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Noções de	
Contabilidade Social



1990 2000 2005 2010 2015 2016
Estados	Unidos	de	América5.979,6 10.284,8 13.093,7 14.964,4 18.036,7 18.561,9
China 398,6 1.214,9 2.308,8 6.066,2 11.181,6 11.391,6
Japão 3.104,4 4.731,0 4.572,4 5.498,7 4.124,2 4.730,3
Alemanha 1.592,7 1.955,7 2.866,3 3.423,5 3.365,3 3.494,9
Reino	Unido 1.183,0 1.638,7 2.511,2 2.431,2 2.858,5 2.649,9
França 1.278,7 1.372,5 2.207,5 2.651,8 2.420,2 2.488,3
Índia 326,6 476,6 834,2 1.708,5 2.073,0 2.251,0
Itália 1.173,1 1.145,1 1.855,8 2.129,0 1.815,8 1.852,5
Brasil 475,1 655,5 891,6 2.208,7 1.772,6 1.769,6
Canadá 594,0 742,3 1.169,5 1.613,5 1.550,5 1.532,3
Coreia	do	Sul 279,2 561,6 898,1 1.094,5 1.377,9 1.404,4

PIB	nominais	em	bilhões	de	dólares

Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2017

Era Neoliberal (1988-2002) Era Neoliberal (2015-2015)Era Desenv. (2003-2010)



1990 2000 2005 2010 2014 2015 2016
China 1.119,9 3.698,6 6.617,3 12.405,9 18.228,4 19.695,7 21.269,0
Estados	Unidos	de	América5.979,6 10.284,8 13.093,7 14.964,4 17.393,1 18.036,7 18.561,9
Índia 986,9 2.077,8 3.238,2 5.312,3 7.356,7 7.998,3 8.720,5
Japão 2.359,5 3.236,7 3.858,6 4.319,5 4.766,0 4.843,3 4.931,9
Alemanha 1.636,1 2.430,4 2.804,6 3.279,5 3.763,2 3.860,1 3.979,1
Rússia 1.635,3 2.474,8 3.240,9 3.827,9 3.724,9 3.745,1
Brasil 1.000,7 1.579,8 2.047,0 2.803,4 3.291,5 3.198,9 3.134,9
Indonésia 516,7 958,5 1.356,4 2.004,0 2.688,8 2.848,0 3.027,8
Reino	Unido 1.001,7 1.556,1 2.008,5 2.251,1 2.614,5 2.702,0 2.787,7
França 1.112,4 1.678,3 2.046,6 2.340,2 2.604,3 2.665,9 2.736,7
México 707,2 1.210,6 1.475,1 1.785,7 2.153,3 2.230,1 2.306,7

Ranks

PIB	baseado	em	Paridade	do	Poder	de	Compra	
em	bilhões	de	dólares

Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2017

Era Neoliberal (1988-2002) Era Desenvolvimentista (2003-2014) Era Neoliberal (2015-2015)



Estimativas	em	dólar	distintas	=	f(modo	de	
calcular	a	Paridade	do	Poder	de	Compra)

• Usar	uma	base	PPC	é	útil	quando	o	PIB	é comparado	
às	diferenças	generalizadas	nos	padrões	de	vida
das	populações.	

• O	PPC leva	em	conta	o	custo	relativo	da	vida	e	as	taxas	de	
inflação	do	país,	em	vez	de	usar	apenas	as	taxas	de	
câmbio,	o	que	poderia	distorcer	as	reais	diferenças	de	
poder	aquisitivo	propiciado	por	cada	renda	nominal.	

• No	entanto,	as	economias	se	auto	ajustam	
às	mudanças	de	apreciação /	depreciação da moeda	
nacional	ao	longo	do	tempo.



Divisão	do	Trabalho
• A divisão do trabalho foi apresentada pelos 

economistas clássicos como a principal virtude da 
forma da organização produtiva industrial. 

• Sendo a extensão do mercado suficiente, a divisão 
de trabalho torna possível a expansão da produção 
mais do que proporcionalmente à do emprego de 
trabalhadores, elevando os retornos de escala. 

• A relação entre 1. o avanço da divisão do trabalho e 
2. o crescimento do excedente econômico é 
o fator explicativo mais importante para o 
crescimento contínuo da produtividade do trabalho. 



