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Após um breve período com as chamadas políticas econômicas 
e sociais progressistas, em alguns governos da América Latina, e 
passados alguns anos da crise da economia capitalista mundial, 
chegamos a um momento crítico para a nossa região. esse momento 
combina não apenas a explicitação dos limites e contradições dos 
governos progressistas, mas também a restauração explícita das 
estratégias neoliberais de desenvolvimento, em grande parte 
da região com governos – eleitos ou não – com características 
fortemente conservadoras.

A conjuntura brasileira demonstra claramente esse novo momento 
das economias latinoamericanas. Busca-se aprofundar as políticas 
econômicas de arrocho monetário e fiscal, ao mesmo tempo em que 
as reformas liberalizantes do mercado de trabalho, da previdência 
e o aprofundamento das privatizações são apresentados como 
a única solução possível para a retomada do desenvolvimento 
econômico.  

os resultados incontestáveis dessa política, com forte recessão, 
elevadas taxas de desemprego, aprofundamento da desigualdade 
social e da miséria são tidos pelo atual governo apenas como um 
custo temporário das reformas amargas, porém necessárias. essa 
desfaçatez da restauração conservadora necessita ser enfrentada 
e combatida por todos aqueles que defendem o pensamento 
crítico e possuam algum tipo de compromisso com a população 
mais pobre e oprimida, justamente os segmentos que tendem a 
pagar a conta do ajuste para enfrentamento da crise, conforme a 
estratégia neoliberal.

A sociedade Brasileira de economia política se orgulha em ser 
uma instituição que defende e promove o pensamento crítico em 
economia e, portanto, se sente na obrigação de discutir criticamente 
a restauração neoliberal na América Latina e no mundo capitalista 
atual, com o objetivo de construir coletivamente estratégias 

ApresentAção



alternativas de desenvolvimento radicalmente contrárias aos 
ajustes fiscais, reformas liberais e privatizações. 

este é exatamente o tema do XXii encontro nacional de economia 
política, que se realizará nestes dias no instituto de economia da 
unicamp. convidamos a todos os participantes para exercitar o 
salutar exercício do pensamento e da práxis críticos.

marcelo dias carcanholo
presidente da sociedade Brasileira de economia política

campinas, 29 de maio de 2017
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progrAmAção

tErça, 30/05

8h30 - 12h30  
minicurso 1 - Grupo de trabalho (Gt) Pensamento marxista 
– centro de convenções (auditório ii)
tema: Pensamento marxista
professores: Alfredo saad Filho, Filipe Ferreira, giliad de souza e tiago 
camarinha Lopes

minicurso 2 - Gt Economia Política da amazônia
– auditório Jorge tápia (iE)
tema: Estado, acumulação de capital e instituições desenvolvimentistas 
na amazônia no século XX
professores: José raimundo trindade e danilo Araújo Fernandes

 minicurso 3 - Gt Economia Política e macroeconomia 
– centro de convenções (auditório i) 
tema: crescimento, distribuição de renda e crise no Brasil
professora: Laura carvalho

minicurso 4 - Gt História do Pensamento Econômico Brasileiro 
– auditório Zeferino Vaz (iE) 
tema: a revolução russa e sua influência no debate da revolução 
brasileira
professores: carla curty, Filipe Leite, Bruno Borja e Wilson Vieira

minicurso 5 - Gt teoria marxista da dependência 
– auditório do iFcH
tema: Estado, capitalismo dependente e movimentos de resistência
professor: carlos eduardo martins. 

12h30 
almoço

14h–18h 
minicurso 6 - Gt dinheiro e capital 
– centro de convenções (auditório do iFcH)
tema: dinheiro e capital
professor: paulo nakatani e Adriano Lopes Almeida teixeira
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minicurso 7 - Gt Economia e território 
– auditório Jorge tápia (iE)
tema: introdução ao Geoprocessamento em Economia Espacial
professor: Luiz eduardo simões de souza

minicurso 8 - Gt Estados e Políticas Públicas 
– centro de convenções (auditório ii)
tema: Estado, fundo público e a exploração da classe trabalhadora
professora: sara granemann

minicurso 9 - Pós-graduação de Economia da unicamp 
– auditório Zeferino Vaz (iE) 
tema: desenvolvimento e macroeconomia na abordagem do Excedente
professores: Franklin serrano, carlos medeiros, carlos pinkusfeld e ricardo summa

minicurso 10 - Pós-graduação em sociologia da unicamp e cEmarX 
–  centro de convenções (auditório i)
tema:  classes sociais e crise no Brasil
professores: Armando Boito, sávio cavalcante, paula marcelino e pedro rossi

19h - 21h 
reunião da diretoria 
– auditório Jorge tápia (iE) 
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Quarta, 31/05

9h–12h30
Painel Especial – 150 anos de lançamento do livro i de o capital
- micHaEl HEinricH (universidade de Berlim)
- JosÉ Paulo nEtto (uFrJ)
- luiZ GonZaGa BElluZZo (unicamP)
- coordenador: Paulo naKatani (uFEs) 
Local: centro de convenções (Auditório iii)

12h30–14h 
almoço

14h–17h 
reuniões dos Grupos de trabalho
gt teoria marxista da dependência – sala 34 do pavilhão pós
gt História do pensamento econômico Brasileiro – sala 35 do pavilhão pós
gt estados e políticas públicas – sala 36 do pavilhão pós
gt economia política e macroeconomia – Auditório zeferino Vaz (ie)
gt economia política da Amazônia – sala 23 do pavilhão da pós-graduação
gt economia e território – sala 20 do pavilhão da pós-graduação
gt pensamento marxista – Auditório do iFcH
gt dinheiro e capital – Auditório Jorge tápia (ie)

17h30–18h 
café 
Local: centro de convenções 

18h–19h 
abertura oficial
Local: centro de convenções (Auditório iii)

19h–21h 
sessão Especial de Economia Política - reinaldo carcanholo:
Políticas e austeridade e as alternativas na Periferia em tempos de crise 
do capitalismo
- costas laPaVitsas (soas/universidade de londres)
- coordenador: PEdro rossi (unicamP) 
Local: centro de convenções (Auditório iii)
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Quinta, 01/06

8h00–10h00 
sessões ordinárias - mesas 1 a 8
sessões de comunicações - mesa 1

10h00–10h30 
café
Local: centro de convenções

10h30–12h30
Painel i - restauração neoliberal e alternativas de Política Econômica
- dEnisE loBato GEntil (uFrJ)
- PEdro Paulo ZaHlutH Bastos (unicamP)
- coordenadora: VanEssa PEtrElli corrEa (uFu)
 Local: centro de convenções (Auditório iii)

12h30–14h00 
almoço

14h–16h 
sessões ordinárias - mesas 9 a 16
sessões de comunicações - mesas 2 e 3

16h00–18h00 
sessões ordinárias - mesas 17 a 24
sessões de comunicações - mesas 4 e 5

17h30–18h30 
apresentação de pôsteres e café
Local: saguão do instituto de economia

18h30–21h 
assembleia da sEP 
Local: Auditório zeferino Vaz (ie)

21h
Festa do XXii EnEP: “samba da mais-valia”
Local: casa são Jorge
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sEXta, 02/06

8h–10h 
sessões ordinárias - mesas 25 a 32
sessões de comunicações - mesa 6
Local: instituto de economia

10h00–10h30 
café
Local: centro de convenções 

10h30–12h30 
Painel ii - limites e Esgotamento dos Governos Progressistas na américa 
latina
- Julio GamBina (arGEntina - sEPla)
- antonio Elias (uruGuai - sEPla) 
- coordenador: niEmEYEr almEida FilHo (uFu)
Local: centro de convenções (Auditório iii)

12h30–14h 
almoço

14h–16h 
sessões ordinárias - mesas 33a 40
sessões de comunicações - mesas 7 e 8

16h30–17h 
café
Local: centro de convenções

17h–20h 
Painel iii - movimentos sociais e Enfrentamento das Políticas de ajuste
- Plinio dE arruda samPaio Jr. (unicamP)
- GuilHErmE Boulos (mtst)
- lEda Paulani (usP) 
Local: centro de convenções (Auditório iii)
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Quinta, 01/068h00 – 10h

8h – 10h
sessões ordinárias - mesas 1 a 8
sessões de comunicações - mesa 1

mesa 1 – a metodologia da Economia e o papel das instituições – sala 34 do 
pavilhão da pós-graduação

mesa 2 – Estado e transição – sala 35 do pavilhão da pós-graduação
mesa 3 – Política monetária e inflação – Auditório Jorge tápia (ie)
mesa 4 – Política monetária, cambial e economia política – sala 36 do 

pavilhão da pós-graduação
mesa 5 – china – sala 02 do pavilhão da graduação
mesa 6 – Financeirização – Auditório zeferino Vaz (ie)
mesa 7 – capitalismo e Espaço 1 – sala 20 do pavilhão da pós-graduação
mesa 8 – desenvolvimento Econômico e desenvolvimentismo – sala 17 do 

pavilhão da pós-graduação
sessão de comunicações – mesa 1 – sala 23 do pavilhão da pós-graduação 

14h – 16h
sessões ordinárias - mesas 9 a 16
sessões de comunicações - mesas 2 e 3

mesa 9 – marx e suas influências na história do pensamento econômico – 
sala 35 do pavilhão da pós-graduação

mesa 10 – Emancipação humana – Auditório do iFcH
mesa 11 – seguridade social e reforma da previdência – Auditório zeferino 

Vaz (ie)
mesa 12 – Política fiscal – sala 07 do pavilhão da graduação 
mesa 13 – Políticas sociais 1 – Auditório Jorge tápia (ie)
mesa 14 – indústria e tecnologia – sala 36 do pavilhão da pós-graduação 
mesa 15 – História Econômica do Brasil: colônia e império – sala 02 do 

pavilhão da graduação
mesa 16 – Estado e blocos no poder – sala 04 do pavilhão da graduação
sessão de comunicações – mesa 2 – sala 23 do pavilhão da pós-graduação
sessão de comunicações – mesa 3 – sala 20 do pavilhão da pós-graduação

sXta-F

pAnorAmA dAs mesAs pArALeLAs
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 16h – 18h
sessões ordinárias - mesas 17 a 24
sessões de comunicações - mesas 4 e 5

mesa 17 – Economia Política e Pensamento Econômico em perspectiva 
histórica – sala 06 do pavilhão da graduação

mesa 18 – Formas do capital – Auditório do iFcH
mesa 19 – crise econômica e política recente – Auditório zeferino Vaz 

(ie) 
mesa 20 – setor externo, câmbio, financiamento e vulnerabilidade – sala 

35 do pavilhão da pós-graduação
mesa 21 – Políticas sociais 2 – auditório Jorge tápia (iE)
mesa 22 – crédito e sistema monetário-financeiro internacional – sala 01 

do pavilhão da graduação
mesa 23 – democracia, Economia Ecológica e agronegócio – sala 36 do 

pavilhão da pós-graduação
mesa 24 – comércio exterior e cadeias globais de valor – sala 02 do 

pavilhão da graduação
sessão de comunicações – mesa 4 – sala 23 do pavilhão da pós-graduação
sessão de comunicações – mesa 5 – sala 20 do pavilhão da pós-graduação
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sEXta,02/06

 8h–10h 
sessões ordinárias - mesas 25 a 32
sessões de comunicações - mesa 6

mesa 25 – o Pensamento Econômico Brasileiro e as controvérsias sobre o 
desenvolvimento nacional – sala 34 do pavilhão da pós-graduação

mesa 26 – História Econômica do Brasil república – sala 35 do pavilhão da 
pós-graduação

mesa 27 – desenvolvimento e desenvolvimentismos – Auditório zeferino Vaz 
(ie)

mesa 28 – Política industrial e cadeias globais de valor – sala 36 do 
pavilhão da pós-graduação

mesa 29 – dependência – sala 01 do pavilhão da graduação 
mesa 30 – setor externo – sala 02 do pavilhão da graduação 
mesa 31 – Política monetária – sala 22 do pavilhão da pós-graduação
mesa 32 – trabalho: adversidades e lutas dos trabalhadores – Auditório 

Jorge tápia (ie)
sessão de comunicações – mesa 6 – sala 23 do pavilhão da pós-graduação

 14h – 16h
sessões ordinárias - mesas 33 a 40
sessões de comunicações - mesas 7 e 8

mesa 33 – realismo crítico em perspectiva: uma análise contemporânea 
sobre método e economia – Auditório Jorge tápia (ie)

mesa 34 – Queda da taxa de lucro – sala 06 do pavilhão da graduação
mesa 35 – Políticas públicas e sociais – Auditório do iFcH 
mesa 36 – infraestrutura, financiamento e desenvolvimento – sala 08 do 

pavilhão da graduação
mesa 37 – sistema mundo – sala 34 do pavilhão da pós-graduação
mesa 38 – crescimento – Auditório zeferino Vaz (ie)
mesa 39 – capitalismo e Espaço 2 – sala 35 do pavilhão da pós-graduação
mesa 40 – trabalho: política, produtividade, gênero – sala 36 do pavilhão 

da pós-graduação
sessão de comunicações – mesa 7 – sala 23 do pavilhão da pós-graduação

sessão de comunicações – mesa 8 – sala 02 do pavilhão da graduação 
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Quinta, 01/06/2017

8h – 10h a-FEira 02/06/2017 – das 8h30 às 10h

mesa 1 – a metodologia da Economia e o papel das instituições [metodologia e 
História do Pensamento Econômico]
coordenAção: dAniLo ArAúJo FernAndes (uFpA)

40  a Batalha dos métodos (methodenstreit) revisitada: convergindo em direção ao 
institucionalismo?
octavio A. c. conceição (uFrgs)

41  a natureza da crítica em economia: o caso da economia institucional
carolina miranda cavalcante (Fnd/uFrJ)

42  incerteza e institucionalismo: modelo mental de decisões e políticas 
econômicas em Keynes
Luana naves Ferreira silva (unesp/FcL-Ar), Leandro Vieira Lima Araújo (ppge - uFrgs) e 
raphael guilherme Araujo torrezan (unesp/ FcL-Ar)

Local: sala 34 do pavilhão da pós-graduação

mesa 2 – Estado e transição [teoria do Valor, capitalismo e socialismo]
coordenAção: José pAuLo guedes (uFABc)

99  cuba: relações de trabalho, subdesenvolvimento e resistência
marcelo soares de carvalho (eppen / unifesp)

100 Economic decline and colapse of the soviet union: a structural analysis
numa mazat (uFrJ) e Franklin serrano (uFrJ)

101  notas críticas à compreensão de lênin sobre o Estado: revisitando o Estado e a 
revolução
paulo Henrique Furtado de Araujo (uFF)

Local: sala 35 do pavilhão da pós-graduação

mesa 3 – Política monetária e inflação [Economia Brasileira]
coordenAção: FABio guedes gomes (FApeAL)

67  a dinâmica inflacionária no Brasil de 2000 a 2009: uma abordagem 
multisetorial
Leandro gomes e Fabio Freitas (uFrJ)

68  assimetria no repasse de custos a preços: uma análise para 21 atividades 
industriais no Brasil de 1996 a 2014
débora pimentel (ie/uFrJ), Andre de melo modenesi (ie/uFrJ), eduardo pontual ribeiro 
ribeiro (ie/uFrJ) e camila cabral pires Alves (ie/uFrJ).

69  Heterogeneidade setorial e a dinâmica inflacionária no Brasil nos anos 2000
Flávia carvalho de moraes e silva (uFF)

Local: Auditório Jorge tápia (ie)

progrAmAção dAs sessões ordináriAs
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mesa 4 – Política monetária, cambial e economia política [Economia 
Brasileira]
coordenAção: ricArdo summA (uFrJ)

70  a Economia Política da Política monetária no Brasil: insights sobre o governo 
dilma à luz do conceito de convenção
giordanno nader (puc-sp)

71  a dinâmica da taxa de câmbio face às operações swap no Brasil (2002-2015): 
uma interpretação pós-keynesiana
Leandro Vieira Lima Araújo (uFrgs) e Fábio Henrique Bittes terra (uFABc)

72 monetary institutions and macroeconomia performance in Brazil after the 
inflation targeting regime: theoretical aspects and empirical evidence
elisangela Luzia Araujo (dco/uem), eliane cristina de Araújo (dco/uem) e Fernando Ferrari 
Filho (ppge/uFrgs)

Local: sala 36 do pavilhão da pós-graduação

mesa 5 – china [Estados e nações: economia política do capitalismo 
contemporâneo]
coordenAção: ruBens rogério sAWAyA (puc-sp)

113 a china no século XXi: alguns apontamentos sobre sua inserção nas cadeias 
globais de valor e sobre a internacionalização de seus capitais
Laura Beraldo (ppge – ie/uFrJ)

114 impactos da economia chinesa sobre a brasileira no início do século XXi: o 
que querem que sejamos e o que queremos ser
Bruno de conti (unicamp) e nicholas Blikstad (unicamp)

115 complexidade econômica e hierarquia no sistema interestatal
marcelo Arend (uFsc), Adilson giovanini (uFsc), Julimar da silva Bicharra (universidad 
Autónoma de madrid uAm) e glaison Augusto guerrero (uFrgs)

Local: sala 02 do pavilhão da graduação

mesa 6 – Financeirização [dinheiro, Finanças internacionais e crescimento]
coordenAção: mAriA de Lourdes roLLemBerg moLLo (unB)

132 Por uma Economia Política da Financeirização: teoria e Evidências
José carlos Braga (ie/unicamp), giuliano contento de oliveira (ie/unicamp), paulo José 
Whitaker Wolf (ie/unicamp), Alex Wilhans palludeto (ie/unicamp) e simone de deos (ie/
unicamp)

133 Financeirização, firmas não financeiras e o ciclo econômico recente da 
economia brasileira
mariana Finello corrêa (ppge-uFF) , pedro de medeiros Lemos (ppge-uFF) e carmem Feijó 
(uFF)

134 Financeirização e investimento produtivo: uma análise das empresas não 
financeiras do novo mercado da Bovespa 
Bernardo pádua Jardim de miranda (unifal) e cirlene maria de matos (unifal)

Local: Auditório zeferino Vaz (ie)
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mesa 7 – capitalismo e Espaço 1 [capitalismo e Espaço]
coordenAção: mAriA de FátimA preVideLLi (uFmA)

149 desenvolvimento territorial e capital social em acordos de pesca na amazônia 
oriental
Valcir Bispo santos (uFpA)

150 interiorização da produção industrial e as “novas morfologias” do trabalho: o 
caso do município de toritama-PE entre 2000 e 2010
André Luiz de miranda martins (uFpe)

151 o discurso do rio amazonas
delaíde silva passos (ie/unicAmp)

Local: sala 20 do pavilhão da pós-graduação

mesa 8 – desenvolvimento Econômico e desenvolvimentismo [História 
Econômica]
coordenAção: WiLson VieirA (uFrJ)

56  as origens do desenvolvimentismo brasileiro e suas controvérsias: notas sobre 
o debate historiográfico 
ivan colangelo salomão (uFrgs)

57  o desenvolvimentismo democrático no chile (1938-1952): política econômica e 
consequências sociais 
Julia Veiga Vieira mancio Bandeira (ppgpoL-uFrgs) e pedro perfeito da silva (ppge-uFrgs)

58  o ii Pnd do governo Geisel e a retomada do nacional-desenvolvimentismo
cássio silva moreira (iFrs) e Wendel pinheiro (Fundação Leonel Brizola/Alberto pasqualini)

Local: sala 17 do pavilhão da pós-graduação

 14h – 16h

mesa 9 – marx e suas influências na história do pensamento econômico 
[metodologia e História do Pensamento Econômico]
coordenAção: ALFredo sAAd (soAs)

43  correlating marx and the early marginalists: a speculative realist reading
emmanoel Boff (uFF)

44 o que há de marxista no pensamento de sraffa? 
maria mello de malta (LemA/ie/uFrJ)  e matheus Fernando sadde (mestrando uFF e LemA/
ie/uFrJ)

45 Quarenta anos de Escola Francesa da regulação: entre o marxismo e o 
institucionalismo Histórico
marcelo soares Bandeira de mello Filho (uFsJ)

Local: sala 35 do pavilhão da pós-graduação
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mesa 10 – Emancipação humana [teoria do Valor, capitalismo e socialismo]
coordenAção: José pAuLo guedes (uFABc)

102 Emancipação humana e socialismo em marx 
Francisco paulo cipolla (uFpr)

103 notas sobre o debate acerca dos limites históricos do capital 
gustavo moura de cavalcanti mello (uFes), Henrique pereira Braga (uFes) e maurício de 
souza sabadini (uFes)

104 Por um sujeito da economia política: inconsciente político e subjetividade 
capitalista 
daniel pereira da silva (ie/unicAmp)

Local: Auditório do iFcHa 02/

mesa 11 – seguridade social e reforma da previdência [Economia Brasileira]
coordenAção: eduArdo FAgnAni (unicAmp)

73  Quão acuradas são as projeções financeiras e atuariais do regime Geral da 
Previdência social? 
claudio castelo Branco puty (uFpA), carlos renato Lisboa Francês, solon Venâncio de 
carvalho, marcelino silva da silva e carlos patrick Alves da silva (uFpA)

74  uma análise não convencional para o problema da previdência social no 
Brasil: aspectos teóricos e evidências empíricas 
denise Lobato gentil (uFrJ), eliane cristina de Araújo (uem), claudio castelo Branco puty 
(uFpA) e carlos patrick A. silva (uFpA)

75 “sistema previdenciário brasileiro: qual a real capacidade do modelo atuarial 
do governo federal de refletir a realidade de 2060?” 
solon Venâncio de carvalho (instituto nacional de pesquisas espaciais), denise Lobato 
gentil (uFrJ), Alberto castelo Branco puty, carlos renato Lisboa Francês , marcelino silva da 
silva e carlos patrick A. silva

Local: Auditório zeferino Vaz (ie)

mesa 12 – Política fiscal [Economia Brasileira]
coordenAção: estHer dWecK (uFrJ)

76  as interconexões entre o desequilíbrio Fiscal e as operações do Banco central 
e a Funcionalidade do superávit Primário 
Wander m. m. ulhôa (ie/uFu)

77 Perfil da carga tributária brasileira: base de incidência dos tributos e 
alternativas constitucionais à austeridade fiscal e à refressividade social
everton s. t. rosa (FAce/uFg), Felipe rodrigues sousa (FAce/uFg) e Jaqueline damasceno 
silva (FAce/uFg)

78 uma crítica heterodoxa à proposta do novo regime fiscal (PEc no. 55 de 2016)
Antônio Albano de Freitas (uFrJ)

Local: sala 07 do pavilhão da graduação
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mesa 13 – Políticas sociais 1 [Estados e nações: economia política do 
capitalismo contemporâneo]
coordenAção: mAyrA Juruá (cgee)

116 a nova gestão pública como forma de controle do capital financeiro sobre o 
Estado no capitalismo contemporâneo
diogo santos (uFmg)

117 lógica do mercado e a lógica cultural no capitalismo contemporâneo
Angela ganem (instituto de economia da uFrJ)

118 o desenvolvimento e a qualidade de vida e a importância para a formulação 
de políticas públicas
marinara Ferreira calisto (uesc), zina Angélica cáceres Benavides (uesc) e Aniram Lins 
cavalcante (uesc)

Local: Auditório Jorge tápia (ie)

mesa 14 – indústria e tecnologia [trabalho, indústria e tecnologia]
coordenAção: grAzieLA zucoLoto (ipeA)

156 Exploratory time-trend analysis of ‘electrical engineering’ and ‘chemistry’ 
technological domains patents in Brazil: lessons for developing countries 
tulio chiarini (int/mcti e irpps/cnr (italia)), marcia siqueira rapini (cedeplar/uFmg), 
thiago caliari (itA) e Leonardo costa ribeiro (inmetro/mdic)

157 Grupos Econômicos latino-americanos: uma abordagem recente 
carolina de moura trindade (instiuto de economia da unicamp)

158 mudança estrutural na economia brasileira entre 2010 e 2014: uma análise 
multissetorial a partir de insumo-produto 
patieene Alves passoni (ie/uFrJ)

Local: sala 36 do pavilhão dao pós

mesa 15 – História Econômica do Brasil: colônia e império [História 
Econômica]
coordenAção: ritA ALmico (uFF)

59  capitalismo histórico e formas de sociabilidade: uma hipótese sobre a 
formação do Brasil contemporâneo
Fabio padua dos santos (uFsc)

60  o comércio doméstico de crianças escravas no oeste paulista, 1861-1869 
gabriel Almeida Antunes rossini (uFABc)

61  o Barão no complexo: os investimentos de José de lacerda Guimarães na 
economia cafeeira paulista (1885-1893) 
gustavo pereira da silva (uFpr)

Local: sala 02 do pavilhão da graduação
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mesa 16 – Estado e blocos no poder [Estados e nações: economia política do 
capitalismo contemporâneo]
coordenAção: niemeyer ALmeidA FiLHo (uFu)

119 natureza da transição e tipo de capitalismo: notas sobre o fim da economia de 
comando da urss e a emergência de um capitalismo dirigido pelo Estado
eduardo da motta e Albuquerque (cedeplar – uFmg)

120 o Estado no capitalismo contemporâneo: uma composição teórica 
Filipe possa Ferreira (ie/unicamp)

121 um debate sobre a democracia brasileira: tradição plutocrática e perspectivas 
de democratização no meio de uma crise de poder e de acumulação 
Jaime León (uFrJ)

Local: sala 04 do pavilhão da graduação

16h – 18h

mesa 17 – Economia Política e Pensamento Econômico em perspectiva 
histórica [metodologia e História do Pensamento Econômico]
coordenAção: rAmón gArciA FernAndez (uFABc)

46  david Hume between moral philosophy and political economy: the Enquiry 
concerning the Principles of morals dependence on the Political discourses 
pedro Vianna da costa e Faria (uFmg)

47  John rogers commons: capitalismo e a riqueza “desmaterializada” 
rodrigo constantino Jeronimo

48  riqueza e Estima em adam smith e Jean-Jacques rousseau 
Julia Fleider marchevsky (usp)

Local: sala 06 do pavilhão da graduação

mesa 18 – Formas do capital [teoria do Valor, capitalismo e socialismo]
coordenAção: ALeX WiLHAns pALLudetto (unicAmp)

105 Formas do dinheiro e o lugar do ouro: uma interpretação marxista 
giliad de souza silva (uniFesspA; ppge/uFrgs), eduardo Augusto de Lima maldonado Filho 
(ppge/uFrgs) e Lucas rodrigues (ppge/uFrgs)

110 Propriedade intelectual e acumulação de capital
pollyanna paganoto moura (ppge/uFrgs)

106 risk as a capitalista form
Bruno Hofig (soAs)

Local: Auditório do iFcH
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mesa 19 – crise econômica e política recente [Economia Brasileira]
coordenAção: Antonio corrêA de LAcerdA (puc-sp)

79  a guerra de todos contra todos: a crise brasileira
eduardo costa pinto (ie/uFrJ), José paulo guedes pinto (uFABc), Alexis saludjian (ie/uFrJ), 
isabela nogueira (ie/uFrJ), paulo Balanco (uFBA), carlos schonerwald (uFrgs) e grasiela 
Baruco (uFrrJ)

96  lucratividade e distribuição: a origem Econômica da crise Política Brasileira 
Adalmir marquetti (pucrs) cecilia Hoff (puc-rs) e Alessandro miebach (puc-rs)

80  unsustainability in wage-led growth regimes: the case of the Brazilian 
economy in the 2000s 
Felipe Figueiredo câmara (uFF)

Local: Auditório zeferino Vaz (ie)

mesa 20 – setor externo, câmbio, financiamento e vulnerabilidade [Economia 
Brasileira]
coordenAção: mAurício AmAzonAs (unB)

81 a vulnerabilidade externa decorrente da posição internacional de 
investimento e do fluxo de rendas: análise da economia brasileira no período 
1964-1980 
paulo Van noije (FcA/unicamp) e Flávia Ferreira da silva (ie/unicamp)

82 o setor externo da economia brasileira no governo dilma e seu papel na crise 
André martins Biancarelli (ie/unicamp), rodrigo Vergnhanini (ie/unicamp) e renato de 
souza rosa (ie/unicamp)

83 Principais determinantes do crescimento econômico no período de 2003 a 
2010: exportações ou mercado interno?
taís cristina de menezes (esalq/usp) e Luciana rosa de souza (eppen/uniFesp)

Local: sala 35 do pavilhão da pós-graduaçãoF
Eira, 03/06/2016 – das 8h30 às 10

mesa 21 – Políticas sociais 2 [Estados e nações: economia política do 
capitalismo contemporâneo]
coordenAção: cArLos ocKé (ABrAes)

122 os modelos de sistema de proteção social brasileiro e mediterrâneo: uma 
análise comparada
paulo José Whitaker Wolf (ie/unicamp) e giuliano contento de oliveira (ie/unicamp)

123 Qualificação e competência da força de trabalho: novas mistificações no 
controle do capital sobre o trabalho
rejane gomes carvalho (uFpB)

124 Questão social e a emergência e desenvolvimento dos sistemas de proteção 
social nos países da américa latina
gustavo Bonin gava (ie/unicAmp) e Hugo miguel oliveira dias (ie/unicAmp)

Local: Auditório Jorge tápia (ie)
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mesa 22 – crédito e sistema monetário-financeiro internacional [dinheiro, 
Finanças internacionais e crescimento]
coordenAção: mAriA de Lourdes roLLemBerg moLLo (unB)

135 Basileia iii no Brasil: institucionalidade e efeitos sobre o crédito 
Ana rosa ribeiro de mendonça (ie/unicamp), simone deos (ie/unicamp), olivia Bulio (ie/
unicamp) e Fernanda ultremare (ie/unicamp)

136  the Fragility of Emerging currencies since the 2000s: a minskyan analysis 
raquel Almeida ramos

137 sistema de crédito e crises em marx: o ciclo industrial e as suas fases 
Henrique de Abreu grazziotin (uFrgs) e ronaldo Herrlein Jr.(uFrgs)

Local: sala 01 do pavilhão da graduação

mesa 23 – democracia, Economia Ecológica e agronegócio [Economia agrária e 
do meio ambiente]
coordenAção: eduArdo sá BArreto (uFJF)

170 caos ecológico e os jardins da economia: uma incursão ontológica à economia 
ecológica de nicholas Georgescu-rogen 
raphael Weyne (ppge/uFF), emmanoel Boff (Fe/uFF) e carmem Feijó (Fe/uFF)

171 da abordagem top down do Protocolo Kyoto à bottom up do acordo de Paris: 
mudanças na governança global do clima à luz de uma análise da mudança de 
perfis de emissões de gases de efeito estufa 
maria cristina oliveira souza (ig/unicAmp) e rosana icassatti corazza (ig/unicAmp)

172 democracia, capitalismo e agronegócio - uma análise do papel dos poderes 
Executivo e legislativo para a expansão do agronegócio no Brasil 
christiane s. s. campos (uFs), rosana soares campos (uFsm) e clarisse chiappini castilhos 
(Fee)

Local: sala 36 do pavilhão da pós-graduação

mesa 24 – comércio exterior e cadeias globais de valor [trabalho, indústria e 
tecnologia]
coordenAção: Hoyedo Lins (uFsc)

159 a inserção do Brasil em cadeias globais de valor de serviços de 1995 a 2015 
cristina Fróes de Borja reis (cecs/ uFABc) e ivan tiago machado oliveira (ipeA)

160 comércio internacional, especialização produtiva e competitividade: uma 
decomposição para o crescimento das exportações brasileiras entre 1995 e 
2014 
Felipe silva Amaral (ppge/uFrJ)

161 tarifa aduaneira como instrumento de política industrial: a evolução 
da estrutura de proteção tarifária no Brasil no período 2004-2014 e sua 
comparação com outros países 
marta castilho (uFrJ) e pedro miranda (ipeA)

Local: sala 02 do pavilhão da graduação
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sEXta, 02/06

8h – 10h

mesa 25 – o Pensamento Econômico Brasileiro e as controvérsias sobre o 
desenvolvimento nacional [metodologia e História do Pensamento Econômico]
coordenAção: dAniLo ArAúJo FernAndes (uFpA)

49  celso Furtado, caio Prado Júnior e a História do Pensamento Econômico na 
década de 1950 
roberto pereira silva (unifal) e Janaína Fernanda Battahin (unicamp)

50  o debate acerca do desenvolvimento econômico e a questão regional: 
perspectiva histórica e elementos de uma agenda para o século XXi 
márcia de Lima pereira couto, carlos Augusto couto Xavier e gilberto de souza marques

51  o marxismo e outras influências sobre o pensamento de ignacio rangel
elias Jabbour

Local: sala 34 do pavilhão da pós-graduação

mesa 26 – História Econômica do Brasil república [História Econômica]
coordenAção: ritA ALmico (uFF)

62  o Brasil e o mercado mundial de café: intervenção e estratégias na primeira 
metade do século XX
rogério naques Faleiros (uFes) e pedro geraldo saadi tosi (unesp)

63  o Plano de metas e a estrutura empresarial e financeira da indústria de 
máquinas e equipamentos no Brasil: dedini e romi, 1955-1961
michel deliberali marson (unifal-mg)

64  a macroeconomia do governo costa e silva (1967-1969)
Victor Leonardo de Araujo (uFF)
Local: sala 35 do pavilhão da pós-graduação

mesa 27 – desenvolvimento e desenvolvimentismos [Economia Brasileira]
coordenAção: mArcos Vinicius cHiLiAtto-Leite (cepAL)

84 Brazil at crossroads: a critical assessment of developmentalist policies 
daniela prates (unicamp), Barbara Fritz (Freie universitat Berlin) e Luiz Fernando de paula 
(uerJ)

85 lucratividade, desenvolvimento técnico e distribuição funcional: uma análise 
da economia brasileira entre 2000 e 2013 
guilherme Klein martins (FeA/usp)

86 the rise and fall of the Brazilian economy: economic antimiracle
Fernando rugitsky (FeA/usp)

Local: Auditório zeferino Vaz (ie)
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mesa 28 – Política industrial e cadeias globais de valor [Economia Brasileira]
coordenAção: céLio HirAtuKA (unicAmp)

87 cadeias globais de valor e desenvolvimento: contribuição ao debate sobre a 
participação do Brasil na globalização através do resgate das obras de stephen 
Hymer e celso Furtado
Artur monte cardoso (ie/unicamp)

88 the determinants of the low participation of Brasil in global value chains
Julia de oliveira callegari (pucsp/FeA-usp), carlos eduardo carvalho (FeA-pucsp) e tatiana 
massaroli melo (unesp)

89 uma análise do investimento setorial da Economia Brasileira no Período 2000-
2013: resultados a partir das matrizes de absorção de investimento (mais) 
thiago miguez (Bndes & ie/uFrJ)

Local: sala 36 do pavilhão da pós-graduação

mesa 29 – dependência [Estados e nações: economia política do capitalismo 
contemporâneo]
coordenAção: niemeyer ALmeidA FiLHo (uFu)

125 dependência e subimperialismo: revisitação teórica e condicionantes 
empíricos aplicados aos países do mercosul
Arnaldo dos santos Vaz neto (uFpA), djalma da silva Frade (uFpA), paulo Felipe silva de 
sousa (uFpA) e Luis Flávio maia Lima (uFpA)

130 industrialização e desindustrialização: uma conceituação à luz da teoria 
econômica marxiana 
Lucas milanez de Lima Almeida (uFpB), nelson rosas ribeiro (uFpB) e paulo Antonio de 
Freitas Balanco (uFBA)

126 mudanças em tempos de crise: da reforma do Fmi ao novo Banco de 
desenvolvimento 
desiree Almeida pires (unesp, unicAmp, puc-sp)

Local: sala 01 do pavilhão da graduação

mesa 30 – setor externo [dinheiro, Finanças internacionais e crescimento]
coordenAção: Antonio cArLos diegues Jr. (unicAmp)

