiro
leilão ocorrido em setembro de 2009, e ainda impulsionado pela percepção dos investidores estrangeiros sobre o RMB como uma aposta segura para

Trading de RMB em Mercados de Câmbio: O
Bank of International Settlements (BIS) realiza trienalmente uma pesquisa chamada “Central Bank Survey on Foreign Exchange and Derivatives Market Acti-

subir de valor ou pelo menos manter-se estável.

vity” que mostra a participação das moedas nos

Dentre as empresas que realizaram emissões des-

mercados de câmbio e derivativos no mundo. Se-

ses títulos em fundos em RMB no mercado offsho-

gundo a pesquisa de 2016, a participação do RMB

re, existem grandes empresas estrangeiras, como

no faturamento global no turnover dos mercados de

McDonald's, Volkswagen e Caterpillar. A emissão

câmbio nos últimos anos aumentou rapidamente de

já se espalhou para centros fora da Ásia, como na

uma base baixa (BIS, 2016). Esses desenvolvimentos

City of London em Londres, onde o HSBC emitiu o

já eram evidentes na pesquisa de 2013, que mostrou

primeiro título na moeda chinesa em abril de 2012

um aumento considerável da participação do RMB

(Fung; Ko; Yau, 2014; Fung; Tzau; Yau, 2013). As

nos volumes de negociação desde 2010, subindo

agências e os governos estrangeiros também explo-

para 1,1% do volume de negócios global (volume de

ram fundos offshore em RMB. Em setembro de 2014,

negócios médio diário de US$ 120 bilhões) e 0,8%

a International Finance Corporation (IFC) emitiu o

do spot global (volume diário de US$34 bilhões) (BIS,

que era então o maior título de RMB listado em

2013). Em 2016, essas ações haviam aumentado para

Londres, no valor de ¥1 bilhão. Em outubro de

2,0% no volume de negócios global e no spot global

2014, o Reino Unido emitiu seu primeiro título so-

(US$ 202 e US$ 68 bilhões, respectivamente). Este

berano denominado em RMB (no valor de ¥3 bi-

montante coloca o volume de negócios global do

lhões) e indicou que o produto seria mantido na
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RMB atrás de algumas das moedas-chave de reser-

primeiras horas do mercado europeu. O perfil do

va do mundo (isto é, o dólar dos EUA, o euro, o

turnover de CNH é semelhante ao do franco suíço

iene japonês, a libra esterlina, o dólar australiano, o

em relação ao dólar dos EUA. O volume de negó-

dólar canadense e o franco suíço). Um estudo do

cios nos principais pares de moedas tende a perma-

FMI usando dados da plataforma eletrônica de pa-

necer maior durante as horas fora do horário de pi-

gamentos online chamada SWIFT, com base nas

co, mesmo com o volume de negócios nesses pares

mensagens interbancárias usadas para confirmar as

de moedas caindo substancialmente desde o final

transações de câmbio mostrou que o volume total

das horas de negociação na América do Norte até

de RMB transacionado aumentou 108% do primei-

que as negociações asiáticas subam.

ro trimestre de 2013 para o segundo trimestre de

Abertura das Contas de Capital: Fluxos de Saída e

2015 (FMI, 2015). A atividade de mercado de câm-

Entrada: Os canais de saída são: 1) Investidores Ins-

bio por região mostra que o comércio de RMB é o

titucionais Domésticos Qualificados (“Qualified Do-

mais comum na Ásia, e constitui uma parte peque-

mestic Institutional Investors” ou QDIIs); e 2) Investi-

na, mas crescente na Europa, e é ainda é pequena

dores Individuais Domésticos Qualificados

na América do Norte.

(“Qualified Domestic Individual Investors” ou QDII2).