Excedente	Econômico
• Noção de excedente: se a economia produz mais 

do que o mínimo necessário para o processo ser 
repetido, então há um excedente. 

• A criação e a dimensão do excedente dependem 
da capacidade produtiva do trabalho dos membros 
da sociedade participantes da PEA. 

• Uma parcela da produção visa atender às 
necessidades dos trabalhadores, para 
a manutenção e a reprodução da força de trabalho.



Produtividade	do	Trabalhador

• A produtividade é sempre 
medida por trabalhador, 
pois tem de se saber: 

1. quantos trabalhadores são 
empregados para alcançar 
aquela produção necessária
à reprodução, dentro de um 
período determinado, 

2. em quanto tempo 
se produz determinada 
quantidade de bens e 
serviços.



Produtividade	e	
capacidade	produtiva	humana

• Em	função	direta
do	trabalho:	
a	produtividade	do	
trabalhador se	mede	
pela	quantidade	de	
bens	e	serviços	
produzida	por	cada	
trabalhador,	
dentro	de	um	período	
de	tempo	definido.

• Em	função	indireta
do	trabalho:	
a	produção	realizada	pelo	
ser	humano	é	medida	em	
relação	aos	meios	por	ele	
utilizado	para	efetuar	a	
produção,	p.	ex.,	
produtividade	da	terra
(área),	do	capital (volume).



Determinantes	Específicos	da	
Produtividade

• Recursos	naturais:	
agricultura,	pesca,	
indústrias	extrativas,	
etc.	– a	produtividade	
do	trabalhador	
depende	do	grau	de	
disponibilidade	
desses	recursos
(da	fertilidade	do	solo,	
do	grau	de	dificuldade	
de	extração,	etc.).

• Especialização	e	
intensidade	do	trabalho:	
a	produtividade	
depende	também:	

1. da	própria	qualificação	
dos	trabalhadores
(força,	habilidade,	
especialização,	etc.)	e	

2. da	intensidade	
com	que	trabalham.



Determinantes	Específicos	da	
Produtividade

• Instrumentos	de	trabalho:	
1. pelo	volume de	meios	de	

produção	utilizado	por	
cada	trabalhador	
(em	termos	físicos e	em	
termos	de	valor	de	capital)	
e	

2. pela	qualidade desses	
meios	de	produção	
em	função	da	tecnologia
embutida.

• Escala	de	produção:	
quanto	maior	a	escala em	que	
se	produz,	mais	se	pode	auferir	
uma	série	de	vantagens:

1. utilização	de	equipamentos	
mais	avançados	em	termos	
tecnológicos,	

2. melhor	organização	do	
processo	produtivo,	

3. maior	economia	de	
mão	de	obra,	etc.



Determinantes	Específicos	da	
Produtividade

• Mudança	tecnológica:	o	progresso	técnico	
na	produção	resultante	da	alteração:	

• nos	instrumentos	de	trabalho	–
1.	substituição	da	energia	humana	
por	outras	formas	de	energia;	
2.	integração	em	um	mesmo	aparato	técnico	(máquina)	
diversas	fases	da	produção	de	um	determinado	bem;	
3.	elevação	da	velocidade	de	operação	das	máquinas,	
etc.	– ou	

• nos	insumos utilizados	na	produção:	
mudança	nos	ingredientes	dos	produtos.



Determinantes	Específicos	da	
Produtividade

• Reorganização	do	
processo	produtivo:	
a	produtividade	é	
determinada	também	
pelo	próprio	modo	
como	a	produção	
está	socialmente	
organizada.



Setores	de	Atividades	Econômicas
• Neles as pessoas se ocupam e auferem uma renda, 

seja como trabalhadores, seja como proprietários.
1. Setor primário (agricultura em geral): lavoura, 

pecuária, pesca, extrativa de recursos naturais.
2. Setor secundário (indústria em geral): 

indústria de transformação, de construção civil, 
de serviços públicos (energia, água, gás, etc.), 
extrativa mineral.

3. Setor terciário (serviços em geral): transporte, 
comunicações, comércio, instituições financeiras, 
governo, aluguéis (arrendamento e imputações), 
outros serviços (escolas, hospitais, bares, etc.).