138 dominância fiscal ou dominância do balanço de pagamentos? uma análise do 
caso Brasil
david deccache (uFF)

139 Vulnerabilidade externa e sua conceituação: uma contribuição ao debate, a 
partir das mudanças no passivo externo brasileiro 
paulo Van noije (FcA/unicamp), André matins Biancarelli (ie/unicamp) e renato de souza 
rosa (ie/unicamp)

140 Fundos soberanos de riqueza: capacidades estatais para lidar com o sistema 
financeiro globalizado
Fernando Amorim teixeira (uFrJ)

Local: sala 02 do pavilhão da graduaçãoXta-FEira 03/06/2016: 13h45 – 15h15
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mesa 31 – Política monetária [dinheiro, Finanças internacionais e crescimento]
coordenAção: gustAVo Aggio (unicAmp)

141 monetary Policy in the Post Keynesian theoretical Framework 
Fábio Henrique Bittes terra (uFABc) e philip Arestis (universidade de cambridge)

142 Endogenous money and monetary Policy: a structuralist critique of the 
Federal reserve’s “Quantitative Easing” Programs 
olivia Bullio (FAcAmp)

143 taxas de juros nominais negativas: teoria, implementação e impactos 
Felipe da roz (ie/unicamp) e guilherme santos mello (ie/unicamp)

Local: sala 22 do pavilhão da pós-graduação

mesa 32 – trabalho: adversidades e lutas dos trabalhadores [trabalho, 
indústria e tecnologia]
coordenAção: Hoyedo Lins (uFsc)

162 características do mercado de trabalho brasileiro no século XXi: uma leitura 
sob a perspectiva da superexploração da força de trabalho 
márcia de Lima pereira couto (uFpA/uFcg), carlos Augusto couto Xavier (uFpA/uFcg) e 
mariana nascimento oliveira (uFpA)

163 cheap labour e a luta do Homem contra a máquina: teoria, história, ficção e 
atualidade 
pilar Leminski Veiga

164 determinações históricas da empresa agromercantil e da industrialização 
dependente sobre o mercado de trabalho (1980-2010): apontamentos sobre o 
subemprego no Brasil 
gustavo José danieli zullo

Local: Auditório Jorge tápia (ie)

14h – 16h

mesa 33 – realismo crítico em perspectiva: uma análise contemporânea sobre 
método e economia [metodologia e História do Pensamento Econômico]
coordenAção: dAniLo ArAúJo FernAndes (uFpA)

52 limitações da perspectiva do agente racional na economia: alternativa do 
modelo baseado em agentes 
João Victor souza da silva (uFsm) e solange regina marin (uFsc)

53 metodologias em Economia contemporânea: a crítica e a alternativa ao 
instrumentalismo da ortodoxia a Partir do realismo crítico 
álvaro martins siqueira (ppge-unesp)

54 o nudge na prática – algumas aplicações do paternalismo libertário às 
politicas públicas 
thomas ramiro (uFABc) e ramón garcia Fernandez (uFABc)

Local: Auditório Jorge tápia (ie)
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mesa 34 – Queda da taxa de lucro [teoria do Valor, capitalismo e socialismo]
coordenAção: FABio cAmpos (unicAmp)

107 custos correntes versus custos históricos no cálculo da taxa de lucro: uma 
solução empírica
Leonel toshio clemente (uFrgs) e eduardo maldonado Filho (uFrgs)

108 Evidências empíricas para a tendência da queda da taxa de lucro dos Eua em 
modelos de espaço de estados
Leonel toshio clemente (uFrgs) e eduardo maldonado Filho (uFrgs)

109 Essência e aparência da crise em marx: lei da queda tendencial da taxa de 
lucro e desmedida 
Bruno miller theodosio (uFrJ)

Local: sala 06 do pavilhão da graduação

mesa 35 – Políticas públicas e sociais [Economia Brasileira]
coordenAção: sáVio cAVALcAnte (unicAmp)

90 a política social e os limites do experimento desenvolvimentista: o período 
2003-2016 
André calixtre (ipeA) e eduardo Fagnani (unicamp)

91 o novo debate sobre cobrança de mensalidade nas universidades federais 
brasileiras
Fernando pereira (icsA/unifal-mg) e Wolfgang Lenk (ie/uFu)

92 the limits of income redistribution and growth in Brazil, 1992-2013 
pedro mendes Loureiro (soAs/ university of London)

Local: Auditório do iFcHsEXta-FEia 03/06/2016: 13h45 – 15h15

mesa 36 – infraestrutura, financiamento e desenvolvimento [Economia 
Brasileira]
coordenAção: FernAndo nogueirA dA costA (unicAmp)

93  investimento em infraestrutura e desenvolvimento: uma análise para a 
economia brasileira
gabriela goulart Ferreira (uFrJ)

94 investimento em infraestrutura na Europa e no Brasil: Expectativas e 
resultados do sistema de Garantias Públicas 
Lucas Bressan de Andrade (unicamp), Antonio José Alves Junior (uFrrJ), Andre de melo 
modenesi (uFrJ) e gabriel guerra (uFrJ)

95 caixa Econômica Federal e Banco do Brasil: notas sobre sua evolução 
patrimonial recente 
João Andrej slivnik (Associação Brasileira de desenvolvimento - ABde) e Fernanda F. Feil 
(Associação Brasileira de desenvolvimento - ABde)

Local: sala 08 do pavilhão da graduação
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mesa 37 – sistema mundo [Estados e nações: economia política do capitalismo 
contemporâneo]
coordenAção: ruBens rogério sAWAyA (puc-sp)

127  o período de 1981 a 1985 do governo reagan e o processo de consolidação 
dos Eua como principal potência mundial
Ana claudia salgado cortez (unB), carlos eduardo carvalho (puc-sp) e patrícia Helena 
Fernandes cunha (uFABc)

128 o sistema-mundo capitalista e os novos alinhamentos Geopolíticos no século 
XXi: uma Visão Prospectiva 
carlos eduardo martins (uFrJ)

129 uma revisão crítica das teorias do “sistema-mundo” à luz da crise estrutural 
do capitalismo no século XXi 
daniel Feldmann (unifesp)

Local: sala 34 do pavilhão da pós-graduação

mesa 38 – crescimento [dinheiro, Finanças internacionais e crescimento]
coordenAção: LucAs teiXeirA (unicAmp)

144 the role of autonomous non-capacity creating Expenditures in recent 
Kaleckian Growth models: an assessment from the Perspective of the sraffian 
supermultiplier model 
Fabio n. p. de Freitas (ie/uFrJ) e Leandro Fagundes (uFrrJ)

145 determinantes do investimento no Brasil: uma avaliação a partir da teoria 
pós-keynesiana demand price-flow-supply price
Kleber pacheco de castro, marco Antonio castelo-Branco e Luiz Fernando de paula

146 desenvolvimento e integração produtiva: Qual é o impacto da pujança chinesa 
nas exportações globais 
caroline giusti de Araujo (unicamp), Valéria (uFu), Antônio (unicamp) e maria Aparecida 
(uFscar)

Local: Auditório zeferino Vaz (ie)

mesa 39 – capitalismo e Espaço 2 [capitalismo e Espaço]
coordenAção: João poLicArpo r. LimA (uFpe)

152  Para além dos 20 centavos: a mobilidade urbana sob o ponto de vista da 
crítica da economia política
André coutinho Augustin (Fee)

153 Padrão de reprodução do capital e produção social do espaço na região 
centro-oeste a partir da década de 2000
pietro caldeirini Aruto (ie/unicamp) e evaldo gomes Júnior (ie/unicamp)

154 capital, espaço e integração produtiva em processos de regionalização 
econômica: a experiência do mercosul
Hoyêdo nunes Lins (uFsc)

Local: sala 35 do pavilhão da pós-graduação



31

mesa 40 – trabalho: política, produtividade, gênero [trabalho, indústria e 
tecnologia]
coordenAção: grAzieLA zucoLoto (ipeA)

165 Política habitacional como medida anticíclica: o emprego na construção civil 
durante a retomada do financiamento habitacional nos anos 2000
melissa ronconi de oliveira (unicamp)

166 Produtividade do trabalho em uma perspectiva de setores verticalmente 
integrados: uma análise para o período 2000-2008 no Brasil 
Jose Bruno Fevereiro (ie/uFrJ) e carlos pinkusfeld Bastos (ie/uFrJ)

167 trabalho decente em sistemas agroalimentares Globais: reflexões sobre 
condições de trabalho e Gênero 
Valdênia Apolinário (uFrn), João matos Filho (uFrn), thales Augusto m. penha (uFrn) e 
Letícia Amaral (uFrn)

Local: sala 36 do pavilhão da pós-graduação
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Quinta, 01/06  •  8h – 10h

sessão de comunicações – mesa 1
coordenAção: AdriAnA nunes (unicAmp)

174  a taxa de juros em Keynes e Kalecki 
José marcos de oliveira redighieri (uFes) e Bruna Bergamin de Aguiar (uFes)

175 inflação: uma abordagem sob a perspectiva da macroeconomia Pós-
Keynesiana 
Heitor mobilio de padua melo (ie/unicAmp)

176 sucinta abordagem do conceito de demanda efetiva no pensamento de 
Kalecki
izamara malaquias de Jesus (uFVJm) e izaura dos santos teixeira (uFVJm)

177 “amor ao dinheiro” em Keynes e sua contemporaneidade
Heitor mobilio de padua melo (ie/unicAmp)

178 uma análise das origens históricas e teóricas do novo consenso 
macroeconômico 
Allan Heráclito Xavier Fernandes (uFVJm)

Local: sala 23 do pavilhão da pós-graduação 
Quinta-FEira, 02/06  •  14h – 16h

Quinta, 01/06  •  14h – 16h 

sessão de comunicações – mesa 2
coordenAção: AnA LuízA mAtos de oLiVeirA (unicAmp)

179 a dimensão evolucionária do pensamento de Hayek: seleção cultural e ordem 
espontânea
Lorrana Buzzo (unicamp)

180 a sociologia da religião de max Weber: umestudo sobre o desencantamento do 
mundo, as seitas protestantes e o papel da articulação entre filiação religiosa e 
estratificação social
Felipe carvalho souza santos (uFes)

181 um estudo sobre “a Ética Protestante e o ‘Espírito’ do capitalismo”
ramon Borge rizzi (uFes)

182 uma reflexão sobre Estado e burguesia e o desenvolvimento capitalista 
brasileiro
raphael Lovo duarte Batista teixeira (uniLA)

Local: sala 23 do pavilhão da pós-graduação
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progrAmAção dAs sessões de comunicAções

sessão de comunicações – mesa 3
coordenAção: tiAgo cAmArinHA Lopes (uFg)

183  a cepal e a alternativa socialista na américa latina
raphael teles oliveira (uFu) e tiago camarinha Lopes (uFg)

dependência, interdependência, e a falácia do desenvolvimento associado
matheus neves (uFes)

Economia amozônica: considerações a partir da teoria da dependência 
marxista
gilberto de souza marques (ppge/uFpA), indira cavalcante da rocha marques (ppgeo/
uFpA) e Wendell da costa magalhães (ppge/uFpA)

184 Exército de reserva e superexploração sobre as mulheres numa economia 
dependente: o município de ilhéus na crise da lavoura cacaueira
elisabeth zorgetz Loureiro (uesc) e maurício Batista galvão galvão(instituto Biofábrica 
de cacau)

185 desenvolvimento e subdesenvolvimento na américa latina: um estudo 
sobre as limitações históricas e o contexto econômico recente
Heitor ponce dellasta (ie/unicamp)

Local: sala 20 do pavilhão da pós-graduação

Quinta, 01/06  •  16h – 18h

sessão de comunicações – mesa 4
coordenAção: João LeonArdo gomes medeiros (uFF) 

186 a medida das trocas: a evolução do valor de troca na história do 
pensamento econômico
Juliana naléssio Leme (esALQ/usp) e Larissa cristofoletti (esALQ/usp)

187 as mãos invisíveis do cuidado: vozes feministas por outra economia política
esther maria passos simões Froes guimarães (uFmg), isabella oliveira mendes (uFmg), 
thaine silva martins (uFmg) e gabryela duarte (uFmg)

188 o conceito de dinheiro em marx
miguel de magalhães dauster sette (FFLcH/usp)

189 rosa luxemburgo: acumulação e imperialismo
eloah de Jesus Fassarella (uFes)

190 a moeda como mercadoria ou relação social: perspectivas antropológicas 
sobre a origem do dinheiro
álvaro schwartz micheletti (unicamp)

sALA: sala 23 do pavilhão da pós-graduação



sessão de comunicações – mesa 5
coordenAção: Luiz eduArdo simões de souzA (uFmA)

191 a importância das micro e Pequenas Empresas na sociedade capitalista com Base 
no Brasil
Wires Alves dos Anjos (uFes)

192 cidades: um ensaio sobre esse modo de ocupação do espaço
Ana Luiza dos santos pestana (uFmA) e Luiz eduardo simões de souza (uFmA)

193 democracia nas ruas: um balanço das políticas de mobilidade urbana na cidade 
de são Paulo entre 2013 e 2016
matheus ávila (ie/unicamp)

194 as fronteiras da soja: uma análise sobre a flexibilização da jornada de trabalho 
no campo
Adam Bittencourt silva (universidade estadual de santa cruz), carla priscila cardoso moraes 
(universidade estadual de santa cruz) e sérgio ricardo ribeiro Lima (universidade estadual de 
santa cruz)

195 as imigrações: o direito de ingresso e do voto do imigrante nos países da américa 
latina e seus reflexos socioeconômicos
Bianca silva Vasconcelos

Local: sala 20 do pavilhão da pós-graduação 

SEXTA, 02/06  •  8h – 10h

sessão de comunicações – mesa 6
coordenAção: rAQueL guimArães (uFpr)

196  investigação a respeito da qualidade de vida da população cearense no primeiro 
decênio do século XXi a partir do índice de desenvolvimento humano municipal
domingos isaias maia Amorim (urcA), érico robsom duarte de sousa (uFcA) e maria daniele 
cruz dos santos (uern)

197 Economia solidária: a experiência do Banco comunitário Jardim Botânico em 
João Pessoa/PB
Jomar Andrade da silva Filho (uFpB) e rosângela palhano ramalho (uFpB)

198 Política industrial: o caso brasileiro pós 2000 e o perfil das empresas calçadistas 
subsidiadas em sergipe
Luisa Alem ribeiro (uFs) e denisia Araujo chagas guerato (uFs)

199 desigualdade de rendimentos: uma análise a partir de uma abordagem 
econométrica para o período de 2010 no município de Vitória da conquista – Ba
William Lima martins (uesB), Lucas gomes Jardim (uesB), nayrla pereira silva (uesB) e Juliana 
paula pereira santos (uesB)

200 Questionando a contribuição do agronegócio para a o desenvolvimento 
econômico: uma crítica a partir da análise dos impactos da expansão da soja no 
matoPiBa
Hellen Alves sá (uFs), emilly pereira tavares (uFs) e christiane senhorinha soares campos (uFs)

Local: sala 23 do pavilhão da pós-graduação



SEXTA, 02/06  •  14h – 16h

sessão de comunicações – mesa 7
coordenAção: tiAgo cAmArinHA Lopes (uFg)

201 as determinações de política monetária do Banco central Europeu no período 
de 2008 a 2010
rodolfo Francisco soares nunes (uFmA) e maria de Fátima silva do carmo previdelli 
(decon/uFmA)

202 corporate inversion brasileira: o caso JBs, a tentativa de inversão de matriz 
corporativa 
eliane pietro parronchi (uFABc)

203 o acordo de Basileia ii e suas recomendações pelo Banco central Europeu aos 
bancos da Eurozona
giordano de Araujo (uFmA) e silva gonçalves (uFmA)

204  swaps de taxa de juros e capital fictício
thiago José nogueira rodrigues dos santos (uFVJm)

Local: sala 23 do pavilhão da pós-graduação

sessão de comunicações – mesa 8
coordenAção: márcio LupAtini (uFVJm)

205 a industrialização na periferia sul-asiática e brasileira até os anos 1970: das 
semelhanças às divergências
Bruno cesar cassani medeiros (ie/unicamp)

206 crise da dívida externa e a entrada subordinada do Brasil na ciranda 
Financeira: uma análise do período de 1980 a 1994
Vanessa micheli canei (uFsc)

207 microcrédito como instrumento de inclusão financeira e desenvolvimento 
social: uma análise do caso brasileiro a partir de 2005
Júlia mascarello (uFu)

208 o Plano Fênix e o projeto de restauração econômica da argentina no início dos 
anos 2000
gabriela da conceição ribeiro da costa (iFcH/uerJ)

209 uma abordagem sobre o capital Financeiro a auditoria da dívida Pública no 
Equador
marcos Vinicius iglesias e isis dechechi Batista

Local: sala 02 do pavilhão da graduação



QUINTA, 01/06  • 17h30 – 18h30

coordenAção: mAurício sABAdini (uFes)

212 a política externa da china para a américa latina entre 2000 e 2015: uma 
análise sobre Brasil e Peru
Felipe nagual paranhos rabelo (uniLA)

213 a Paraíba em contexto regional: uma análise à luz de indicadores de 
desenvolvimento humano
Kleiton Wagner Alves da silva nogueira (universidade estadual da paraíba), geraldo 
medeiros Júnior (universidade estadual da paraíba), michele dos santos Farias 
(universidade estadual da paraíba) e Ana maria Vicente da silva (universidade estadual da 
paraíba)

214 a proteção da propriedade privada na superestrutura jurídica em face da 
proteção das nascentes: uma análise concreta através da política Psa
Luiza munhoz mastelari (puc/campinas) e thais Hoshika (puc/campinas)

215 ajuste fiscal como construção social: as justificativas produzidas no governo 
dilma rousseff (2014-2016)
paulo José de carvalho moura (unesp)

216  auditoria cidadã da dívida: uma alternativa para a crise?
Hugo márcio Vieira de Almeida Andrade (universidade estadual do sudoeste da Bahia 
(uesB), gildásio santana Júnior (universidade estadual do sudoeste da Bahia (uesB) e olga 
Hianni portugal Vieira (universidade estadual do sudoeste da Bahia (uesB)

217 Bitcoin: uma análise econômica a partir das perspectivas de marx
godson santos castro (universidade estadual do sudoeste da Bahia (uesB), Hugo márcio 
Vieira de Almeida Andrade (universidade estadual do sudoeste da Bahia (uesB) e gildásio 
santana Júnior (universidade estadual do sudoeste da Bahia (uesB)

218 considerações críticas sobre a teoria do imperialismo de lênin no capitalismo 
contemporâneo
Alexandre silva de Lima (uFcg/campina grande) e sinedei de moura pereira (undefined)

219 crise no Estado do rio e as isenções fiscais: o impacto no nível de emprego no 
Estado do rio de Janeiro
Ana paula Vieira da costa (uFrrJ), Alex dos santos Valle (uFrrJ) e Beatriz cavalcante de 
oliveira Barros (uFrrJ)

220 convergências e divergências no pensamento brasileiro em economia 
solidária: notas a partir de luiz inácio Gaiger e Paul singer
Bruno siqueira Fernandes (FAce/uFmg)

221 debate sobre o déficit previdenciário: 1988 – 2015
Letícia soto (FAcAmp)

222 Horticultura comunitária urbana e periurbana: estudo de casos múltiplos da 
cidade de campinas
Brunna d´Luise turato Lotti Alves (ige/unicAmp) e rosana icassatti corazza (ige/unicAmp)

223 industrialização, intervencionismo e projeto nacional: os elementos 
desenvolvimentistas do governo JK
Bianca sapatini (uniArArAs) e prof. dr. paulo Henrique Assis Feitosa (uniArArAs)

progrAmAção dA sessão de pôster



224 o poder local como uma alternativa de desenvolvimento
daniel senna dias (uFrrJ), dayenne gomes Brandão de oliveira (uFrrJ), riyuzo ikeda 
Júnior (uFrrJ) e Lamounier erthal Villela (uFrrJ)

225 o recrudescimento da dívida pública brasileira
Hugo márcio Vieira de Almeida Andrade (universidade estadual do sudoeste da Bahia 
(uesB) e gildásio santana Júnior (universidade estadual do sudoeste da Bahia (uesB)

226 o trabalho doméstico feminino e a criação de valor: um debate na new left 
review
isabella oliveira mendes (uFmg)

227 Panorama da educação para além do mercado nas cooperativas da incubadora 
social da uFG
gustavo tavares oliveira (uFg), Antônio gabriel tavares oliveira (uFg), maria Júlia cunha 
garcia (uFg) e mariana dourado (uFg)

228 Políticas monetárias não-convencionais no pós-crise: uma crítica a partir de 
minsky
Laís Araujo e silva (Facamp)

229 reformas no socialismo cubano: adaptações à era Pós-união soviética
gabriel garcia (uFsc)

230 sistemas de inovação: análise de indicadores para Brics e países 
desenvolvidos selecionados (1991-2013)
Jonatas rabelo mendes (uFu) e marisa dos reis Azevedo Botelho (uFu)

232 trabalhadores de baixos salários: uma análise das desigualdades de gênero na 
região metropolitana de Porto alegre
priscila von dietrich (Fee)

Local: saguão do instituto de economia 

progrAmAção dA sessão de pôster
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XXII encontro nacIonal de economIa polítIca

sessões ordInárIas

a BatalHa dos mÉtodos (mEtHodEnstrEit) rEVisitada: 
conVErGindo Em dirEçÃo ao institucionalismo?

Octavio A. C. Conceição (UFRGS)

Este artigo retoma a antiga “batalha dos métodos”, desencadeada no 
final do século XIX entre o historiador alemão Gustav Schmoller e 
o austríaco Carl Menger. Tal debate é importante por estabelecer os 
fundamentos para o avanço da economia até os dias de hoje. As várias 
fases deste debate, ao longo do século XX, marcaram uma necessidade 
de aproximação entre a economia e as demais ciências sociais, que 
mantiveram um tenso convívio até a atualidade. Entendemos que o 
institucionalismo vem congregando, desde o final do século XX, os 
elementos para reestabelecer tão importante diálogo entre “teoria” e 
“história”.

palavras-chave: Batalha dos métodos, methodenstreit, história do 
pensamento econômico



41

XXii encontro nacional de economia política  

Área 1. metodologia e História do pensamento econômico

rEViEW oF tHE rEsEarcH ProGram oF tHE nEW consEnsus 
a naturEZa da crítica Em Economia: o caso da Economia 
institucional

Carolina Miranda Cavalcante

A ciência possui o status social de ser o veículo de discursos verdadeiros 
sobre a realidade. No entanto, na ciência social, a verdade pode ser 
ocluída por discursos falsos, não objetivos, sendo aceitos como uma 
descrição verdadeira da realidade social. Talvez a Economia seja a 
ciência social na qual esse divórcio da realidade seja mais visível. 
Acusações acerca da irrealidade dos supostos da economia mainstream 
têm sido feitas desde a revolução marginalista do final do século XIX 
e da consolidação do programa de pesquisa neoclássico ao longo 
do século XX. Como isso é possível? Thomas Kuhn nos informara 
que a ciência se desenvolve alternando períodos de ciência normal, 
na qual temos um paradigma dominante, com períodos de ciência 
extraordinária, na qual muitos paradigmas emergem e lutam pela 
aceitação da comunidade científica. Então, na ciência normal, temos 
uma única visão de mundo acerca da realidade econômica. John 
Kenneth Galbraith também nos informa que a sabedoria convencional 
tende a persistir na mente das pessoas até que a realidade coloque essa 
sabedoria convencional em jogo, fazendo desta obsoleta, incompatível 
com a realidade. Não obstante, na ciência econômica, as teorias 
heterodoxas têm muito amiúde convivido lado a lado com o paradigma 
ortodoxo dominante. Apesar das abundantes críticas heterodoxas 
direcionadas às teorias ortodoxas, essas avaliações críticas são sempre 
englobadas sob os termos do programa de pesquisa ortodoxo. Esse foi o 
caso da crítica do institucionalismo americano à ortodoxia econômica 
na passagem do século XIX para o século XX. O objeto desse artigo é 
a observação dos debates na ciência econômica no final do século XIX 
no que concerne à economia institucional na Academia americana. 
Pretende-se iluminar como a Economia mainstream usa a crítica não 
para construir uma visão mais objetiva da realidade econômica, mas 
tão somente para ampliar o conjunto de problemas presumidamente 
explicados pelo programa de pesquisa ortodoxo.

palavras-chave: economia institucional, história do pensamento econômico, 
metodologia
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incErtEZa E institucionalismo: modElo mEntal dE dEcisõEs E 
Políticas Econômicas Em KEYnEs

Luana Naves Ferreira Silva, Leandro Vieira Lima Araújo e Raphael 
Guilherme Araujo Torrezan

Pretende-se por meio deste artigo mostrar evidências de aproximação 
teórica entre a economia monetária definida por Keynes, fundamentada 
nos atributos de incerteza e tomada de decisões, e algumas abordagens 
de cunho institucionalista. Sob esta pretensão, busca-se discutir a 
articulação de políticas econômicas pensadas num mundo de incerteza 
e expectativas que logo levam a ideia de instituições para se entender 
como agentes, sociedade e policymakers se comportam. Para tanto, 
mostrar-se-ão que decisões políticas necessariamente precisam 
incorporar o caráter evolucionário da economia, a administração 
psicológica e comportamental dos agentes, a instabilidade inerente 
à economia e os canais de transmissão monetária, financeira e real 
dentro da sistemática econômica, que são também fortes aproximações 
institucionais na economia monetária de produção.

palavras-chave: institucionalismo, Keynes, história do pensamento econômico
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Área 1. metodologia e História do pensamento econômico

corrElatinG marX and tHE EarlY marGinalists: a sPEculatiVE 
rEalist rEadinG

Emmanoel Boff (UFF)

O artigo mostra que, apesar das diferenças cristalizadas na história 
do pensamento econômico (seção 2), os marginalistas e Marx 
partilham de uma mesma problemática na filosofia moderna -- o 
correlacionismo. Em outras palavras, eles devem resolver o prolema 
de como correlacionar sujeito e objeto (seção 3). Se nossa análise 
for convincente, as diferenças identificadas na seção 2 poderão ser 
explicadas pelo fato de eles iniciarem suas investigações em diferentes 
polos do círculo correlacional: Marx começa do lado da mercadoria 
objetiva e os marginalistas com a utilidade marginal subjetiva.

palavras-chave: marx, marginalismo, história do pensamento econômico
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o QuE HÁ dE marXista no PEnsamEnto dE sraFFa? 

Maria Mello de Malta (LEMA/IE/UFRJ) e Matheus Fernando Sadde (Mestrando 
UFF e LEMA/IE/UFRJ)

Dentre algumas das interpretações da obra de 1960, a do resgate da 
Economia Política foi desenvolvida numa direção que não permitiu a 
identificação do “Produção de mercadorias por meio de mercadorias” 
como uma obra do campo marxista. Porém, a percepção das origens 
marxistas do pensamento de Piero Sraffa é capaz de conduzir a um 
novo entendimento sobre o significado desta recuperação. Analisando 
o movimento de história do pensamento econômico e a visão de 
mundo que guia Sraffa, pode-se buscar as relações que, do ponto 
de vista teórico, evidenciam a fonte de Sraffa em Marx. O objetivo 
deste texto é buscar estas relações em “Produção de mercadorias por 
meio de mercadorias” explorando, em especial, a pergunta deixada 
por Marx para Sraffa: como encontrar uma forma de relacionar o 
sistema de valores e o sistema de preços sem recorrer a aproximações 
que dificultam a estabelecer a convergência do segundo sistema em 
relação ao primeiro. Por outro lado, não se deseja neste artigo afirmar 
qualquer forma definitiva de superação ou acerto entre os dois autores, 
deixando ao leitor a possibilidade de aproveitar a reflexão de história 
do pensamento trazida aqui da forma que for mais proveitosa.

palavras-chave: sraffa, marx, história do pensamento econômico
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QuarEnta anos dE Escola FrancEsa da rEGulaçÃo: EntrE o 
marXismo E o institucionalismo Histórico

Marcelo Soares Bandeira de Mello Filho (UFSJ)

A escola francesa da regulação se originou em meados da década de 
1970, tendo como objetivo principal compreender as transformações 
econômicas da época. Vários dos primeiros trabalhos regulacionistas, 
elaborados na segunda metade dos anos 1970 e no começo da década 
de 1980, procuraram partir da análise de Marx do modo de produção 
capitalista e elaborar conceitos menos abstratos que os de Marx, para 
captar as transformações qualitativas do capitalismo. Essa é a origem 
dos conceitos regime de acumulação, modo de regulação e formas 
institucionais. As principais transformações qualitativas do capitalismo 
ao longo do século XX teriam sido o surgimento e a decadência do 
fordismo. A partir da década de 1980, a abordagem tornou-se menos 
próxima do marxismo e mais preocupada em elaborar uma economia 
histórica e institucional. As décadas de 1980 e 1990 foram vistas 
como um período de continuidade da crise do fordismo. Foi somente 
a partir do ano 2000 que os autores regulacionistas vislumbraram 
a possibilidade de existência de um regime de acumulação liderado 
pelas finanças, que teria entrado em crise em 2008. A dificuldade de 
compreender o capitalismo posterior ao fordismo está associada a 
uma visão teórica inadequada acerca das características básicas do 
modo de produção.

palavras-chave: escola Francesa da regulação, marxismo, institucionalismo
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daVid HumE BEtWEEn moral PHilosoPHY and Political 
EconomY: tHE EnQuirY concErninG tHE PrinciPlEs oF morals 
dEPEndEncE on tHE Political discoursEs 

Pedro Vianna da Costa e Faria

This paper discusses the relation between David Hume’s (1711-1776) 
“Enquiry concerning the Principles of Morals” (EPM, 1751) and the 
“Political Discourses” (1752). Previous discussions of the relation 
between Hume’s moral philosophy and political economy have 
often disregarded the development of his thought through time and 
how he changed his ideas in reaction to historical and intellectual 
developments around him. In this paper, I argue that the relation 
between the EPM and the “Political Discourses” reflects Hume’s 
increased awareness of moral diversity and the necessity to take it into 
account philosophically. This awareness was inspired by Hume’s trip 
to continental Europe in 1748 and his reading of the classics during 
his sojourn in Ninewells (1749-1751); the perception that diversity 
had to be accounted for came from Montesquieu’s De l’Esprit des Lois 
(1748). The EPM, written during this period, examines morality as it 
was expressed in historical societies rather than abstractly, trying to 
find what are the shared foundations of moral experience. Hume’s 
conclusion point to necessity of a shared sentiment of humanity 
which is not equally fostered by all forms of economic and political 
organization. The EPM thus depends on the work of the historian 
and political economist to show how different forms of political 
and economic organization produce different moral sentiments. 
The “Political Discourses” answers the moral philosopher’s call for 
historical context, comparing agrarian – chiefly ancient Roman and 
Greek –and modern commercial societies and showing what moral 
sentiments they produce. The conclusion of the two works taken 
together is a historical analysis showing that only modern commercial 
societies possess economic and political institutions compatible with 
the shared sentiment that is the true foundation of morality, the 
sentiment of humanity.

palavras-chave: filosofia moral, economia política, david Hume
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JoHn roGErs commons: caPitalismo E a riQuEZa 
“dEsmatErialiZada” 

Rodrigo Constantino Jeronimo

Apesar de ser um dos principais pensadores da escola institucionalista 
clássica e o economista que mais influenciou a política social reformista 
das primeiras décadas do século XX nos Estados Unidos, John Rogers 
Commons é um notório desconhecido da academia brasileira. O 
objetivo deste artigo é descrever e analisar as particularidades das 
novas formas de riqueza imateriais do capitalismo identificadas por 
Commons, investigando o seu significado e as formas institucionais 
que as reconhecem, legitimam e permitem avaliar. Desta forma, o 
estudo inscreve-se em uma iniciativa ampla de estudar e divulgar 
o pensamento do autor no Brasil, bem como utilizar a sua obra 
nas reflexões sobre os avanços capitalistas. Caracterizadas como 
incorpóreas e intangíveis, as novas formas de riqueza expressam certa 
“desmaterialização”, uma vez que elas não têm existência física (como 
os ativos tangíveis, dos tipos máquinas e instalações, por exemplo) e 
seu valor depende do comportamento esperado no futuro dos agentes 
envolvidos nas transações. A desmaterialização, típica do capitalismo 
desde o final do século XIX, projeta desafios teóricos em pelo menos 
duas dimensões: no tratamento do tempo (principalmente o futuro) e 
das referências para a atribuição de valor a bens e direitos.

palavras-chave: história do pensamento econômico, John roger commons
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riQuEZa E Estima Em adam smitH E JEan-JacQuEs roussEau 

Julia Fleider marchevsky (usp)

O objetivo desse artigo é mostrar como as obras de Adam Smith e Jean-
Jacques Rousseau têm importantes semelhanças, principalmente no 
que tange à estima como uma importante motivação para o progresso 
da sociedade. Embora Smith é reconhecido como um dos mais árduos 
defendores da sociedade comercial e Rousseau um dos seus principais 
críticos durante o século XVIII, ambos apresentam argumentos muito 
semelhantes sobre o funcionamento dessa sociedade.

palavras-chave: história do pensamento econômico, Adam smith, Jean-
Jacques rousseau



49

XXii encontro nacional de economia política  

Área 1. metodologia e História do pensamento econômico

cElso Furtado, caio Prado Júnior E a História do 
PEnsamEnto Econômico na dÉcada dE 1950 

Roberto Pereira Silva (Unifal) e Janaína Fernanda Battahin (Unicamp)

O trabalho investiga as incursões de Celso Furtado e Caio Prado 
Júnior na história do pensamento econômico na década de 1950. 
Interpretamos esse interesse no quadro mais amplo das disputas entre 
as correntes de pensamento econômico no Brasil. Nossa hipótese 
central é que a leitura da história do pensamento econômico faz parte 
de um esforço para discutir os fundamentos das teorias econômicas e, 
ao mesmo tempo, justificar diagnósticos do presente e propostas de 
política econômica apresentadas pelos dois autores.  Compreendemos o 
interesse nesse campo de estudos como uma resposta aos debates sobre 
política econômica dos anos de 1950, uma arena de disputas entre 
diversas correntes do pensamento econômico brasileiro, envolvendo 
economistas de filiações socialistas, liberais e desenvolvimentistas, 
discutindo temas como industrialização, intervenção estatal, o papel 
atribuído à iniciativa privada, nacional e estrangeira, etc. Finalmente, 
examinamos como este interesse pela história do pensamento 
econômico articula-se aos interesses mais gerais de Celso Furtado e 
Caio Prado Júnior.

palavras-chave: história do pensamento econômico brasileiro, celso Furtado, 
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o dEBatE acErca do dEsEnVolVimEnto Econômico E a QuEstÃo 
rEGional: PErsPEctiVa Histórica E ElEmEntos dE uma aGEnda 
Para o sÉculo XXi 

Márcia de Lima Pereira Couto (UFCG), Carlos Augusto Couto Xavier (UFCG) e 
Gilberto de Souza Marques (UFPA)

Tomando como base o desempenho econômico e social mais favorável 
tanto em nível nacional como regional vivenciado nos primeiros 
anos do século XXI, volta a tona o debate sobre o conceito de 
desenvolvimento econômico e suas nuances no campo regional. A partir 
desse aspecto e fazendo uso de pesquisas bibliográfica e documental, 
o objetivo deste trabalho consiste em apresentar uma leitura crítica, 
fazendo uso de uma perspectiva histórica e elementos atuais, acerca 
da concepção de desenvolvimento para o Brasil e seus reflexos no 
debate sobre o desenvolvimento regional, focalizando os aspectos da 
região Nordeste. Constata-se que a percepção de desenvolvimento 
econômico do Brasil e as concepções regionais apresentadas no Plano 
Nacional de Desenvolvimento Regional, tem como base elementos já 
existentes no debate, como o consumo em massa que era o foco nos 
primórdios do pensamento desenvolvimentista brasileiro, portanto as 
velhas formas aparecem como novas formas que já demonstraram ser 
ineficazes para se ter efetivas mudanças quantitativas e qualitativas.

