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Editorial

Um espaço para que a graduação da FaCE apresente suas idéias 
e contribuições para a discussão acadêmica, a partir da publicação 
de seus artigos científicos ou livres. Esta poderia ser uma tentativa 
de definir o propósito da Revista Multiface. Revista que surge a 
partir dos esforços dos discentes desta escola, sendo um fruto da 
necessidade de materialização do conhecimento transmitido no 
ambiente acadêmico.

A idéia de criar uma revista para atender à graduação da FaCE 
surgiu há pouco mais de dois anos entre os bolsistas do PET-FaCE, 
passando a partir daí por um processo de maturação até meados 
do ano passado, quando foi formada a presente comissão editorial 
procurando transformar um ideal de estudantes em realidade. Durante 
este processo, a busca por informações e ajuda nos levou a recorrer 
de forma contínua a colaboradores que atuaram como guias para 
aqueles que adentraram caminhos até então desconhecidos, trazendo 
valiosas informações e incondicional apoio ao projeto que, então, se 
desenvolvia. E assim foi se constituindo a revista Multiface, tanto no 
que tange ao seu perfil gráfico como ao seu propósito acadêmico. A 
convergência de pessoas diferentes, provindas de ambientes diversos, 
inclusive transcendendo os domínios da UFMG, em torno de um ideal, 
tornava-se cada vez maior, culminando com a superação das primeiras 
barreiras e resultando hoje na publicação deste primeiro número. 

O primeiro número da Revista Multiface surge não somente 
para divulgar os trabalhos selecionados, mas também para apresentar 
uma nova realidade em meio à graduação da Faculdade de Ciências 
Econômicas da UFMG, o que se dará a partir do transbordamento do 
conhecimento e do espírito político que tradicionalmente acompanham 
a caminhada desta escola. E para isto esta Revista deve ser, assim 
como sugerido pelo seu nome, uma publicação com multifaces. Este 
caráter multifacetado deve se manifestar em três vias principais 
visando compreender a diversidade característica à FaCE e à UFMG. A 
primeira destas vias diz respeito à face acadêmica desta revista, que 
se direciona no sentido de incentivar a produção científica entre os 
alunos. Esta via busca a transformação do conhecimento adquirido em 
sala de aula em trabalhos publicáveis de forma a elevar o aprendizado e 
estimular a atividade de pesquisa dentre os discentes. Neste contexto, 
a segunda via diz respeito ao caráter interdisciplinar proposto pela 
Multiface. Assim, ao reunir em um só volume três cursos distintos, a 
Economia, a Administração e as Ciências Contábeis, que convivem no 
vasto universo das ciências sociais aplicadas, muitas vezes sem contato 
algum, esta Revista tenta estabelecer uma ponte reunindo trabalhos  
das três áreas e visando motivar a integração destas três diferentes 
ciências, que ao senso comum parecem tão próximas, mas na prática 
deixam-se distanciar.
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A terceira via é referente à face crítica desta revista. Esta face 
crítica vem no sentido de manter esta publicação inserida em seu 
contexto, mas nunca à margem dos debates à sua volta. Neste sentido, 
a partir das entrevistas, da publicação dos artigos livres e até mesmo 
dos artigos acadêmicos, objetiva-se explicitar o pensamento crítico 
presente no ambiente universitário. A quarta via seria a política, pois, 
sendo fruto do interesse dos discentes e partindo dos esforços destes, 
esta Revista também constitui uma espécie de movimento estudantil, 
e, assim, deve trazer a marca da militância política historicamente 
enraizada pelos corredores desta faculdade, mas sem se esquecer de 
seus propósitos acadêmicos. 

A junção destas quatro faces em uma única publicação constitui a 
forma de suprir a graduação em uma lacuna, que até então se mantinha 
aberta entre os alunos da FaCE. E por isso se afirma aqui a importância 
da continuidade e da evolução da Revista Multiface, firmando esta 
publicação como parte da história que agora se inicia e que continuará 
a ser escrita ao longo dos próximos anos nessa instituição.  Portanto, 
que os alunos de hoje compreendam e transmitam aos de amanhã 
a importância e a necessidade da manutenção de tal projeto para a 
graduação da FaCE