Nabar e Tovar (2017) realizaram uma pesquisa

E os canais de entrada são: 1) Investidor Institucio-

com dados da Electronic Broking Services (EBS)

nal Estrangeiro Qualificado (“Qualified Foreign Insti-

sobre o volume de negócios em moeda estrangeira

tutional Investor” ou QFIIs); e 2) Investidor Instituci-

por centro de negociação, e agregados por tipos de

onal Estrangeiro Qualificado em RMB (“RMB Quali-

negócios e em três fusos horários amplos (Ásia,

fied Foreign Institutional Investor” ou RQFIIs). As au-

Europa e Américas) trazem indicativas sobre a li-

toridades têm diminuído ou retirado as restrições

quidez global, e concluem mostrando como o RMB

nas contas de capital do país. As transações realiza-

é uma das moedas mais negociadas na Ásia. A pes-

das nas contas de capital são marcadas por elemen-

quisa trienal do BIS de 2016 também confirma esse

tos como restrições, pré-aprovações e quotas. No

fato, mostrando que a China continental, Hong

entanto, segundo Prasad (2016) existe uma agenda

Kong e Cingapura representam quase três quartos

mais ampla de reforma financeira, em que as autori-

do volume de negócios global do RMB. O comércio

dades vêm relaxando gradualmente as restrições,

de RMB também aumentou rapidamente em Lon-

ampliando os canais de acesso e aumentando as co-

dres, beirando US$ 40 bilhões por dia (15% do total

tas para os fluxos bidirecionais (entrada e saída de

de negociação offshore). E a negociação na América

capitais). Entre as principais medidas adotadas so-

do Norte continua a ser muito pequena, e em ou-

bre os canais bidirecionais para a abertura gradual

tros mercados como a Coreia do Sul, houve um
crescimento substancial de negociações. Esse padrão de negociação é retratado por Nabar e Tovar
(2017), que mostra como o mercado de trading
offshore de RMB, chamado de CNH, se aquece durante o fuso horário asiático, que se sobrepõe às
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das contas de capital, destacam-se: barreiras re-

Acordos de Swaps Cambiais Bilaterais: Desde

gulatórias menores; acesso mais fácil aos mercados

2008, o PBoC assinou linhas de swap bilaterais com

para instituições oficiais e investidores privados de

32 bancos centrais estrangeiros, totalizando mais

longo prazo; e canais para Repatriamento de Fun-

de ¥3 trilhões (conforme a Tabela 3). O PBoC obser-

dos RMB.

va que os propósitos de cada acordo bilateral de
swap de moeda incluem a promoção do comércio

Melhoria na Infra-Estrutura de Pagamentos In-

bilateral e investimento direto para o desenvolvi-

ternacionais: Os pagamentos transfronteiriços (ou

mento econômico de ambos países, apoiando a es-

cross-border payments) foram alvos de políticas de

tabilidade do mercado financeiro nacional e outros

melhorias. Desde 2003, o PBoC designou cerca de

propósitos acordados por ambas as partes. Embora

20 bancos de compensação (ou clearing banks), que

o propósito da intervenção cambial não seja expli-

são ramos e filiais de bancos chineses, com o objeti-

citamente incluído, uma contraparte pode conver-

vo de promover serviços de liquidação em RMB.

ter o RMB em outras moedas no mercado offshore

De 2003 até ao final de 2012, existiam apenas dois

e usar os fundos para os fins que julgar apropria-

bancos de compensação offshore, localizados nas

dos. Os contratos de swaps ão efetivos por um perí-

regiões administrativas de Hong Kong e Macau.

odo de três anos a partir da data de vigência do

Atualmente grandes cidades e centros financeiros

contrato e o período de saque/uso é de até 12 me-

internacionais em todo o mundo, incluindo centros

ses (Nabar e Tovar, 2017). As linhas de swap bilate-

como Londres, e mais recentemente Nova York

rais fornecem RMB aos bancos dos países com

(Nabar e Tovar 2017; Prasad, 2016). Estes bancos de

quem a China negociou, o que facilita o financia-

compensação têm acesso à liquidez da moeda chi-

mento do comércio. Os swaps também oferecem a

nesa, por meio do PBoC ou através de suas sedes

liquidez necessária para conduzir a transação de

na China. Além disso, eles têm acesso ao mercado

produtos denominados em RMB com outros paí-

interbancário on-line de empréstimos e obrigações

ses, e assim reduzir aos poucos a denominação em

e ao mercado de câmbio. Dessa forma, fornecem

dólar dessas operações. Os swaps também ofere-

liquidez aos mercados offshore, permitindo ao

cem uma facilidade de liquidez de back stop para

PBoC monitorar os fluxos de RMB (Nabar e Tovar

negociação em RMB offshore, o que garante a esta-

2017; Prasad, 2016).