palavras-chave: desenvolvimento, história do pensamento econômico, 
história econômica



51

XXii encontro nacional de economia política  

Área 1. metodologia e História do pensamento econômico

o marXismo E outras inFluÊncias soBrE o PEnsamEnto dE 
iGnacio ranGEl

Elias Marco Khalil Jabbour

Tendo em vista os debates iniciados sobre a obra de Ignacio de Mourão 
Rangel, no bojo de seu centenário de nascimento (2014), este artigo 
tem por objetivo uma discussão inicial sobre as influências intelectuais 
exercidas sobre o citado autor ao longo de sua extensa obra, com 
destaque ao marxismo. Advogamos que a originalidade do pensamento 
de Rangel foi resultante de diversas influências desde filosóficas (Hegel 
e Kant) –, passando por Adam Smith e, principalmente, Karl Marx, 
Vladimir Lênin – até a absorção, via Schumpeter, das ondas largas da 
conjuntura de Kondratiev e a utilização dos postulados keynesianos. 
Tratam-se de influências que explicam, em grande monta, o êxito – 
em Rangel – tanto da transformação do materialismo histórico em 
algo profundamente brasileiro quanto a elaboração de uma Economia 
Política do Brasil.

palavras-chave: história do pensamento econômico, ignacio rangel
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limitaçõEs da PErsPEctiVa do aGEntE racional na Economia: 
altErnatiVa do modElo BasEado Em aGEntEs 

João Victor Souza da Silva (UFSM) e Solange Regina Marin (UFSC)

Este trabalho tem como principal objetivo expor, criticamente, a figura 
do agente econômico representativo, base da Economia Neoclássica, 
e apresentar alternativas metodológicas sobre a perspectiva de 
indivíduo para as Ciências Econômicas. As principais características 
do agente representativo são a racionalidade ilimitada, auto interesse e 
homogenia, o que configura tal indivíduo como o homo economicus. 
As críticas sobre tal concepção recaem sobre estes três pilares do 
indivíduo. É apresentado o Modelo Baseado em Agentes como 
alternativa metodológica para análises econômicas formais e objetivas 
sob a concepção do agente heterogêneo e dotado de racionalidade 
limitada, em detrimento das abordagens tradicionais abstratas e 
demasiadas restritas.

palavras-chave: história do pensamento econômico, metodologia, modelo 
baseado em agentes
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mEtodoloGias Em Economia contEmPorânEa: a crítica E a 
altErnatiVa ao instrumEntalismo da ortodoXia a Partir do 
rEalismo crítico 

Álvaro Martins Siqueira (PPGE-UNESP)

Este artigo consiste numa discussão sobre ontologia na ciência 
econômica a partir do realismo crítico. Na primeira seção trata de 
expor a referência filosófica da atual postura metodológica dentro 
da economia com ênfase na negação, por parte dos positivistas, da 
possibilidade do conhecimento ontologicamente fundado. Na segunda 
seção, começaremos com a abordagem instrumental e dominante na 
economia representada por Milton Friedman, para na terceira e última 
seção expor considerações do realismo crítico dentro da disciplina 
econômica em específico, fazendo uso neste caso do trabalho de Tony 
Lawson. Ao final espera-se ter justificado, por um lado, a gênese da 
recusa da ontologia dentro da economia e os problemas derivados de 
se adotar, consciente ou inconscientemente, uma postura filosófica 
demolida em meados do século passado. Também se espera, por outro 
lado, criticar alguns fundamentos ontológicos do instrumentalismo, a 
saber, o critério de previsão econômica, e a concepção de leis científicas 
gerais como definidas pela chamada corrente dedutivista.

palavras-chave: história do pensamento econômico, realismo crítico, 
ortodoxia
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o nudGE na PrÁtica - alGumas aPlicaçõEs do PatErnalismo 
liBErtÁrio às Politicas PúBlicas 

Thomas Ramiro (UFABC) e Ramón Garcia Fernandez (UFABC)

Este artigo tem como objetivo apresentar e problematizar o 
paternalismo libertário. Esta visão teórica, aparentemente contraditória, 
pois alia aspectos considerados paternalistas sem limitar a liberdade 
do indivíduo, surgiu a partir dos estudos dos chamados nudges e 
da arquitetura de escolha, desenvolvidos no âmbito da economia 
comportamental. Esta escola, crítica do modelo axiomático de 
indivíduo racional presente na abordagem econômica neoclássica, 
baseia-se na perspectiva da racionalidade limitada. A adoção desta 
perspectiva também possui consequências no campo das políticas 
públicas, principalmente perante a formulação e resultados esperados 
das políticas. Sendo assim, é necessário abordar e investigar estas 
novas visões e ferramentas, mas também problematizá-las, de modo 
a indicar seu devido alcance e suas possíveis falhas.

palavras-chave: paternalismo libertário, história do pensamento econômico, 
metodologia



Área 2. História Econômica



56

XXII encontro nacIonal de economIa polítIca

sessões ordInárIas

as oriGEns do dEsEnVolVimEntismo BrasilEiro E suas 
controVÉrsias: notas soBrE o dEBatE HistorioGrÁFico 

Ivan Colangelo Salomão

O desenvolvimentismo exerceu influência basilar na formação e 
formatação das estruturas política, social e econômica do Brasil 
contemporâneo. Publicamente incriminado e politicamente 
desconstruído a partir de meados da década de 1980, o 
desenvolvimentismo voltou a pautar o debate econômico atual. 
Procurando contribuir para um melhor entendimento do fenômeno, 
este artigo tem por objetivo resgatar e sistematizar as principais linhas 
do debate hodierno acerca de suas origens no Brasil, com foco sobre 
a centralidade da Revolução de 1930 para a gênese do ideário.

palavras-chave: desenvolvimentismo, história econômica Brasil
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o dEsEnVolVimEntismo dEmocrÁtico no cHilE (1938-1952): 
Política Econômica E consEQuÊncias sociais 

Julia Veiga Vieira Mancio Bandeira (PPGPOL-UFRGS) e Pedro Perfeito da Silva 
(PPGE-UFRGS)

A primeira experiência desenvolvimentista chilena ocorreu durante 
os catorze anos (1938-1952) de governos democráticos do Partido 
Radical. Tal partido, apesar de ser formado pelas classes médias, 
tinha a questão social e a diminuição da dependência externa como 
preocupações centrais. Assim, o objetivo do presente artigo é entender 
as especificidades dos governos desenvolvimentistas e radicais no Chile, 
partindo do argumento que eles perseguiram, concomitantemente, a 
construção de um desenvolvimentismo nacional, democrático e 
social. Sustenta-se que o estudo aprofundado das diversas faces do 
desenvolvimentismo radical é uma agenda promissora de pesquisa, 
afinal, a análise da implementação de políticas desenvolvimentistas 
em um contexto democrático pode contribuir para a compreensão 
dos desafios de governos contemporâneos que reivindicam a herança 
desenvolvimentista, principalmente, na América do Sul. Para tanto, 
será explorado o conceito de desenvolvimentismo em si, para então, 
analisar política econômica do período, bem como suas consequências 
sociais.

palavras-chave: chile, história econômica, século 20
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o ii Pnd do GoVErno GEisEl E a rEtomada do nacional-
dEsEnVolVimEntismo

Cássio Silva Moreira (IFRS) e Wendel Pinheiro (Fundação Leonel Brizola/
Alberto Pasqualini)

O artigo sugere que, embora em contextos históricos distintos e com 
diferenças políticas e econômicas, há uma retomada do nacional-
desenvolvimentismo implementado nos governos Vargas a Goulart. A 
historiografia econômica geralmente não classifica o governo Geisel 
como nacional-desenvolvimentista, contudo constatasse que nesse 
governo avança o processo de industrialização para os bens de capital 
e intermediários e os investimentos na área de energia são retomados 
via ação do Estado e considerados imprescindíveis diante da fragilidade 
que o país se encontrava após a crise mundial do petróleo. O artigo 
propõe a tese de que o II PND, retoma parte do projeto do governo João 
Goulart e, portanto, o classifica como nacional-desenvolvimentista. 
Todavia, atualizado para um novo contexto político e econômico que 
foi o regime militar. Portanto, o artigo defende que há um resgate 
histórico do nacional-desenvolvimentismo, entretanto, sem resgatar 
o projeto trabalhista interrompido pelo golpe civil-militar de 1964.

palavras-chave: história econômica, ii pnd, nacional-desenvolvimentismo
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caPitalismo Histórico E Formas dE sociaBilidadE: uma 
HiPótEsE soBrE a FormaçÃo do Brasil contEmPorânEo

Fabio Padua dos Santos (UFSC)

No presente artigo procuro sugerir uma hipótese alternativa ao estudo 
da formação do Brasil contemporâneo a partir do desenvolvimento do 
capitalismo histórico e das transformações das formas de sociabilidade 
herdadas do período colonial em direção à instituição da economia 
de mercado como mecanismo de regulação social.

palavras-chave: história econômica, Brasil, colonização, capitalismo
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o comÉrcio domÉstico dE crianças EscraVas no oEstE 
Paulista, 1861-1869 

Gabriel Almeida Antunes Rossini (UFABC)

Além de pontuarmos a importância da criança escrava, a partir de 
informações compulsadas em escrituras que registraram a compra e 
venda de escravos, de 1861 a 1869, em importante centro cafeicultor 
do Oeste paulista (Rio Claro), o presente artigo objetivou apreender 
relevantes aspectos econômicos e demográficos relativos ao tráfico 
interno de crianças cativas, tais como: volume de transações, preço, 
sexo, idade e tipologia do comércio doméstico.

palavras-chave: história econômica Brasil, história econômica são paulo, 
século 19
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o BarÃo no comPlEXo: os inVEstimEntos dE JosÉ dE lacErda 
GuimarÃEs na Economia caFEEira Paulista (1885-1893) 

Gustavo Pereira da Silva (UFPR)

O Encilhamento permanece como um controverso episódio na história 
econômica brasileira, sendo comumente seus negativos ligados à 
instabilidade macroeconômica que teria gerado. Todavia, há uma 
argumentação que realça os efeitos favoráveis à formação de empresas 
a partir estas medidas econômicas. Neste sentido, o artigo busca dar 
uma contribuição à compreensão dos efeitos do Encilhamento para 
a diversificação do capital no estado de São Paulo, considerando a 
escassez de estudos que atrelem diretamente o Encilhamento ao grande 
capital cafeeiro paulista. Para tanto, baseamo-nos na conta corrente de 
José de Lacerda Guimarães (Barão de Arary) junto à casa comissária 
e exportadora J. F. de Lacerda & Cia., principal firma exportadora 
de café em Santos entre 1885-1886. Na conta corrente constam as 
operações de entradas de ações, que representam compras de papéis 
de empresas por parte do Barão, operações que se tornaram maiores 
e mais diversificadas no período do Encilhamento (1889-1893).

palavras-chave: história econômica Brasil, história econômica são paulo, 
século 19
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o Brasil E o mErcado mundial dE caFÉ: intErVEnçÃo E 
EstratÉGias na PrimEira mEtadE do sÉculo XX

Rogério Naques Faleiros (UFES) e Pedro Geraldo Saadi Tosi (UNESP)

Durante a primeira metade do século XX o Brasil respondeu, 
seguramente, por mais da metade da oferta mundial de café, 
registrando-se em alguns períodos proporções muito superiores à 
demanda, o que colocava o país no centro de qualquer estratégia 
comercial monopólica neste mercado em nível mundial. Tais 
estratégias passavam pelas políticas de valorização dos grãos, por 
toda a logística de embarques e de distribuição em nível mundial, bem 
como estimulava os demais países produtores à crescente concorrência 
com os demais países produtores, notadamente a Colômbia. Na outra 
ponta, os EUA respondiam por cerca de 70% do consumo mundial na 
década de 1940. O Objetivo deste artigo é apresentar a sistematização 
de dados acerca do comércio mundial de café na primeira metade do 
século XX. Destaca-se no conjunto de informações apresentadas os 
principais produtores de café no continente americano e no mundo, 
os principais portos de embarque no Brasil, bem como os principais 
destinos das sacas exportadas. A partir desse cenário, tecemos 
algumas considerações sobre o mercado cafeeiro entre 1911 e 1947, 
considerando as políticas de defesa adotadas pelo maior produtor 
como também o delicado cenário caracterizado por Grandes Guerras 
e Crise Econômica mundial de 1929-1934. Ao final, objetiva-se 
aprofundamento da análise acerca dos fluxos mercantis em escala 
mundial envolvendo a rubiácea, bem como dos meios de transporte 
mais utilizados nas cadeias logísticas envolvidas neste mercado 
(ferrovias e portos). Utilizamos como fonte o Anuário Estatístico para 
o ano de 1948, publicado pela Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo, Brasil entre outras obras de apoio sobre as condições de 
comercialização do produto em escala mundial e trabalhos recentes, 
que trataram o tema, desenvolvidos em programas de pós-graduação.

palavras-chave: história econômica Brasil, história econômica são paulo, 
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o Plano dE mEtas E a Estrutura EmPrEsarial E FinancEira da 
indústria dE mÁQuinas E EQuiPamEntos no Brasil: dEdini E 
romi, 1955-1961

Michel Deliberali Marson (Unifal-MG)

O Plano de Metas foi fundamental para a mudança estrutural produtiva 
do Brasil no final dos anos 1950, aumentando a participação relativa 
da indústria na economia e encadeando o desenvolvimento industrial 
para setores mais complexos e intensivos em tecnologia. Uma questão 
importante é como o Plano de Metas influenciou setores industriais 
específicos, como o de máquinas e equipamentos. O objetivo do 
artigo é examinar a evolução da estrutura empresarial e financeira da 
indústria de máquinas e equipamentos no Brasil, por meio da análise 
de balanços e registros de documentos na Junta Comercial da Romi 
e Dedini, as maiores empresas nacionais produtoras de máquinas-
ferramentas e equipamentos agrícolas, respectivamente, diante das 
políticas econômicas derivadas do Plano de Metas, no período de 
1955 a 1961. As principais conclusões foram que as políticas do 
período impactaram positivamente no investimento e negativamente 
na rentabilidade das empresas nacionais de máquinas e equipamentos.

palavras-chave: história econômica Brasil, plano de metas, século 20
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a macroEconomia do GoVErno costa E silVa (1967-1969)

Victor Leonardo de Araujo (UFF)

O objetivo deste artigo é revisitar a política macroeconômica do 
governo Costa e Silva (1967-1969), período inicial do “milagre” no 
qual a política macro assumiu um viés nitidamente heterodoxo. Seu 
êxito do ponto de vista da retomada do crescimento econômico e da 
queda da inflação pôs os economistas ortodoxos na defensiva, que 
não tardaram a dar a sua versão do “milagre”: foi conseqüência da 
ortodoxia econômica e das reformas do governo Castello. Ao revisitar 
a política macro deste período, este trabalho dialogará com a ortodoxia 
e com sua tentativa de reabilitar o governo Castello, e mostrará que, 
embora as suas reformas tenham criado novos instrumentos para a 
gestão econômica, os resultados macroeconômicos que caracterizam 
o milagre econômico (aceleração do crescimento do produto, inflação 
em queda e equilíbrio externo) foram viabilizados por uma gestão 
macro que deu outras direções aqueles instrumentos.

palavras-chave: história econômica Brasil, política econômica, século 20
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BraZil at crossroads: a critical assEssmEnt oF 
dEVEloPmEntalist PoliciEs 

Luiz Fernando Rodrigues de Paula (UERJ), Daniela Magalhães Prates 
(Unicamp) e Barbara Fritz (Freie Universität Berlin)

The 2000s have brought a renewed debate on strategies of 
‘developmentalism’ in emerging market economies, especially in Latin 
America. We understand newly emerged concepts of developmentalism 
as a strategy in which the state deliberately pushes the process of 
development, in terms of structural change, and aims at income 
redistribution. In our paper, we first seek to systematize this debate, 
comparing the concepts of new developmentalism and social 
developmentalism. Second, we argue that of particular relevance 
for this discussion are the policy space constraints for emerging 
markets imposed by an international monetary asymmetry. We 
conclude that public policies to achieve sustained economic growth 
with income redistribution in emerging economies have to combine 
policies to reduce external vulnerabilities, especially financial shocks, 
with welfare policies that encompass income redistribution with a 
stabilization of domestic demand through the cycle.

palavras-chave: developmentalism; currency hierarchy; developing 
economies
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a dinâmica inFlacionÁria no Brasil dE 2000 a 2009: uma 
aBordaGEm multisEtorial 

Leandro Gomes e Fabio Freitas (UFRJ)

O objetivo deste trabalho é analisar, de uma perspectiva multissetorial, 
o processo inflacionário brasileiro no período entre 2000 e 2009. Para 
tanto, desenvolvemos uma metodologia de decomposição estrutural a 
ser aplicada ao modelo de preços associado à Matriz Insumo Produto. 
Os resultados da decomposição estrutural são analisados com base 
na hipótese de que em condições normais de funcionamento de uma 
economia de mercado, a inflação é predominantemente causada pela 
majoração dos custos de produção. A análise do período 2001-2009 
é dividida em três subperíodos. No primeiro, 2001-2003, a variável 
central para explicar a inflação brasileira foi a taxa nominal de 
câmbio. No segundo, de 2004 a 2005, a trajetória da taxa de câmbio 
se modifica e aumenta a importância do preço das commodities e 
a influência da dinâmica salarial. No terceiro, de 2006 a 2009, a 
principal causa do processo inflacionário no Brasil passa a ser o custo 
unitário do trabalho. Associada à mudança na trajetória das variáveis 
distributivas, a importância do setor de serviços na explicação da 
inflação brasileira aumenta.

palavras-chave: inflação, economia brasileira anos 2000
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assimEtria no rEPassE dE custos a PrEços: uma anÁlisE Para 
21 atiVidadEs industriais no Brasil dE 1996 a 2014

Débora Pimentel, Andre de Melo Modenesi, Eduardo Pontual Ribeiro e 
Camila Cabral Pires Alves

O presente artigo analisa a existência de assimetrias no repasse de 
custos a preços industriais (IPA/FGV) no Brasil no período entre 1996 
a 2014. Foram construídos índices de custos para cada atividade 
industrial do IPA a partir do peso no consumo intermediário (SCN/
IBGE). Utilizando uma decomposição da variável de custos em 
suas variações positivas e negativas o artigo estima modelos SVAR 
simétricos e assimétricos para 21 atividades industriais. Os resultados 
do cálculo dos repasses indicam significativa heterogeneidade da 
magnitude do repasse entre as atividades. Os resultados e os testes de 
Wald nos coeficientes dos modelos assimétricos indicam presença de 
assimetria positiva na maioria das atividades industriais analisadas, 
ou seja, choques positivos de custos são repassados de forma mais 
intensa para preços do que choques negativos de custos.

palavras-chave: economia brasileira anos 1990, economia brasileira anos 
2000, indústria
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HEtEroGEnEidadE sEtorial E a dinâmica inFlacionÁria no 
Brasil nos anos 2000

Flávia Carvalho de Moraes e Silva (UFF)

O objetivo deste trabalho é investigar o comportamento da dinâmica 
inflacionária industrial brasileira no período entre 1999 e 2014 à luz 
das teorias de inflação de custos e da heterogeneidade setorial. Através 
da teoria de formação de preços Pós-Keynesiana e da teoria do conflito 
distributivo sobre o processo inflacionário, o trabalho aponta para a 
importância das diferenças setoriais para a análise sobre a inflação. 
Estas diferenças são importantes uma vez que podem levar a reações 
heterogêneas frente às diferentes pressões inflacionárias. O trabalho 
busca preencher esta lacuna e integrar as abordagens microeconômica 
e macroeconômica, de modo a contribuir para o diagnóstico da 
inflação brasileira industrial. Realiza-se um estudo econométrico 
com dados em painel para estimar os efeitos do impacto de variações 
nos custos, nos salários, na demanda e nos preços defasados sobre as 
variações dos preços finais. Encontramos que, levando-se em conta a 
heterogeneidade setorial, os choques de custos é a principal variável 
explicativa para a dinâmica inflacionária.

palavras-chave: inflação, economia brasileira anos 2000, heterogeneidade 
setorial



70

XXII encontro nacIonal de economIa polítIca

sessões ordInárIas

a Economia Política da Política monEtÁria no Brasil: 
insiGHts soBrE o GoVErno dilma à luZ do concEito dE 
conVEnçÃo

Giordanno Nader

Este artigo visa analisar a Economia Política da política monetária 
no governo Dilma Rousseff, à luz do conceito de convenção. Com 
o foco voltado para as taxas de juros reais, argumenta que houve 
uma tentativa de redução da taxa de juros abaixo de um nível 
convencionalmente aceito pela população. A partir daí, os setores 
hegemônicos, mais especificamente os setores rentistas e financistas, 
passaram a se organizar em desfavor da política monetária e da política 
econômica como um todo. Argumenta-se ainda a formação de um 
círculo vicioso conjuntural na economia brasileira, no qual a reação 
organizada destes setores de oposição resultara no agravamento da 
crise econômica e política, que por sua vez, fornecera cada vez mais 
a substância para a atuação destes setores.

palavras-chave: economia brasileira anos 2000, política monetária, governo 
dilma
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a dinâmica da taXa dE câmBio FacE às oPEraçõEs sWaP no 
Brasil (2002-2015): uma intErPrEtaçÃo Pós-KEYnEsiana

Leandro Vieira Lima Araújo e Fábio Henrique Bittes Terra

Este artigo investiga teórica, à luz da teoria pós-keynesiana, e 
empiricamente, o comportamento da taxa de câmbio no Brasil durante 
as intervenções via swaps cambiais pelo Banco Central de 2002 
a 2015. Analisam-se as propriedades essenciais de uma economia 
monetária aberta e apresentam-se as condicionantes da taxa de 
câmbio, destacando-se as propriedades dos mercados cambiais e 
as peculiaridades associadas ao modo de inserção do Brasil no 
sistema monetário e financeiro internacional. A análise empírica 
do comportamento cambial frente às operações swap será realizada 
por meio de modelos Auto-regressive Conditional Heteroscedastic 
(ARCH), Generalized Auto-regressive Conditional Heteroscedastic 
(GARCH), e Vector Auto-regression (VAR). Com os dois primeiros 
modelos, investiga-se a volatilidade das taxas de câmbio nominal 
e real efetiva. Em seguida, realizam-se estimações VAR, para que se 
estude a variância destas duas taxas de câmbio ante as operações swaps 
e outras variáveis que influenciam o comportamento cambial, para 
que se permita testar empiricamente a participação de cada uma das 
variáveis no comportamento da taxa de câmbio. Por meio dos modelos 
ARCH/GARCH a volatilidade no período 2002-2015 foi evidenciada e 
os modelos VAR permitiram descrever uma relação entre os swaps e a 
taxa de câmbio: os swaps são respostas ao comportamento da taxa de 
câmbio nominal, embora seus efeitos são mais visíveis sobre a taxa 
de câmbio real efetiva.

palavras-chave: economia brasileira anos 2000, taxa de câmbio, pós-
keynesianismo
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monEtarY institutions and macroEconomia PErFormancE 
in BraZil aFtEr tHE inFlation tarGEtinG rEGimE: tHEorEtical 
asPEcts and EmPirical EVidEncE

Elisangela Luzia Araujo, Eliane Cristina de Araújo (UEM) e Fernando Ferrari 
Filho (UFRGS)

This study analyses theoretically and empirically the relationship 
between monetary institutions and macroeconomic performance 
in Brazil, in the period after the adoption of the Inflation Targeting 
Regime (ITR). The hypothesis is that the monetary institutions inhibited 
economic growth, rather than being effective at controlling inflation, 
whose main causes are of a structural and institutional nature and, not 
only linked to excess demand, as assumed by the ITR. The main results 
are that the existing institutional framework, embodied in the highly 
restrictive monetary policy, implied the following negative effects: 
a reduction in GDP growth rates, a rise in the stock of public debt 
and an appreciation of the domestic currency; which, however, has a 
modest impact on inflation. In this respect, revisions in the Brazilian 
monetary institutions would be essential to improve the results of 
the ITR, both in terms of actual inflation and economic performance.

palavras-chave: Brazilian economy 2000s, monetary institutions, inflation 
targeting
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QuÃo acuradas sÃo as ProJEçõEs FinancEiras E atuariais do 
rEGimE GEral da PrEVidÊncia social? 

Claudio Castelo Branco Puty (UFPA), Carlos Renato Lisboa Francês, Solon 
Venâncio de Carvalho, Marcelino Silva da Silva e Carlos Patrick Alves da Silva 
(UFPA)

As projeções de resultados do Regime Geral da Previdência Social 
(RGPS), assim como as projeções demográficas calculadas pelo IBGE, 
conformam o conjunto mais importante de previsões estatísticas 
de longo prazo produzidas e divulgadas pelo governo brasileiro. 
A lei complementar no. 101 de 2000 (a Lei de Responsabilidade 
Fiscal) estabeleceu que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve 
apresentar um Anexo de Metas Fiscais onde conste uma avaliação 
da situação financeira dos regimes geral e próprio da previdência 
social. Entretanto, um olhar mais atento ao Anexo IV da LDO 
demonstra facilmente que, não obstante a relevância do tema, é 
notável o baixo grau de transparência dos métodos utilizados na 
projeção dos resultados previdenciários. Apresentamos um simples 
exercício onde comparamos os resultados previdenciários do RGPS 
previsto em cada Anexo IV da LDO de 2002 a 2015 com os resultados 
realizados divulgados nas estatísticas oficiais. Descrevemos o modelo 
de previsão utilizado pelo governo brasileiro, e ao analisar o lado da 
receita previdenciária, fazemos uma aproximação do erro de previsão. 
Finalmente fazemos sugestões para o aprimoramento do sistema de 
projeção demográfico-atuarial brasileiro.

palavras-chave: reforma da previdência, projeção atuarial, regime geral da 
previdência social, simulação, projeção de cenários
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uma anÁlisE nÃo conVEncional Para o ProBlEma da 
PrEVidÊncia social no Brasil: asPEctos tEóricos E EVidÊncias 
EmPíricas 

Denise Lobato Gentil (UFRJ), Eliane Cristina de Araújo (UEM), Claudio Castelo 
Branco Puty (UFPA) e Carlos Patrick A. Silva (UFPA)

A proposta de reforma da previdência social, encaminhada pelo 
governo Michel Temer, enfatiza medidas que objetivam a redução 
dos benefícios previdenciários e assistenciais. Em contraposição a 
esta proposta, o presente estudo objetiva discutir variáveis para o 
financiamento da previdência não consideradas pela equipe do governo 
e sugerir medidas alternativas que possam contribuir para o debate da 
questão previdenciária no Brasil. Inicialmente, o artigo apresenta um 
modelo teórico para indicar um conjunto de variáveis relevantes para 
o entendimento do financiamento da previdência social. Analisa-se, 
na sequência, a trajetória dessas variáveis no Brasil, com sugestões 
de medidas para estimulá-las. Por fim, um exercício de simulação é 
realizado para projetar os efeitos de mudanças nas variáveis sugeridas 
pelo modelo teórico sobre os resultados da previdência social. As 
conclusões desse exercício indicam que, quando considerados choques 
positivos em variáveis como produtividade do trabalho, emprego 
formal e receita da previdência, os resultados financeiros do Regime 
Geral da Previdência Social (RGPS) tornam-se positivos no curto e 
longo prazo. Uma implicação importante desse resultado é de que os 
problemas de financiamento da previdência social não precisam, e 
não devem, ser resolvidos unilateralmente pelo corte de benefícios, 
mas necessitam se conectar a medidas que estimulem o crescimento 
econômico, formalização do trabalho, crescimento da produtividade 
e aumento das receitas da previdência social.

palavras-chave: reforma da previdência, produtividade, regime geral da 
previdência social, simulação, projeção de cenários
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“sistEma PrEVidEnciÁrio BrasilEiro: Qual a rEal caPacidadE 
do modElo atuarial do GoVErno FEdEral dE rEFlEtir a 
rEalidadE dE 2060?” 

Solon Venâncio de Carvalho (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), 
Denise Lobato Gentil (UFRJ), Alberto Castelo Branco Puty (UFPA), Carlos 
Renato Lisboa Francês (UFPA), Marcelino Silva da Silva (UFPA) e Carlos 
Patrick A. Silva (UFPA)

O artigo objetiva demonstrar que as previsões de longo prazo do 
governo federal sobre a Previdência Social não estão isentas de erros 
e que, sendo o modelo atuarial um modelo probabilístico, para ser 
um método tecnicamente aceitável, deve-se calcular as margens de os 
erros e delimitá-los. Entretanto, os autores constataram que o modelo 
atuarial da Previdência brasileira não aponta os erros inerentes às 
previsões efetuadas, mesmo depois que outros especialistas já tenham 
encontrado evidências de repetidos fracassos de previsão. O artigo se 
propõe a fazer as projeções e determinar intervalos de confiança para 
as receitas, despesas e para a necessidade de financiamento do Regime 
Geral de Previdência Social. Os resultados foram comparados com 
as projeções do governo presentes no Anexo IV da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. Este exercício deixou clara a diferença entre os dois 
resultados, gerando procedentes questionamentos sobre o grau de 
confiabilidade das projeções oficiais, sujeitas a elevadas margens de 
erro. Uma das principais conclusões do artigo é de que as projeções 
de longo prazo de variáveis como o PIB e o resultado previdenciário 
carregam um grande componente de volatilidade e incerteza que 
tem de ser aferido mediante intervalos de confiança dos erros, a 
serem criados. A carga de fatores imprevisíveis torna vulnerável 
qualquer determinismo voluntarioso das projeções elaboradas pelo 
governo, particularmente no que diz respeito ao suposto “rombo” da 
Previdência e à “bomba” demográfica. Assim, os autores concluem que 
é fundamental admitir que as projeções que estão pautando o debate 
não podem ser tomadas como verdades inquestionáveis no momento 
de se fazer a reforma da previdência.

palavras-chave: reforma da previdência, produtividade, regime geral da 
previdência social, simulação, projeção de cenários
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as intErconEXõEs EntrE o dEsEQuilíBrio Fiscal E as 
oPEraçõEs do Banco cEntral E a FuncionalidadE do 
suPErÁVit PrimÁrio 

Wander M. M. Ulhôa

O objetivo deste artigo é demonstrar que os desequilíbrios fiscais 
da União pouco ou nada se relacionam à execução orçamentária. 
Ao contrário, são causadas pelos custos das políticas monetárias e 
cambiais. O problema é que nenhuma dessas políticas (que são políticas 
públicas) está sujeita a qualquer restrição, afinal supõe-se que são 
sempre benéficas ao conjunto da sociedade. Por outro lado, entretanto, 
a operacionalização da política monetária e cambial apresenta elevados 
custos fiscais, donde exige-se a geração de excedente fiscal (superávit 
primário) para garantir a credibilidade da política econômica, 
especialmente no que diz respeito à sustentabilidade da dívida pública. 
É nessa perspectiva que o Superávit primário é a variável primaz da 
política fiscal.

palavras-chave: economia brasileira, Banco central, política econômica
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PErFil da carGa triButÁria BrasilEira: BasE dE incidÊncia 
dos triButos E altErnatiVas constitucionais à austEridadE 
Fiscal E à rEFrEssiVidadE social

Everton S. T. Rosa (FACE/UFG), Felipe Rodrigues Sousa (FACE/UFG) e Jaqueline 
Damasceno Silva (FACE/UFG)

O artigo tem como objetivo analisar o perfil do Sistema Tributário 
Brasileiro a partir da base de incidência dos tributos sobre a sociedade. 
Busca-se esclarecer, em caráter preliminar, a participação dos impostos, 
taxas e contribuições com base na renda, nos gastos e no patrimônio 
na organização do Sistema Tributário Brasileiro na última década, bem 
como esclarecer o quadro de receitas tributárias, a fim de contribuir 
para a discussão aprofundada sobre o estado das Finanças Públicas 
do Brasil, contribuindo para a formulação de propostas alternativas 
à adoção de políticas restritivas da atividade econômica (Austeridade 
Fiscal) e regressivas dos direitos constitucionais do cidadão (redução 
dos gastos primários em proporção do PIB).

palavras-chave: carga tributária, distribuição, economia brasileira
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uma crítica HEtErodoXa à ProPosta do noVo rEGimE Fiscal 
(PEc no. 55 dE 2016)

Antônio Albano de Freitas (UFRJ)

Esse artigo propõe avaliar, de maneira crítica, a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 55 de 2016 (PEC 55) aprovada no Congresso Nacional. 
Tal PEC 55, intitulada de Novo Regime Fiscal, limita a despesa primária 
do governo, pelos próximos vinte anos, à inflação do exercício anterior. 
Para tanto, o artigo se estrutura em três partes. A primeira, de caráter 
teórico, expõe o Princípio da Demanda Efetiva e a Abordagem da Taxa 
de Juros Exógena. A segunda, na qual se delineia a PEC 55 em si e 
o que seus autores e defensores pretendem com a sua aplicação. E a 
terceira, e última, parte, onde são realizadas simulações e projeções 
simples num cenário de vigência da PEC 55.

palavras-chave: novo regime fiscal, pec 55
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a GuErra dE todos contra todos: a crisE BrasilEira

Eduardo Costa Pinto (IE/UFRJ), José Paulo Guedes Pinto (UFABC), Alexis 
Saludjian (IE/UFRJ), Isabela Nogueira (IE/UFRJ), Paulo Balanco (UFBA), Carlos 
Schonerwald (UFRGS) e Grasiela Baruco (UFRRJ)

A incapacidade dos setores dominantes em controlar o “núcleo de 
poder” do Estado brasileiro tem gerado uma guerra de todos contra 
todos. Este artigo analisa a atual crise do capitalismo brasileiro em três 
dimensões interdependentes: acumulação, cena política e relação entre 
o bloco no poder e o Estado. Busca-se evidenciar como os problemas 
da acumulação capitalista e da cena política foram se avolumando 
e como ganharam um caráter de crise estrutural a partir dos efeitos 
da Operação Lava Jato. Argumenta-se ainda que a conexão dessa 
Operação com a grande mídia expôs, por meio dos vazamentos, a 
relação entre o Estado (e sua burocracia) e parte do bloco no poder 
do capitalismo brasileiro. Isso – somado ao aumento do conflito entre 
capital e trabalho, à problemas na realização e à crise internacional 
– desestruturou temporariamente as regras (expressas e tácitas) até 
então existentes da acumulação de capital no Brasil. Para que se 
restabeleça a ordem capitalista no Brasil os setores dominantes terão 
que (re)colocar suas regras, seja num formato novo ou (até) antigo.

palavras-chave: economia brasileira anos 2010, crise
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unsustainaBilitY in WaGE-lEd GroWtH rEGimEs: tHE casE oF 
tHE BraZilian EconomY in tHE 2000s 

Felipe Figueiredo Câmara (UFF)

This paper ‘relax’ some assumptions of the seminal Bhaduri and 
Marglin’s (1990) analysis, allowing distribution to be endogenously 
determined in function of expectations concerning, not only demand 
levels but, also and especially, concerning firm’s creditworthiness. 
This permits us to conclude that wage-led growth paths tend to 
be constrained by the evolution of the financial structure that had 
previously made feasible the distribution trajectory itself. We conclude 
the paper arguing that our theoretical hypotheses a suitable framework 
to explain the recent Brazilian economic performance. Since mid-
2000s, the country has been presenting an unprecedented upward 
trend of the wage-share that, in a first moment, seems to be part of a 
well-succeeded strategy to grow via distribution. In a second moment 
however, from early 2010s to nowadays, the Brazilian economy has 
not shown the accelerated growth observed in previous years, which 
indicates the deterioration of the wage-led strategy.

palavras-chave: wage-led growth, Brazilian economy 2000s
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a VulnEraBilidadE EXtErna dEcorrEntE da PosiçÃo 
intErnacional dE inVEstimEnto E do FluXo dE rEndas: 
anÁlisE da Economia BrasilEira no PEríodo 1964-1980 

Paulo Van Noije (FCA/Unicamp) e Flávia Ferreira da Silva (IE/Unicamp)

O artigo apresenta a vulnerabilidade externa brasileira, baseada 
na esfera financeira, decorrente dos estoques externos (Posição 
Internacional de Investimentos - PII) e dos fluxos de rendas. Uma 
das principais contribuições da pesquisa é a estimativa dos dados 
dos estoques externos para o período, já eles que são inéditos – esses 
dados não são disponibilizados por nenhuma fonte oficial. Analisa-
se a economia brasileira no período 1964-1980, quando se observou 
a escassez de liquidez no âmbito internacional após o primeiro 
choque do petróleo em 1973. Apesar disso, adotou-se no período, 
sobretudo durante o II PND, uma política que visava promover um 
forte crescimento econômico, usando-se da absorção de recursos 
reais do exterior. Alguns autores atribuem a essa tentativa o elevado 
endividamento externo observado no período. Porém, de acordo 
com os dados apresentados, as rendas líquidas enviadas ao exterior 
contribuíram com 45% da variação da PII ao longo do período, 
enquanto o excesso de absorção doméstica em relação à produção 
doméstica causou 47% da variação da PII, concluindo-se que a 
dinâmica de evolução dos estoques externos brasileiros ao longo 
do período foi em grande parte determinada pelas rendas líquidas 
enviadas ao exterior, sendo que o lado “real” apenas acentuou a 
tendência de elevação do passivo externo líquido, enquanto o Efeito 
Circular entre rendas e estoques ajudou a criar as condições para que 
a vulnerabilidade externa viesse a se manifestar na década de 1980.

palavras-chave: vulnerabilidade externa, economia brasileira anos 1960 1970 
1980
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o sEtor EXtErno da Economia BrasilEira no GoVErno dilma 
E sEu PaPEl na crisE 

André Martins Biancarelli (IE/Unicamp), Rodrigo Vergnhanini (IE/Unicamp) e 
Renato de Souza Rosa (IE/Unicamp)

O desdobramento da recessão econômica a partir do início do segundo 
mandato da presidente Dilma Roussef não foi precedido pela “escassez 
de divisas”, que sempre esteve associada às grandes crises da história 
brasileira. Mudanças ao longo da última década fizeram com que 
os fatores de influência da economia global sobre a doméstica não 
operassem por meio dos canais tradicionais, mas sim por relações mais 
indiretas e estruturais – aspecto abordado de forma insuficiente ou 
inadequada no debate econômico. A partir da análise e periodização 
dos fluxos e estoques do Balanço de Pagamentos entre 2011 e 2015, 
argumenta-se neste artigo que há uma “nova realidade” do setor 
externo da economia brasileira, em que a estrutura dos passivos 
externos permitiu duradoura convivência com os níveis historicamente 
altos dos déficits em conta corrente, mesmo diante do agravamento do 
quadro internacional. Não obstante, admite-se que a economia global 
teve sim papel na desaceleração da economia brasileira a partir de 2011, 
agora mais por meio de canais indiretos, relacionados ao atrelamento 
estrutural da economia brasileira aos ciclos internacionais, tanto do 
ponto de vista produtivo como financeiro.

palavras-chave: economia brasileira anos 2010, governo dilma, setor externo
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PrinciPais dEtErminantEs do crEscimEnto Econômico no 
PEríodo dE 2003 a 2010: EXPortaçõEs ou mErcado intErno?