Cabe ainda registrar agradecimentos àqueles que ajudaram a 
viabilizar a execução deste projeto. Assim, devem ser feitas referências 
aos nomes dos que de todas as formas contribuíram para a publicação 
deste primeiro número, como os professores Clélio Campolina Diniz e 
Marco Aurélio Crocco, que, à frente da diretoria dessa escola, sempre 
acreditaram nos projetos da graduação, das tutoras dos PETs Economia 
e Administração, Ana Maria Hermeto e Ana Paula Paes, do tutor do PET 
Contábeis Prof. Antônio Arthur de Souza, do professor Hugo Eduardo da 
Gama Cerqueira, que foi o nosso principal conselheiro nesta caminhada, 
e dos professores pareceristas que se dispuseram a nos ajudar na 
seleção dos trabalhos publicados. Cumpre também agradecer aos 
três departamentos que se voltam para a graduação nesta faculdade 
e a todos os demais professores que indiretamente prestaram seu 
apoio a este projeto. Por fim registram-se os agradecimentos a todos 
os alunos que acreditaram na iniciativa contribuindo de forma ampla 
para sua execução destacando, assim, os nomes de Marinna e Blenda, 
estudantes de Design Gráfico e responsáveis pelo projeto gráfico 
desta revista, e dos autores que submeteram seus trabalhos para 
este volume. 

Esperando que a nossa Multiface possa vir a cumprir de maneira 
digna os papéis descritos acima, é com muita alegria que apresentamos 
o primeiro número da revista aos seus leitores, almejando que este 
seja o primeiro de muitos, e desejando a todos uma boa leitura.
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Entrevista

estágio, convênios e planos de trabalho sejam 
assinados sem o aval do colegiado. Este deve 
avaliar as condições do estágio para ter controle se 
aquilo propiciará acréscimo à formação do aluno. 
Os diretores só assinarão com o aval do colegiado. 
Nesse sentido, com relação à questão prática da 
regulamentação, nós tivemos alguns problemas, 
pois a resolução exigia que nós tivéssemos um 
convênio com o campo de estágio. Porém, para que 
um convênio de estágio seja assinado é necessário 
um parecer de um procurador. O problema é que a 
Procuradoria Jurídica da universidade é pequena e 
os convênios de estágio representariam um volume 
de trabalho inviável para o tamanho da nossa 
Procuradoria Jurídica. Nós teríamos uma média de 
500 convênios por mês passando pela Procuradoria 
Jurídica. No entanto, a Lei de Estágios não exige que 
seja feito um convênio, exige sim que seja feito um 
“instrumento jurídico”. Nós conseguimos chegar a um 
instrumento alternativo ao convênio, um documento 
de “protocolo de estágio”, que, por não ser convênio, 
pode ser resolvido no âmbito da unidade sem precisar 
passar pela Procuradoria Jurídica ou pela reitoria. 
Com isso, cumprimos a lei e criamos um instrumento 
que exige da unidade um maior controle sobre os 
estágios de seus alunos de graduação. Gastamos 
muito tempo, e continuamos gastando, com esta 
questão de estágio. 

Outro problema da universidade é relativo 
ao risco que pesquisas em laboratórios ou 
trabalhos de campo podem oferecer à saúde 
do estudante. A universidade oferece algum 
tipo de seguro?

Sim. A questão do seguro está resolvida. Hoje 
nós temos uma apólice de seguros que cobre todos os 
alunos estagiários, bolsistas, estudantes em trabalho 
de campo ou em qualquer situação que envolva risco 
no âmbito da universidade.

Uma das propostas de campanha da 
atual reitoria era “rever o programa de bolsas 

Em primeiro lugar, quais são as principais 
propostas do atual reitor para a graduação?

Deve-se lembrar que, quando se assume esse 
tipo de função, a gente tem uma idéia, um desejo de 
realizar determinadas propostas, mas às vezes nós 
temos que priorizar as demandas mais emergentes. 
Portanto, nesse primeiro semestre de 2006, uma das 
questões mais críticas tem sido a questão do estágio, 
pois acaba de sair uma resolução a esse respeito com 
vários problemas que precisam ser resolvidos.

Quais seriam estes problemas da 
resolução?