bilidade dos mercados offshore de RMB (Zhitao;

E no final de 2015, foi lançado um novo sistema

Wenjie; Cheung, 2016).

de pagamentos interbancários transfronteiriços em

A literatura empírica tenta descobrir os determi-

RMB, o chamado “Cross-Border Interbank Payment

nantes que levam a China realizar suas propostas

System” ou CIPS. Este veículo proporciona uma

de acordos de swaps. Entre os determinantes

plataforma simplificada para a compensação e li-

econômicos, há evidência empírica apontando uma

quidação de pagamentos transfronteiriços de RMB

grande significância estatística para fatores como o

e, eventualmente, também oferece acesso a partici-

comércio exterior, o tamanho do PIB, e também

pantes offshore e, assim, apoiará uma utilização

fatores gravitacionais como a distância entre os

internacional mais alargada da moeda (Nabar e

bancos centrais, e fatores com IEDs e o regime ma-

Tovar 2017; Prasad, 2016).
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croeconômico (risco soberano, defaults e se o país é

Inclusão do RMB na Cesta dos Direitos Especiais

periférico ou avançado) possuem baixa significân-

de Saque (DES): Os Direitos Especiais de Saque

cia estatística (Garcia-Herrero e Xia, 2015; Zhitao;

(DES) são um ativo de reserva criado em 1969 e

Wenjie; Cheung, 2016). Já um estudo realizado por

definido de acordo com o Estatuto do FMI. Não é

Liao e McDowell (2015) mostra que os países cada

uma moeda, mas uma reivindicação potencial so-

vez mais dependentes da China como um parceiro

bre as participações de moedas livremente utilizá-

comercial ou de IEDs e aqueles países com acordos

veis de participantes no Departamento DES

preferenciais existentes são mais suscetíveis de as-

(atualmente todos os membros do FMI). Os DES

sinar os acordos bilaterais de swap com o PBoC. Os

são atribuídos pelo FMI a estes participantes de

autores afirmam que os países que assinam os

acordo com as suas quotas. As alocações não são

acordos como uma espécie de complemento das

direcionadas com base em necessidade ou qual-

parcerias de comércio e investimento, com objeti-

quer outra consideração, mas visam complementar

vos de reduzir quaisquer barreiras, como riscos de

os ativos de reserva existentes. Essas características

liquidez e taxa de câmbio.

implicam que ela não é uma obrigação direta de
uma única economia nem acumulada através de

Tabela 4 – Acordos de Swaps Cambiais Bilaterais realizados com o PBoC

um excedente da balança de pagamentos.
País

Tamanho (Em Bi ¥)

Data de Início

Duração

Total (32)

3,139

Ásia (13)

1,678

Uzbequistão

0,7

abr/11

3 anos

Paquistão

10

dez/11

3 anos

Singapura

300

mar/13

3 anos

Indonésia

100

out/13

3 anos

Nova Zelândia

25

abr/14

3 anos

Mongólia

15

ago/14

3 anos

Sri Lanka

10

set/14

3 anos

Coreia do Sul

360

out/14

3 anos

Hong Kong

400

nov/14

3 anos

Cazaquistão

7

dez/14

3 anos

Tailândia

70

dez/14

3 anos

Na Tabela 4 constam as mudanças nos critérios

Malásia

180

abr/15

3 anos

Austrália

200

abr/15

3 anos

Outros (19)