Taís Cristina de Menezes (USP) e Luciana Rosa de Souza (UNIFESP)

Diversos trabalhos acadêmicos procuram dissertar sobre as políticas 
econômicas empregadas pelo governo Lula e seus respectivos 
resultados na macroeconomia brasileira. Considera-se que o mercado 
de consumo de massas (voltado para atender o mercado interno) e 
o boom das commodities foram importantes para explicar as taxas 
médias de crescimento econômico do país no referido período. Este 
artigo se questiona, qual dos dois aspectos foi o mais importante para 
explicar o crescimento do PIB entre os anos de 2003 e 2010? A partir 
de revisão bibliográfica e do método indutivo de pesquisa, pretende-se 
validar ou refutar a hipótese de que o modelo de mercado de consumo 
de massas brasileiro foi o principal determinante do crescimento do 
país durante o governo Lula.

palavras-chave: economia brasileira anos 2000, crescimento, exportações, 
mercado interno
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BraZil at crossroads: a critical assEssmEnt oF 
dEVEloPmEntalist PoliciEs 

Daniela Prates (Unicamp), Barbara Fritz (Freie Universitat Berlin) e Luiz 
Fernando de Paula (UERJ)

Brazil with its policies of combining growth with income redistribution 
gained high attention especially since the Global Financial Crisis. These 
policies often have been labelled as developmentalist. Now, with a 
deep economic crisis, the question arises how far these policies were 
responsible for this downturn. To address this question, we first deliver 
a more precise definition of different variants of developmentalism. 
Second, based on stylized facts of the Brazilian economy in the period 
of three successive leftist governments between 2003 and 2016, we 
classify relevant macroeconomic, social and industrial policies. Thus 
we can see that different types of developmentalist policies came to 
application to a certain degree, with the dominance of re-distributional 
policies fostering domestic consumption. However, there were also 
orthodox policy elements to be found especially within macroeconomic 
policies and to a highly varying degree over time. Most remarkably, 
we found the later part of the period under analysis characterized 
by permanent changes in the policy mix, and a final and frustrated 
orthodox attempt to revert the crisis. We thus conclude that not 
developmentalism per se has been a fallacy, but rather its lack of 
conceptual clarity at the theoretical level, and incoherent policy 
coordination at the policy level in the case of Brazil.

palavras-chave: development, Brazilian economy 2000s 2010s, crisis
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lucratiVidadE, dEsEnVolVimEnto tÉcnico E distriBuiçÃo 
Funcional: uma anÁlisE da Economia BrasilEira EntrE 2000 
E 2013 

Guilherme Klein Martins (FEA/USP)

O trabalho visa analisar pontos que considera importantes para a 
compreensão da trajetória da economia brasileira entre os anos de 2000 
e 2013. Baseando-se na lucratividade, através de suas decomposições, 
indica a dinâmica da razão produto-capital e da distribuição funcional 
da renda. Essas variáveis são estimadas e analisadas também em 
nível setorial, de maneira que parte importante da narrativa sobre as 
mudanças ocorridas no período são relacionadas a transformações 
na estrutura produtiva da economia brasileira: inicialmente em 
favor da Indústria, e na sequência com crescimento de setores não 
comercializáveis, como Serviços e Comércio. A relação dessa mudança 
com termos de troca, cambio e própria dinâmica interna do mercado 
de trabalho são exploradas. Busca-se também, para além do objetivo 
principal da análise da economia brasileira, propor um elemento a 
mais na decomposição da taxa de lucro em relação à maioria dos 
estudos - ao menos aqueles baseados no trabalho seminal de Weisskof 
(1979) -, a saber, a estrutura etária do capital.

palavras-chave: economia brasileira anos 2000 2010,  lucro
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tHE risE and Fall oF tHE BraZilian EconomY: Economic 
antimiraclE

Fernando Rugitsky (USP)

The aim of this paper is to interpret the recent trajectory of the Brazilian 
economy, from around 2004 to 2014, focusing on the interaction 
between demand, income distribution, and the productive structure. 
An interpretative hypothesis is formulated within a framework that 
combines an effective demand schedule from the Kaleckian growth and 
distribution literature and a distributive schedule of Goodwin heritage 
(following Taylor, 2004, and Barbosa-Filho and Taylor, 2006). Such 
hypothesis indicates the determinants of the growth acceleration and of 
the increase in the wage share on income that started around 2004 and 
of their later reversal. Then, the framework is modified to incorporate 
sectoral heterogeneity, as suggested by Rugitsky (2016), and a modified 
hypothesis points out that a cumulative process involving reductions of 
wage inequality and changes of the productive structure may explain 
part of the recent Brazilian trajectory. Both hypotheses are examined 
empirically. The contrast of the cumulative process suggested with 
the one that seems to have taken place during Brazil’s “economic 
miracle” (1968-1973) allows it to be called an economic antimiracle.

palavras-chave: Brazilian economy 2000s 2010s, crisis
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cadEias GloBais dE Valor E dEsEnVolVimEnto: contriBuiçÃo 
ao dEBatE soBrE a ParticiPaçÃo do Brasil na GloBaliZaçÃo 
atraVÉs do rEsGatE das oBras dE stEPHEn HYmEr E cElso 
Furtado

Artur Monte Cardoso (IE/Unicamp)

Na medida em que o fenômeno das Cadeias Globais de Valor (CGVs) 
assumiu importância e centralidade, farta literatura acadêmica 
e política surgiu, buscando compreender as suas origens, seu 
funcionamento e os desafios postos, sobretudo, para o heterogêneo 
grupo de países periféricos (ditos “em desenvolvimento”). As diversas 
vertentes do debate assumiram como pressuposto a necessidade 
de o Brasil se integrar às cadeias globais de valor, como caminho 
inevitável para o desenvolvimento econômico. Argumentamos neste 
artigo que as cadeias globais de valor são um desdobramento da 
ordem econômica transnacional que emerge no pós-guerra a partir da 
extroversão da economia estadunidense e da projeção da sua grande 
empresa. Tomamos as reflexões de Stephen Hymer sobre a empresa 
multinacional e de Celso Furtado sobre o subdesenvolvimento e a 
transnacionalização da economia mundial para discutir o significado 
das CGVs para o desenvolvimento brasileiro. Concluímos, em 
primeiro lugar, que o estabelecimento das CGVs agudiza ainda mais 
os impasses de países subdesenvolvidos para controlar meios e fins 
do desenvolvimento, pois exacerba o poder de barganha da empresa 
transnacional sobre os Estados nacionais, colocando em xeque o 
conceito de economia nacional. Em segundo lugar, afirmamos que 
qualquer projeto nacional de desenvolvimento exige o estabelecimento 
de critérios de soberania e democracia para definir os parâmetros de 
inserção na ordem transnacional, e não o inverso.

palavras-chave: cadeia global de valor, economia brasileira, stephen Hymer, 
celso Furtado
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tHE dEtErminants oF tHE loW ParticiPation oF Brasil in 
GloBal ValuE cHains

Julia de Oliveira Callegari, Carlos Eduardo Carvalho e Tatiana Massaroli Melo

There has been a growing trend toward the fragmentation of 
production processes across countries in Global Value Chains (GVCs) 
to the detriment of vertical specialization of production within 
individual nations. Brazil has presented low participation in these 
cross-border chains and there has been increasing interrogation of 
the causes and implications of this characteristic of the Brazilian 
economy. In this context, the paper assesses the determinants of the 
low participation of Brazil in GVCs through (I) characterization of 
the country’s quantitative and qualitative pattern of integration into 
GVCs, and (II) analysis of elements that can explain this performance: 
protectionist policies, technological gaps, isolation from international 
trade agreements, low productive integration of Latin America and 
the Caribbean, as well as the so-called reprimarization of the Brazilian 
economy related to the effects of China’s ascension.

palavras-chave: global value chains, Brazilian economy
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uma anÁlisE do inVEstimEnto sEtorial da Economia 
BrasilEira no PEríodo 2000-2013: rEsultados a Partir das 
matriZEs dE aBsorçÃo dE inVEstimEnto (mais) 

Thiago Miguez

O objetivo desse estudo é abordar a Formação Bruta de Capital Fixo 
(FBCF) na economia brasileira de um ponto de vista setorial, a partir 
da utilização das chamadas Matrizes de Absorção de Investimentos 
(MAIs). Essas matrizes desagregam os dados da FBCF permitindo que 
a análise ocorra no nível das atividades. Foram utilizadas as MAIs 
estimadas por MIGUEZ (2016) para os anos de 2000 até 2013. No 
referido trabalho, o autor partiu de informações do Sistema de Contas 
Nacionais e das diversas pesquisas estruturais que são divulgadas 
anualmente pelo IBGE, como a PIA Produto, PIA Empresa, PAC, PAIC 
e PAS, além de dados do BNDES. Entender quais são os setores que 
investiram no período recente é parte essencial do estudo de mudança 
estrutural da economia.

palavras-chave: economia brasileira anos 2000 2010, investimento
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a Política social E os limitEs do EXPErimEnto 
dEsEnVolVimEntista: o PEríodo 2003-2016 

André Calixtre (IPEA) e Eduardo Fagnani (Unicamp)

O artigo propõe-se a discutir a Política Social como espaço privilegiado 
da estratégia desenvolvimentista, compreendida no contexto das 
acirradas tensões entre os paradigmas do Estado Social e do Estado 
Mínimo Liberal, presentes desde a Constituição de 1988. Essas tensões 
entre paradigmas permaneceram, com especificidades, no período 
2003-2016, a partir de intervalos mais ou menos favoráveis a cada 
tipo de paradigma. Mesmo nesse cenário, houve progressos relativos 
nas condições de vida dos brasileiros, porém, a inclusão social não 
foi acompanhada por reformas estruturais requeridas pela pretendida 
“ruptura necessária” com a doutrina liberal, o que restringiu o alcance 
e a consolidação desses progressos. A análise das mudanças sociais 
estará concentrada em três núcleos: a ampliação do Gasto Social; 
a recuperação do Mercado de Trabalho; e a potencialização da 
capacidade redistributiva da Seguridade Social. Ao fim, segue-se uma 
proposta de enfrentamento das deficiências estruturais do modelo de 
desenvolvimento centrado no Estado Social.   

palavras-chave: desenvolvimentismo, crítica, economia brasileira anos 2000 
2010
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o noVo dEBatE soBrE coBrança dE mEnsalidadE nas 
uniVErsidadEs FEdErais BrasilEiras

Fernando Pereira (Unifal) e Wolfgang Lenk (UFU)

Nos últimos anos, voltou-se a debater a proposta de cobrança de 
mensalidades nas universidades públicas brasileiras. O presente 
trabalho aprecia as premissas e resultados esperados da proposta, 
partindo da evolução recente das universidades federais. Baseou-se em 
pesquisas sobre o perfil socioeconômico dos estudantes, realizadas pelo 
IBGE e pela Andifes, dados financeiros das IFES, bem como estatísticas 
e balanços da educação superior em outros países. Demonstrou-se que: 
os estudantes das universidades federais têm perfil socioeconômico 
similar ao da sociedade brasileira; a cobrança de mensalidade não 
resultaria em contribuição orçamentária relevante e; a realidade dessas 
cobranças em outros países não é sempre positiva. Em vista disso, 
conclui-se que a proposta parte de premissas equivocadas e teria 
péssimos resultados para a educação superior no Brasil.

palavras-chave: privatização, universidade, economia brasileira
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tHE limits oF incomE rEdistriBution and GroWtH in BraZil, 
1992-2013 

Pedro Mendes Loureiro (SOAS/University of London)

Este trabalho explora os padrões de desigualdade e de acumulação no 
Brasil, com foco em sua dimensão de classe, visando revelar os avanços 
e os limites da distribuição de renda que ocorreu. Com base em uma 
tipologia de posições de classe aplicada a pesquisas domiciliares, o 
coeficiente de Gini da renda domiciliar per capita é decomposto em suas 
dimensões entre- e intra-grupos por meio do método ANOGI. Verifica-
se aumento da desigualdade de classes durante o neoliberalismo e 
uma inflexão durante a década de 2000, restrita, contudo, a mudanças 
entre diferentes categorias de trabalhadores. A posição do capital e a 
estratificação social não foram transformadas. Já a análise do padrão 
de acumulação da economia brasileira revela como o crescimento e a 
distribuição de renda se reforçaram mutuamente durante certo período, 
em causação circular, e depois também mutuamente determinaram 
seus próprios limites. Estes referem-se a uma mudança estrutura 
regressiva, endogenamente determinada, que provocou dependência 
de médio prazo em altos preços de commodities para garantir a 
solvência externa, e a tendência a inflação de custos nos setores de 
serviços. Tais limites demonstram a necessidade de medidas amplas e 
multidimensionais para a redução da desigualdade e uma estratégia 
sofisticada de catiching-up para o desenvolvimento do país.

palavras-chave: income distribution, Brazilian economy 1990s 2000s 2010s
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inVEstimEnto Em inFraEstrutura E dEsEnVolVimEnto: uma 
anÁlisE Para a Economia BrasilEira

Gabriela Goulart Ferreira (UFRJ)

O presente trabalho investiga as relações, para a economia brasileira, 
entre investimentos em infraestrutura e o desenvolvimento, com foco 
no setor de bens de capital. Busca-se, através de metodologia histórico 
analítica, evidenciar como, em um contexto de complementaridade 
entre o investimento público e o privado, os investimentos públicos 
em infraestrutura não apenas contribuem com o crescimento e 
produtividade da economia, como já bastante explorado pela literatura 
especializada, mas também com o desenvolvimento do segmentos 
de máquinas e equipamentos, tanto em termos de volume quanto 
em composição, caros ao desenvolvimento por seu maior conteúdo 
tecnológico e nacional, contribuindo assim com um deslocamento 
estrutural da economia. Relação que vem perdendo fôlego desde os 
anos 1980, sobretudo após as privatizações dos anos 1990.

palavras-chave: economia brasileira, anos 1980 1990 2000 2010, 
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inVEstimEnto Em inFraEstrutura na EuroPa E no Brasil: 
EXPEctatiVas E rEsultados do sistEma dE Garantias PúBlicas 

Lucas Bressan de Andrade (Unicamp), Antonio José Alves Junior (UFRRJ), 
Andre de Melo Modenesi (UFRJ) e Gabriel Guerra (UFRJ)

Tanto no Brasil como na Europa há um consenso em torno da 
importância dos investimentos em infraestrutura para pavimentar 
o crescimento no longo prazo e estimular a demanda agregada no 
presente, contribuindo com a retomada do crescimento. Ocorre que, em 
ambos os lugares, a política econômica é dominada pela austeridade 
fiscal. Logo, os investimentos em infraestrutura teriam de ser realizados 
e financiados pelo setor privado. Para tanto, um dos dispositivos 
para estimular o setor privado seria o aperfeiçoamento de garantias 
públicas para essa classe de investimento. Nesse artigo discute-se em 
que medida seria possível, a partir da experiência europeia, apostar 
nesse dispositivo para induzir o aumento dos investimentos em 
infraestrutura, considerando suas especificidades.

palavras-chave: economia brasileira, economia europeia, investimento, 
infraestrutura, comparação
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caiXa Econômica FEdEral E Banco do Brasil: notas soBrE sua 
EVoluçÃo Patrimonial rEcEntE

João Andrej Slivnik (Associação Brasileira de Desenvolvimento - ABDE) e 
Fernanda F. Feil (Associação Brasileira de Desenvolvimento - ABDE)

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a atuação da Caixa 
Econômica Federal e do Banco do Brasil no período entre 2000 e 
2015, por meio da análise da evolução de seus respectivos balanços 
patrimoniais, com o intuito de compreender as condições de ampliação 
de sua oferta de crédito e o ganho de participação que obtiveram 
no mercado creditício brasileiro. Acredita-se que uma avaliação 
mais detalhada de suas contas patrimoniais poderá contribuir o 
entendimento sobre as condições variadas de concorrência destes 
bancos públicos federais no mercado creditício brasileiro. Para tanto, 
o trabalho foi dividido em cinco seções. Na primeira, são introduzidos 
os principais pontos que se pretende discutir ao longo do trabalho. 
Na segunda seção, o desempenho dos bancos públicos federais, entre 
2000 e 2015, é comparado ao do restante do Sistema Financeiro 
Nacional - SFN, de modo a identificar diferentes padrões de expansão 
e retração do saldo de operações de crédito, entre as instituições 
financeiras públicas e privadas. Além disso, a seção explora os 
variados comportamentos apresentados pelas instituições financeiras 
públicas, nas fases que se sucederam neste período, mostrando as 
distintas estratégias adotadas, diante dos desafios apresentados a 
cada conjuntura. As segunda e terceira partes, exploram em maior 
detalhamento os dados patrimoniais da Caixa e do Banco do Brasil, 
em análise que avalia o perfil da composição de suas contas ativas 
e passivas, inclusive desdobrando dados agregados, como saldo de 
operações de crédito, por tipo de operação, e repasses de instituições 
oficiais no país, por instituição. Com essa finalidade, utiliza-se os dados 
disponíveis nas séries “50 maiores” e “IF.data”, que apresentam dados 
trimestrais das instituições pertencentes ao SFN, da série “Balancetes”, 
com dados mensais e mais desagrados, além de incorporar dados e 
informações dos relatórios de administração de ambos os bancos, 
quando necessário. Por fim, a última seção procura sistematizar as 
principais conclusões da análise dos balanços patrimoniais dessas 
instituições e seu impacto sobre as condições de concorrência no 
mercado de crédito brasileiro.

palavras-chave: economia brasileira, caixa econômica Federal, Banco do Brasil
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lucratiVidadE E distriBuiçÃo: a oriGEm Econômica da crisE 
Política BrasilEira 

Cecilia Hoff (PUC-RS) e Alessandro Miebach (PUC-RS)

A queda da taxa de lucro e da rentabilidade financeira são as 
causas centrais da crise econômica e política no país. O declínio da 
lucratividade quebrou a coalizão de classes constituída no Governo 
Lula.  A presidente Dilma Rousseff adotou uma serie de estímulos 
fiscais e incentivos creditícios para a acumulação de capital em um 
período de redução da taxa de lucro.  O setor privado restringiu seus 
investimentos e a taxa de crescimento caiu substancialmente. Após 
a reeleição em 2014, o governo adotou uma política de austeridade 
fiscal, elevação da taxa de juros e aumento dos preços dos produtos 
monitorados. Em 2105, o PIB declinou 3,8 por cento e a inflação 
atingiu 11 por cento. Com o aprofundamento da crise econômica, a 
presidente Dilma Rousseff foi removida do poder.

palavras-chave: economia brasileira anos 2010, crise
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cuBa: rElaçõEs dE traBalHo, suBdEsEnVolVimEnto E 
rEsistÊncia

Marcelo Soares de Carvalho (EPPEN/ Unifesp)

Cuba enfrenta, desde o final da década de 1980, uma profunda crise 
econômica motivada pela ruptura das condições externas de que 
dispunha dentro do bloco socialista. Embora o país tenha preservado 
seu sistema econômico, foram adotadas certas medidas que, talvez, 
indiquem uma perigosa aproximação às estruturas econômicas típicas 
do capitalismo. Dentre estas, ganham destaque as que dizem respeito 
à forma de uso do trabalho humano, uma vez que sua eventual 
conversão em mercadoria passível de exploração seria indicativa de 
mudança estrutural. O entendimento acerca da natureza das relações 
de trabalho em Cuba, bem como em relação às mudanças que foram 
introduzidas para enfrentar a situação de estrangulamento externo, é 
fundamental para discernir o quanto este país, que ainda é obrigado 
a lutar contra o subdesenvolvimento, logra manter de seu sistema 
econômico planificado.

palavras-chave: economia cubana, subdesenvolvimento
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Economic dEclinE and colaPsE oF tHE soViEt union: a 
structural analYsis

Numa Mazat (UFRJ) e Franklin Serrano (UFRJ)

Depois de um longo período de crescimento acelerado e sustentado 
de sua produção, a URSS começou a sofrer, a partir de meados 
dos anos 1970, de uma estagnação econômica que foi seguida 
pelo desmantelamento do sistema econômico soviético durante a 
Perestroika. O objetivo deste artigo é estudar as principais causas 
dessa desaceleração do crescimento e da crise econômica que 
seguiu. A primeira seção do artigo estuda de forma sucinta algumas 
características importantes do sistema econômico soviético. A segunda 
seção discute as razões pela desaceleração do crescimento econômico 
soviético da década de 1970 até meados dos anos 1980. A terceira seção 
fornece uma análise das consequências das reformas da Perestroika e 
da Glasnost (1985-1991) sobre o sistema econômico soviético, levando 
a seu colapso.
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notas críticas à comPrEEnsÃo dE lÊnin soBrE o Estado: 
rEVisitando o Estado E a rEVoluçÃo

Paulo Henrique Furtado de Araujo (UFF)

O artigo sustenta que a ausência da compreensão do capital enquanto 
forma específica de riqueza, de intermediação social, de dominação 
abstrata e forma auto-estruturante da sociedade humana, limita a 
compreensão de Lenin sobre o Estado moderno e condiciona o tipo 
de solução emancipatória humana que ele teoriza e implementa. Desta 
incompreensão resulta um tipo de marxismo, dominante ao longo 
do século XX, que apresenta três características particulares e que 
não estão presentes em Marx: estatolatria, politicismo e a tomada do 
proletariado como o demiurgo da emancipação. O livro de Lenin, O 
Estado e a Revolução, condensa essas limitações e é aqui analisado 
criticamente.
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EmanciPaçÃo Humana E socialismo Em marX 

Francisco Paulo Cipolla (UFPR)

O artigo faz uma revisão das idéias expressas por Marx ao longo de 
sua obra a respeito da questão da emancipação humana. Emancipação 
humana significa uma condição na qual não há mais mediação entre o 
indivíduo e sua espécie, entre o indivíduo e a sociedade. O socialismo 
é a superação de toda mediação entre indivíduos seja essa mediação 
religiosa, política ou mercantil. Em outras palavras, representa a 
condição na qual a realização dos interesses e potencialidades do 
indivíduo é diretamente a realização dos interesses e potencialidades 
do outro. Instigado pelo tratamento dado por Bruno Bauer à questão 
judaica Marx apresenta a crítica do Estado como “intermediário 
entre o ser humano e sua liberdade” e avança rapidamente para a 
primeira crítica da economia política na forma do conceito de capital 
como propriedade privada que resulta do trabalho, mas que exclui 
o trabalho. No capitalismo, a propriedade privada cria as condições 
para a emancipação humana, pois as forças produtivas mundialmente 
desenvolvidas podem ser apropriadas diretamente pelos indivíduos 
que nela trabalham de modo que a conexão entre os trabalhos se 
liberta do invólucro capitalista para se tornar uma relação direta entre 
produtores associados com o que a mediação do Estado desaparece.

palavras-chave: marx, método
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notas soBrE o dEBatE acErca dos limitEs Históricos do 
caPital 

Gustavo Moura de Cavalcanti Mello, Henrique Pereira Braga e Maurício de 
Souza Sabadini

Diante das vicissitudes da acumulação de capital nas últimas décadas, 
intensificaram-se os debates acerca das perspectivas do capitalismo 
contemporâneo, ganhando vulto no interior do debate econômico 
ortodoxo a tese da “estagnação secular” que, em grande medida, 
retoma as proposições avançadas por Alvin Hansen (1939) no final 
da década de 1930. No campo da crítica da economia política, 
foram produzidas profícuas análises sobre os limites históricos da 
forma-capital, que auxiliam a apreender a singularidade da atual 
fase de desenvolvimento capitalista, bem como suas perspectivas. 
Longe da pretensão de dar conta da amplitude, heterogeneidade e da 
complexidade das intervenções desse campo, neste artigo pretende-se 
expor e refletir sobre teorizações representativas de certas correntes 
do(s) marxismo(s), com base em distintas abordagens – incluindo obras 
consagradas e outras ainda não traduzidas para o português ou pouco 
consideradas no debate marxista brasileiro. Entre elas estão estudos 
de István Mészáros, Robert Kurz, François Chesnais, David Harvey, 
Andrew Kliman, Michel Roberts, Esteban Maito, Michel Husson et.al. 
e Pierre Dardot & Christian Laval. Com isso, objetiva-se expor um 
panorama dessas investigações e tecer uma reflexão crítica, salientando 
que muitas das deficiências desse debate seriam sanadas por uma 
consideração rigorosa da madura crítica marxiana à economia política.

palavras-chave: capital, capitalismo, limites históricos
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Por um suJEito da Economia Política: inconsciEntE Político 
E suBJEtiVidadE caPitalista 

Daniel Pereira da Silva

Ao instituir que o mais-de-gozar - sua maior contribuição à psicanálise 
- se concebe como homólogo à mais-valia, o psicanalista Jacques 
Lacan possibilita abordar uma questão lacunar na Economia Política 
de bases marxianas: como conceber o sujeito que suporta o laço social 
capitalista?Esse trabalho, então, explora a homologia sobrejacente, no 
que ela admite tratar a lógica das formas que sanciona a mais-valia 
também como uma lógica significante, a partir da qual se estabelece 
o campo de possibilidade de existência dos sujeitos no capital. Com 
esse norte, resgatamos os fundamentos do indivíduo, enquanto noção 
de pessoa da economia política clássica, apresentando o lugar e o 
arcabouço teórico a partir do qual podemos questionar essa noção 
de pessoa e conceber uma alternativa crítica por parte da economia 
marxista. A partir de então, perscrutamos, em O Capital, o movimento 
de contenção e negação das formas, desde o valor de uso até a mais-
valia, elaborando os fundamentos da subjetividade fetichista do sujeito 
capitalista, em caracteres como indiferença, liberdade, igualdade, 
anistoricidade, individualismo, estranhamento e reificação.

palavras-chave: subjetividade, economia política, capitalismo
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Formas do dinHEiro E o luGar do ouro: uma intErPrEtaçÃo 
marXista 

Giliad de Souza Silva, Eduardo Augusto de Lima Maldonado Filho e Lucas 
Rodrigues

O tema monetário é central na teórica econômica iniciada por Marx. 
Após uma situação de quase completo ostracismo, a teoria do dinheiro 
de Marx, a partir da década de 1970, tornou-se o principal objetivo de 
pesquisa de diversos autores marxistas, muito embora a construção de 
consensos sobre a noção mais elementar sobre a categoria dinheiro 
tenha sido exígua. Discorrer sobre um dos temas que mais produziram 
celeuma, a saber, formas do dinheiro e o lugar do ouro, é o objetivo 
central deste artigo. A hipótese básica trabalhada neste texto é que 
o dinheiro (ouro) constitui-se como a base econômica de qualquer 
estrutura monetária, porquanto a relação social onde se erige o 
dinheiro permanece de pé. Conclui-se que o padrão dos preços tem 
que se manifestar no dinheiro (ouro) e que a hipótese do Astarita 
(2003), que a cotação do ouro é, na realidade, a expressão mistificada 
do padrão dos preços, tem consistência com a teoria do Marx e com 
evidências empíricas.

palavras-chave: teoria do dinheiro, ouro, marx
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risK as a caPitalist Form

Bruno Hofig (SOAS)

This paper presents two hypotheses: first, that risk is a social form that 
can only emerge in the capitalist mode of production; and second, 
that all types of uncertainty tend, in the capitalist mode of production, 
to be objectified as risks. Those hypotheses are developed as follows: 
firstly, the paper introduces he distinction between risk and uncertainty 
introduced by Knight and Keynes; secondly, it presents two sociological 
theories of risk in which the latter is conceived as a social form; thirdly, 
it presents the materialist theory of social forms developed by Marx; 
and fourthly, it shows why risk is one of the necessary forms of the 
capitalist mode of production, and why uncertainty as rule tends, in 
capitalist social formations, to be objectified as risk.

palavras-chave: capitalismo, risk, marx, Knight, Keynes
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custos corrEntEs VErsus custos Históricos no cÁlculo da 
taXa dE lucro: uma soluçÃo EmPírica

Leonel Toshio Clemente (UFRGS) e Eduardo Maldonado Filho (UFRGS)

Há um extenso e insolúvel debate entre marxistas sobre como 
computar, a partir das contas nacionais, dados de capital fixo no 
denominador da taxa de lucro geral. Este artigo tratará de duas formas 
de conceber o capital fixo: a custos correntes e a custos históricos. O 
objetivo é propor uma solução empírica para este dilema. Para tanto se 
aplica um modelo de mudanças de regime markoviano para a relação 
entre taxa de lucro e crescimento econômicos dos EUA entre 1947 
e 2007 e, em alguns períodos da série, aplicam-se correções na taxa 
de lucro a custos históricos a partir das variações da taxa de lucro 
a custos correntes. O resultado é uma série de taxa de lucro mista, 
predominantemente baseada em custos históricos, denominada taxa 
de lucro a custos históricos corrigida. O resultado obtido é que a taxa 
de lucro a custos históricos corrigida apresentou maior coeficiente de 
determinação com o crescimento econômico do que as séries originais.

palavras-chave: taxa de lucro, custos correntes, custos históricos
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EVidÊncias EmPíricas Para a tEndÊncia da QuEda da taXa dE 
lucro dos Eua Em modElos dE EsPaço dE Estados

Leonel Toshio Clemente (UFRGS) e Eduardo Maldonado Filho (UFRGS)

A variável taxa de lucro é central para o entendimento da dinâmica 
capitalista.  Considerando a importância dos EUA no capitalismo 
mundial e a importância da Lei da Queda tendência da Taxa de 
Lucro para a teoria Marxista, no presente artigo foi desenvolvido um 
modelo econométrico aplicando o Filtro de Kalman em modelos na 
forma de espaço de estados para identificar evidências para tendência 
de queda da taxa de lucro dos EUA. Este artigo foi estruturado em 
quatro seções além da introdução. Na Seção 2 foram apresentados 
os dados de Duménil e Lévy (2010) e, de forma resumida, os modelos 
de Duménil e Lévy (1993) e Basu e Manolakos (2012). Na Seção 3 
apresentaram-se brevemente os modelos de espaço de estados de 
ciclos, tendência e intervenções. Na Seção 4 um modelo foi proposto, 
estimado e interpretado a partir de dados de Duménil e Lévy (2010). 
Por fim, na seção 5 serão inferidas conclusões a partir do modelo 
estimado na Seção 4 e foram comparados os resultados com os modelos 
apresentados na seção 2. Assim pôde-se identificar a queda da taxa 
de lucro, e dialogar com os resultados das pesquisas de Duménil e 
Lévy (1993), Basu e Manolakos (2012) e, principalmente, com as 
indagações de Marx.

palavras-chave: taxa de lucro, euA
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EssÊncia E aParÊncia da crisE Em marX: lEi da QuEda 
tEndEncial da taXa dE lucro E dEsmEdida 

Bruno Miller Theodosio (UFRJ)

O presente trabalho expõe a teoria da crise de Karl Marx de um 
ponto de vista dialético. Delineamos uma teoria da crise capitalista 
mostrando a relação entre a forma como a crise aparece na superfície 
da sociedade capitalista (forma aparente) e sua essência. Procedemos 
expondo a relação-capital em diferentes graus de abstração para 
mostrar como o impedimento da lógica expansiva do valor engendra 
a crise. Contrapomos o método de Marx com algumas leituras 
marxistas que buscaram elaborar uma teoria da crise a partir da 
esfera da circulação e impuseram um tom empírico-positivista ao 
marxismo. Já o método da dialética materialista espelha a lógica do 
capital e deriva a explicação da crise a partir da esfera da produção 
sob concorrência. A seguir, elaboramos uma teoria da crise a partir 
da exposição do capital e suas barreiras à valorização: distância 
entre produção e consumo, a não fluidez no ciclo capital, ausência de 
fundo monetário de reserva, desproporção intersetorial, subconsumo 
e a autonomização das finanças. Estas perdas da autorreferência do 
próprio processo capitalista são a “desmedida”, formas aparentes da 
crise. Já a essência da crise repousa na Lei da Queda Tendencial da 
Taxa de Lucro (LQTTL), causa da crise de um ponto de vista dialético 
porque resulta das tendências do capital sob concorrência. Assim, a 
crise capitalista é uma crise de sobreacumulação causada pela LQTTL, 
mas se mostra aos agentes como desmedida sob formas distintas na 
aparência do modo de produção capitalista.

palavras-chave: marx, crise, queda da taxa de lucro
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ProPriEdadE intElEctual E acumulaçÃo dE caPital