O primeiro problema foi relativo ao prazo para 
implementação da resolução. Tivemos que pedir ao 
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, o CEPE, para 
adiar o prazo de fevereiro para julho deste ano. Além 
disso, para esta resolução entrar plenamente em 
vigor é necessária uma mudança cultural considerável 
em relação ao tratamento da questão do estágio. 
Na universidade como um todo o estágio tem sido 
considerado muitas vezes como uma atividade sem 
cunho acadêmico, que acaba sendo apenas uma 
oportunidade de trabalho sem contratação formal, 
aproveitada pelas empresas. No entanto, deve-se 
destacar que os alunos também aprendem muito com 
essa atividade, que também os ajuda a manterem-
se na universidade. Do ponto de vista acadêmico, 
o estágio precisa ser uma experiência interessante 
e formadora. Então nós precisamos reverter essa 
cultura existente sobre o que representa o estágio, 
pois o estágio é uma atividade acadêmica e precisa 
ser tratado como tal. 

Certamente o estágio é uma atividade 
importante para os estudantes de graduação. 
Mas também é verdade que algumas vezes as 
empresas apenas usam o estágio para obter 
mão-de-obra mais qualificada e com menor 

custo. O que a universidade pode fazer   para 
dirimir esse problema?

Nós não queremos mais que contratos de 

Professora Carmela Maria Polito Braga
Pró-Reitora Adjunta de Graduação

PARA CONHECER UM POUCO MAIS SOBRE OS PLANOS DA NOVA REITORIA, A REVISTA MULTIFACE 

ENTREVISTOU, NO DIA 29 DE MAIO DE 2006, A PRÓ-REITORA ADJUNTA DE GRADUAÇÃO, PROFESSORA 

CARMELA MARIA POLITO BRAGA, DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA. A PROFESSORA 

CARMELA NOS FALOU A RESPEITO DAS PROPOSTAS DA NOVA GESTÃO PARA OS CURSOS DE GRADU-

AÇÃO E DOS DESAFIOS QUE ESTÃO SENDO ENFRENTADOS.

Por Arthur Bragança, Beatriz Judice, Bernard Herskovic, Laura Serrano e Leonardo Coelho
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elas têm medo de perder o controle sobre a qualidade, 
de não conseguir contratar profissionais suficientes 
para manter um padrão de ensino e pesquisa, além 
de várias outras dificuldades gerenciais. Portanto, 
na velocidade que o governo queria, seria mais 
complicado expandir o acesso ao ensino através 
apenas da rede pública. 

Como podem ser caracterizadas as 
estratégias de crescimento e de inclusão social 
na universidade nessa nova gestão?

Nós sabemos que precisamos crescer, mas nós 
não queremos crescer a custo da perda da qualidade. 
O nosso pró-reitor de graduação, o professor 
Mauro Mendes Braga, diz que o nosso desafio é o 
tamanho do crescimento sem o comprometimento 
da excelência dos nossos cursos. Nós precisamos 
crescer, precisamos ser inclusivos, precisamos abrir 
mais vagas nos cursos noturnos. Porque, quando o 
estudante que precisa trabalhar durante o dia tem 
a oportunidade em um curso noturno, demonstra-
se que a universidade está sendo mais socialmente 
justa com ele, já que o mesmo poderá fazer um 
curso de qualidade sem precisar pagar e ainda com 
a possibilidade de continuar trabalhando.

Dentro dessa perspectiva de expansão, 
qual a estratégia da Pró-Reitoria quanto aos 
cursos noturnos?

Nós temos poucas ofertas de cursos noturnos e 
não temos ainda muitos cursos noturnos considerados 
de maior status social. Temos, por exemplo, só uma 
engenharia no turno da noite. Existem alguns cursos 
que não têm condições de serem noturnos, pois são 
em período integral, como Medicina. Mas estes são 
poucos. Nós queremos crescer com planejamento, 
e para isso estamos discutindo o PDI (Plano Diretor 
Institucional) da universidade, para estudar a criação 
de cursos em áreas novas, com demandas no país, 
na América Latina, demandas sociais, e que possam 
ser funcionais no turno noturno, sem detrimento da 
qualidade. Também estamos planejando um programa 
de bolsas específico para o noturno. Inicialmente, 
trabalharemos para que todo colegiado de curso 
noturno tenha seu projeto, contando, a princípio, com 
quatro bolsas, mas podendo chegar a ter até doze 
bolsas para cada curso. Este programa tem o objetivo 
de tirar do trabalho o estudante do turno noturno 
que queira se formar melhor. Provavelmente ele irá 
ganhar menos do que ganha no trabalho, porém, se 
esse recurso for insuficiente para sua manutenção 
na universidade, talvez, com o complemento de uma 
bolsa FUMP, isso possa ser possível.

Como anda a revisão dos Projetos 
Pedagógicos na UFMG?