1,482

Emirados Árabes Unidos

35

jan/12

3 anos

Turquia

10

fev/12

3 anos

Brasil

190

mar/13

3 anos

Reino Unido

200

jun/13

3 anos

Inslândia

3,5

set/13

3 anos

Albânia

2

set/13

3 anos

Hungria

10

set/13

3 anos

Banco Central Europeu

350

out/13

3 anos

Argentina

70

jul/14

3 anos

Suiça

150

jul/14

3 anos

Rússia

150

out/14

3 anos

Qatar

35

nov/14

3 anos

Canadá

200

nov/14

3 anos

Suriname

1

mar/15

3 anos

Armênia

1

mar/15

3 anos

África do Sul

30

abr/15

3 anos

Bielorrúsia

7

mai/15

3 anos

Ucrânia

15

mai/15

3 anos

Chile

22

mai/15

3 anos

de inclusão das moedas na cesta do DES. O FMI
decide inclui critérios financeiros como transações,
responsabilidades bancárias e títulos em circulação
e diminui o peso das reservas cambiais. Em Novembro de 2015, foi concluído pelos integrantes do
Conselho Executivo do FMI que o RMB atendia os
critérios necessários para integrar a cesta de moeda
do DES, a ser incluído com um peso de 10,92% ficando na frente do yen e da libra, e apenas atrás do
dólar e do euro. E em Outubro de 2016 esse fato foi
concretizado com o novo anúncio do Conselho. E
assim, o RMB junta-se ao grupo de moedas composto pelo dólar norte-americano, o euro, o yen
japonês e a libra esterlina.

Fonte: People’s Bank of China (PBoC) Elaborado pelo autor
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Tabela 5 - Mudanças na Composição da Cesta do DES
Cesta Direitos Especiais de Saque
Fatores Determinantes

Padrão de 2010
Exportações: 2/3
Reservas Cambias: 1/3

políticas liberalizantes sobre as contas de capital.

Padrão de 2015

Essas restrições podem limitar sua função reserva

Exportações:
50%

de valor para os agentes públicos, ou seja, como

Reservas Cambiais: 16,7%

moeda de reserva internacional dos bancos cen-

Transações:
16,7%

Dólar
Euro

41,9
37,4

Renminbi

trais dos demais países. O aumento nos graus de

Responsibilidade
em Bancos
Internacionais e
Títulos Internacionais em Circulação: 16,7%
41,73
30,93

conversibilidade do RMB será atingido na medida
em que se compatibilizar com o novo modelo de
crescimento que suas autoridades estão tentando

10,92

Yen

9,4

8,33

Libra

11,3

8,09

implementar. Porém essa trajetória oferece riscos,
pois a China apresenta as vulnerabilidades de

Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI). Disponível em: (https://
www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15543.htm). Elaborado pelo autor

uma economia periférica, o que resulta em dese-

Considerações Finais

quilíbrios semelhantes aos que ocorreram durante

A China atualmente encontra-se em uma posi-

os anos 1980 e 1990 decorrentes de uma forte libe-

ção de destaque internacional, que foi adquirida

ralização financeira.

após uma série de eventos econômicos e políticos

O padrão “dólar flexível” ainda tende a durar,

particulares. O conjunto de fatores criou um acú-

pois o país fornece um mercado financeiro pro-

mulo de capacidades econômicas (potencial de

fundo, longo e líquido que é totalmente assimétri-

crescimento e incorporação tecnológica) e políticas

co aos demais, onde sua moeda é o “safe heaven”.

(potencial de ampliação de poder em processos

E assim, a monografia chega a conclusão de que

decisórios internacionais) como: uma das maiores

por enquanto, apesar dos avanços no curto prazo,

taxas de crescimento do PIB do planeta; maior pólo

a moeda chinesa permanece escassa para os agen-

industrial do planeta; liderança do comércio inter-

tes externos, e é extremamente inconversível. No

nacional; maiores reservas cambiais; aumento do

longo prazo o sucesso na região asiática pode tor-

reconhecimento internacional de Beijing; maior

nar-se realidade. No futuro novas evidências em-

participação chinesa em fóruns internacionais;

píricas e a consolidação de fatos políticos no SMI

criação de fóruns internacionais sob a própria lide-

poderão confirmar está realidade, ou não.