Pollyanna Paganoto Moura

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma compreensão sobre 
a dinâmica da produção intelectual no ciclo do capital industrial. 
Buscaremos visualizar como o conhecimento, na forma da propriedade 
intelectual, pode ser apreendido no processo de produção capitalista e 
quais os impactos do mesmo no circuito de acumulação.  Procuraremos 
com isso desvendar como se determina seu preço. A teoria do valor 
de Marx, a partir de categorias como a mais valia extra e a renda da 
terra, se mostrará como ferramenta eficaz para o desenvolvimento 
de tal compreensão.

palavras-chave: capital, capitalismo, propriedade intelectual
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a cHina no sÉculo XXi: alGuns aPontamEntos soBrE 
sua insErçÃo nas cadEias GloBais dE Valor E soBrE a 
intErnacionaliZaçÃo dE sEus caPitais

Laura Beraldo (PPGE/IE - UFRJ)

O objetivo desse trabalho consiste em analisar a fragmentação 
produtiva a partir do estudo das cadeias produtivas globais e da 
influência chinesa nesse processo. Esse fenômeno não é exatamente 
novo, mas ganha intensidade nos primeiros anos do século XXI e 
coloca novos desafios à análise do capitalismo. Trataremos, também, 
do crescimento dos investimentos externos chineses, sobretudo, para 
o Brasil, no pós-crise de 2008.

palavras-chave: china, cadeias globais de valor, capitalismo
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imPactos da Economia cHinEsa soBrE a BrasilEira no início 
do sÉculo XXi: o QuE QuErEm QuE sEJamos E o QuE QuErEmos 
sEr

Bruno De Conti (Unicamp) e Nicholas Blikstad (Unicamp)

O artigo pretende analisar de que forma a desaceleração e a crise 
recente da economia brasileira foram impulsionadas pela dinâmica 
da economia chinesa. A hipótese subjacente é a de que a crise atual 
deve ser explicada por equívocos dos últimos governos, mas também 
por fragilidades estruturais da economia brasileira e pela situação da 
economia internacional. Adicionalmente, sugere-se, aqui, que algumas 
dessas fragilidades estruturais da economia brasileira foram acentuadas 
no período recente, amplificando sua suscetibilidade às intempéries 
globais. E o aprofundamento dessas fragilidades esteve vinculado 
justamente às dinâmicas engendradas pela economia internacional 
e, em especial, a chinesa – e, paradoxalmente, à euforia que essas 
dinâmicas ajudaram a criar no Brasil.

palavras-chave: economia chinesa, economia brasileira, impactos
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comPlEXidadE Econômica E HiErarQuia no sistEma 
intErEstatal

Marcelo Arend (UFSC), Adilson Giovanini (UFSC), Julimar da Silva Bicharra 
(Universidad Autónoma de Madrid UAM) e Glaison Augusto Guerrero (UFRGS)

O estudo procura articular conceitos teóricos da Economia Política dos 
Sistemas-Mundo com a abordagem da economia da complexidade. 
A abordagem da EPSM ainda encontra dificuldades operacionais, 
no sentido de articular o conceito de cadeias mercantis com a 
estratificação do sistema interestatal, conforme proposto originalmente 
Wallerstein e depois Arrighi. O artigo mostra aproximações e 
semelhanças entre os conceitos de cadeias mercantis e complexidade 
econômica, e constrói uma nova metodologia a partir do Atlas da 
Complexidade Econômica para hierarquizar os países no sistema 
interestatal em centro, semiperiferia e periferia. Encontramos uma 
grande correlação entre índices de complexidade econômica (Proxy 
para cadeias mercantis) e nível de renda per capita para mais de uma 
centena de países. Também, a hierarquia do sistema interestatal no 
século XXI mostrou-se radicalmente diferente da encontrada por 
Arrighi em meados do século XX.

palavras-chave: sistemas-mundo, geopolítica, hierarquia, estados
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a noVa GEstÃo PúBlica como Forma dE controlE do caPital 
FinancEiro soBrE o Estado no caPitalismo contEmPorânEo

Diogo Santos (UFMG)

No mesmo período da ascensão do capital financeiro como fração 
hegemônica no capitalismo contemporâneo, teve início um forte 
movimento de reformas do Estado, cujas medidas foram sintetizadas 
sob a denominação de Nova Gestão Pública (NGP). Em um momento 
no qual as reformas neoliberais do Estado ganham novo impulso, o 
presente artigo buscará analisar a NGP localizando-a no contexto 
da ascensão do capital financeiro. Conclui-se que as medidas NGP 
exerceram a função colocar o modo de administrar os Estados em 
sintonia com os interesses da nova fração hegemônica e conceder 
legitimação a essa hegemonia.

palavras-chave: capitalismo, estado, capital financeiro, gestão pública
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lóGica do mErcado E a lóGica cultural no caPitalismo 
contEmPorânEo

Angela Ganem

O objetivo do artigo é explorar a relação dialética entre a lógica 
do mercado e a lógica cultural no capitalismo contemporâneo. O 
ponto a identificar na ordem simbólica são as expressões políticas, 
artísticas, comportamentais, psíquicas, ou expressões culturais – 
tratada a cultura em seu sentido mais amplo, e que, ao fim e ao termo, 
reproduzem e reforçam a ordem do mercado capitalista e sua lógica. 
Se o capitalismo tem seus fundamentos definidos pela propriedade 
privada, pela concorrência, pelo individualismo é mister analisar 
os valores dele decorrentes no atual padrão globalizado da ordem 
capitalista. À descrença na construção de uma ordem alternativa 
desencadeada pela crise da utopia socialista em fins do século 
passado, se soma o conformismo ditado pela ideia que só o mercado 
capitalista é capaz de produzir riqueza e felicidade, ou em uma palavra 
do ideário neoliberal: a única solução possível para as sociedades 
contemporâneas. Entendemos que, apesar de avanços democráticos, 
reformas e resistências culturais, o mercado capitalista e sua lógica 
seguem invadindo espaços geográficos, sociais e os terrenos mais 
recônditos da subjetividade humana, com consequências desastrosas. 
É deste fenômeno que trata o texto

palavras-chave: mercado, cultura, capitalismo
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o dEsEnVolVimEnto E a QualidadE dE Vida E a imPortância 
Para a FormulaçÃo dE Políticas PúBlicas

Marinara Ferreira Calisto (UESC), Zina Angélica Cáceres Benavides (UESC) e 
Aniram Lins Cavalcante (UESC)

Esta pesquisa trata das questões relacionadas à Qualidade de Vida 
(QV), sendo que o objetivo é analisar os aspectos conceituais do tema, 
relacionando com a questão do desenvolvimento e as políticas públicas. 
Ao reporta-se ao contexto histórico percebe-se que até a década de 80 
o único parâmetro para avaliar a QV e desenvolvimento da sociedade 
era o PIB, porém nas últimas décadas o debate tem se intensificado, 
seja entre os órgãos oficiais internacionais e nacionais sobre o grau 
de representatividade do indicador do PIB, surgindo questões de como 
mensurar e incorporar o grau de desenvolvimento social, a equidade 
social e os aspectos ambientais, para serem considerados no modelo 
de desenvolvimento econômico. O debate tem guiado à construção de 
novos indicadores como IDH, índice da felicidade e mesmo o de QV. 
Deste último indicador a conceição sobre o desenvolvimento ganha 
novas dimensões, ou seja incluem-se aspectos sociais econômicos 
e ambientas, e exige uma abordagem multidimensional e até mais 
complexa do que a mensuração do IDH. A construção e mensuração do 
índice da QV revela aspectos sociais e ambientais cruciais que aportam 
além do debate sobre qual é seria o modelo de desenvolvimento que 
promoveria a qualidade de vida, por outro lado a discussão subsidiaria 
na formulação e decisões e adoção de políticas públicas, para melhorar 
os níveis de vida de uma sociedade.

palavras-chave: qualidade de vida, desenvolvimento, políticas públicas
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naturEZa da transiçÃo E tiPo dE caPitalismo: notas soBrE o 
Fim da Economia dE comando da urss E a EmErGÊncia dE um 
caPitalismo diriGido PElo Estado

Eduardo da Motta e Albuquerque (Cedeplar - UFMG)

Este artigo avalia a variedade de capitalismo da Rússia contemporânea 
- periférica, liderada pelo Estado, oligárquica e com uma democracia 
limitada -, resultado da transição baseada em terapias de choque. A 
escolha do tipo de transição foi condicionada pela natureza da crise 
da economia de comando na década de 1980. Esta crise foi o resultado 
de contradições internas da economia de comando construída entre 
1929 e 1953. Esta economia de comando gerou um limitado processo 
de catch up, industrializou a economia com grande custo humano, 
gerando uma economia relativamente atrasada com fortes capacidades 
militares. Este artigo analisa quatro questões: a natureza da economia 
entre 1929 e 1985, o ponto crítico relativo ao fim da URSS no final 
dos anos 1980, o tipo de transição e as principais características da 
variedade de capitalismo que emergiu como uma conseqüência desses 
processos.

palavras-chave: urss, transição, capitalismo, socialismo
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o Estado no caPitalismo contEmPorânEo: uma comPosiçÃo 
tEórica 

Filipe Possa Ferreira

O Estado no capitalismo é um agente que necessariamente reflete as 
contradições e conflitos que emanam da sociedade. Ele é representado 
através das frações de poder político que advêm do resultado histórico 
das lutas de classe e da lógica dominante na ordem social capitalista. 
Através de um resgate histórico documental, se percebe como a 
dinâmica das lutas revolucionárias da burguesia a partir da acumulação 
primitiva iam de encontro necessariamente à tomada do aparato estatal 
e de sua prerrogativa de legitimar a ordem social dominante. No 
sentido da materialidade do Estado, tal qual Poulantzas (1978) teorizou, 
o Estado passa a corresponder através de seus aparatos e vozes a 
ideologia da ordem dominante, passando a ser um agente que amplia e 
legitima os espaços para a reprodução e acumulação de capital. Nesse 
contexto teórico histórico, o trabalho tem como objetivo principal 
apreender a dinâmica estatal no capitalismo contemporâneo de ordem 
financeira, a partir do fenômeno da financeirização e da dialética 
entre Estado e capital, característica chave nas teorias do Estado 
dentro da tradição marxista. Além de refletir sobre as dificuldades 
do aparato estatal e de sua rigidez em responder os desafios impostos 
pela globalização financeira e as crises contemporâneas.

palavras-chave: teoria do estado, capitalismo, estado capitalista
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um dEBatE soBrE a dEmocracia BrasilEira: tradiçÃo 
PlutocrÁtica E PErsPEctiVas dE dEmocratiZaçÃo no mEio dE 
uma crisE dE PodEr E dE acumulaçÃo 

Jaime León (UFRJ)

Este artigo tem como objetivo analisar criticamente a questão 
democrática brasileira a fim de contribuir com o entendimento do 
atual momento de crise política e econômica. Para tanto, privilegia 
as discussões sobre as perspectivas democráticas no Brasil com a 
distensão do regime de ditadura civil-militar no fim da década de 
setenta. É feito o resgate das interpretações de Fernandes (1975) e 
de Coutinho (1979) sobre a problemática da tradição democrática 
no Brasil e suas imbricações com as relações de classe, políticas e 
econômicas, no interior do Estado brasileiro. A hipótese de trabalho 
é que o atual momento do capitalismo brasileiro é fruto de um 
movimento global de ascensão do autoritarismo, demarcado por um 
neoliberalismo modificado, e vem se manifestando pela via de uma 
nova forma autoritária de dominação, mas ainda compatível com a 
tradição plutocrática brasileira. Diferentemente do regime de 1964, 
o Estado desta forma de autoritarismo não tem o poder de conciliar 
os distintos interesses de classe burgueses - gerando uma disputa 
intestina entre as diversas frações burguesas - e tem uma falsa 
aparência democrática - ao pretender a manutenção das “instituições 
democráticas” -. Este trabalho se trata, ao mesmo tempo, de um resgate 
da teoria marxista de Estado e da história do pensamento marxista 
no Brasil.

palavras-chave: democracia, Brasil, estado, poder
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os modElos dE sistEma dE ProtEçÃo social BrasilEiro E 
mEditErrânEo: uma anÁlisE comParada

Paulo José Whitaker Wolf (IE/Unicamp) e Giuliano Contento de Oliveira (IE/
Unicamp)

Sistemas de proteção social são mecanismos criados pela sociedade 
tendo em vista proteger seus membros contra aquilo que pode limitar 
a sua capacidade de atender as suas necessidades fundamentais. Esses 
arranjos variam em função do papel do Estado relativamente às demais 
formas de provisão, o qual depende do perfil das políticas públicas, em 
geral, e das políticas econômica e social, em particular. O objetivo desse 
artigo é analisar o perfil dos sistemas de proteção social do Brasil e dos 
países mediterrâneos e, mais especificamente, da Espanha, da Itália, 
da Grécia e de Portugal, bem como seu impacto sobre as condições 
de vida prevalecentes em cada um deles. Argumenta-se que Brasil e 
os países mediterrâneos apresentam modelos de sistema de proteção 
social muito semelhantes e que o processo de sofisticação desse arranjo 
institucional foi possível apenas em razão de circunstâncias históricas 
excepcionais, haja vista o elevado grau de heterogeneidade de suas 
sociedades, ainda que em diferentes graus. Contudo, embora possuam 
modelos de sistema de proteção social muito semelhantes, a condição 
de subdesenvolvimento prevalecente no Brasil explica os melhores 
resultados das políticas públicas adotadas nos países mediterrâneos no 
que se refere aos seus efeitos sobre as condições de vida, embora esses 
países também não sejam plenamente capazes de garantir a proteção 
dos indivíduos e de sua dignidade contra os assaltos impostos pela 
lógica de funcionamento do capitalismo contemporâneo.

palavras-chave: economia brasileira, proteção social, comparação
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QualiFicaçÃo E comPEtÊncia da Força dE traBalHo: noVas 
mistiFicaçõEs no controlE do caPital soBrE o traBalHo

Rejane Gomes Carvalho

O objetivo principal do trabalho é analisar a reinvenção e mistificação 
das formas de controle do capital sobre a força de trabalho como 
condição necessária ao processo de preservação do sistema capitalista 
de produção. Na sociedade contemporânea, observa-se um movimento 
técnico e ideológico cada vez mais forte para desqualificar o trabalho 
humano como força criadora de valor e como elemento determinante 
do lugar social dos trabalhadores. Compreende-se que a qualificação 
profissional resulta de uma relação social e que poderia representar 
a formação do sujeito para uma vida no trabalho e na cidadania 
ativa. Todavia, esta compreensão termina por dar lugar a noção de 
competência, mais adequada ao trabalhador do século XXI, como parte 
de um processo que mistifica a condição de explorado, condicionando 
o trabalhador a instruções rápidas e em ocupações transitórias, 
tornando-o, assim, mais instrumento e menos cidadão. O artigo propõe 
uma discussão conceitual entre o sentido de qualificação profissional 
e competência, buscando entender as mudanças no processo técnico 
da produção e a relação social de trabalho. Ressalta-se a perda de 
controle do trabalhador no processo de trabalho com suas implicações 
subjetivas e o desmonte da organização social do trabalhador. Além 
disso, analisa-se o comportamento empreendedor do trabalhador 
típico da sociedade atual como reflexo da dominação ideológica que 
afasta o trabalhador da sua condição de classe e o torna cada vez 
mais dependente do modelo excludente de reprodução do capital. As 
reflexões finais reforçam a capacidade de renovação e mistificação das 
formas de controle do capital sobre o trabalho, de modo a possibilitar 
sociabilidades que acentuam a exploração e a dominação, legitimadas 
pela submissão da própria classe explorada.

palavras-chave: qualificação, educação, capital, trabalho
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QuEstÃo social E a EmErGÊncia E dEsEnVolVimEnto dos 
sistEmas dE ProtEçÃo social nos PaísEs da amÉrica latina

Gustavo Bonin Gava e Hugo Miguel Oliveira Dias

O objetivo do trabalho é apresentar ao leitor quatro tipologias acerca 
da emergência e desenvolvimento dos sistemas de proteção social 
nos países da América Latina, a questão social latino-americana 
também é revisitada. O trabalho utilizou-se de pesquisa documental, 
procurando identificar as diversas interpretações existentes na 
literatura sobre o tema analisado, as características principais de 
cada modelo, o seu desenvolvimento e as opiniões divergentes sobre 
a crise ou as transformações em que passam os sistemas de proteção 
social contemporâneos.

palavras-chave: proteção social, América Latina
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dEPEndÊncia E suBimPErialismo: rEVisitaçÃo tEórica E 
condicionantEs EmPíricos aPlicados aos PaísEs do mErcosul

Arnaldo dos Santos Vaz Neto (UFPA), Djalma da Silva Frade (UFPA), Paulo 
Felipe Silva de Sousa (UFPA) e Luis Flávio Maia Lima (UFPA)

O presente artigo analisa a posição protagonista no Brasil no 
MERCOSUL, manifestada no volume de exportações de manufaturas e 
importações de matérias primas do país aos demais membros do bloco 
e nos investimentos do BNDES nas demais nações. Esse protagonismo 
é resultante do desenvolvimento do sistema capitalista que no final 
do século XIX, quando o capitalismo atinge a fase monopolista, 
Lênin denomina de Imperialismo. Entretanto, no pós-segunda guerra 
mundial, devido a uma nova hierarquização dos países capitalista, 
manifestada na associação subordinada dos países dependentes 
da periferia em relação aos países imperialistas do Centro, surgem 
potências capitalistas médias na região periférica, que irão exercer uma 
dominação sobre os demais países da região, expropriando, através 
do intercâmbio, valor dos mesmos. Todavia apenas uma parte desse 
valor, a que não é drenada pelos países imperialistas, é alocada para a 
reprodução do capital nesse país, sem que isso se traduza em melhores 
condições de vida de sua população trabalhadora. Na América Latina, 
apenas o Brasil irá desenvolver todas as condições históricas para 
ascender a essa condição, que Marini denomina de subimperialismo.

palavras-chave: dependência, subimperialismo, mercosul
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mudanças Em tEmPos dE crisE: da rEForma do Fmi ao noVo 
Banco dE dEsEnVolVimEnto 

Desiree Almeida Pires

Este  artigo  tem  como  objetivo  discutir  porque  a  reforma  do  
Fundo  Monetário Internacional  (FMI  ou  Fundo),  proposta  em  
2010  e  vista  como  necessária  para  lidar  com  os  efeitos da  
crise  de  2008  bem  como  melhorar  a  inserção  dos  países  em  
desenvolvimento  no  sistema econômico  internacional,  foi  aprovada  
apenas  em  2016.  A  pesquisa  levanta  a  hipótese  de  que, devido  
à  necessidade  de  voto  favorável  dos  Estados  Unidos  da  América  
(EUA),  a  aprovação  da reforma  ficou  condicionada  ao  aceite  deste  
país,  o  qual,  em  princípio,  considerava  a  reforma contrária  a  
seus  interesses  políticos  e  econômicos  nacionais,  mas  que,  devido  
ao  surgimento  de iniciativas  alternativas  por  parte  dos  países  
em  desenvolvimento,  como  o  Novo  Banco  de Desenvolvimento,  
acabou  por  considerar  que  sua  oposição  à  reforma  seria  uma  
ameaça  à  sua imagem  de  hegemon  do  sistema  internacional  e  
abriria  espaço  para  o  fortalecimento  dessas iniciativas  contrárias  
ao  status  quo.  Assim,  a  reforma,  mais  do  que  inserir  os  países  
em desenvolvimento  de  maneira  mais  equitativa  no  jogo  de  poder  
econômico,  busca  atender  aos interesses  dos  Estados  Unidos,  
mantendo  os  ideais  políticos  e  econômicos  neoliberais  vigentes 
desde a  década  de  1970.

palavras-chave: sistema financeiro internacional, Fmi, novo Banco de 
desenvolvimento
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o PEríodo dE 1981 a 1985 do GoVErno rEaGan E o ProcEsso 
dE consolidaçÃo dos Eua como PrinciPal PotÊncia mundial

Ana Claudia Salgado Cortez (UnB), Carlos Eduardo Carvalho (PUC-SP) e 
Patrícia Helena Fernandes Cunha (UFABC)

O artigo analisa a sinergia entre processos complexos dos anos 
Reagan que conduziu à recuperação e à consolidação do poder 
político e econômico dos Estados Unidos depois das crises dos anos 
1970. O primeiro mandato trouxe iniciativas diplomáticas e militares 
que “quebrariam” a URSS, como ficaria evidente com a ascensão de 
Gorbachev, em 1985. A forte elevação dos juros, iniciada em 1979 
por Paul Volcker, ainda no governo Carter, e acentuada no início 
do governo Reagan, derrubou a inflação alta e debilitou a indústria 
tradicional e os sindicatos, enquanto as políticas de supply side, o 
aumento do gasto militar e as inovações tecnológicas favoreceram 
a recuperação econômica. Por fim, no Acordo do Plaza, em 1985, os 
EUA obtiveram o apoio da Alemanha e do Japão para suas iniciativas 
monetárias e cambiais. Os resultados da sinergia entre os três processos 
amadureceram e ficaram evidentes no segundo mandato de Reagan 
(1985-1988). A releitura do período Reagan ganhou novo estímulo 
com a volta do debate sobre um possível declínio dos EUA nos anos 
recentes e mais ainda com a eleição de Donald Trump, em 2016.

palavras-chave: economia euA anos 1980, governo reagan, geopolítica
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o sistEma-mundo caPitalista E os noVos alinHamEntos 
GEoPolíticos no sÉculo XXi: uma VisÃo ProsPEctiVa 

Carlos Eduardo Martins (UFRJ)

Neste artigo apontamos as principais características da conjuntura 
mundial contemporânea, suas tendências cíclicas e seculares, as 
configurações de poder dominantes, as forças anti-sistêmicas, os 
novos alinhamentos geopolíticos a que dão lugar e a bifurcação 
de poder que se desenha para os próximos anos. Desde 1994, 
vivenciamos uma fase de expansão do Kondratiev que se articula a 
dois movimentos descendentes de longa duração: a fase B do ciclo 
sistêmico estadunidense, marcada pela crise desta hegemonia, iniciada 
em 1970, e a crise civilizatória do modo de produção capitalista, a 
partir do surgimento da revolução científico-técnica, como nova 
estrutura de forças produtivas que impulsiona cada vez mais o 
desenvolvimento material da economia mundial. Tal combinação 
traz características muito específicas para o ciclo longo de expansão 
que vivenciamos. De um lado, a financeirização do capital, a crise de 
hegemonia do eixo atlantista da economia mundial e o declínio das 
potencias marítimas, que tradicionalmente dirigiram a civilização 
capitalista, centradas, principalmente, no norte da Europa Ocidental 
e, atualmente, sob direção estadunidense; e de outro, o deslocamento 
do dinamismo econômico para a China e Leste asiático, a ascensão 
dos regionalismos e dos hinterlands como novo possível fundamento 
geopolítico da economia mundial e da construção de um sistema-
mundo multipolar. Dividiremos o texto em 2 partes: na primeira 
analisaremos as principais características do Kondratiev vigente e 
os fundamentos da crise da hegemonia atlantista sobre a economia 
mundial; na segunda analisaremos a ascensão da China e dos BRICS 
e seus possíveis impactos geopolíticos.

palavras-chave: sistema-mundo capitalista, geopolítica, século 21
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uma rEVisÃo crítica das tEorias do “sistEma-mundo” à luZ 
da crisE Estrutural do caPitalismo no sÉculo XXi 

Daniel Feldmann (Unifesp)

[Este artigo faz] Uma revisão crítica das teorias do “Sistema-Mundo” 
à luz da crise estrutural do capitalismo no século XXI

palavras-chave: sistema-mundo, capitalismo, século 21
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industrialiZaçÃo E dEsindustrialiZaçÃo: uma concEituaçÃo 
à luZ da tEoria Econômica marXiana 

Lucas Milanez de Lima Almeida, Nelson Rosas Ribeiro e Paulo Antonio de 
Freitas Balanco

O presente trabalho propõe uma definição, à luz da teoria 
econômica marxiana, do que é a industrialização e o seu reverso, 
a desindustrialização. Partindo das categorias fenômeno, essência e 
conteúdo, argumenta-se que, historicamente, foram as leis capitalistas 
que levaram aos processos de industrialização e desindustrialização das 
economias nacionais. Para esta última, especificamente, apontou-se as 
mudanças estruturais motivadas pela crise capitalista de lucratividade 
manifestada na década 1970 como sua causa essencial. Por fim, 
afirmou-se que as formas da industrialização e da desindustrialização 
estão sujeitas à posição ocupada pelas economias na hierarquia do 
capitalismo mundial.

palavras-chave: desindustrialização, marx
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Por uma Economia Política da FinancEiriZaçÃo: tEoria E 
EVidÊncias

José Carlos Braga (IE/Unicamp), Giuliano Contento de Oliveira (IE/Unicamp), 
Paulo José Whitaker Wolf (IE/Unicamp), Alex Wilhans Palludeto (IE/Unicamp) 
e Simone de Deos (IE/Unicamp)

O fim do arranjo de Bretton Woods ensejou não apenas uma mudança 
nas regras do jogo das relações econômicas em âmbito mundial, mas 
também no próprio modo de operação do capitalismo. A liberalização 
dos fluxos de capitais e a desregulamentação e integração dos mercados 
financeiros internacionais sob a liderança dos Estados Unidos deu 
origem a um novo padrão sistêmico de riqueza, a financeirização, 
em que as operações financeiras ganham importância cada vez maior 
na gestão de ativos e passivos por parte das famílias e das empresas, 
e não apenas de instituições do mercado financeiro. Ao contrário 
do que sugerem interpretações mais recentes sobre esse fenômeno, 
isso não significa uma tendência do sistema à estagnação, mas um 
aumento da sua instabilidade característica, reforçando os momentos 
de expansão, mas também de contração. De fato, com a generalização 
e a dominância da lógica financeira as decisões de endividamento e 
de gasto das empresas e das famílias passaram a ser crescentemente 
sensíveis às oscilações correntes e esperadas nos estoques de riqueza, 
as quais, por sua vez, são sensíveis às mudanças dos preços dos ativos 
financeiros. Isso implica em transformações da relação entre Estado e 
mercados, com os bancos centrais e os tesouros nacionais tornando-se 
reféns da necessidade de evitar as perdas patrimoniais privadas e os 
efeitos perversos que elas podem exercer sobre os níveis de produto, 
renda e emprego da economia.

palavras-chave: financeirização, economia política
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FinancEiriZaçÃo, Firmas nÃo FinancEiras E o ciclo 
Econômico rEcEntE da Economia BrasilEira

Mariana Finello Corrêa , Pedro de Medeiros Lemos e Carmem Feijó

O artigo analisa  como as estratégias patrimoniais das firmas não-
financeiras foram alteradas após a repercussão interna da crise 
financeira internacional de 2008. Para alcançar esse objetivo é 
explorada a conexão teórica entre a literatura sobre financeirização 
para países emergentes com a teoria de ciclos econômicos desenvolvida 
por Minsky. No caso da economia brasileira, o processo de 
aprofundamento da financeirização apresenta como particularidade 
a manutenção de elevados níveis de taxa de juros reais e nominais. A 
análise empírica mostra que o breve intervalo de crescimento contínuo 
da economia brasileira, liderado pelo aumento do investimento em 
ativos físicos, é interrompido com o advento da crise financeira 
internacional que afeta negativamente as expectativas de acumulação 
de capital físico nos anos posteriores. Observa-se, assim, mudanças 
nas estratégias patrimoniais das firmas não financeiras a partir do 
final da década de 2000 e início da década de 2010 caracterizadas 
por: a) um  aumento relativo do nível do endividamento das empresas 
não financeiras frente a sua capacidade de geração de receita, o que 
é identificado como um aumento da financeirização; b) aumento do 
endividamento em moeda estrangeira; c) queda no saldo das operações 
de crédito a pessoas jurídicas; d) aumento da preferência pela liquidez 
das firmas industriais com  impactos negativos sobre os  gastos de 
investimento. Em conclusão, o contexto macroeconômico de elevada 
taxa real de juros e a atual configuração financeira das empresas 
não-financeiras não contribuem para a saída da recessão em que se 
encontra a economia brasileira, que, à luz da literatura de Minsky, 
está em uma fase descendente do ciclo financeiro.

palavras-chave: financeirização, economia brasileira anos 2000 2010
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FinancEiriZaçÃo E inVEstimEnto ProdutiVo: uma anÁlisE das 
EmPrEsas nÃo FinancEiras do noVo mErcado da BoVEsPa 

Bernardo Pádua Jardim de Miranda (Unifal) e Cirlene Maria de Matos 
(Unifal)

O processo de financeirização tem direcionado a governança das 
empresas não financeiras para a criação de riqueza ao acionista, 
resultando em um crescimento mais lento do imobilizado. Este artigo 
objetiva analisar como a financeirização afeta o investimento produtivo 
das empresas não financeiras do Novo Mercado da Bovespa em 2012. 
Foi realizada uma Análise Qualitativa Comparativa com conjuntos 
fuzzy (fsQCA) e uma Análise dos Componentes Principais (ACP) 
utilizando dados dos relatórios contábeis. Os resultados mostraram 
que aplicações financeiras elevadas são a principal característica da 
financeirização das empresas do Novo Mercado e que este processo 
afetou negativamente a taxa de investimento.

palavras-chave: financeirização, investimento produtivo, Bovespa
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BasilEia iii no Brasil: institucionalidadE E EFEitos soBrE o 
crÉdito 

Ana Rosa Ribeiro de Mendonça (IE/Unicamp), Simone Deos (IE/Unicamp), 
Olivia Bulio (IE/Unicamp) e Fernanda Ultremare (IE/Unicamp)

O presente artigo tem como objetivo central apresentar e discutir a 
implementação de Basileia III no Brasil. A pergunta que o trabalho 
propõe-se a responder tem como elemento central os possíveis efeitos 
desse novo conjunto de regras sobre o crédito. De forma específica: 
quais seriam os impactos dos novos requerimentos de capital sobre 
as decisões de emprestar dos bancos que operam no país? Cabe 
apontar desde logo que, a despeito de entender a importância de 
outros elementos presentes em Basileia III, a pesquisa se concentra 
nos efeitos dos requerimentos de capital sobre a oferta de crédito. 
Além de introdução e de considerações finais, o trabalho é composto 
por três seções. Na seção 2, busca-se apresentar o arcabouço teórico 
que fundamenta a análise e, especificamente, discutir o papel 
central do gasto e de seu financiamento nas economias. Aspectos 
da institucionalidade da regulação bancária no Brasil são objeto da 
seção 3. Na seção 4, apresenta-se uma revisão da literatura acerca 
de possíveis efeitos de Basileia III sobre o crédito e discutem-se as 
evidências encontradas no estudo empírico desenvolvido acerca da 
sensibilidade dos empréstimos ao incremento de capital dos bancos 
no país.

palavras-chave: Basileia iii, Brasil, crédito
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tHE FraGilitY oF EmErGinG currEnciEs sincE tHE 2000s: a 
minsKYan analYsis 

Raquel Almeida Ramos

The currencies of a few emerging market economies (EME) have 
being following a specific dynamic since the early 2000s: they are 
strongly connected to international financial markets, appreciating in 
moments of tranquility and presenting sharp depreciations in peaks 
of uncertainty. This dynamic is more specific than what is expected 
from heterodox exchange-rate theories and it contradicts mainstream 
theories. What is the mechanism behind it? To answer this question, 
this article applies the Minskyan framework to the context of money 
managers and their portfolio allocation decisions. The approach allows 
the analysis of these currencies through money managers’ decisions, 
putting forward that these might float according to their balance-
sheet constraints - reasons not related to the currencies themselves, 
but to money managers’ assets, liabilities, and currency mismatch. 
The result is a dynamic characterized by deviation-amplifying system 
- the opposite of the equilibrium-seeking mechanism needed for 
clearing markets - and high frequency of depreciations associated to 
the fickleness of international financial markets and the global extent 
of money managers’ balance-sheets.

palavras-chave: minsky, emerging currencies



137

XXii encontro nacional de economia política  

Área 6. dinheiro, finanças internacionais e crescimento

sistEma dE crÉdito E crisEs Em marX: o ciclo industrial E as 
suas FasEs 

Henrique de Abreu Grazziotin (UFRGS) e Ronaldo Herrlein Jr. (UFRGS)

O artigo apresenta a teoria dos ciclos industriais de Marx, efetuando 
uma síntese e uma sistematização de sua abordagem sobre este tema, 
que se encontra fragmentada ao longo de diversos trechos da Seção 
V do Livro III de O Capital. A teoria dos ciclos industriais de Marx 
explica porque e como o sistema de crédito periodicamente impulsiona 
a produção capitalista a crises endógenas de superprodução e pânico 
financeiro. O artigo apresenta os elementos teóricos básicos necessários 
para a compreensão do sistema de crédito na abordagem de Marx, para 
posteriormente sistematizar a teoria de Marx, caracterizando cada fase 
do ciclo e indicando as causas dos movimentos observados a partir da 
dinâmica do crédito, que afeta diretamente a reprodução capitalista.

palavras-chave: marx, sistema de crédito, ciclo industrial
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dominância Fiscal ou dominância do Balanço dE 
PaGamEntos? uma anÁlisE do caso Brasil

David Deccache (UFF)

A grave crise econômica que se manifesta de maneira mais nítida a 
partir do ano de 2015 através de forte recessão, elevações bruscas na 
taxa básica de juros, desvalorização cambial e pressões inflacionárias,  
trouxe novamente à agenda econômica um debate que foi muito intenso 
no início da década passada, mas que acabou perdendo folego após um 
período de razoável estabilidade fiscal e trajetória decadente da taxa 
de juros que coincidiu com o Governo Lula: a hipótese de dominância 
fiscal. Levando em consideração a formulação de “dominância 
fiscal” elaborada por Blanchard, basicamente, um país estaria sobre 
dominância fiscal quando elevações da taxa básica de juros, que 
tivessem como intuito a diminuição da taxa de inflação, fizessem o 
efeito contrário, ou seja, aumentassem a pressão inflacionária.  Já a 
hipótese de “dominância do balanço de pagamentos” pode ser definida 
como um regime macroeconômico em que a dinâmica das políticas 
econômicas de curto prazo são determinadas, essencialmente, por 
choques externos. Este trabalho propõe-se a oferecer uma breve revisão 
teórica dos conceitos de dominância fiscal e dominância do balanço de 
pagamentos, além de avaliar se ambas as hipóteses se enquadram na 
atual situação macroeconômica brasileira e se são complementares ou 
excludentes entre si. Por fim, tentaremos responder a seguinte questão: 
há dominância fiscal e/ou dominância do balanço de pagamentos na 
economia brasileira?

palavras-chave: dominância fiscal, balanço de pagamentos, economia 
brasileira



139

XXii encontro nacional de economia política  

Área 6. dinheiro, finanças internacionais e crescimento

VulnEraBilidadE EXtErna E sua concEituaçÃo: uma 
contriBuiçÃo ao dEBatE, a Partir das mudanças no PassiVo 
EXtErno BrasilEiro 

Paulo Van Noije (FCA/Unicamp), André Matins Biancarelli (IE/Unicamp) e 
Renato de Souza Rosa (IE/Unicamp)

O presente artigo representa o início de um projeto, com um objetivo 
mais amplo de aprofundar o debate sobre a vulnerabilidade externa, 
tema que é muitas vezes abordado de forma parcial, e sua definição 
nem sempre é clara. A vulnerabilidade externa manifesta-se em esferas 
distintas – comercial, produtivo-tecnológica e monetário-financeira; o 
presente artigo pretende contribuir para essa conceituação enfatizando 
a análise da esfera financeira, trazendo a esta discussão os mecanismos 
pelos quais as finanças internacionais afetam a vulnerabilidade externa. 
No debate brasileiro recente sobre a vulnerabilidade externa, destacam-
se as contribuições teóricas e as análises empíricas apresentadas por 
autores alinhados à visão denominada de “Vulnerabilidade Externa 
no Modelo Liberal Periférico”. Tais estudos apresentam aspectos 
fundamentais para compreender a vulnerabilidade externa brasileira. 
Mas a motivação principal deste artigo é o aprimoramento deste 
arcabouço teórico e como ele dialoga em um ponto específico, a 
saber: o papel desempenhado pelos estoques de passivos externos, 
principalmente devido às mudanças que tais agregados vêm sofrendo 
recentemente, sobretudo com o aumento da participação do passivo 
externo denominado em moeda doméstica. De acordo com a visão 
desses autores, tal aspecto ampliou a vulnerabilidade externa brasileira, 
enquanto o artigo buscará mostrar, com base em outro conjunto de 
autores, que tal fator tendeu a diminuir a vulnerabilidade externa do 
país na esfera monetária e financeira, tal qual se pôde constatar na 
crise internacional eclodida em 2008. Outra contribuição em relação 
ao primeiro grupo é defender o estudo da vulnerabilidade externa 
dentro de um arcabouço que contemple a hierarquia do Sistema 
Monetário Internacional.

palavras-chave: vulnerabilidade externa, economia brasileira
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Fundos soBEranos dE riQuEZa: caPacidadEs Estatais Para 
lidar com o sistEma FinancEiro GloBaliZado

Fernando Amorim Teixeira (UFRJ)

Diversos países do mundo decidiram criar nas últimas décadas, 
instrumentos diferenciados de gestão de divisas, os chamados 
Fundos Soberanos de Riqueza. Estes instrumentos de atuação 
estatal, e por dentro do mercado financeiro internacional, cresceram 
exponencialmente em número e tamanho recentemente e ganharam 
os mais diversos arranjos, que derivam da inserção diferenciada de 
cada nação na globalização financeira. Os Fundos são produtos da 
estrutura sistêmica, do papel do dólar, dos déficits e superávits das 
contas externas e seus objetivos dialogam com as vulnerabilidades 
de cada Estado, tendo burocracias próprias para geri-los de acordo 
com seus mandatos. Desta forma, propõe-se demonstrar que, além 
de meros investidores institucionais – características comumente 
atribuídas –, tais fundos podem ser entendidos também como meios 
de criar capacidades estatais especificas para lidar com o mercado num 
momento de aprofundamento e alargamento financeiro internacional.