Nós  es tamos  d i s cu t i ndo  a  ques tão 

acadêmicas da graduação quanto ao seu 
conceito, finalidades, condições e duração”. De 
que forma a pró-reitoria de graduação pretende 
rever o programa de bolsas acadêmicas em 
relação aos aspectos apresentados?

As bolsas controladas pela Pró-Reitoria de 
Graduação são as chamadas “bolsas de graduação”, 
ou seja, bolsas dos programas PAE, PAD e PID. 
Nós queremos rediscutir os modelos dessas bolsas. 
Há a proposta de recriar o programa de monitoria 
nos moldes tradicionais, como ele sempre foi, 
isto é, parecido com o que é o PID hoje. Quanto 
à ampliação dos grupos, isto depende de um 
aumento no orçamento. Nós já aumentamos o 
valor da bolsa para R$300, que era uma questão 
que nos incomodava, pois o bolsista de graduação 
ganhava menos do que o do CNPq. Assumimos um 
risco, pois a verba do orçamento não aumentou. 
Nós defendemos a ampliação destes programas, 
pois todo aluno que participa de um programa de 
bolsa tem a oportunidade diferenciada de formação 
na universidade, mas isso não depende só de nós, 
depende do orçamento da União.

Em relação à abertura de novas vagas, 
a política do governo federal vem, nos últimos 
anos, privilegiando a criação de vagas em 
universidades ou faculdades particulares, via o 
ProUni. Os críticos argumentam que a isenção 
fiscal concedida às instituições particulares 
seria correspondente a uma verba suficiente 
para gerar um número maior de vagas em 
universidades públicas do que aquelas criadas 
através do ProUni. A qualidade do ensino 
em algumas instituições privadas é também 
questionada por muitos. Qual é a posição oficial 
da Pró-Reitoria em relação a essa política? 

Este governo tem um projeto de expandir 
o acesso ao ensino superior, tanto na área pública 
quanto na área privada através do suporte de bolsas. 
A opção do governo em investir no ProUni deve-se 
à maior dificuldade de expansão de vagas no setor 
público. Dessa maneira, a opção do governo foi por 
uma via rápida que garantisse oportunidades a muitas 
pessoas, que sem esta política não teriam acesso 
de maneira alguma ao ensino superior. Devemos 
questionar a qualidade dos cursos oferecidos, pois 
sabemos que alguns são criados da noite para o dia 
e sem nenhuma preocupação com a qualidade. É 
preciso ter um sistema de controle mais rigoroso. 
No entanto, é necessário lembrar que, no Brasil, ter 
a oportunidade de cursar o ensino superior ainda é 
condição de melhoria de vida, acesso à cultura e ao 
mercado de trabalho. Portanto, o governo está certo 
ao considerar que expansão na rede pública é mais 
complicada, pois há muitas regras restritas e nem 
todas as universidades públicas querem crescer, pois 
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quando possíveis, são bem vindas. Só que, muitas 
vezes, as parcerias privadas vêm condicionadas e 
esse condicionamento tem que ser discutido para 
não causar uma perda de autonomia da universidade. 
Queremos expandir parcerias com a iniciativa privada 
através de projetos de pesquisa, estágios, projetos 
de extensão, com colaborações para laboratórios, 
mas sem nunca abrir mão da independência, da 
autonomia da pesquisa e da universalidade do 
conhecimento que nos é instituída. Na verdade, a 
grande responsabilidade de manutenção das funções 
vitais da universidade tem que ser do governo. Nós 
não somos contra essas parcerias, mas não podemos 
abrir mão do cerne do orçamento que é o que mantém 
a universidade, é com ele que a gente paga o pessoal, 
água, luz, telefone e a manutenção do campus.

Finalmente, gostaríamos de saber como 
está o processo de construção do novo prédio 
da FaCE...

Do ponto de vista orçamentário, existe o 
acordo de que, como a Engenharia é, em área, duas 
vezes maior do que a FaCE, então, de toda verba 
conseguida pela reitoria, vão 2/3 para engenharia 
e 1/3 para a FaCE. Agora, o dinheiro que a FaCE 
conseguir, vai para o prédio da FaCE. E o dinheiro 
que a Engenharia conseguir, vai para o prédio da 
Engenharia. A reitoria está correndo atrás para 
concluir a obra no prazo. Fica melhor, não é? Todo 
mundo junto aqui no campus.

da flexibilização curricular e diversos projetos 
pedagógicos estão sendo revisados. Os vinte e dois 
cursos de licenciatura estão sendo reformulados 
neste momento e isso é muito trabalhoso. Cada 
reformulação passa pelo setor acadêmico para ser 
analisada, depois vai para a mão de um professor 
relator, passa pela câmara de graduação, vai ao CEPE, 
vai ao conselho universitário, antes da   aprovação da 
reformulação curricular. Outros cursos, que já estão 
com suas novas diretrizes aprovadas por parte da 
Secretaria de Ensino Superior, serão reformulados, 
especialmente no que tange a trabalhos de conclusão 
de curso que eram optativos e se tornaram 
obrigatórios, em muitos casos.