rança. E sendo assim, esses fatores motivaram suas
autoridades à perseguir um maior uso internacio-
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autores brasileiros e internacionais. O termo de

Resumo
O presente trabalho tem como objetivo abor-

“consumo conspícuo”, que é largamente utiliza-

dar as ideias de Veblen, em sua obra “Teoria da

do pelo autor, aparece pela primeira vez em eu

Classe Ociosa”, e aplicar sua teoria de consumo

livro “A Teoria da Classe Ociosa”, em 1899. O

conspícuo para explicar o aumento no consumo

conceito de divisão de classes é bem forte no tra-

de carros de luxo no período de 2010 a 2015, no

balho de Veblen, e a classe mais alta da socieda-

Brasil. Para tanto, analisou-se o conceito de con-

de, apesar de possuir os meios de produção, não

sumo conspícuo e propôs-se uma hipótese para

seria uma classe com função industrial.

explicar a alta expressiva desse tipo de mercado

Veblen mostra como a grande massa traba-

de luxo no país. Pesquisas como essa podem aju-

lhadora e industrial, que não pertence à classe

dar a entender este tipo de consumo, ainda ex-

ociosa, sofre em suas estima por não atingir o

clusivo de uma pequena parte da população, e o

padrão de riqueza convencional – dado que, ar-

porquê tem sido registrado de forma mais ex-

gumenta o autor, a propriedade torna-se a base

pressiva ao longo do período de 2010 a 2015

da estima social. Os indivíduos estão, inicial-

Introdução

mente, em um padrão de propriedade similar
aos demais, porém, para a autossatisfação, seria

Nas últimas décadas, podemos perceber um

imprescindível possuir sempre algo a mais. Al-

considerável aumento do consumo de carros no

cançar um novo padrão seria, portanto, bem

Brasil, principalmente se destacarmos o mercado

mais interessante do que permanecer no padrão

dos carros de luxo, o que se pode verificar nos

anterior.

dados da FENABRAVE (Federação Nacional de
Distribuição de Veículos Automotores). Assim,

Tem-se, daí, o interesse em aprofundar os

entre os anos de 2010 a 2015 houve um expressi-

conhecimentos acerca de tais temas; buscando

vo crescimento desse setor de carros de luxo,

informações em fontes originais, e questionando

enquanto o de automóveis, em geral, entrava em

o que diz Veblen sobre o consumo conspícuo e

crise de vendas.

sobre como o consumo conspícuo teria relação
com o que aconteceu de 2010 a 2015, com o mer-

Neste contexto, vale ressaltar a relevância da

cado de carros de luxo no Brasil.

obra de Veblen, cuja teoria do consumo conspícuo será usada como referencial, e vem sendo

O presente trabalho tem por objetivo apre-

muito discutida em estudos que façam referên-

ender as ideias de Veblen e pensar na sua aplica-

cia ao consumos de bens. A obra de Veblen tem

bilidade sobre o consumo de carros de luxo no

sido usada como referencial para diversos outros

período 2010 a 2015.
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A estrutura deste artigo reflete o conceito

ócio de tais pessoas representam
um investimento que faz o senhor
ou o patrono com a finalidade de
aumentar
sua
reputação.
(VEBLEN, p.38-39, 1988).

de position short-paper (Nobre, 2015).Assim, em
princípio, será feira uma análise da obra de
Veblen, enfatizando seus aspectos mais relevantes, e, em seguida, será abordada a atualidade e

Para o que se pretende, torna-se necessário

aplicabilidade do pensamento do autor para um

aprofundar o entendimento de consumo conspí-

estudo da realidade brasileira.