Palavras-chave: sistema financeiro, fundos soberanos, Estado



141

XXii encontro nacional de economia política  

Área 6. dinheiro, finanças internacionais e crescimento

monEtarY PolicY in tHE Post KEYnEsian tHEorEtical 
FramEWorK 

Fábio Henrique Bittes Terra (UFU) e Philip Arestis (Universidade de 
Cambridge)

O objetivo desta contribuição é desenvolver um modelo pós-keynesiano 
de política monetária, apresentando seus objetivos, instrumentos e 
canais de transmissão. A originalidade desta contribuição consiste, 
seguindo-se as propostas de Keynes (1973B, 1980), em se instituir 
a administração de dívida como um dos instrumentos da política 
monetária, em conjunto com os tradicionais, taxa de juros e regulação. 
Ademais, o artigo constrói seu modelo teórico resgatando amplamente 
os escritos originais de John Maynard Keynes. Um modelo de política 
monetária erigido desta forma relaciona-se diretamente aos esforços 
pós-keynesianos de oferecer uma forma de condução da política 
monetária que seja alternativa ao Regime de Metas de Inflação, 
proposto pelo Novo Consenso Macroeconômico.

palavras-chave: monetary policy, post-keynesianism, interest rate
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EndoGEnous monEY and monEtarY PolicY: a structuralist 
critiQuE oF tHE FEdEral rEsErVE’s “QuantitatiVE EasinG” 
ProGrams 

Olivia Bullio

With the collapse of the financial system in 2008 and the consequences 
on the real economy, the Federal Reserve (Fed) started to implement 
a series of non-conventional monetary policy instruments to create 
government-sponsored liquidity, rescuing markets with an extensive 
program of public and private asset purchases in the so-called 
Quantitative Easing (QE) programs. However, after the end of these 
programs in 2015, their impacts on the economy are still dubious. 
Using an endogenous-money framework, this paper proposes a critical 
view on the QE programs and their view on money itself. For that, it 
starts with a literature review on the endogenous/exogenous money 
debate. The second and third sessions analyze how the Federal Reserve 
implemented the QE programs and what are their main results. The 
forth session discusses the underlying theoretical view in these non-
conventional instruments regarding money and the role of a central 
bank in a monetary economy, with a post-keynesian structuralist 
critique on the QE programs. The fifth session is dedicated to some 
final comments.

palavras-chave: endogenous money, monetary policy, Fed
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taXas dE Juros nominais nEGatiVas: tEoria, imPlEmEntaçÃo E 
imPactos 

Felipe Da Roz (IE/Unicamp) e Guilherme Santos Mello (IE/Unicamp)

Com a disseminação das políticas monetárias não convencionais como 
tentativa de superação da crise econômica, a política econômica de 
taxa de juros nominais negativas aparece como seu último expoente. 
Este artigo pretende ilustrar as concepções teóricas e práticas acerca 
deste fenômeno, apresentando as bases teóricas desta política 
monetária, passando pela diferenciação do conceito de armadilha de 
liquidez, zero lower bound e as diversas propostas para superação 
destas situações a partir de diferentes correntes teóricas. Em seguida 
são expostos os detalhes da operacionalização desta política monetária 
entre os diferentes países que a adotaram, sua disseminação e alguns 
de seus impactos. Conclui-se que, apesar de alguns efeitos no mercado 
de crédito, a expectativa de que a adoção das taxas negativas de juros 
solucionaria os dilemas da deflação e do baixo crescimento ainda não 
se comprovou verdadeira.

palavras-chave: taxa de juros, teoria dos juros
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tHE rolE oF autonomous non-caPacitY crEatinG 
EXPEnditurEs in rEcEnt KalEcKian GroWtH modEls: 
an assEssmEnt From tHE PErsPEctiVE oF tHE sraFFian 
suPErmultiPliEr modEl 

Fabio N. P. de Freitas (IE/UFRJ) e Leandro Fagundes (UFRRJ)

A recent literature incorporates autonomous non-capacity creating 
expenditures in a medium run and in a long run Kaleckian growth 
models. We analyze this literature from the perspective of the Sraffian 
Supermultiplier model. From this point of view, traditional Kaleckian 
growth models have three important limitations: they cannot generate 
a tendency towards normal capacity utilization; they do not imply 
a positive relationship between the rate of output growth and the 
investment-output ratio; and they fail to give a growth-determining 
role to autonomous non-capacity creating expenditures in the 
interpretation of real demand-led growth processes. The medium run 
model cannot completely overcome all these three limitations and 
can generate implausible behavior under certain conditions. The long 
run model can overcome all three limitations because it combines an 
investment function based on the capital stock adjustment principle 
with an endogenous determination of the saving ratio that does not 
resort to changes in income distribution. Moreover, we argue that 
an analysis based on the Harrodian instability principle cannot be 
properly used in the investigation of the stability condition of the 
Supermultiplier equilibrium of the long run model. Instead, we suggest 
that the stability condition of such an equilibrium should be interpreted 
as a generalized Keynesian stability condition.

palavras-chave: Kalecki, growth, sraffa
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dEtErminantEs do inVEstimEnto no Brasil: uma aValiaçÃo a 
Partir da tEoria Pós-KEYnEsiana dEmand PricE-FloW-suPPlY 
PricE

Kleber Pacheco de Castro, Marco Antonio Castelo-Branco e Luiz Fernando de 
Paula

Segundo a literatura pós-keynesiana, o investimento é uma variável 
macroeconômica chave na determinação da trajetória do emprego 
e da renda de determinada economia. Seu caráter pouco estável 
torna relevante análises que se comprometam a verificar os seus 
determinantes. A partir da formulação teórica do modelo demand 
price-flow-supply price, formalizada por Davidson (1994), este 
artigo se propõe a realizar um exercício econométrico, utilizando 
a metodologia Vetores Autorregressivos (VAR), com o intuito de 
identificar quais fatores mais influenciam os investimentos no Brasil. 
A partir da análise das funções impulso-resposta do VAR, verificou-se 
que os investimentos reagem positivamente a um choque na confiança 
empresarial e no volume de desembolsos do BNDES e negativamente 
a um choque na TJLP, enquanto que  os efeitos de um choque nos 
preços relativos dos bens de capital são dúbios. Verificou-se, ainda, a 
partir da decomposição de variância, que a confiança empresarial e a 
TJLP são, respectivamente, os fatores mais importantes na explicação 
da decisão de investimento a médio e longo prazos, em conformidade 
com o modelo de Davidson.

palavras-chave: investimento, economia brasileira, pós-keynesianismo
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dEsEnVolVimEnto E intEGraçÃo ProdutiVa: Qual É o imPacto 
da PuJança cHinEsa nas EXPortaçõEs GloBais 

Caroline Giusti de Araujo (Unicamp), Valéria (UFU), Antônio (Unicamp) e 
Maria Aparecida (UFSCar)

O presente artigo tem por objetivo analisar a capacidade da China 
em impulsionar outros blocos econômicos. Para atender o objetivo 
de pesquisa empregou-se o método de análise insumo-produto, 
calculando os requerimentos diretos e indiretos da China por 
importações de insumos provenientes dos grupos de países BRAIIT, 
NAFTA, Leste Asiático e Zona do Euro, tanto quando esta produz 
para atender a demanda doméstica quanto para atender a demanda 
externa. Dessa forma foi possível avaliar quais são os principais blocos 
estimulados pelo processo produtivo chinês e quais setores que quando 
impulsionados tem maior impacto sobre a economia dos blocos. Como 
conclusões, foi constatado que os setores industriais chineses possuem 
ampla capacidade de transbordamentos inter-regionais através de 
seus requerimentos por insumos importados. Observou-se ainda que 
os estímulos gerados pela economia chinesa, no período estudado, 
direcionaram-se, principalmente às economias em desenvolvimento, 
quando analisada a produção dos setores ligados a produtos de menor 
valor adicionado (baseada em recursos naturais). No entanto, com 
relação à produção de produtos de maior valor agregado, observou-se 
que o país através de seus transbordamentos atua como um centro de 
gravidade na economia do Leste Asiático.

palavras-chave: china, exportação, desenvolvimento
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dEsEnVolVimEnto tErritorial E caPital social Em acordos dE 
PEsca na amaZônia oriEntal

Valcir Bispo Santos (UFPA)

O foco deste artigo é analisar os “acordos de pesca” praticados por 
comunidades ribeirinhas da Amazônia Oriental, nas ilhas do município 
de Cametá, na região do Baixo Tocantins – nordeste do estado do Pará, 
no estuário da bacia do rio Amazonas – tendo em vista, sobretudo, a 
sua dinâmica interna e os recursos endógenos que articula e mobiliza. 
Os “acordos de pesca” são arranjos institucionais comunitários 
praticados por pescadores artesanais de localidades ribeirinhas com 
a finalidade de manejar recursos pesqueiros, mas que se notabilizam 
por práticas de mobilização de recursos do capital social. A região do 
Baixo Tocantins fica a jusante da UHE Tucuruí e a pesca artesanal 
da região entrou em uma crise prolongada com o barramento do rio 
Tocantins em meados de 1980. A coordenação das relações sociais e 
econômicas no âmbito dos acordos de pesca se ancora em redes de 
pescadores / produtores agroextrativistas e famílias ribeirinhas que 
partilham uma forte tradição cultural ribeirinha e um sentimento de 
pertencimento territorial. Há um apoio decisivo de algumas entidades 
mediadoras, sobretudo das Colônias de Pescadores e das Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs), mas não se nota apoio efetivo importante por 
parte do poder público, o que potencializa os conflitos de pescadores e 
moradores das comunidades ribeirinhas com os chamados “pescadores 
de fora”. Desta forma, pretende-se interpretar os acordos de pesca como 
práticas de desenvolvimento territorial a partir de uma abordagem 
situada no campo institucionalista da teoria econômica.

palavras-chave: desenvolvimento territorial, capital social, Amazônia oriental



150

XXII encontro nacIonal de economIa polítIca

sessões ordInárIas

intErioriZaçÃo da ProduçÃo industrial E as “noVas 
morFoloGias” do traBalHo: o caso do municíPio dE 
toritama-PE EntrE 2000 E 2010

André Luiz de Miranda Martins

O presente trabalho tem por objetivo entender a reorganização do 
trabalho na produção de confecções em Pernambuco, enfatizando a 
sua a reorganização espacial desse segmento produtivo, na sub-região 
agreste deste estado entre 2000 e 2010. Para tanto, tratará de rever o 
debate teórico sobre precarização, entre as ditas “novas morfologias 
do trabalho”; e traçar um panorama da indústria de confecções no 
Nordeste, enfatizando a sua dimensão em Pernambuco e a constituição 
do arranjo produtivo do agreste. Considerações específicas serão feitas 
ao trabalho em domicílio nas “facções”, em que predomina a força 
de trabalho feminina. A partir dessas considerações, propõe-se um 
debate sobre o trabalho feminino e as “novas morfologias do trabalho”.

palavras-chave: interiorização, indústria, pernambuco
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o discurso do rio amaZonas

Delaíde Silva Passos

No dia 10 de outubro de 1940, o então presidente brasileiro Getúlio Vargas 
pronunciou o “Discurso do Rio Amazonas” em Manaus, constituindo 
um marco no debate sobre o desenvolvimento capitalista e a Amazônia 
brasileira, posto que esta foi a primeira declaração do governo federal 
a respeito do atraso, do isolamento e da baixa densidade demográfica 
daquela região do país. Nesta proposta de artigo, temos o objetivo de 
trazer uma discussão crítica sobre o conceito desenvolvimento capitalista 
na periferia para o contexto político nacional que permeia o início da 
colonização da Amazônia brasileira durante a Era Vargas (1930-1945). 
Juntamente com a apresentação dos condicionantes gerais, procuramos 
investigar de que forma tal contexto foi influenciado pelo cenário 
internacional do período – a Guerra Fria, caracterizada por um conflito 
bélico, cuja corrida armamentista estimulava o controle de regiões ricas em 
minérios e outros recursos naturais estratégicos. Além dos condicionantes 
gerais da Era Vargas, concentraremos em específico no marco regulatório 
que influenciou mais diretamente o setor mineral, como as Constituições 
de 1934 e 1937 e os Códigos de Minas de 1934 e 1940. Pretendemos 
defender a ideia de que o novo marco regulatório inaugurado por 
Getúlio Vargas catalisou um processo que contribuiu para que o capital 
internacional e um pequeno grupo privilegiado interno tivesse acesso a 
recursos altamente estratégicos para as transformações capitalistas do 
momento. Em outras palavras, acreditamos que tal programa tinha o 
objetivo de incorporar a Amazônia ao capitalismo brasileiro e mundial, 
de modo que esta cumprisse a função de fornecedora de matérias-primas 
e recursos estratégicos, estabelecendo-se como uma das últimas fronteiras 
para a valorização do capital. A percepção crítica do tempo histórico e 
dos agentes envolvidos nos fará compreender melhor um projeto tido para 
muitos como um marco no desenvolvimento e na integração regional 
brasileira.

palavras-chave: rio Amazonas, economia política, desenvolvimento 
capitalista
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Para alÉm dos 20 cEntaVos: a moBilidadE urBana soB o 
Ponto dE Vista da crítica da Economia Política

André Coutinho Augustin (FEE)

Este artigo faz uma discussão sobre mobilidade urbana sob o ponto 
de vista da crítica da economia política. O transporte faz parte 
das necessidades básicas do trabalhador e, portanto, os custos do 
transporte entram no valor da força de trabalho. Mudanças nesse custo 
influenciam, assim, a taxa de mais-valor e portanto seria esperado 
que os capitalistas defendessem um transporte urbano barato, o que 
não costuma acontecer. São apresentados, então, alguns motivos que 
podem levar setores da burguesia a apoiar um modelo de mobilidade 
urbana que gera deslocamentos caros e demorados.

palavras-chave: mobilidade urbana, crítica da economia política, transporte, 
capitalismo
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PadrÃo dE rEProduçÃo do caPital E ProduçÃo social do 
EsPaço na rEGiÃo cEntro-oEstE a Partir da dÉcada dE 2000

Pietro Caldeirini Aruto (IE/Unicamp) e Evaldo Gomes Júnior (IE/Unicamp)

O objetivo desse artigo é compreender a produção social do espaço 
na região Centro-oeste brasileira a partir dos anos 2000 e por meio 
da teoria social crítica latinoamericana. A hipótese que norteia o 
artigo é que com a emergência do atual padrão de reprodução do 
capital tanto o território quanto a força de trabalho nacional são 
utilizados de forma intensiva e extensiva – ainda que regionalmente 
desigual – dentro da lógica da superexploração da força de trabalho. 
Discute-se o atual padrão de reprodução do capital exportador de 
especialização produtiva e os determinantes espaciais a ele subjacentes, 
destacando esse processo para o Brasil e, mais especificamente, para 
a região Centro-oeste. Procura-se especificar como a região Centro-
oeste, enquanto uma parte da formação socioespacial dependente 
brasileira, se integra ao padrão de reprodução do capital exportador de 
especialização produtiva, trazendo evidências relativas à manifestação 
da superexploração da força de trabalho na região. Os dados 
secundários utilizados se originam, sobretudo, das Contas Regionais 
e da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, ambas do IBGE. O 
artigo traz elementos que caracterizam a dinâmica deste padrão de 
reprodução do capital no Brasil e na região Centro-oeste, e também 
apresente evidências da manifestação da superexploração da força de 
trabalho nesta região.

palavras-chave: padrão de reprodução, centro-oeste brasileiro, anos 2000
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caPital, EsPaço E intEGraçÃo ProdutiVa Em ProcEssos dE 
rEGionaliZaçÃo Econômica: a EXPEriÊncia do mErcosul

Hoyêdo Nunes Lins (UFSC)

Os processos de regionalização econômica sobressaem no debate 
contemporâneo sobre a dimensão espacial da acumulação de capital, 
e a distribuição dos respectivos efeitos entre os países e regiões 
envolvidos representa-lhe um tema central. Exibe destaque em relação 
ao assunto a problemática da integração das atividades produtivas, 
implicando divisão espacial do trabalho, especialização das funções 
e complementaridades nos territórios supranacionais em que ocorrem 
tais processos. No Mercosul, esquema de integração-regionalização 
com grandes desigualdades e assimetrias históricas, a integração 
produtiva mostra pouco alcance e, por razões estruturais e pela 
própria orientação do processo integracionista, concentra-se no eixo 
Argentina-Brasil. A indústria automotiva figura entre as de maior 
destaque na matéria, apresentando forte comércio intrabloco em 
veículos, peças e componentes, um quadro que reflete sobretudo as 
estratégias de empresas multinacionais, favorecidas pelo tratamento 
institucional concedido ao setor. Mais recentemente foi criado um 
programa específico para promover a integração produtiva no 
Mercosul, mirando melhores resultados nesse importante aspecto 
da espacialidade da acumulação de capital que a regionalização 
econômica representa.       

palavras-chave: mercosul, integração produtiva, regionalização econômica
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EXPloratorY timE-trEnd analYsis oF ‘ElEctrical EnGinEErinG’ 
and ‘cHEmistrY’ tEcHnoloGical domains PatEnts in BraZil: 
lEssons For dEVEloPinG countriEs 

Tulio Chiarini, Marcia Siqueira Rapini, Thiago Caliari e Leonardo Costa 
Ribeiro

This paper presents data on the patenting practice in Brazil and 
contributes to the understanding of some characteristics of the 
Brazilian National System of Innovation that possibly other countries 
with the same level of industrial development share with it. In 
particular, the paper throws some light on the fact that in Brazil 
there is a dominant share of patents on the hands of non-residents, 
almost all non-residents are transnational companies (TNCs) and 
most of them are from the USA, Western Europe and Japan. Besides 
this, we show that indigenous companies’ strategies are not straight 
forwardly translated into patents and those indigenous companies, 
which were acquired by TNCs, reduced their patenting activities. This 
article focuses on ‘electrical engineering’ technological domain – 
electrical components, audiovisual, telecommunications, information 
technology and semiconductors – and ‘chemical’ technological domain 
– organic fine chemicals, macromolecular chemistry, pharmaceuticals 
and cosmetics, and biotechnology – using data from PATSTAT.

palavras-chave: technology, Brazil, patents
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GruPos Econômicos latino-amEricanos: uma aBordaGEm 
rEcEntE 

Carolina de Moura Trindade

Esse trabalho objetiva identificar os fatores responsáveis pelo intenso 
dinamismo apresentado pelos grupos econômicos latino-americanos 
no período recente bem como elucidar a atual configuração produtiva 
e estratégica assumida por estas importantes estruturas econômicas. 
Para tanto será primeiramente realizado um resgate teórico acerca 
dos grupos econômicos, incluindo uma breve análise dos fatores 
conjunturais responsáveis pela sua expansão nos últimos anos, bem 
como dos indicadores que comprovam seu crescimento no período 
recente. Em seguida serão analisadas as características que marcam 
sua disposição atual através do mapeamento de seus setores de atuação 
bem como das suas principais estratégias de crescimento. Considera-se 
a compreensão da configuração assumida pelos grupos econômicos 
latino-americanos bem como a identificação dos fatores responsáveis 
pela sua expansão no período recente como elementos relevantes para 
o debate acadêmico devido ao crescente papel que tais estruturas têm 
assumido na economia latino-americana.

palavras-chave: grupos econômicos, América Latina, economia latino-
americana
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mudança Estrutural na Economia BrasilEira EntrE 2010 
E 2014: uma anÁlisE multissEtorial a Partir dE insumo-
Produto 

Patieene Alves Passoni (IE/UFRJ)

O objetivo desse estudo é comparar a estrutura produtiva brasileira nos 
anos de 2010 e 2014 e avaliar se houve mudança estrutural usando o 
instrumental insumo-produto. Para tanto, serão analisados indicadores 
setoriais de encadeamento, que são um tipo de multiplicador associado 
a variações da demanda final e seus efeitos sobre os setores. Os 
indicadores utilizados serão os de setores-chave de Hirschman-
Rasmussen (backward linkage/poder de dispersão e forward linkage/
sensibilidade de dispersão) para um modelo insumo-produto aberto e 
fechado, considerando o consumo induzido. São utilizadas a Matriz 
insumo-produto (2010) divulgada pelo IBGE e estimou-se a MIP 
2014 baseado em Grijó e Berni (2006). Pela análise dos indicadores 
de poder de dispersão e s sensibilidade de dispersão entre os anos de 
2010 e 2014, não houve mudança estrutural na economia brasileira. 
De maneira geral, os indicadores de encadeamentos apresentados 
aqui para a produção revelam importância acentuada das atividades 
industriais. Já para os indicadores de emprego, atividades industriais 
são importantes, mas há destaque para atividades de agropecuária e 
serviços.

palavras-chave: economia brasileira, insumo-produto, análise multisetorial, 
anos 2010
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a insErçÃo do Brasil Em cadEias GloBais dE Valor dE 
sErViços dE 1995 a 2015 

Cristina Fróes de Borja Reis e Ivan Tiago Machado Oliveira

O objetivo deste trabalho é analisar o padrão de inserção do Brasil 
nas cadeias globais de valor de serviços entre 1995 e 2015 a partir 
da abordagem estruturalista. As oportunidades para sofisticação 
nas cadeias globais de valor de serviços são apresentadas à luz da 
metodologia de Gereffi e Fernandez-Stark (2010). Examina-se o perfil 
do comércio de serviços brasileiros através de diferentes metodologias 
de classificação, para então descrever a política para o comércio 
de serviços no Brasil, apontando os instrumentos que vem sendo 
utilizados, comparativamente a outras nações em desenvolvimento. 
Conclui-se que a atual inserção do Brasil nas cadeias de serviços se 
dá mais enquanto mercado absorsor – via importações – do que como 
vendedor. Além de apresentar montante pequeno, as exportações 
brasileiras de serviços são compostas de atividades de médio e baixo 
valor adicionado, a despeito das políticas empreendidas. Para sofisticar 
para nichos estratégicos, seria necessário melhorar o planejamento 
dessas políticas, aperfeiçoando sua coordenação, a qualidade da 
implementação e a sustentabilidade ao longo do tempo.

palavras-chave: economia brasileira, cadeias blobais de valor, serviços
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comÉrcio intErnacional, EsPEcialiZaçÃo ProdutiVa E 
comPEtitiVidadE: uma dEcomPosiçÃo Para o crEscimEnto das 
EXPortaçõEs BrasilEiras EntrE 1995 E 2014 

Felipe Silva Amaral (PPGE/UFRJ)

Entre 1995 e 2014, as exportações brasileiras cresceram a uma taxa 
superior ao crescimento das exportações mundiais. Nesse processo, os 
produtos básicos ganharam peso na pauta e em 2010 sua participação 
superou a das manufaturas na pauta de exportações. O objetivo desse 
artigo é investigar os determinantes do crescimento recente das 
exportações brasileiras. O método proposto decompõe o crescimento 
das exportações de um país em quatro componentes. O primeiro está 
associado ao crescimento da competitividade do país nos diferentes 
produtos. O segundo capta o dinamismo da pauta exportadora. O 
terceiro e o quarto representam, respectivamente, a elasticidade-renda 
do comércio internacional e a renda mundial. Os resultados indicam 
que os efeitos renda mundial e a elasticidade renda do comércio 
foram os que mais contribuíram para o crescimento das exportações 
brasileiras nesse período, sendo o bom desempenho das exportações 
brasileiras relacionado com o aumento dos preços e da demanda 
mundial por mercadorias em que o país já era especializado. Isto 
intensificou a participação relativa de produtos menos sofisticados na 
pauta brasileira e aprofundou a especialização comercial do país nos 
produtos primários e nas manufaturas baseadas em recursos naturais.

palavras-chave: economia brasileira, exportação, anos 1990 2000 2010
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tariFa aduanEira como instrumEnto dE Política industrial: 
a EVoluçÃo da Estrutura dE ProtEçÃo tariFÁria no Brasil 
no PEríodo 2004-2014 E sua comParaçÃo com outros PaísEs 

Marta Castilho (UFRJ) e Pedro Miranda (IPEA)

Este artigo analisa a utilização do principal instrumento da política 
de importações brasileira - a tarifa aduaneira – durante o período 
do “retorno da política industrial” (2004-2014). Os programas de 
política industrial lançados, embora tenham insistido na importância 
da competitividade externa da indústria brasileira, enfatizaram 
o uso (limitado) de instrumentos voltados para o estímulo às 
exportações. Por consequência, as mudanças na tarifa aduaneira 
brasileira nesse período foram pontuais, específicas a produtos ou, 
no máximo, a alguns ‘complexos’, revelando o tipo de gestão e uso 
desse instrumento que deveria fazer parte do arsenal de medidas 
voltadas para o desenvolvimento industrial. Em meio a um debate 
sobre uma nova rodada de abertura da economia brasileira, esse 
artigo analisa a evolução e a estrutura da proteção brasileira, tendo 
como referência as tarifas nominal e efetiva para o Brasil entre 2005 
e 2014. A seletividade e a estabilidade na estrutura setorial brasileira 
são traços marcantes da proteção aduaneira do país. Como forma de 
contribuir para o debate a respeito do perfil e da pertinência do nível 
e da estrutura de proteção atual, a evolução e a estrutura tarifária 
do Brasil são comparadas com aquelas de um grupo selecionado de 
países em desenvolvimento - Coréia do Sul, México e os países do 
BRICS. Apesar de tarifas nominais em média mais elevadas do que 
nos demais países, o Brasil compartilha com eles a seletividade da 
estrutura de proteção aduaneira.

palavras-chave: política industrial, tarifa aduaneira, Brasil anos 2000 2010
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caractErísticas do mErcado dE traBalHo BrasilEiro 
no sÉculo XXi: uma lEitura soB a PErsPEctiVa da 
suPErEXPloraçÃo da Força dE traBalHo 

Márcia de Lima Pereira Couto (UFPA/UFCG), Carlos Augusto Couto Xavier 
(UFPA/UFCG) e Mariana Nascimento Oliveira (UFPA)

Nos últimos anos do século XX, mais especificamente na sua última 
década, o Brasil passou por grandes mudanças estruturais que 
impactaram de forma muito negativa o mercado de trabalho, situação 
a qual somente na década seguinte apresentou alterações que apontam 
melhorias importantes, como por exemplo os ganhos em termos reais 
de salário, mas, que em linhas gerais não foram suficientes para 
recondicionar estruturalmente a dinâmica econômica do emprego e 
renda dos trabalhadores brasileiros. A partir dessa perspectiva geral e 
no intuito de entender melhor as condições de trabalho, este artigo tem 
como objetivo caracterizar o mercado de trabalho brasileiro no período 
mais recente, a partir de dados secundários coletados em órgãos e 
instituições oficiais, identificando como os elementos de exploração 
do trabalho se apresentam. Para tanto, parte-se da perspectiva teórica 
da superexploração do trabalho, enquanto categoria inserida no 
debate da Teoria Marxista da Dependência e apresentada por Ruy 
Mauro Marini. Assim, cabe destacar que apesar de alguns avanços, 
é factível a identificação de condições de superexploração da força 
de trabalho, seja por meio dos rendimentos obtidos, da jornada de 
trabalho realizada ou do grau de informalidade na economia.  

palavras-chave: economia brasileira, mercado de trabalho, anos 2000 2010, 
marini
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cHEaP laBour E a luta do HomEm contra a mÁQuina: tEoria, 
História, FicçÃo E atualidadE 

Pilar Leminski Veiga

Mostramos que a exploração da força de trabalho, segundo a Lei Geral 
da Acumulação Capitalista, parece não se alterar ao longo do tempo. 
As condições precárias de trabalho e moradia, no campo e nas cidades, 
permanecem as mesmas da Inglaterra do século XVIII em muitos casos. 
Para essa análise, utilizamos o capítulo XIII de O capital, “Maquinaria 
e grande indústria”, de Karl Marx, a obra As vinhas da ira, de John 
Steinbeck e o caso ZARA, gigante da moda que ganhou os noticiários 
policiais após ser acusada de utilizar mão-de-obra escrava. Nossa 
argumentação busca demonstrar que não importa quão “evoluídas” 
sejam a tecnologia e as leis trabalhistas, a exploração e a escravidão 
são a realidade de milhões de pessoas no mundo todo.

palavras-chave: cheap labour, exploração, mercado de trabalho
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dEtErminaçõEs Históricas da EmPrEsa aGromErcantil E da 
industrialiZaçÃo dEPEndEntE soBrE o mErcado dE traBalHo 
(1980-2010): aPontamEntos soBrE o suBEmPrEGo no Brasil 

Gustavo José Danieli Zullo

À luz da formação econômica do Brasil, pretendemos examinar seu 
mercado do trabalho no período 1980-2010 com base no conceito de 
subemprego formulado por Octavio Rodríguez. Diferentemente da  
abordagem  tradicional,  procuramos  articular  tanto  a  dimensão  
urbano-industrial  à  empresa agromercantil  como  as  atividades  
agrícolas  às  atividades  não-agrícolas,  o  que  oferece  uma  visão 
mais ampla e profunda dos processos econômicos por que passa a 
economia brasileira.

palavras-chave: empresa agromercantil, mercado de trabalho, Brasil anos 
1980 1990 2000
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Política HaBitacional como mEdida anticíclica: o EmPrEGo 
na construçÃo ciVil durantE a rEtomada do FinanciamEnto 
HaBitacional nos anos 2000

Melissa Ronconi de Oliveira (Unicamp)

O objetivo deste artigo é analisar o impacto da retomada do 
financiamento habitacional nos anos 2000 sobre o mercado de trabalho 
da construção civil, assim como discutir os limites do fomento à 
produção residencial como política anticíclica. O programa Minha Casa 
Minha Vida (PMCVC) foi lançado em 2009 dentro de um conjunto 
de medidas anticíclicas frente aos impactos da crise econômica 
internacional. Sua execução permitiu manter em níveis elevados os 
vínculos no setor de edificações, sem exigir, porém, contrapartidas de 
melhoras nas condições de trabalho: o setor, assim, se manteve com 
uma estrutura de baixos salários, elevada acidentalidade e o trabalho 
análogo ao escravo permanece como uma cruel realidade dos canteiros 
brasileiros. Além disso, as novas construções – deixada a critério do 
mercado - reproduziram uma estrutura desigual de cidade, de difícil 
reversibilidade. Esse conjunto de questões possibilitam reflexões sobre 
os limites e consequências sociais e urbanas do fomento ao crédito 
imobiliário como política de estímulo econômico.

palavras-chave: política habitacional, crise, economia brasileira nãos 2000
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ProdutiVidadE do traBalHo Em uma PErsPEctiVa dE sEtorEs 
VErticalmEntE intEGrados: uma anÁlisE Para o PEríodo 
2000-2008 no Brasil 

Jose Bruno Fevereiro (IE/UFRJ) e Carlos Pinkusfeld Bastos (IE/UFRJ)

O presente artigo propõe uma análise da evolução da produtividade do 
trabalho em uma perspectiva de setores verticalmente integrado (SVI), 
partindo do arcabouço proposto originalmente por Pasinetti (1973). 
O trabalho argumenta que a análise da produtividade do trabalho 
em SVIs evita que se capte, como aumento de produtividade, efeitos 
decorrente da mera terceirização de atividades, como ocorre com 
a medida de produtividade direta do trabalho (produção física por 
trabalhador), ou da variação de preços relativos, como ocorre com a 
produtividade aparente do trabalho (valor adicionado por trabalhador). 
O trabalho faz a aplicação da metodologia proposta para a economia 
brasileira no período 2000-2008 analisando o desempenho dos SVIs 
e comparando os resultados obtidos com as medidas tradicionais. 
De modo geral, os resultados mostram um melhor desempenho da 
produtividade do trabalho dos SVIs associados aos bens finais da 
indústria de transformação vis-à-vis a medida de produtividade 
direta do trabalho das atividades da indústria de transformação. Estes 
resultados indicam que houve significativos ganhos de produtividade 
nas atividades provedoras de insumos intermediários para indústria 
de transformação.

palavras-chave: economia brasileira, produtividade, anos 2000
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traBalHo dEcEntE Em sistEmas aGroalimEntarEs GloBais: 
rEFlEXõEs soBrE condiçõEs dE traBalHo E GÊnEro 

Valdênia Apolinário (UFRN), João Matos Filho (UFRN), Thales Augusto M. 
Penha (UFRN) e Letícia Amaral (UFRN)

Este artigo analisa as condições de trabalho em geral, e da mulher 
em particular, na produção de melão no Polo Açu/Mossoró no estado 
do Rio Grande do Norte, a partir do conceito de ‘Trabalho Decente’. 
A metodologia adotada inclui uma revisão bibliográfica sobre a 
noção de Trabalho Decente preconizada pela OIT/FAO e o trabalho na 
agricultura brasileira, e ainda, uma sistematização e análise de dados 
resultantes de pesquisa empírica, coletadas a partir de entrevistas e 
reuniões com 56 importantes atores do Polo, entre Julho e Setembro 
de 2016. Os resultados apontam que, com relação às condições de 
trabalho em geral, as empresas de maior porte, quando comparadas 
com os assentamentos rurais, conseguem oferecer condições de saúde, 
segurança ocupacional e de meio ambiente, bem mais convergentes 
com o preconizado pela OIT/FAO. Entretanto, mesmo nas fazendas 
maiores, as recorrentes intensificações do trabalho durante a safra, 
os adoecimentos decorrentes do convívio com agrotóxicos e do 
uso de certos equipamentos, o desconhecimento dos sindicatos de 
trabalhadores quanto aos resultados das auditorias do Ministério 
do Trabalho e demais auditorias, a pequena quantia de demandas 
dos trabalhadores aceitas pelas empresas durante as negociações 
coletivas, indicam uma precária condição do trabalho e uma frágil 
relação sindicato-empresa, embora predominem condições gerais 
de trabalho bem melhores do que nos primórdios da atividade. Os 
resultados também confirmam a presença de mulheres na fruticultura. 
Contudo, no caso comunidades assentadas, os homens seguem sendo 
os detentores dos recursos financeiros decorrentes da atividade. De 
outra parte, mesmo com jornadas fixas, as assalariadas da fruticultura 
assumem quase que sozinhas as funções historicamente atribuídas às 
mulheres também no lar, comprometendo o seu bem-estar físico e 
psicológico. Nas empresas, a distribuição de cargos estratégicos e/ou 
de maior poder, quase que exclusivamente apenas entre os homens, 
excluem as mulheres do poder de decisão e reforçam a desigualdade 
de oportunidade. Assim, tomando-se por referência o preconizado 
pela OIT/FAO conclui-se que, apesar de relevantes conquistas, parece 
ser longo o caminho a ser percorrido rumo ao Trabalho Decente na 
fruticultura de melão no Polo Açu/Mossoró-RN.