A criação de cotas para negros, pardos e 
indígenas nas universidades públicas tem sido 
motivo de grande debate e controvérsia. Qual a 
posição da pró-reitoria e da nova administração 
da UFMG sobre esse tema?

Estão para serem aprovadas pelo governo as 
cotas para estudantes egressos de escolas públicas, 
que nós achamos serem mais justas que as cotas 
raciais, devido à miscigenação do povo brasileiro e 
à dificuldade de se definir as raças. Uma questão 
importante é saber se estas cotas resolvem mesmo, 
isto é, se elas são inclusivas e realmente justas. 
Estamos fazendo diversas simulações, para vermos 
o que ocorreria se baixássemos, por exemplo, a nota 
de corte em um ou dois pontos para estudantes de 
escolas públicas, em termos da taxa de aprovação de 
alunos egressos de escolas públicas. Nós precisamos 
também dar um maior apoio a alguns cursos que 
possuem um nível alto de reprovação, como as 
engenharias. Pensamos em criar um programa de 
monitoria, principalmente para o primeiro ano, para 
auxiliar o aluno que sai do ensino médio e entra 
em uma universidade, que é outro ambiente, em 
geral mais exigente e onde ele terá de ter maior 
responsabilidade com o estudo.

Nos últimos anos, diante do quadro de 
crescente esvaziamento dos recursos concedidos 
às universidades federais, assiste-se, em alguns 
setores, ao fortalecimento do discurso de que 
a universidade precisa ter maior autonomia em 
relação à obtenção de verbas e buscar recursos 
em fontes privadas. O financiamento privado 
pode ser conflituoso com o status público da 
universidade?

Nós queremos independência sim, mas 
queremos primeiro discutir a nossa fatia no 
orçamento. Se ficarmos independentes com uma fatia 
pequena, depois nós não conseguiremos mais nada. 
Independência é importante, mas temos que cuidar 
primeiro do orçamento. Nós não temos preconceito 
em buscar apoio na iniciativa privada e parcerias, 
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1. INTRodUção

O presente trabalho tem como tema central 
as parcerias entre o setor público e o privado. A 
Parceria Público-Privada (PPP) é entendida como um 
acordo firmado entre a administração pública e entes 
privados, que estabelece vínculo jurídico entre eles, 
visando à implantação ou gestão, no todo ou em 
parte, de serviços, empreendimentos e atividades 
de interesse público (JOSLIN, 2004).

Este trabalho se orienta pela seguinte 
indagação: O que são Parcerias Público-Privadas 
(PPP), como são estruturadas e quais são seus 
potenciais benefícios e riscos para o caso brasileiro? 
O objetivo geral desse trabalho é compreender o 
modelo de PPP institucionalizado  no Brasil e estudar 
as principais correntes que abordam esse tema. 

Apesar da crescente implementação desse 
tipo de parceria no Brasil, poucos são os estudos 
desenvolvidos. Assim, essa pesquisa de cunho 
exploratório se justifica na medida em que pretende 
estabelecer um quadro geral de análise das PPP no 
Brasil. Sua viabilidade está vinculada à coleta de 
dados de fontes secundárias; que não impõe nenhum 
empecilho metodológico. 

O artigo está estruturado da seguinte maneira: 
primeiramente são abordados a definição e contexto 
do surgimento das PPP; em seguida, são delineadas 
as modalidades e classificações para as mesmas; 
posteriormente, se faz uma análise da Legislação; e, 
por último, são apresentados os debates referentes 
ao tema.

2. AS PARCERIAS PÚBLICo-PRIVAdAS

De acordo com Fadul (1999), a crise do Estado 
Moderno é principalmente evidenciada pela crise dos 
serviços públicos, sobre os quais evidenciam a base 
do Estado intervencionista (Estado do Bem-Estar ou 
welfare state, Estado nacional-desenvolvimentista). 
Essas crises se consolidam na incapacidade dos 
governos atenderem às demandas sociais que se 
multiplicam e que os tornam ineficazes para governar 
(FADUL, 1999). 