cuo no contexto da classe média. Segundo

Neste trabalho foi usado o livro “Teoria da

Veblen (1988), o chefe de família da classe média

Classe ociosa” de Thorstein Veblen, no sentido

é forçado economicamente a ganhar a vida nas

de aprofundar as principais referências do texto,

ocupações industriais, tendo como fato derivado

além disso, foram utilizados alguns artigos de
outros

autores,

dados

da

o ócio e o consumo da esposa e de seus depen-

FENABRAVE

dentes, onde a destruição de sua respeitabilida-

(Federação Nacional da Distribuição de Veículos

de não é tolerada. A parcela de maior reputação

automotores) e do IBGE (Instituto Brasileiro de

dos acessórios domésticos, por exemplo, apre-

Geografia e Economia) para sustentar algumas

senta o caráter de artigos de consumo conspícuo

ideias apresentadas.

e, por outro lado, serve como aparato para pôr

O método seguiu o que foi apresentado na

em relevo o ócio vicário da dona de casa. O con-

disciplina de Práticas em ciências e humanida-

sumo vicário posto em prática pela classe média

des no conceito de position short paper (psp), se-

(e inferiores) não pode ser, contudo, explicado

guindo a estrutura básica de identificação, intro-

como uma expressão da classe ociosa, uma vez

dução, metodologia, revisão bibliográfica, análi-

que esse nível pecuniário não lhe pertence.

se, síntese, conclusão e referências.

Sendo assim, tem-se como fim desse processo que:
O resultado é os membros de cada camada aceitarem como ideal
de decência o esquema e vida em
voga a camada mais alta logo acima dela, ou dirigem suas energias
a fim de viverem segundo aquele
ideal. (...) A base sobre a qual a
boa reputação em qualquer comunidade industrial altamente
organizada finalmente repousa é
a força pecuniária; e os meios de
demonstrar força pecuniária, e,
mercê disso, obter ou conservar o
bom nome, são o ócio conspícuo e
um consumo conspícuo de bens.
(VEBLEN, p.41, 1988).

Consumo Conspícuo
O termo consumo conspícuo, de Veblen, é
fundamental para este trabalho, fazendo-se, assim, necessário defini-lo. Segundo o autor,
Para o homem ocioso, o consumo
conspícuo de bens valiosos é um
instrumento de respeitabilidade.
À medida que acumula riqueza,
ele é incapaz, sozinho, de demonstrar a própria opulência dessa forma. Recorre por isso ao auxílio de amigos e rivais, dandolhes presentes valiosos e convidado-os para festas e divertimentos
dispendiosos. (...) O consumo e o
35

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com dados da FENABRAVE, 2015 .

Consumo de automóveis
O consumo de automóveis e comerciais leves

Segundo dados do IBGE, dos PNAD(2013) e PNAD

no Brasil, segundo a FENABRAVE (2015), teve

(2015), o número de pessoas com mais de 15 anos

queda de 2.857.839 emplacamentos absolutos em

de idade (por grandes regiões segundo as classes

2011, atingindo 2.122.669 em 2015. Isso representa

de rendimento mensal) teve um aumento nas faixas

uma diminuição de 25,6%. de um ano para o outro,

de 3 a 5 salários mínimos; enquanto que o número

e ocorreu gradativamente a partir de 2012, confor-

de pessoas na de 5 a 10 salários mínimos seguiu

me pode-se ver no gráfico a seguir:

constante, na faixa de 10 a 20 salários mínimos. Isso
representou um aumento de 6,1% para 6,7%, na
faixa de 3 a 5 salários mínimos (entre 2013 e 2015);
de 4,2% para 4,3%, na de 5 a 10 salários mínimos;
permanecendo constante em 1,5% na faixa de 10 a
20 salários mínimos (para ambos os anos). Conforme tabela:
Aumento da % de pessoas em cada faixa de
salário mínimo

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com dados da FENABRAVE,

3 a 5 SM

2015.