palavras-chave: trabalho decente, sistemas agroalimentares globais, 
condições de trabalho, gênero
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caos EcolóGico E os Jardins da Economia: uma incursÃo 
ontolóGica à Economia EcolóGica dE nicHolas GEorGEscu-
roGEn 

Raphael Weyne (PPGE/UFF), Emmanoel Boff (FE/UFF) e Carmem Feijó (FE/
UFF)

Uma análise realista crítica da produção de Nicholas Georgescu-Rogen 
e sua contribuição para a economia ecológica.

palavras-chave: georgescu-rogen, economia ecológica 
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da aBordaGEm toP doWn do Protocolo KYoto à Bottom 
uP do acordo dE Paris: mudanças na GoVErnança GloBal 
do clima à luZ dE uma anÁlisE da mudança dE PErFis dE 
EmissõEs dE GasEs dE EFEito EstuFa 

Maria Cristina Oliveira Souza e Rosana Icassatti Corazza

O artigo recorre à noção de regime climático, aportado pela literatura 
de relações internacionais, e a informações quantitativas sobre 
emissões de gases de efeito estufa, afeitas à área da Economia das 
Mudanças Climáticas, para a compreensão da normatização global 
do problema das mudanças climáticas, para apresentar, discutir e 
problematizar mudanças recentes na governança global do clima, 
como, entre outros aspectos, a emergência da abordagem “de cima 
para baixo”, que caracterizou as negociações sob Protocolo de Kyoto, 
para a abordagem “de baixo para cima”, representada pelo Acordo 
de Paris, que coroou a 21ª Conferência das Partes da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, no final de 
2015. A discussão é feita a partir da análise das mudanças dos perfis 
de emissões de gases de efeito estufa pelos países que integravam a 
arquitetura original do Protocolo de Kyoto e de outros agrupamentos 
que tomam forma ao longo das sucessivas rodadas de negociação, com 
destaque para o BASIC, grupo formado por Brasil, África do Sul, Índia 
e China. Demonstra-se que as novas configurações de interesses dão 
origem à perspectiva para a emergência de novas lideranças nas futuras 
negociações sobre o tema, ao mesmo tempo em que deve proporcionar 
o reforço de velhos conflitos e o surgimento de novas tensões. Assim, 
as análises propostas neste artigo devem oferecer elementos para a 
compreensão dos rumos das negociações climáticas internacionais que 
têm levado a uma reconfiguração da arquitetura do regime climático, 
com mudanças substantivas em termos de liderança, de coalizão de 
países e de atribuição de responsabilidades.

palavras-chave: protocolo de Kyoto, Acordo de paris, governança global, 
efeito estufa
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dEmocracia, caPitalismo E aGronEGócio: uma anÁlisE do 
PaPEl dos PodErEs EXEcutiVo E lEGislatiVo Para a EXPansÃo 
do aGronEGócio no Brasil 

Christiane S. S. Campos (UFS), Rosana Soares Campos (UFSM) e Clarisse 
Chiappini Castilhos (FEE)

A democracia, em algumas de suas múltiplas interpretações e 
elasticidades, se apresenta como a forma de governo mais compatível 
com o capitalismo. Porém, ao contrário deste, que mantém seu 
princípio ao longo desses séculos, a democracia perdeu sua essência, 
o conflito, – justamente para ganhar funcionalidade dentro do 
sistema. Por esta razão compreende-se a conivência e a conveniência 
de governos democráticos em legitimar a expansão de processos de 
acumulação de capital, como o que ocorre por meio do agronegócio 
no Brasil. O maior exemplo é o crescimento da produção de soja, que 
é a principal commoditie do agronegócio brasileiro e responde por 
49% da área plantada de grãos no país. Neste sentido, o escopo deste 
estudo é a análise da expansão do agronegócio no Brasil, as estratégias 
políticas que utiliza e o papel dos poderes executivo e legislativo 
neste processo, com destaque para a atuação da bancada ruralista. 
Os procedimentos metodológicos utilizados foram levantamento de 
dados estatísticos e revisão bibliográfica.

palavras-chave: agronegócio, conflito, capitalismo, Brasil
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a taXa dE Juros Em KEYnEs E KalEcKi 

José Marcos de Oliveira Redighieri (UFES) e Bruna Bergamin de Aguiar (UFES)

A taxa de juros é determinada de forma diferente nas teorias de Keynes 
e de Kalecki. A abordagem Keynesiana está ligada a preferência pela 
liquidez e quantidade de moeda ofertada. Já a abordagem de Kalecki 
está ligada à comparação entre as vantagens e desvantagens de se 
emprestar à longo prazo. Faz-se então uma comparação entre as duas 
teorias buscando analisar os pontos onde há semelhança e também 
divergências no pensamento dos autores. Os pontos de semelhança 
analisados são a separação entre taxa de juros de curto e longo prazo e 
o importante papel das expectativas na determinação da taxa de longo 
prazo. Os pontos de divergência estão relacionados a variabilidade da 
taxa de juros, e sua influência sobre o investimento.

palavras-chave: Keynes, Kalecki, juros
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inFlaçÃo: uma aBordaGEm soB a PErsPEctiVa da 
macroEconomia Pós-KEYnEsiana 

Heitor Mobilio de Padua Melo

A discussão econômica sobre inflação é recorrente não só em debates 
acadêmicos, mas também em noticiários econômicos do mundo todo, 
apesar de ser um fenômeno evidenciado geralmente em economias de 
países em desenvolvimento. Por sua vez, a visão predominante acerca 
do fenômeno inflacionário é baseada quase sempre na interpretação 
da teoria quantitativa da moeda ou uma de suas variantes, muitas 
vezes desconsiderando-se interpretações alternativas sobre o 
assunto. De posse disso, o presente artigo se propõe a apresentar o 
conceito de inflação e seus determinantes sobre uma perspectiva da 
macroeconomia Pós-Keynesiana, pois considera que tal ponto de 
vista ajuda a enriquecer o debate sobre o movimento inflacionário 
principalmente porque apresenta uma alternativa à visão predominante 
da moeda exógena presente na teoria quantitativa da moeda.

palavras-chave: inflação, pós-keynesianismo
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sucinta aBordaGEm do concEito dE dEmanda EFEtiVa no 
PEnsamEnto dE KalEcKi

Izamara Malaquias de Jesus (UFVJM) e Izaura dos Santos Teixeira (UFVJM)

Este artigo parte da ideia de vários conceitos e pensadores citados 
em oficinas e pesquisas do Projeto Programa de Apoio ao Ensino de 
Graduação (PROAE), intitulado de Análise de Conjuntura Econômica 
do Curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal dos 
Vales Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), tendo o objetivo de pensar 
a Macroeconomia com base em autores precursores, optamos por 
apresentar um autor pouco discutido, Michal Kalecki (1899-1970), 
mas que contêm em sua teoria e visão crítica, fundamentos de suma 
relevância dentro do debate Macroeconômico. Kalecki fundamenta 
suas ideias, buscando entender o problema de demanda efetiva na 
economia capitalista, ou seja, o modo como se configura a reprodução 
do Capitalismo e o seu problema.  Kalecki contém, em sua teoria, 
fortes influências da teoria de Karl Marx, Rosa Luxemburgo e Tugan 
Baranovski. A grande crise de 1929 exerceu um importante papel 
para dar percurso, para as pesquisas de Kalecki, e levou-o a estudar os 
problemas da dinâmica (flutuações cíclicas e mudanças de longo prazo) 
das economias capitalistas, aprofundando-se no princípio da demanda 
efetiva. Por Miglioli (1989), Kalecki fundamenta sua obra, tendo 
como objetivo principal, estabelecer o conceito e o comportamento 
da demanda efetiva, atribuindo ao modo de produção capitalista a 
raiz para o problema da crise e seus determinantes, como o gasto do 
capitalista, o investimento, a força de trabalho, o papel do Estado, o 
emprego e desemprego e dentre outros.

palavras-chave: demanda efetiva, Kalecki
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“amor ao dinHEiro” Em KEYnEs E sua contEmPoranEidadE

Heitor Mobilio de Padua Melo

O presente artigo propõe analisar as possíveis relações entre a teoria 
de John Maynard Keynes acerca do conceito keynesiano de “Love of 
Money” e a teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Para Keynes, o 
dinheiro não assume mero papel de facilitador de troca, mas também 
desempenha função de reserva de valor, nos permitindo então discutir 
questões inerentes ao comportamento humano como ansiedade, 
insegurança e mal-estar social sob o ponto de vista freudiano. A 
hipótese desenvolvida é de que a sociedade contemporânea não tem 
se aproximado do ideal utópico de Keynes presente em “Possibilidades 
Econômicas para os nossos netos” escrito em 1930, pois o “amor ao 
dinheiro” como descrito pelo autor prevalece até os tempos atuais, 
podendo então nos auxiliar no entendimento da crise econômica 
de nossos tempos sem, no entanto, necessariamente reduzi-la ou 
pretensamente simplifica-la.

palavras-chave: Keynes, teoria do dinheiro
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uma anÁlisE das oriGEns Históricas E tEóricas do noVo 
consEnso macroEconômico 

Allan Heráclito Xavier Fernandes (UFVJM)

O artigo tem como objetivo apresentar algumas notas sobre 
o surgimento e a consolidação do chamado Novo Consenso 
Macroeconômico, buscando demonstrar as bases de tal estrutura teórica 
que tem elementos provenientes principalmente de escolas ortodoxas, 
a saber; a Novo Clássica, a escola dos Ciclos Reais de Negócios e a 
Novo keynesiana. Iremos apresentar algumas considerações acerca das 
condições econômico-sociais no período do pós-guerra e as mudanças 
nessas condições que levaram um conjunto de autores a propor novas 
teorias/escolas econômicas que mais tarde cederiam elementos que 
seriam incorporados pelo Novo Consenso. Assim, as bases constituintes 
destas escolas serão apresentadas neste trabalho, bem como será 
demonstrado em que medida elementos destas escolas serão utilizadas 
no Novo Consenso Macroeconômico. Sendo um instrumento central (de 
politica econômica) constituinte do Novo Consenso, apresentaremos 
considerações sobre o Regime de Metas de Inflação, inclusive acerca 
de sua implementação e a operacionalização deste regime no Brasil. 
Em finais do artigo apresentaremos algumas críticas acerca do Regime 
de Metas de Inflação e por extensão ao Novo Consenso.

palavras-chave: novo consenso macroeconômico, política econômica, 
macroeconomia
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a dimEnsÃo EVolucionÁria do PEnsamEnto dE HaYEK: sElEçÃo 
cultural E ordEm EsPontânEa

Lorrana Buzzo (Unicamp)

Este trabalho, que é parte da iniciação científica em andamento 
orientada por Eduardo Mariutti e financiada pelo CNPQ, dedica-se a 
definir o conceito evolucionista, trazendo seus aspectos gerais, sua 
oposição a “Age of Reason” e algumas das perspectivas que assumiu 
ao longo da história, mas com enfoque constante na visão hayekiana. 
A partir desse conceito e da oposição clássica entre Táxis e Cosmos, a 
visão evolucionista adquire um caráter espontâneo a partir da seleção 
cultural na constituição de uma ordem, especificamente da ordem 
que emerge com a “Great Society”, em termos smitheanos, pós-século 
XVIII. Tal análise considerará que enquanto sistema, a sociedade é 
complexa e, portanto, apresenta uma inerente incerteza com relação 
ao devir. Abordam-se ainda aspectos gerais sobre a formação de seu 
pensamento e as consequências disso e do contexto do autor em suas 
obras. São tratados alguns desdobramentos da ordem espontânea no 
Estado e no papel da razão, com vista aos seus limites e por fim, é 
apresenta uma crítica que em parte complementa e em parte torna 
menos generalizantes algumas afirmações do autor.

palavras-chave: Hayek, história do pensamento econômico, metodologia
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a socioloGia da rEliGiÃo dE maX WEBEr: umEstudo soBrE 
o dEsEncantamEnto do mundo, as sEitas ProtEstantEs 
E o PaPEl da articulaçÃo EntrE FiliaçÃo rEliGiosa E 
EstratiFicaçÃo social

Felipe Carvalho Souza Santos (UFES)

Em busca de entender mais afundo a Sociologia da Religião de Max 
Weber e o que está de implícito em um dos seus textos “A Ética 
Protestante e o ‘’Espírito’’ do Capitalismo, o entendimento dessa 
questão passa além de olhar o processo ‘’religioso’’ como mero reflexo 
da situação de interesse material e ideal. Ou se não nos atentarmos, 
cair no reducionismo de fazer uma relação causal entre reforma 
protestante e a formação do capitalismo moderno. O que se pretende 
neste artigo é entender o processo de racionalização das sociedades 
ocidentais moderna a luz das transformações do processo religioso: o 
desencantamento do mundo, o papel das ‘’seitas’’ protestantes e sua 
‘’afinidade eletiva’’ com o ethos capitalista e o papel que a articulação 
entre filiação religiosa e estratificação social tem em legitimar certa 
conduta de vida.

palavras-chave: max Weber, história do pensamento econômico, sociologia da 
religião
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um Estudo soBrE “a Ética ProtEstantE E o ‘EsPírito’ do 
caPitalismo”

Ramon Borge Rizzi (UFES)

Este artigo busca expor a teoria weberiana sobre o surgimento do 
capitalismo moderno agregando à exposição aspectos não contidos 
em “A ética protestante e o ‘espirito’ do capitalismo”, como o conceito 
de ação social. Além disso, busca-se mostrar o ponto de vista de 
Calvino quanto a alguns aspectos da economia, o calvinismo enquanto 
figura principal da ética protestante e propulsor do desenvolvimento 
do espirito capitalista e possíveis questionamentos à obra de Weber.

palavras-chave: capitalismo, ação social, max Weber
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uma rEFlEXÃo soBrE Estado E BurGuEsia E o 
dEsEnVolVimEnto caPitalista BrasilEiro

Raphael Lovo Duarte Batista Teixeira (UNILA)

A intenção desse artigo resulta da vontade em reabrir a controvérsia 
do que se denomina Revolução Burguesa no Brasil e suas implicações. 
Dentre os objetivos dessa pesquisa é mostrar que a falta de autonomia 
e a dependência não se devem só a fatores meramente externos, que é 
imposto à economia brasileira, mais que resulta também, da condição 
interna, onde se conforma uma classe lumpen-Burguesa com raiz 
antidemocrática. Neste sentido, vale resgatar o processo de formação 
do Estado e da Burguesia.

palavras-chave: capitalismo, Brasil, estado, burguesia
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a cEPal E a altErnatiVa socialista na amÉrica latina

Raphael Teles Oliveira (UFU) e Tiago Camarinha Lopes (UFG)

O trabalho investiga a relação da Comissão Econômica Para a América 
Latina (Cepal) com a alternativa socialista a partir do marco da 
Revolução Cubana. Recupera-se o contexto de criação da Cepal como 
órgão da ONU e seus primeiros anos de atividade. Posteriormente, 
analisa-se como a Comissão reagiu internamente à Revolução e 
mapeou-se as tensões internas e externas oriundas desse processo 
revolucionário, que se colocava como uma alternativa econômica para 
a região naquele momento. Neste trabalho, a Cepal foi estudada não 
só como uma escola de pensamento, mas como uma instituição que 
surge em um contexto específico do pós-Segunda-Guerra, submetido 
à estrutura hierárquica da ONU e com objetivos limitados. A partir 
disso, interpreta-se como se deu o posicionamento da Cepal frente ao 
socialismo na América Latina e como ela se torna uma aliada em favor 
da expansão da influência capitalista, colaborando com a “Aliança 
para o Progresso”.

palavras-chave: cepAL, revolução cubana, América Latina
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EXÉrcito dE rEsErVa E suPErEXPloraçÃo soBrE as mulHErEs 
numa Economia dEPEndEntE: o municíPio dE ilHÉus na crisE 
da laVoura cacauEira

Elisabeth Zorgetz Loureiro e Maurício Batista Galvão

Este trabalho busca oferecer uma perspectiva histórica sobre as mulheres 
e o trabalho como parte dos contornos mutáveis do capitalismo da 
metade do século XX até o início do século XXI, no município de Ilhéus, 
enquanto parte de um sistema dependente. Serão examinadas, entre outras 
questões, a relação entre família e mercado, a força do patriarcado, o papel 
das dimensões pública e privada no reforço ou limitação das mulheres 
como trabalhadoras remuneradas e não remuneradas, e a formação 
de um Exército Industrial de Reserva com características particulares 
sobre gênero em Ilhéus, a partir das evidências da superexploração e 
mensuração empírica de suas camadas. É uma preocupação deste estudo 
abordar debates contemporâneos sobre gênero com uma lente histórica 
que ofereça percepções sobre transformações e permanências destes 
processos. Com a interpretação de fontes de arquivos jurídicos e dados 
quantitativos censitários, o olhar se incidirá sobre as experiências das 
mulheres trabalhadoras, as formas em que o trabalho segregado por 
sexo foi socialmente e economicamente subvalorizado e os estereótipos 
que afetam as fronteiras ocupacionais e a constituição de carreira. 
Como aporte teórico fundamental, a Teoria Marxista da Dependência, 
através das formulações de Ruy Mauro Marini, se insere ao explicar a 
dinâmica da superexploração, que incide duplamente sobre as mulheres 
em sua presença como exército de reserva e exército ativo, seja em sua 
reprodução doméstica. Esse estudo expõe um recorte do esforço associado 
entre o patriarcado e as relações capitalistas de exploração do trabalho 
no município de Ilhéus sobre as mulheres, mas também no espectro 
latinoamericano – um complexo com raízes materiais que se expressa 
cultural e economicamente, cujas estratégias de enfrentamento precisam 
se aproximar da perspectiva de classe.

palavras-chave: superexploração, gênero, dependência
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dEsEnVolVimEnto E suBdEsEnVolVimEnto na amÉrica latina: 
um Estudo soBrE as limitaçõEs Históricas E o contEXto 
Econômico rEcEntE

Heitor Ponce Dellasta

O projeto proposto insere-se em um amplo projeto de pesquisa que 
procura entender a posição e a configuração econômica recente 
das economias latino-americanas à luz de sua inserção histórica na 
Divisão Internacional do Trabalho (DIT). Intitulado “Desenvolvimento 
e subdesenvolvimento na América Latina: um estudo sobre as 
limitações históricas e o contexto econômico recente”, esse projeto 
tem como objetivo central reunir as diferentes interpretações a cerca 
da condição de subdesenvolvimento dos países da América Latina 
(Brasil, México e Argentina) com o intuito de analisar o contexto 
econômico recente (2000-2015) desses territórios. As indagações vão 
no sentido de verificar as alterações no dinamismo econômico, nas 
pautas de exportação e importação e na importância da periferia 
para o cenário internacional, de forma a compreender a essência do 
subdesenvolvimento.

palavras-chave: desenvolvimento, subdesenvolvimento, América Latina



186

XXII encontro nacIonal de economIa polítIca

sessões de comunIcações

a mEdida das trocas: a EVoluçÃo do Valor dE troca na 
História do PEnsamEnto Econômico

Juliana Naléssio Leme (ESALQ/USP) e Larissa Cristofoletti (ESALQ/USP)

Apresentaremos, nessa comunicação, um breve panorama da 
evolução do conceito de valor de troca e da teoria do valor, antes e 
após o surgimento da ciência econômica, analisando as principais 
contribuições de alguns dos mais importantes pensadores da história 
do pensamento econômico: Aristóteles, São Tomás de Aquino, William 
Petty, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Alfred Marshall e 
Vilfredo Pareto.

palavras-chave: teoria do valor, valor de troca, história do pensamento 
econômico
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as mÃos inVisíVEis do cuidado: VoZEs FEministas Por outra 
Economia Política

Esther Maria Passos Simões Froes Guimarães (UFMG), Isabella Oliveira 
Mendes (UFMG), Thaine Silva Martins (UFMG) e Gabryela Duarte (UFMG)

A questão das relações entre a dominação masculina e a exploração capitalista despontam 

como um sério desafio, não só para a discussão marxista, mas também para o próprio 

debate feminista. A necessidade de se entender o atrelamento estrutural desses aspectos 

do metabolismo social sob o capitalismo muitas vezes fez a questão da mulher parecer 

um “lamentável entrave” à construção de um projeto socialista emancipatório sobretudo 

quando as organizações sindicais apresentam barreiras ao acesso feminino, como a própria 

preservação das duplas jornadas de trabalho feminino (mercantil e doméstico) nas famílias 

trabalhadoras. O que se perde quando se concebe simplesmente que a emancipação feminina 

reside em seu ingresso igualitário no mercado de trabalho são não só as relações estruturais 

entre a dominação masculina e a exploração capitalista, mas também a forma como as 

mulheres corporificam de maneira específica as contradições entre produção mercantil 

e a reprodução da vida sob o capitalismo. Sendo assim, a disputa pela requalificação da 

mulher a partir dos conflitos sobre seu corpo na economia capitalista significa uma disputa, 

também, do sentido da produção econômica nessa sociedade. São essas relações a serem 

exploradas no presente trabalho, que se estrutura em três tópicos, além da introdução: 1) um 

estudo sobre origens da dominação masculina, explorando debates da antropologia sobre 

dádiva, troca de mulheres e a divisão sexual do trabalho; 2) uma discussão sobre o papel 

do trabalho doméstico, assim como do papel da mulher no mesmo e na produção mercantil, 

dentro do capitalismo, e 3) a apresentação da economia feminista como práxis que emerge 

dessa contradição vivida pelas trabalhadoras e requalifica a produção econômica ao redor 

do eixo da reprodução ampliada da vida. Por fim, apresenta-se uma seção de considerações 

finais na qual se defende  uma mudança do eixo ao redor do qual orbita o metabolismo 

social - da acumulação do capital à reprodução ampliada da vida, atribuindo-se a todos os 

sujeitos e processos sociais sua importância nesse processo e não apenas à mulher em sua 

função reprodutiva ideologicamente marginal. Defende-se, portanto, que os cuidados com 

a vida sejam compartilhados por todos âmbitos da organização social e tomados enquanto 

cerne de um projeto de sociedade centrado na produção e reprodução ampliada da vida.

palavras-chave: trabalho doméstico, gênero, economia política
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o concEito dE dinHEiro Em marX

Miguel de Magalhães Dauster Sette

Trata-se de uma reconstrução cronológica da formação do conceito de 
dinheiro em O Capital. Compara-se a evolução da elaboração de Marx 
sobre o tema nos Grundisse, em Para Crítica da Economia Política e 
nas duas primeiras edições de O Capital (1867 e 1872). Em seguida, 
procura-se comentar criticamente alguns artigos ‘da controvérsia 
brasileira sobre o dinheiro mundial inconversível’, de modo a procurar-
se uma problematização do referido problema.

palavras-chave: teoria do dinheiro, marx
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rosa luXEmBurGo: acumulaçÃo E imPErialismo

Eloah de Jesus Fassarella (UFES)

O presente artigo busca apresentar uma análise sobre o estudo que 
Rosa Luxemburgo desenvolveu acerca do imperialismo em sua obra 
A Acumulação do Capital. Para isso, serão apresentados aspectos do 
trabalho da autora, a partir de interpretações sobre sua obra, até que 
se chegue à sua contribuição teórica para o estudo do imperialismo e 
os reflexos da mesma para a realidade atual.

palavras-chave: rosa Luxemburgo, imperialismo, acumulação
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a moEda como mErcadoria ou rElaçÃo social: PErsPEctiVas 
antroPolóGicas soBrE a oriGEm do dinHEiro

Álvaro Schwartz Micheletti (Unicamp)

Este artigo parte de duas narrativas distintas acerca da natureza e 
origem da moeda: a tradição traçada ao redor da obra de Carl Menger, 
adotada largamente pela ortodoxia econômica, e sua crítica, na forma 
da interpretação desenvolvida pelo antropólogo David Graeber em sua 
obra Dívida. Após expor os pontos centrais de cada tese, este artigo 
pretende estabelecer suas divergências essenciais.

palavras-chave: teoria do dinheiro, mercadoria, antropologia, david graeber
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a imPortância das micro E PEQuEnas EmPrEsas na sociEdadE 
caPitalista com BasE no Brasil

Wires Alves dos Anjos (UFES)

O trabalho busca apresentar ao longo de suas páginas a dupla 
importância que as Micro e Pequenas Empresas têm no Capitalismo, 
sendo que o foco recairá no capitalismo brasileiro. Com o intuito de 
cobrir o que está sendo proposto, serão usados dados e um referencial 
teórico que busca explicar esse assunto de uma forma que não condiz 
com a teoria econômica convencional.

palavras-chave: micro e pequenas empresas, economia brasileira, capitalismo
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cidadEs: um Ensaio soBrE EssE modo dE ocuPaçÃo do EsPaço

Ana Luiza dos Santos Pestana (UFMA) e Luiz Eduardo Simões de Souza 
(UFMA)

O presente artigo tem como objetivo investigar o processo de 
desenvolvimento econômico afeta a modificação do espaço. Busca 
apresentar como as firmas se localizam e estas como impõe mudanças 
no modo de vida e fluxo migratório de pessoas. O artigo visa explicar 
como as decisões e como a natureza social do ser humano moldam 
o espaço geográfico levando ao crescimento e desenvolvimento das 
cidades.

palavras-chave: economia política, espaço, cidades



193

XXii encontro nacional de economia política  

sessões de comunicações

dEmocracia nas ruas: um Balanço das Políticas dE 
moBilidadE urBana na cidadE dE sÃo Paulo EntrE 2013 E 
2016

Matheus Ávila

Este trabalho trata das políticas públicas de mobilidade urbana 
promovidas pela Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio de órgãos 
como a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a SPTrans (São 
Paulo Transportes S.A.) e a Secretaria Municipal de Transportes, entre 
2013 e 2016. O período corresponde ao mandato do atual prefeito de 
São Paulo, Fernando Haddad (PT). Nesses anos, ocorreram visíveis 
mudanças na elaboração das políticas de mobilidade urbana. Neste 
trabalho há uma abordagem teórica/conceitual de como se articula o 
sistema de transportes na cidade, assim como um estudo da lógica da 
utilização das vias de circulação urbana. Faz-se um breve histórico 
das políticas de mobilidade implantadas na cidade, que juntamente 
com a bagagem teórica servem para melhor entender e interpretar as 
políticas implantadas nos anos recentes e realizar então um balanço 
dos mesmos.

palavras-chave: mobilidade urbana, são paulo, anos 2010
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as FrontEiras da soJa: uma anÁlisE soBrE a FlEXiBiliZaçÃo da 
Jornada dE traBalHo no camPo

Adam Bittencourt Silva (Universidade Estadual de Santa Cruz), Carla Priscila 
Cardoso Moraes (Universidade Estadual de Santa Cruz) e Sérgio Ricardo 
Ribeiro Lima (Universidade Estadual de Santa Cruz)

Este estudo tem como objetivo realizar um esboço crítico sobre a 
expansão do capital em meio ao contexto da produção de soja no Brasil 
e o consequente desdobramento sobre a força de trabalho, visualizado 
por meio da análise sobre o desenvolvimento das forças produtivas e 
seus impactos sobre as relações de trabalho e produção, expresso nas 
medidas de alterações jurídicas ocorridas nos Projetos de Lei do Senado 
208/2012 e 627/2015, que proporcionaram alterações nas relações e 
nas condições de trabalho no país. Os projetos implicam em agilizar 
as etapas de produção da soja, através de alterações na legislação do 
trânsito no meio rural brasileiro e na legislação trabalhista. Em sua 
essência, afetam sobremaneira as condições de trabalho por implicar 
em alterações na jornada de trabalho, flexibilizando-a. Dessa maneira, 
buscou-se reconhecer a região de destaque econômico na produção de 
soja no Brasil, para assim, identificar quais os mecanismos políticos 
de incentivo ao avanço da produção, e, por sua vez, compreender um 
pouco a relação entre os representantes do capital agrícola da soja sobre 
a força de trabalho. Destarte, o estudo realizado foi fundamentado na 
Teoria do Valor de Marx sobre a exploração da força de trabalho em 
suas diversas manifestações e às implicações advindas do aumento 
do maquinário na produção. Por ser recente, e ainda não ser possível 
vislumbrar os reais impactos dessas mudanças sobre os trabalhadores, 
este estudo faz algumas considerações, a partir da base teórica, sobre 
uma possível precarização do trabalhador rural.

palavras-chave: trabalho no campo, soja, Brasil 
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as imiGraçõEs: o dirEito dE inGrEsso E do Voto do 
imiGrantE nos PaísEs da amÉrica latina E sEus rEFlEXos 
socioEconômicos

Bianca Silva Vasconcelos

O trabalho apresentado pretende, com a leitura bibliográfica 
selecionada, fazer um estudo sobre as imigrações no Brasil e nos 
países da América Latina, dando enfoque principalmente no direito de 
ingressar nos países e na especificidade do direito de voto oferecido 
ao imigrante no Brasil. Pretende também fazer um estudo de como 
tal participação influencia no desenvolvimento socioeconômico de 
cada país.

palavras-chave: imigração, América Latina, Brasil



196

XXII encontro nacIonal de economIa polítIca

sessões de comunIcações

inVEstiGaçÃo a rEsPEito da QualidadE dE Vida da PoPulaçÃo 
cEarEnsE no PrimEiro dEcÊnio do sÉculo XXi a Partir do 
índicE dE dEsEnVolVimEnto Humano municiPal

Domingos Isaias Maia Amorim, Érico Robsom Duarte de Sousa e Maria 
Daniele Cruz dos Santos

O objetivo deste trabalho foi verificar a contribuição de algumas 
variáveis socioeconômicas no nível de qualidade de vida da população 
cearenses. Buscou-se estabelecer uma referência para a análise 
da qualidade de vida dessas populações com base nas abordagens 
do bem-estar, advindas da Teoria Econômica. Desse modo, um 
modelo econométrico que utilizou para estimar o IDH-M (índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal) e verificar a contribuição de 
treze variáveis, identificando entre essas, aquelas que se mostraram 
significativas para compor o índice. Portanto, cinco das variáveis 
propostas foram consideradas capazes de explicar as mudanças na 
variável dependente. Os resultados indicam, que o desenvolvimento 
conjunto desses aspectos pode elevar a qualidade de vida das referidas 
populações, a partir da implementação de políticas públicas orientadas 
para esse objetivo, capazes de proporcionar melhores condições de 
vida às pessoas residentes no estado do Ceará, principalmente, para 
os mais pobres.

palavras-chave: qualidade de vida, ceará, anos 2000, idH municipal
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Economia solidÁria: a EXPEriÊncia do Banco comunitÁrio 
Jardim Botânico Em JoÃo PEssoa/PB

Jomar Andrade da Silva Filho (UFPB) e Rosângela Palhano Ramalho (UFPB)

A Economia Solidária é descrita como uma nova forma de pensar a 
atividade econômica, valorizando o ser humano na sua integralidade, 
como sujeito e finalidade da atividade produtiva. Seus princípios são: a 
autogestão, a solidariedade, a cooperação e o respeito à natureza. Sob 
a forma dos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), surgiu no 
Brasil como uma alternativa na geração de renda e no desenvolvimento 
de comunidades em situação de vulnerabilidade social. Iniciativas como 
o Banco Comunitário Jardim Botânico na cidade de João Pessoa/PB 
se difundiram pelo Brasil nos últimos anos em razão, principalmente, 
de políticas de incentivo à economia solidária. O presente trabalho 
descreve a experiência do Banco Comunitário Jardim Botânico, o seu 
processo de implantação e consolidação na comunidade, bem como 
faz um breve estudo sobre a economia solidária e seu surgimento. A 
metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica e o relato de caso. 
O processo de implantação do Banco Comunitário Jardim Botânico, 
contou com a atuação de incubadoras de empreendimentos solidários, 
gestores públicos e da própria comunidade. O trabalho ressalta o papel 
fundamental dos agentes da comunidade para o desenvolvimento e a 
consolidação do projeto.

palavras-chave: economia solidária, banco comunitário, paraíba
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Política industrial: o caso BrasilEiro Pós 2000 E o PErFil 
das EmPrEsas calçadistas suBsidiadas Em sErGiPE

Luisa Alem Ribeiro (UFS) e Denisia Araujo Chagas Guerato (UFS)

A indústria de calçados foi beneficiada pela adoção de políticas de 
incentivos por parte dos Estados nordestinos, bem como por outras 
condições vantajosas relativas a custo de produção, como salário e 
condições de infraestrutura local, resultando no deslocamento de 
grandes empresas das regiões Sul e Sudeste para o Nordeste. O objetivo 
deste trabalho é analisar a trajetória do setor calçadista nos estados 
nordestinos nos anos 2000, além de investigar o perfil socioeconômico 
e a importância da política estadual na atração das empresas desse 
ramo em Sergipe. Para tanto, foi feita revisão da literatura sobre a 
relevância da política industrial no desenvolvimento econômico, bem 
como as políticas implementadas no Governo Lula e Dilma. Além 
disso, foram levantados dados secundários em fontes como Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, Ministério do Trabalho e Emprego 
e Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, com o intuito 
de examinar a dinâmica do ramo calçadista nos estados do Nordeste. 
Foram obtidos, também, dados primários através de pesquisa de campo, 
na qual foram aplicados questionários junto às empresas calçadistas 
localizadas em Sergipe que recebiam algum benefício do governo. 
Quanto aos resultados deste trabalho, o estado do Ceará foi o destaque 
nordestino, uma vez que apresentou a maior representatividade em 
termos de número de estabelecimentos, vínculos empregatícios, 
produtividade, adensamento e balança comercial. Em 2014, o setor 
de calçados sergipano representava 3% das empresas e 4% do pessoal 
ocupado no Nordeste, era constituído basicamente por microempresas 
(58%) e 13% eram grandes, 45% fabricavam calçados de couro, os 
níveis de produtividade e de adensamento reduziram nos últimos 
anos, além de registrar superávit comercial durante os anos 2000, 
sendo o terceiro lugar regional em 2013. Foram entrevistadas 70% das 
empresas calçadistas subsidiadas pelo governo do estado de Sergipe 
em 2015, todas as empresas ratificaram que o subsídio foi decisivo 
para a instalação e permanência da unidade produtiva no Estado; 
sendo que 29% informaram que a disponibilidade de infraestrutura 
específica compartilhada e baixo custo também foram determinantes 
para a instalação em Sergipe, a maioria ressaltou que a existência de 
infraestrutura contribui para a permanência da unidade produtiva.

palavras-chave: política industrial, economia brasileira anos 2000, sergipe
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dEsiGualdadE dE rEndimEntos: uma anÁlisE a Partir dE 
uma aBordaGEm EconomÉtrica Para o PEríodo dE 2010 no 
municíPio dE Vitória da conQuista – Ba

William Lima Martins (UESB), Lucas Gomes Jardim (UESB), Nayrla Pereira 
Silva (UESB) e Juliana Paula Pereira Santos (UESB)