Contabilidade	Social
• É o ramo da Economia voltado para contabilidade 

de toda a sociedade, assim como a contabilidade 
privada é a contabilidade da firma individual.

• Se quisermos medir a produção total da economia –
isto é, o total de seus produtos – computando para esse 
fim o valor de produção dos três setores de atividades, 
estaremos contando duas vezes os produtos que:
1. foram produzidos por outros setores e 
2. entraram como insumos na produção do próprio setor.

• Logo, para medir o produto real de cada setor, 
deve-se calcular seu valor agregado e 
não seu valor de produção.



Valor	da	Produção
• Em cada valor de 

produção entra uma 
parte como insumo que 
provém do valor de 
produção anterior.

• Para evitar dupla 
contagem, essa parte 
que entra como insumo
necessita ser excluída, 
porque já foi computada 
na produção precedente.

• O valor de produção, 
por incluir diversas vezes 
uma mesma parcela de 
valor, não dá a medida do 
produto real da economia, 
porém indica uma medida 
da circulação da produção.

• Quanto maior o número de 
fases de processamento do 
produto final entre 
as empresas, maior deve ser 
o valor de produção da 
economia.



Cálculo	do	Valor	Agregado

• +	insumos	de	outros	
setores

• +	mão	de	obra
• +depreciação
• +lucro
• =	valor	de	produção	
bruto (oferta	total)

• - insumos	totais
• =	valor	agregado

• O	valor	agregado	ou	
adicionado	é	a	medida	da	
produção	efetiva do	setor,	
ou	seja,	é	
a	medida	do	
processo	de	transformação	
dos	insumos (produzidos	
em	outros	setores)	
em	produtos.



Geração	da	Renda
• Ao realizar-se o processo de produção, 

durante o qual adicionam-se novos valores aos 
produtos utilizados como insumos, gera-se, 
simultaneamente, a renda dos agentes 
econômicos que participam do processo: 
os trabalhadores (salários) e 
os capitalistas (lucros).

• A geração da renda aparece da adição de 
novo valor do mesmo modo como é criado 
o produto. 



Repartição	da	Renda

• A renda é igual ao 
valor agregado: 
somente depois de gerada, 
ou mais exatamente, 
a partir de sua criação que 
a renda vai ser repartida
entre salário e lucro. 

• A repartição da renda é 
determinada pelo fato da 
produção capitalista estar 
associada a uma dada 
distribuição de propriedades 
privadas.



Demanda	versus Despesa

• Em uma economia de mercado capitalista, 
onde as trocas se realizam, indiretamente, 
por meio da moeda, a demanda se apresenta 
como a quantidade de dinheiro disponível 
para a compra de produtos. 

• Nem sempre a demanda resulta em uma compra: 
demanda – isto é, uma intenção de compra –
é um conceito mais geral (ex-ante) do que o de 
despesa, que é a concretização da demanda, 
ou seja, um ato de compra decorrente da demanda 
(ex-post).



Método	de	cálculo	da	
renda	nacional

• A produção pode ser medida:

1. como oferta, isto é, como a criação de novos 
bens e serviços. 

2. como renda, enquanto geração de salários
dos trabalhadores, lucros dos capitalistas e 
rendas dos proprietários (alugueis e/ou juros).

3. como despesa, ou seja, como 
consumo de produtos de uso pessoal e 
de meios de produção. 



Preço	de	Custo	versus Preço	de	Mercado
• A mensuração da produção em qualquer um de 

seus aspectos – como oferta, como demanda ou 
como renda – deve dar um único resultado = 
f( necessário que a unidade de medida utilizada 
no cálculo desses agregados seja a mesma ). 

• Deve-se distinguir entre o preço de custo –
o quanto realmente custa produzir a mercadoria 
mais o lucro – e o preço de mercado –
o preço pelo qual a mercadoria é, efetivamente, 
vendida no mercado. 

• Diferença pela consideração dos 
impostos indiretos líquidos de subsídios.