5

Quando se analisam as marcas premium do mesmo

a

2013

2015

6,10%

6,70%

4,20%

4,30%

1,50%

1,50%

10

SM
10 a 20

segmento no Brasil, automóveis e comerciais leves,

SM

segundo a FENABRAVE (2015), há um aumento no
Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base nos dados da PNAD

número absoluto de emplacamentos. Levando em

(2013) e PNAD (2015).

conta as marcas de maiores volumes, sendo elas,
Mercedes-Benz, BMW, Land Rover e Audi, o nú-

Consumo Conspícuo e Carros de Luxo

mero de emplacamentos de tais marcas, em 2010,
era de 25.019 unidades, número que saltou para

Nesta análise encontra-se um estranho contraponto

59.719, em 2015, representando um aumento de

no consumo geral de veículos comparado ao mer-

138%. Pode-se ver a série histórica no gráfico a se-

cado premium, ou seja, de carros de luxo no país. Ao

guir:

mesmo tempo em que a indústria perdeu em número de emplacamentos no período, que segundo
dados da FENABRAVE (2015) foi de 25%, o número de emplacamentos do mercado premium subiu
em 138%. Nota-se que a tendência num mesmo setor, separado em mercado de luxo e mercado comum, são opostas, oposição essa que pode ser vista
de forma melhor no gráfico.
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A teoria do consumo conspícuo, em sua essência, explicaria o que se pretende demonstrar: que
conforme cresce a classe média, há de crescer
igualmente o consumo de carros de luxo, fator normalmente associado às pessoas de maiores rendas.
Então, temos que o aumento de consumo no mercado premium de veículos, tido como um bem de
status social, pode ser apresentado como uma eviFonte: Gráfico elaborado pelo autor com dados da FENABRAVE,

dência empírica deste trabalho..

2015.

Por outro lado, de acordo com dados do

Síntese

PNAD (2013) e do PNAD(2015) há um aumento de
pessoas nas faixas de 3 a 10 salários mínimos. Con-

É notável a aplicabilidade do termo “consumo

tudo, encontra-se uma estagnação na faixa que

conspícuo” e o que propõe este estudo. Como o

compreende a renda de 10 a 20 salários mínimos,

aumento do consumo de marcas premium de veícu-

que é comparativamente a maior. Com isso, pode-

los parece estar ligado ao aumento da população

se notar que o segmento de carros de luxo parece

na classe média, isso se coadunaria com o argu-

ter acompanhado o crescimento dos rendimentos

mento de que as pessoas da classe média buscam

da classe média, compreendida, aqui, no intervalo

por respeitabilidade na sociedade industrial atual.

de 3 a 10 salários mínimos – e não a faixa dos tra-

O consumo conspícuo estaria, portanto, muito

balhadores com maiores rendas, aqui tipificados na

presente na realidade brasileira, sendo o exemplo

faixa de 10 a 20 salários mínimos.

do mercado de carros neste estudo uma evidência

Tais dados são apresentados como indícios do

neste sentido; o que permite propor a seguinte

consumo conspícuo no período estudado, já que,

questão (a ser trabalhada futuramente): seria ape-

segundo Veblen (1988), o consumo conspícuo da

nas o mercado de carros de luxo o beneficiado nes-

classe média é caracterizado pelo fato dela consu-

se período, ou todo o mercado de bens de luxo

mir aquilo que pertence a classe social mais alta,

acompanharia a dinâmica das faixas da classe mé-

logo, acima dela. Portanto, o consumo de carros de

dia medidas pela PNAD? Outras questões acerca

luxo (geralmente caracterizado pelas pessoas de

do próprio consumo brasileiro de veículos de luxo

maiores rendas) acompanhou, na verdade, o cresci-

seriam igualmente viáveis, como por exemplo: se-

mento da classe média no período. Tal indício per-

ria apenas o consumo conspícuo o responsável pe-

mite argumentar que houve consumo conspícuo de

lo aumento expressivo de 138%?

bens de luxo, pois o aumento do número de empla-

Parece que o consumo conspícuo ajuda a ex-

camentos de carros de luxo parece estar atrelado ao

plicar parte do problema, mas há que se considerar

aumento do número de pessoas pertencentes à

outros fatores, eventualmente determinando quais

classe média.

outras variáveis viriam a interferir nesse resultado.
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