O presente trabalho propõe comparar se existe uma desigualdade de 
rendimentos no município de Vitória da Conquista – Bahia entre, no 
primeiro momento, uma comparação do sexo de mulheres e homens 
e, no segundo momento, entre a cor ou raça da população de brancos 
com a população negra (entrando pretos e pardos), utilizando o Censo 
Demográfico de 2010. Para tanto, será usado um modelo econométrico 
de regressão linear múltipla. Todo o procedimento é feito utilizando 
o software estatístico Stata.

palavras-chave: desigualdade, renda, Bahia, anos 2010
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QuEstionando a contriBuiçÃo do aGronEGócio Para a 
o dEsEnVolVimEnto Econômico: uma crítica a Partir da 
anÁlisE dos imPactos da EXPansÃo da soJa no matoPiBa

Hellen Alves Sá (UFS), Emilly Pereira Tavares (UFS) e Christiane Senhorinha 
Soares Campos (UFS)

Na perspectiva de análise furtadiana o desenvolvimento econômico 
impacta positivamente o fator trabalho, gerando melhores empregos e 
crescentes remunerações para a maioria dos trabalhadores. Alicerçado 
nesta abordagem teórica este artigo questiona as contribuições do 
agronegócio da soja para o desenvolvimento econômico da área 
de cerrados do Norte e Nordeste do Brasil denominada MATOPIBA, 
considerada a última fronteira agrícola do país. Neste amplo recorte 
espacial ocorreu um vertiginoso crescimento da produção de soja nas 
últimas duas décadas decorrentes tanto do aumento da área plantada 
quanto da produtividade. Entretanto, mesmo como o expressivo 
aumento do excedente econômico, a região é conhecida como um 
arquipélago de ilhas de prosperidade em meio a um mar de pobreza 
rural. Neste sentido, a partir de uma perspectiva crítica de agronegócio 
se analisa os impactos da expansão da soja sobretudo no que se refere 
ao mercado de trabalho e substituição de outras produtos agrícolas 
pela soja. Em função da amplitude geográfica da área o levantamento 
de dados municipais se restringiu a Balsas - MA e Uruçuí - PI.

palavras-chave: agronegócio, desenvolvimento econômico, mAtopiBA, soja
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as dEtErminaçõEs dE Política monEtÁria do Banco cEntral 
EuroPEu no PEríodo dE 2008 a 2010

Rodolfo Francisco Soares Nunes e Maria De Fátima Silva do Carmo Previdelli

Diante as perturbações observadas em agosto de 2007 o Eurosistema, 
guiado pelo Banco Central Europeu, através de suas políticas 
econômicas nos anos de 2008 a 2010, apresentou formas distintas 
na condução de suas políticas. No ano de 2008, a política monetária 
consistiu unicamente na alteração da taxa de juros como único 
mecanismo de combate à inflação. Nos anos de 2009 e 2010, o BCE 
passou a adotar as “medidas não convencionais” como forma de 
combater a inflação. Nesse período observou-se um aumento no 
déficit orçamental além do crescimento do endividamento dos países 
que compõem a Zona do Euro.

palavras-chave: Banco central europeu, política monetária, anos 2000 2010
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corPoratE inVErsion BrasilEira: o caso JBs, a tEntatiVa dE 
inVErsÃo dE matriZ corPoratiVa

Eliane Pietro Parronchi (UFABC)

O presente artigo tem por objetivo analisar o movimento inédito de 
inversão de matriz corporativa anunciado pela companhia brasileira 
JBS, líder no mercado global de alimentos, denominado como uma 
“campeã nacional”. A abordagem teórica do processo de formação 
monopolista do capitalismo é a teoria estruturalista de monopólios. 
Perpassando desde as alterações do perfil diretivo das companhias 
monopolistas, ímpeto racional e disputa pelos excedentes financeiros 
com o Estado, que culminaram no recente fenômeno de “corporate 
inversion”, originalmente comum nos Estados Unidos da América do 
Norte, mas que agora suscita dúvidas se esse fenômeno é comum ao 
processo monopolístico global ou natural ao contexto estadunidense. 
Dado o histórico de formação da companhia JBS, conclui-se que houve 
dependência em relação ao BNDES, que somado ao contexto de litígio 
da operação Greenfield imputam peculiaridades no perfil atípico para 
a corporate inversion brasileira, compondo interesse conflitante por 
parte dos Stakholders.

palavras-chave: JBs, matriz corporativa, corporate inversion, Brasil
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o acordo dE BasilEia ii E suas rEcomEndaçõEs PElo Banco 
cEntral EuroPEu aos Bancos da EuroZona

Giordano de Araujo e Silva Gonçalves

O presente artigo visa analisar a criação do Acordo de Basileia III no 
final de 2010 e suas recomendações de reforma da regulamentação 
bancária, em um cenário internacional pós-crise financeira de 2008. 
Além disso, será pontuada a evolução de suas recomendações em 
relação ao Basileia II. Através dos relatórios anuais do Banco Central 
Europeu, entre 2011 e 2014, serão estudadas as suas recomendações de 
regulamentação e supervisão das instituições financeiras direcionadas 
aos bancos da Eurozona, focando na melhoria da gestão de futuras 
crises e propondo maior atenção a questões não revistas anteriormente, 
como as taxas de alavancagem dos bancos ou o aumento da qualidade 
e do requerimento de capital.

palavras-chave: Basileia iii, Banco central europeu, eurozona
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sWaPs dE taXa dE Juros E caPital Fictício

Thiago José Nogueira Rodrigues dos Santos (UFVJM)

O objetivo deste trabalho é mostrar que os derivativos financeiros, 
e principalmente os que negociam mediante taxas de juros e taxas 
de câmbio, contribuem incisivamente à dinâmica de “acumulação 
financeira” por meio da financeirização no capitalismo contemporâneo. 
Entende-se a financeirização como controle do capital por intermédio 
do Sistema financeiro e sua conexão entre os diversos mercados 
que o compõem. Nossa investigação terá como fim compreender a 
composição, estrutura e função na esfera das finanças dos principais 
instrumentos financeiros, sobretudo os swaps de taxa de juros, estes 
que são a forma avançada de concentração e proliferação do capital 
fictício no capitalismo contemporâneo.  

Palavras-chave: taxa de juros, swaps, capital fictício
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a industrialiZaçÃo na PEriFEria sul-asiÁtica E BrasilEira atÉ 
os anos 1970: das sEmElHanças às diVErGÊncias

Bruno Cesar Cassani Medeiros (IE/Unicamp)

Todo o dinamismo e virtuosidade dos Anos Dourados do Capitalismo 
se visualizam, majoritariamente, nos Estados Unidos, Europa Ocidental 
e Japão. Não obstante, chega às franjas do sistema capitalista de 
forma anacrônica e heterogênea. Ao mesmo tempo que irá se observar 
um aprofundamento das relações capitalistas no interior de várias 
economias periféricas, com um elevado crescimento econômico - fruto 
das transformações estruturais modernizadoras na esfera produtiva e 
financeira nesses países -, também irá se observar um aprofundamento 
das disparidades sociais, econômicas e políticas, já tão caras a eles. 
Tais disparidades se mostraram de forma particular em cada Estado 
Nacional e, também, diferente em relação a América Latina e Sudeste 
Asiático. Dessa forma, o estudo busca entender a dinâmica dos projetos 
industrializantes nas economias periféricas do leste asiático vis-à-vis 
o caso brasileiro, de forma a captar as particularidades que levaram, 
no leste asiático, a implantação de um matriz produtiva mais densa e 
coesa, frente, no caso brasileiro, a uma industrialização mais débil e 
que apresenta muito mais restrições, tanto financeiras, como técnicas, 
políticas e sociais.

palavras-chave: industrialização, periferia sul-asiática, Brasil, século 20, 
comparação



206

XXII encontro nacIonal de economIa polítIca

sessões de comunIcações

crisE da díVida EXtErna E a Entrada suBordinada do Brasil 
na ciranda FinancEira: uma anÁlisE do PEríodo dE 1980 a 
1994

Vanessa Micheli Canei (UFSC)

Apresentamos nesse artigo, o período de transformação capitalista 
ocorrido no inicio de 1970 nos países centrais e como isso impactou a 
Periferia, em especial o Brasil. Na lógica da financeirização e da crise 
da dívida externa o modelo neoliberal avança impondo an política 
econômica brasileira um profundo ajuste estrutural que demonstrou 
não só a vulnerabilidade externa, como também trouxe à tona a 
impossibilidade de um país dependente atuar no sistema capitalista 
sem romper com antigas amarras estruturais. Dito isso, o presente 
trabalho buscará fazer uma análise do período em que o Brasil passa 
a integrar de maneira imposta a ciranda financeira através da sangria 
com a dívida externa.

palavras-chave: dívida externa brasileira, anos 1980 1990
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microcrÉdito como instrumEnto dE inclusÃo FinancEira E 
dEsEnVolVimEnto social: uma anÁlisE do caso BrasilEiro a 
Partir dE 2005

Júlia Mascarello (UFU)

Este trabalho objetiva estudar sistemas financeiros, bancos e o 
financiamento do desenvolvimento econômico sob uma análise 
keynesiana. Para tanto, busca-se apresentar o que são as finanças 
sociais e mais especificamente o que é o microcrédito, como ele 
surge e se estabelece no Brasil como uma alternativa de acesso, mas 
não de superação, ao sistema financeiro tradicional. A partir disso, é 
feita uma análise sobre o estabelecimento do microcrédito no Brasil 
a partir de 2005 e, por meio dos dados disponíveis, examina-se o seu 
desenvolvimento e as alterações que lhe ocorreram ao longo dos anos. 
Por fim, faz-se uma análise do cenário atual do microcrédito no Brasil, 
no esforço de se pensarem nas suas deficiências e potencialidades, 
analisando possíveis impactos socioeconômicos da sua implementação 
bem como perspectivas para essa modalidade de crédito no Brasil.

palavras-chave: microcrétido, desenvolvimento social, Brasil, anos 2000 2010
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o Plano FÊniX E o ProJEto dE rEstauraçÃo Econômica da 
arGEntina no início dos anos 2000

Gabriela da Conceição Ribeiro da Costa

No período entre-guerras, o mundo observou a ascensão de uma 
nova organização política e econômica conhecida como Estado de 
Bem-estar Social. Entretanto, no final da década de 1970, esse modelo 
entrou em crise. Mediante a altos índices de inflação e estagnação 
econômica, críticos passaram a defender que o Estado não era mais 
capaz de sustentar elevados gastos sociais além de ser ineficiente nessa 
atividade. Foi nesse contexto que as ideias da ortodoxia liberal foram 
sendo adotadas com o intuito de reverter o cenário de crise que havia 
se estabelecido. Na América Latina, que nesse período sofria com a 
grave crise da dívida externa, adotou-se, pelo incentivo de instituições 
e regimes financeiros internacionais, diversas medidas de liberalização 
econômica. Na Argentina essas medidas geraram ciclos quase que 
ininterruptos de crise e fragilidade econômica. Foi nesse momento que 
partiu da comunidade acadêmica, especificamente de economistas da 
Universidade de Buenos Aires o chamado “Plano Fênix”, uma medida 
de contraposição ao neoliberalismo que consistia em debater política 
econômica de forma heterodoxa a fim de encontrar soluções para a 
saída da crise e para restaurar a vitalidade da economia argentina. 
É sobre esse plano que o artigo se dedica a estudar e também lançar 
luz de como está essa iniciativa atualmente, em tempos que as ideias 
neoliberais estão novamente no horizonte. São trabalhadas cinco 
partes nesse artigo, sendo elas: introdução, onde é apresentada a 
metodologia, o propósito do artigo e qual sua importância para o 
estudo da Política Econômica Internacional; após é exposta uma 
análise histórico-econômica breve da crise do modelo keynesiano e da 
ascensão das ideias neoliberais; a terceira parte versa sobre a crise da 
dívida externa na Argentina e a adoção de medidas de liberalização 
econômica; após isso dedica-se a falar sobre o Plano Fênix; e, ao final, 
a conclusão sobre o estudo.

palavras-chave: história econômica, Argentina, anos 2000
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uma aBordaGEm soBrE o caPital FinancEiro a auditoria da 
díVida PúBlica no EQuador

Marcos Vinicius Iglesias e Isis Dechechi Batista

O objetivo do Capital Financeiro em seus moldes é caracterizado 
pela acumulação e centralização do capital nas mãos de poucos; um 
claro exemplo são os bancos e transnacionais que utilizam de seus 
recursos e poderes para garantir sua estabilização e reprodução no 
atual sistema econômico-mundial. Entretanto, governos progressistas 
latino-americanos não conseguiram livrar-se dessas amarras e 
sucumbiram-se a dívidas astronômicas dentro de tal estrutura. O 
presente artigo tem como propósito transcorrer duas análises em 
relação ao Capital Financeiro e, em específico, ao Equador: sua 
origem no ciclo de reprodução do capital e o vínculo que este remete 
no período da história equatoriana nomeado por “Décadas Perdidas”, 
existindo, também, uma relação quanto a complexidade que o país 
passou com mudanças estruturais e conjunturais, bem como a adoção 
do governo em dolarizar sua moeda. Tal abarcamento levará a uma 
análise da dívida pública equatoriana pela auditoria total de suas 
contas nacionais.

palavras-chave: auditoria da dívida pública, equador, capital financeiro
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a Política EXtErna da cHina Para a amÉrica latina EntrE 
2000 E 2015: uma anÁlisE soBrE Brasil E PEru

Felipe Nagual Paranhos Rabelo (UNILA)

Esse estudo tem como objetivo analisar a dinâmica da política 
externa da China para a América Latina entre 2000 e 2015. Nossa 
analise tomará como caso especial de estudo o Brasil e o Peru e suas 
relações com a China. O processo de industrialização e modernização 
iniciado em 1978 pela China contribui para a mudança estratégica de 
sua inserção internacional, buscando assegurar o fornecimento das 
matérias-primas de que necessita para continuar o seu crescimento 
econômico. Sendo a região latino-americana expressiva pela produção 
commodities, assume um papel de destaque como fornecedora de 
recursos minerais, energéticos e alimentos para a China. Buscaremos 
enfatizar duas áreas consideradas principais: a atuação da China no 
âmbito diplomático e econômico na região. Os investimentos e os 
acordos diplomáticos chineses expandiram substancialmente para a 
América Latina no início do século XXI.  À vista disso, na seguinte 
análise partimos da hipótese de que as relações sino-latino-americanas 
apresentam riscos e oportunidades para a região. Procuraremos 
identificar os pontos positivos e negativos com a crescente presença 
da China na América Latina. Desta forma, no presente estudo, será 
analisado as razões que possibilitam a intensificação das relações 
internacionais da América Latina e da China e a convergência de 
seus movimentos; em seguida, questionar sobre o caráter de simetria 
ou assimetria das relações mantidas entre o gigante asiático e os dois 
países latino-americanos, o que conduz para o estudo das diferenças de 
potencialidades existentes entre eles e das possibilidades de aumentar 
a cooperação sobre princípios de reciprocidade.

palavras-chave: china, América Latina, Brasil, peru, anos 2000 2010
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a ParaíBa Em contEXto rEGional: uma anÁlisE à luZ dE 
indicadorEs dE dEsEnVolVimEnto Humano

Kleiton Wagner Alves da Silva Nogueira (Universidade Estadual da Paraíba), 
Geraldo Medeiros Júnior (Universidade Estadual da Paraíba), Michele dos 
Santos Farias (Universidade Estadual da Paraíba) e Ana Maria Vicente da 
Silva (Universidade Estadual da Paraíba)

Com a Superintendência de Desenvolvimento Regional do Nordeste 
(SUDENE), o Estado brasileiro tinha como meta, promover um 
desenvolvimento regional. Nesse ínterim, é possível identificar o 
Estado da Paraíba fazendo parte de um hiato diante das políticas 
desenvolvimentistas promovidas por esta instituição. Levando em 
consideração este panorama, o presente estudo buscou analisar os 
Estados do Nordeste e em especial o Estado da Paraíba, por meio de 
indicadores de desenvolvimento humano, disponíveis no Atlas do 
Desenvolvimento Humano do Brasil.  Como resultados, a pesquisa 
foi possível identificar que o Estado da Paraíba apresenta índices 
preocupantes em relação aos demais estados da região nordeste, 
que de sobremaneira são sintetizados em: taxa de analfabetismo, 
concentração de renda e população de pessoas que estão em idade 
produtiva, mas que não estão inseridas na economia formal e muito 
menos, em instituições de ensino que qualifiquem essas pessoas para 
o mercado de trabalho.

palavras-chave: desenvolvimento humano, paraíba
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a ProtEçÃo da ProPriEdadE PriVada na suPErEstrutura 
Jurídica Em FacE da ProtEçÃo das nascEntEs: uma anÁlisE 
concrEta atraVÉs da Política Psa

Luiza munhoz mastelari (puc/campinas) e thais Hoshika (puc/campinas)

O Programa de Pagamento por Serviços ambientais (PSA), ganhador do 
Prêmio Internacional da ONU/ Habitat Dubai de Melhores Práticas para 
Melhoria nas Condições de vida, tem por objetivo principal o aumento 
da cobertura vegetal nas sub-bacias hidrográficas, melhorando a 
qualidade e disponibilidade de água em regiões estratégicas. Importa 
oferecer crítica ao modelo do PSA, em especial no que diz respeito à 
evidente proteção da propriedade privada ao oferecer pagamentos de 
ordem financeira aos proprietários, para que simplesmente cumpram 
aquilo que já se encontra previsto como obrigatório na Constituição 
e em inúmeras normas de proteção ambiental, o que inevitavelmente 
remete ao questionamento a respeito do papel que o direito assume 
na proteção desse direito difuso que é o meio ambiente, e se o direito, 
nos moldes definidos pela teoria marxista, visa a proteção desse direito 
ou a manutenção da propriedade privada e da ordem política vigente.

palavras-chave: propriedade privada, direito, programa de pagamento por 
serviços Ambientais (psA)
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aJustE Fiscal como construçÃo social: as JustiFicatiVas 
ProduZidas no GoVErno dilma roussEFF (2014-2016)

paulo José de carvalho moura (unesp)

O presente projeto estuda, a partir da sociologia econômica e da 
sociologia relacional de Pierre Bourdieu, o ajuste fiscal realizado 
durante os anos Dilma. O objetivo é identificar as justificativas 
produzidas pelo governo Dilma visando dar legitimidade à implantação 
dessa política, considerada em nossa perspectiva como uma crença 
produzida pela economia ortodoxa.

palavras-chave: ajuste fiscal, governo dilma, economia brasileira, anos 2010
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auditoria cidadÃ da díVida: uma altErnatiVa Para a crisE?

Hugo Márcio Vieira de Almeida Andrade (Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (UESB), Gildásio Santana Júnior (Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (UESB) e Olga Hianni Portugal Vieira (Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (UESB)

Com a intensificação da crise no Brasil em 2015 e em função do 
crescimento da dívida pública nos últimos, a questão da dívida voltou 
à tona nos debates econômicos. Dentre os vários estudiosos e entidades 
que pesquisam a questão da dívida pública, existe a Auditoria Cidadã 
da Dívida (ACD), uma das principais organizações do país que tem 
como objetivo a investigação do tema desde 1982. Sabendo-se disso, 
como contornar a crise a partir das experiências da ACD? O objetivo 
do texto é analisar os principais posicionamentos dessa organização e, 
com base nisso, propor uma alternativa para a crise. Na metodologia 
optou-se pela revisão bibliográfica de materiais sobre o tema. O 
trabalho justifica-se pelo fato da ACD ser uma entidade reconhecida 
internacionalmente pela abordagem critica a forma atual da dívida 
pública brasileira. A conclusão é que se faz necessário mudar a ideia 
endividamento vigente para o enfrentamento da crise.

palavras-chave: auditoria cidadã da dívida pública, crise, Brasil anos 2000 
2010
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Bitcoin: uma anÁlisE Econômica a Partir das PErsPEctiVas 
dE marX

Godson Santos Castro (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 
Hugo Márcio Vieira de Almeida Andrade (Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (UESB) e Gildásio Santana Júnior (Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (UESB)

A partir da crise econômica de 2008, o mundo percebeu os perigos 
que uma desordem monetária pode causar na economia global. E por 
isso surgiram as chamadas criptomoedas, que são uma nova forma 
de dinheiro, dinheiro digital, e que não são controladas por qualquer 
governo, pessoa ou instituição. Essa nova categoria monetária veio 
ganhando força por seu caráter independente. Então, desde a criação 
das criptomoedas, o bitcoin vem cada vez mais se adentrando nos 
espaços econômico-sociais reais. É por esse motivo que o texto objetiva 
verificar se essa nova categoria econômica se encaixa nas teorias de 
Karl Marx, que é um dos mais importantes teóricos econômicos com 
posicionamentos sobre a temática. A metodologia deste trabalho se 
dá por meio de revisão bibliográfica de materiais acerca do tema. O 
resultado é que essa nova categoria de dinheiro pode ser explicada 
pela Lei do Valor de Karl Marx, considerando que o trabalho humano 
abstrato está contido em todo o sistema digital no qual as criptomoedas 
estão inseridas.

palavras-chave: Bitcoin, marx, teoria do dinheiro 
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considEraçõEs críticas soBrE a tEoria do imPErialismo dE 
lÊnin no caPitalismo contEmPorânEo

Alexandre silva de Lima e sinedei de moura pereira

A presente pesquisa visa examinar se a teoria formulada no 
“Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo”, de Lenin é ainda uma 
hipótese válida para entender o capitalismo mundial do século XXI? 
O procedimento metodológico é histórico/teórico e o levantamento de 
alguns dados empíricos concentrados entre o último quarto do século 
XX e este século XXI. A análise deverá proporcionar um produto 
que permitirá melhor subsidiar a compreensão do atual panorama do 
desenvolvimento capitalista mundial em crise.

palavras-chave: imperialismo, Lênin, capitalismo
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crisE no Estado do rio E as isEnçõEs Fiscais: o imPacto no 
níVEl dE EmPrEGo no Estado do rio dE JanEiro

Ana paula Vieira da costa (uFrrJ), Alex dos santos Valle (uFrrJ) e Beatriz 
cavalcante de oliveira Barros (uFrrJ)

O presente trabalho pretende avaliar o impacto do aumento das 
isenções fiscais em ICMS na geração de renda e emprego da economia 
do Estado do Rio de Janeiro. Isso se fará através da observação do 
mercado de trabalho formal. A concessão de isenções fiscais atraem 
empresas, porque diminuem o custo para estas, porém não melhoram 
as expectativas de aumento nas vendas, uma vez que isso depende de 
um estímulo de demanda efetiva.

palavras-chave: crise fiscal, rio de Janeiro, anos 2010
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conVErGÊncias E diVErGÊncias no PEnsamEnto BrasilEiro Em 
Economia solidÁria: notas a Partir dE luiZ inÁcio GaiGEr E 
Paul sinGEr

Bruno siqueira Fernandes

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de iniciação científica 
que busca compreender o pensamento latino-americano em economia 
solidária. Durante as leituras feitas, foi possível perceber convergências 
e divergências entre alguns autores do Brasil. Nesse pôster, serão 
expostos alguns dos resultados obtidos até agora a partir da revisão 
bibliográfica, buscando-se comparar as formulações teóricas de Luiz 
Inácio Gaiger e Paul Singer.

palavras-chave: economia solidária, Luiz inácio gaiger, paul singer
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dEBatE soBrE o dÉFicit PrEVidEnciÁrio: 1988 – 2015

Letícia soto

Através de mudanças políticas, econômicas e lutas sociais, a 
Seguridade Social foi gradualmente constituída e ampliada, ganhando 
universalidade e autonomia. Assim como a estrutura da previdência 
sofreu alterações ao longo do tempo, o mesmo ocorreu, portanto, com 
suas formas de financiamento.  O desenvolvimento industrial de 1930 
foi essencial para formar a estrutura de financiamento da previdência 
social, mas só na Constituição de 1988 que é criada a previdência social 
– em todos seus aspectos – como a conhecemos hoje. Infelizmente, 
tal estrutura foi rapidamente deteriorada pelo projeto econômico 
neoliberal, reformas de cortes de gastos e desvinculações de recursos 
próprios, que permitiram interpretações favoráveis à existência de um 
déficit nas contas da previdência social. Para descobrir se o discurso 
favorável ao déficit se confirma ou não, este trabalho irá abarcar 
uma análise a partir da leitura de autores especialistas no assunto, 
de reformas feitas nos últimos anos e de dados quantitativos nas 
últimas décadas.

palavras-chave: previdência, anos 1980 1990 2000 2010, seguridade social
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Horticultura comunitÁria urBana E PEriurBana: Estudo dE 
casos múltiPlos da cidadE dE camPinas

Brunna d´Luise turato Lotti Alves e rosana icassatti corazza

O objetivo precípuo deste trabalho consiste em analisar o 
funcionamento da agricultura urbana com ênfase nas hortas 
comunitárias e verificar se estas se encontram dentro da lógica da 
Economia Solidária. O trabalho também faz uma breve discussão 
sobre a definição do conceito de agricultura urbana fundamentado 
em um embasamento teórico definindo as principais vantagens e 
desvantagens da prática com estudo de caso em Campinas. Com o 
objetivo especifico buscou-se compreender as práticas de autogestão 
dos recursos no plano comunitário, analisando sob os princípios 
de solidariedade e cooperação, como se dão as relações sociais e 
econômicas e como estas requalificam os sentidos do trabalho. A 
metodologia, compreende-se em duas etapas. Na primeira, de revisão 
bibliográfica, buscou-se compor o referencial teórico sobre Agricultura 
Urbana e Periurbana e Economia Solidária. Na segunda fase, de cunho 
documental, identificam-se as iniciativas de hortas comunitárias na 
cidade de Campinas, a partir de fontes secundárias, envolvendo dados 
disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Campinas, bem como 
caracterizar os projetos de acordo com os IDHMs dos bairros. Na 
terceira etapa uma pesquisa de campo realizada no Parque Itajai 3, 
cujo objetivo foi conhecer de forma mais sistemática e aprofundada os 
princípios, as práticas e os resultados que vêm sendo alcançados por 
essas iniciativas, por meio de visitas técnicas e de entrevistas com os 
atores envolvidos. Os resultados mostraram a dificuldade de pesquisa 
relacionando Agricultura Urbana, Periurbana e Horticultura, sendo que 
as descobertas conceituais e distinções dos conceitos são superficiais 
e a realização de campo torna-se incompatível com a proposta, de 
modo que há uma inexistência da informação sistematizada sobre as 
hortas no município de Campinas.

palavras-chave: horticultura, agricultura urbana, agricultura periurbana, 
campinas/sp
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industrialiZaçÃo, intErVEncionismo E ProJEto nacional: os 
ElEmEntos dEsEnVolVimEntistas do GoVErno JK

Bianca sapatini e prof. dr. paulo Henrique Assis Feitosa

O trabalho discute o conceito de desenvolvimentismo aplicado na 
industrialização brasileira ocorrido durante governo do presidente 
Juscelino Kubitschek por meio do Plano de Metas, que veio a ser um 
conjunto de investimentos realizado na história econômica. O objetivo 
consiste em analisar o quão desenvolvimentista foi esse governo, dada 
situação grave em que o país se viu, com uma crise econômica de alta 
inflação e aumento da dívida externa, devido a uma baixa preocupação 
com as questões monetárias e fiscais do Brasil, que resulta no legado 
complicado deixado pelo seu mandato para os próximos governantes 
apesar de todo o avanço alcançado.

palavras-chave: industrialização, governo JK, história econômica brasileira
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o PodEr local como uma altErnatiVa dE dEsEnVolVimEnto

daniel senna dias (uFrrJ), dayenne gomes Brandão de oliveira (uFrrJ), 
riyuzo ikeda Júnior (uFrrJ) e Lamounier erthal Villela (uFrrJ)

A década de 1990 foi marcada pela implementação do modelo 
neodesenvolvimentista na America Latina, o Estado passou a ser 
minimo e deu lugar as grandes corporações e em contraposição 
os poderes locais deixaram de ser a agenda do desenvolvimento 
econômico, isso por consequência ocasionou uma dualidade entre 
os poderes locais e globais. Este trabalho faz parte de um projeto 
em que os autores buscaram analisar as contraposições dos poderes 
em escala global e local nos conselhos rurais e as suas implicações 
no desenvolvimento econômico. O método do trabalho consiste 
numa imersão social com idas a campo na qual os autores fizeram 
um diagnostico participativo com os atores locais. Diante dos 
resultados obtidos, pode-se diferir uma dificuldade dos atores na 
organicidade das atividades do conselho após o aprofundamento do 
neodesenvolvimentismo. Por fim, o modelo vigente enfraqueceu os 
poderes locais causado pelo distanciamento do Estado.

palavras-chave: poder local, desenvolvimento
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o rEcrudEscimEnto da díVida PúBlica BrasilEira

Hugo Márcio Vieira de Almeida Andrade (Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia (UESB) e Gildásio Santana Júnior (Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (UESB)

A dívida pública é o montante que o governo deve para financiar 
a parte dos seus gastos que não são cobertos com a arrecadação ou 
para a execução de política monetária. O debate a respeito da dívida 
pública no Brasil já existia, mas se intensificou com o recrudescimento 
da crise no decorrer do ano de 2015 e em função do crescimento 
elevado do estoque da dívida nos últimos anos. Diante desse contexto 
vários economistas se posicionaram a respeito do tema. Nesse sentido, 
o objetivo do texto é identificar os principais posicionamentos dos 
economistas brasileiros a respeito da dívida pública. Na metodologia 
optou-se pela revisão bibliográfica de materiais sobre o tema. Justifica-
se pelo fato da centralidade da dívida como orientadora da política 
econômica brasileira. Os resultados apontam que, de uma forma geral, 
existem três pontos de vista antagônicos.

palavras-chave: dívida pública brasileira, economia brasileira
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o traBalHo domÉstico FEminino E a criaçÃo dE Valor: um 
dEBatE na nEW lEFt rEViEW

isabella oliveira mendes (uFmg)

O trabalho revisita um ponto do debate marxista sobre o trabalho 
doméstico travado na imprensa acadêmica, especialmente de língua 
inglesa, durante a década de 1970. A partir da interlocução entre  
Seccombe e Coulson et al. em números sucessivos do periódico 
britânico New Left Review, busca-se compreender o debate em torno 
da criação ou não de valor pelo trabalho doméstico não remunerado 
que se dá a partir da polêmica sobre o caráter da participação da ‘dona 
de casa’ na produção da mercadoria força de trabalho. Compreende-
se que se contrapõem, nos artigos referenciados, duas posições 
básicas relativas à pertinência do arcabouço teórico marxiano para 
a compreensão do problema: a primeira, representada por Seccombe, 
que entende que as categorias marxianas originais apresentadas em 
“O Capital” seriam suficientes para apreender satisfatoriamente o 
papel do trabalho doméstico não remunerado na ordem capitalista. 
Coulson et al., por outro lado, defendem uma compreensão da opressão 
feminina como autônoma à opressão de classe. Por fim, recorre-se a 
revisões posteriores do debate sobre o trabalho doméstico para que 
se compreenda os limites do marxismo ortodoxo, naquele momento, 
para prover um esquema interpretativo que desse conta das diversas 
dimensões da opressão feminina para além da privatização do trabalho 
doméstico.

palavras-chave: trabalho doméstico, gênero, bibliografia
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Panorama da EducaçÃo Para alÉm do mErcado nas 
cooPEratiVas da incuBadora social da uFG

Gustavo Tavares Oliveira (UFG), Antônio Gabriel Tavares Oliveira (UFG), Maria 
Júlia Cunha Garcia (UFG) e Mariana Dourado (UFG)

Este artigo apresenta um panorama sobre a percepção de autogestão 
nas cooperativas incubadas na Incubadora Social da UFG a partir 
de diálogos com os membros da Incubadora e de um questionário. 
O projeto envolveu estudantes do curso de economia que buscaram 
relacionar o conceito de Economia Solidária com a realidade das 
cooperativas atuantes na Incubadora Social da UFG, a partir da 
perspectiva da educação libertadora.

palavras-chave: economia solidária, educação, cooperativismo, goiás
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Políticas monEtÁrias nÃo-conVEncionais no Pós-crisE: uma 
crítica a Partir dE minsKY

Laís Araujo e silva (Facamp)

Esse trabalho pretende analisar a atuação dos Bancos Centrais (BCs) a 
partir das políticas monetárias não-convencionais adotadas por essas 
instituições no período pós-crise, como programas de Quantitative 
Easing (QE), Zero Interest Rate Policy (ZIRP), Negative Interest Rate 
Policy (NIRP) e a possibilidade de implantação do Helicopter Money. 
Bancos Centrais como o Federal Reserve (Fed), o Banco Central do 
Japão (BoJ) e o Banco Central Europeu (BCE) têm ampliado o leque 
de instrumentos monetários em função da tentativa de recuperar suas 
economias de cenários de deflação, baixo nível de investimento e de 
consumo. Assim, o aparato minskiano oferece uma visão alternativa 
ao entendimento da atuação recente dos BCs e aponta que a adoção 
de políticas fiscais tímidas pelos Governos pode atenuar os cenários 
econômicos vivenciados pelas economias centrais após a crise 
financeira global de 2008.

palavras-chave: política monetária, minsky, crise
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rEFormas no socialismo cuBano: adaPtaçõEs à Era Pós-
uniÃo soViÉtica

gabriel garcia (uFsc)

O seguinte trabalho busca analisar as reformas ocorridas no modelo 
socialista cubano após o colapso da União Soviética. O mercado do 
mundo socialista para o qual a economia cubana havia se adaptado 
ao longo da segunda metade do século XX desaparece abruptamente, 
laços políticos e comerciais são rapidamente rompidos. Ao contrário 
das Ex-Repúblicas socialistas, Cuba rejeita as reformas de cunho 
neoliberais e políticas pró-mercado, buscando mudanças e adaptações 
no próprio socialismo. O caminho heterodoxo seguido por cuba se 
mostra como alternativa ao consenso neoliberal.

palavras-chave: cuba, socialismo, união soviética, anos 1990 2000 2010
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sistEmas dE inoVaçÃo: anÁlisE dE indicadorEs Para Brics E 
PaísEs dEsEnVolVidos sElEcionados (1991-2013)

Jonatas rabelo mendes (uFu) e marisa dos reis Azevedo Botelho (uFu)

Este artigo tem como objetivo examinar indicadores que caracterizam 
os Sistemas de Inovação de países selecionados compostos por Estados 
Unidos, Japão, Alemanha e os BRICS para fornecer um conjunto de 
características propícias para o surgimento das inovações e, através 
desse exame, verificar como elas se comportam ao longo do tempo, ou 
seja, se caminham de modo a convergir ou divergir. A série temporal 
se inicia em 1991 e finaliza em 2013, por outro lado, o método de 
abordagem do trabalho é o indutivo. As definições de inovações, 
Sistemas de Inovação, seus indicadores assim como a performance 
econômica dos países estão detalhados ao longo do texto e servirão 
como base para a análise realizada. As conclusões do trabalho mostram 
que os indicadores dos diversos países analisados não caminham de 
maneira similar, portanto, o que se verifica é uma divergência entre 
os Sistemas de Inovação dos países analisados.

palavras-chave: sistemas de inovação, Brics, anos 1990 2000 2010
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traBalHadorEs dE BaiXos salÁrios: uma anÁlisE das 
dEsiGualdadEs dE GÊnEro na rEGiÃo mEtroPolitana dE Porto 
alEGrE

priscila von dietrich (Fee)

Este trabalho tem como objetivo analisar o segmento de trabalhadores 
de baixos salários na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) 
no período 1995-2014, concentrando-se nas desigualdades de 
gênero. O trabalho adota a definição de emprego de baixos salários 
utilizada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico e Organização Internacional do Trabalho, que reconhece 
como trabalhadores de baixos salários aqueles que recebem menos 
de dois-terços da mediana dos salários. O estudo evidencia queda na 
parcela relativa de baixos salários, tanto para os homens quanto para 
as mulheres, ainda que a incidência entre elas tenha permanecido 
superior à deles.

palavras-chave: desigualdade, gênero, porto Alegre/rs
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