CONTAS DO PRODUTO, RENDA E DESPESA
NA CONTABILIDADE SOCIAL

CONTA DO PRODUTO CONTA DA RENDA CONTA DA DESPESA

valor agregado líquido:

+ setor primário

+ setor secundário

+ setor terciário

= produto interno bruto
a custo de fatores

+ impostos indiretos

- subsídios

renda:

+ salário

+ lucro líquido

= renda interna bruta a
custo de fatores

+ impostos indiretos

- subsídios

+ consumo pessoal

+ consumo do governo

+ investimento bruto

+ variação de estoques

+ exportação de bens e
serviços

- importação de bens e
serviços

= produto interno bruto
a preços de mercado

= renda interna bruta
a preços de mercado

= despesa interna bruta
a preços de mercado

- renda líquida enviada
ao exterior

- renda líquida enviada
ao exterior

- renda líquida enviada
ao exterior

= produto nacional
bruto

= renda nacional bruta = despesa nacional
bruta



Servindústria





Brasil:	concentração	em	serviços	urbanos

O	nível	atual	da	participação	do	Setor	de	Serviços	no	PIB	assemelha-se	a	países	com	renda	
per	capita	muito	mais	elevada	e	em	estágios	mais	avançados	de	desenvolvimento	industrial,	
o	que	sugere	que	Serviços	ocupou	espaço	deixado	pela	Indústria	na	atividade	econômica.



Chimérica

• Ao	“terceirizar	a	fabricação”,	estes	números	revelam	
a	extensão	com	que	se	deu	a	transferência	de	
atividade	industrial	dos	Estados	Unidos	para	a	China.	

• As	corporações	norte-americanas	se	aproveitaram	
do	baixo	custo	da	mão	de	obra	e	
da	imensa	economia	de	escala da	produção	chinesa.

28

%	no	Valor	
Agregado	da	
Indústria	Mundial

2000 2009

Estados	Unidos 26,6% 18,9%

China 6,6% 15,6%

Total 33,2% 34,5%



Revolução	industrial	
no	MEREX

Revolução	“comunista”	
no	SOREX

Revolução	“consumista”	
no	MERDEX



Produtividade



Setor	de	
Serviços	
no	Brasil	

baixa	
produtividade

não	tem	fôlego	
para	aumentar	
investimentos

carece	de	
incentivos	para	
se	modernizar	

é	um	dos	
responsáveis	
pela	perda	de	

competitividade	
da	indústria	
nacional

formado	por	
empresas	com	
apenas	cinco	

funcionários	em	
média



concentra	hoje	
cerca	de	74%	da	
força	de	trabalho	

no	país

foi	responsável	
por	83	de	cada	

100	novos	postos	
formais	de	
trabalho	nos	
últimos	anos

Setor	de	Serviços:	“gigantismo	precoce”



O	tamanho	médio	das	
empresas	pesquisadas	é	

de	apenas	5,3	
funcionários,	

sendo	que	89%	delas	
possuem	entre	zero	e	dez	

empregados.

A	trajetória	do	rendimento	
médio	mensal	por	

trabalhador	saiu	de	R$	1.153	
em	1999,	teve	queda	para	
R$	729	em	2003	e	depois	
recuperação	até	chegar	em	

R$	861	em	2011,	
valor	58%	acima	do	

salario	mínimo	vigente.	

Setor	de	Serviços:	MPE	e	baixos	salários



Em	2011,	o	salário	
representou	20%	do	
valor	gerado	por	um	

trabalhador	de	serviços.

Esse	peso,	somado	aos	
demais	custos	com	folha	
salarial,	deixa	pouco	

espaço	para	acréscimo	
de	valor	agregado	
na	produção	de	uma	

empresa.

Setor	de	Serviços:	baixa	produtividade



Na	desagregação	por	
segmentos,	

aqueles	com	maior	nível	
de	salários	são	os	que	
geram	maior	valor	por	

funcionário,	
comparação	que	baliza	

o	nível	de	produtividade.	

Esse	movimento	volátil	
dos	salários	gerais,	
próximo	ao	salário	

mínimo,	mostra	a	alta	
sensibilidade	do	setor	

às	condições	
econômicas.

Setor	de	Serviços:	baixa	produtividade



Em	2011,	mais	de	60%	do	
valor	adicionado	pelo	

consumo	de	intermediários	
da	Indústria	da	Transformação
vieram	através	de	serviços	
adquiridos,	enquanto	na	
Indústria	Extrativa	essa	
correlação	foi	de	40%.

Como	a	Indústria	Extrativa	
depende	menos	de	

Serviços,	ficou	menos	
intoxicada	pela	baixa	

competitividade	do	setor,	
devido	a	baixo	salário	e	
pouco	acesso	a	novas	

tecnologias.

Indústria:	influência	dessas	condições	
observadas	em	Serviços



A	demanda	da	Indústria	por	
serviços	mais	qualificados,
que	requerem	maior	grau	de	
investimento	e	tecnologia,	
como	uma	colheitadeira	
guiada	por	GPS	ou	uma	
logística	integrada,	

foi	sendo	reduzida	conforme	
a	Indústria	foi	desacelerando.

Como	a	pressão	que	inflou	
serviços	aconteceu	via	
demanda	por	consumo,	

resultou	em	um	
setor	pouco	desenvolvido,	

apesar	de	ser	
heterogêneo.

Consumo	de	Serviços	pouco	sofisticados:	avanço	de	
forma	prematura	na	atividade	econômica	brasileira



Abordagem	estruturalista	da	inflação	dos	preços	dos	serviços

38

origem	da	persistente	e	elevada	inflação	dos	preços	dos	serviços

serviços	voltados	para	o	consumo	final	e	
para	a	provisão	de	serviços	de	custos	

ambos	non-tradables:	
pouco	expostos	à	concorrência	

serviços	impulsionados	por	consumo	intermediário	

processo não	espontâneo	 gerado	em	conjunto	com	a	indústria

serviços	impulsionados	por	consumo	individual

soluções	tecnológicas	simples ofertados	por	micro	ou	pequenas	empresas	
com	baixo	nível	de	investimento



Não	adianta	colocar	só	mais	
consumidores:	mais	pessoas	
consumindo,	por	exemplo,	

celulares,	não	vai	mudar	essa	
característica	de	pouca	
densidade	tecnológica.	

Serviços precisam	
permear	a	agenda	

industrial,	tecnológica,	
educacional	e	comercial.

Elevação	da	produtividade:	estímulo	do	consumo	de	
serviços	sofisticados	em	outros	segmentos



Enquanto	europeus	e	americanos	negociam	
tratados	com	foco	cada	vez	mais	comum	na	
troca	de	serviços	como	um	dos	pilares	no	

acordo	de	livre	comércio,	pelo	lado	do	Brasil,	
as	negociações	entre	Mercosul	e	União	
Europeia	para	um	tratado	colocam	

peso	maior	na	transação	de	bens	finais.

No	século	XXI	está	se	
desenhando	uma	nova	ordem	
econômica	em	termos	de	papéis	

entre	os	países.	
A	grande	estratégia	nacional	

será	como	produzir	ou	
terceirizar	a	produção	e	ganhar	
mais	adicionando	valor	com	seus	

serviços.

Estratégia	do	comércio	exterior:	da	cadeia	final	de	
bens	acabados	para		cadeia	intermediária	de	serviços



Inovação



Crescimento	
Lento

dificulta	a	
realização	de	
economias	de	

escala

não	estimula	
as	mudanças	
tecnológicas	e	
o	aprendizado

não	incentiva	
a	adoção	de	
inovações

limita	a	
expansão	da	
produtividade



Elevação	de	
produtividade

retornos	
crescentes	de	

escala

melhora	da	
eficiência	na	
utilização	dos	

insumos

realocação	de	
fatores	pelo	
aprendizado	e	
experiência	no	

local	de	
trabalho

mudanças	
organizacionais	
no	interior	das	

unidades	
produtivas

melhoria	na	
qualidade	dos	
fatores	(p.ex.,	

capital	humano)	



À	exceção	de	algumas	
empresas	que	pensam	

“fora-da-caixa”,
	o	inves`mento	em	P&D	
é	pró-cíclico:	quando	
a	economia	vai	bem,	

se	investe	mais,	
e	quando	está	ruim,	
se	investe	menos.

É	difícil	ter	queda	
de	faturamento	e	
mesmo	assim	
empresas	

aumentarem	o	
dispêndio	em	
inovação.	

A	recessão	nunca	é	
algo	que	ajuda	os	
investimentos.



Inves`mento	pró
-cíclico	em	
inovação

Elevação	da	
produtividade

Agregar	valor	
em	

Servindústria

Conclusão



fercos@eco.unicamp.br
http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/