No momento atual, o esforço de investimento 
em infra-estrutura conta com recursos insuficientes 
diante das enormes necessidades projetadas. Desse 
modo, a viabilização dos empreendimentos de infra-
estrutura demandados pelo crescimento econômico 
passa, então, pela mobilização de novas fontes de 
financiamento e atração de investidores oriundos do 
setor privado e/ou externo (MPOG, 2002).

Dessa forma, o governo agora enfrenta o 
desafio da estruturação de um novo arcabouço 
institucional e legal adequado para a nova realidade 
existente na questão do financiamento para 
investimento de caráter público, no qual o setor 
público não é mais o provedor de todo o crédito, 
mas ainda desempenha sua liderança estratégica, 
fiscalizadora e regulatória. Assim, existe um amplo 
espaço para o desenvolvimento de parcerias, onde 
ambos setores reconhecem o que há de melhor 
no outro, buscando uma complementaridade que 
trará enormes ganhos para a sociedade. Nesse 
contexto, cresce a importância do desenvolvimento 
e implementação de modelos inovadores que 
recepcionem o setor privado na oferta de serviços 
de utilidades públicas (MPOG, 2002). 

AS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS: 
 Uma análise exploratória

Autores: Guilherme Pimentel e José Sérgio Nogueira

Resumo: O presente artigo tem como tema as parcerias público-privadas (PPP). Entendendo-as como alternativas 
para o desenvolvimento, sobretudo da infra-estrutura do Brasil como um todo, faz-se necessário estabelecer uma 
compreensão mais aprofundada da sistemática envolvida no processo de formação e estruturação adotadas pelo 
país, posto que as PPP vêm sendo crescentemente implementadas pelos governos dos vários entes federativos. 
Como as PPP são arranjos interorganizacionais com naturezas distintas e atores diferenciados, essa pesquisa de 
cunho exploratório busca estabelecer um quadro geral de análise das PPP no Brasil a partir de dados coletados 
em fontes secundárias.
Palavras-chave: Parcerias Público-Privadas, Serviços públicos.
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infra-estrutura – energia, portos, ferrovias, hidrovias, 
aeroportos, transportes de massa, construção de 
estradas, recuperação da malha rodoviária, aviação 
e investimentos ligados a escoamento da produção 
– criou-se a base jurídica do instituto das PPP, com 
o advento da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 
2004, e subseqüente regulamentação através dos 
Decretos nºs. 5.385/05 (institui o Comitê Gestor de 
Parceria Público-Privada Federal - CGP) e 5.411/05 
(constitui o Fundo Garantidor de Parcerias Público-
Privadas - FGP).

A nova legislação vem dar maior flexibilidade 
aos outros mecanismos legais existentes, sendo eles: 
a Lei de concessões (Leis nº. 8.987/95 e 9.074/95) 
e a Lei de Licitações (Lei nº 8666/93). Fiocca (2004) 
observa que a PPP é mais flexível que os mecanismos 
existentes: na Lei de Concessões, o setor privado 
pode construir e administrar as operações, mas só 
é autorizado a receber pagamentos do setor público 
para atender à modicidade das tarifas; na Lei de 
Licitações, o setor privado é essencialmente um 
fornecedor para o governo e não é autorizado a cobrar 
taxas de uso de serviços e é limitado a contratos de até 
cinco anos; enquanto que a Parceria Público-Privada 
permite diferentes combinações de remuneração de 
serviços, por períodos mais longos.

Em síntese, a Lei das PPP trata dos 
procedimentos e casos nos quais pode ocorrer a 
contratação de uma Parceria desse tipo. Para facilitar 
o entendimento, será apresentado um resumo das 
exigências presentes nessa Lei:

Permissão de diferentes tipos de remuneração, • 

com ou sem cobrança de tarifas dos usuários do 

bem/serviço.

Valor do empreendimento acima de R$20.000.000,00 • 

(vinte milhões de reais).

Contratação atendendo à Lei de Responsabilidade • 

Fiscal (Lei Complementar nº 101/00). Para assegurar 

o equilíbrio fiscal, essa lei determina  que o conjunto 

dos projetos não pode ultrapassar 1% da receita 

corrente liquida da União. Esse limite foi imposto 

também aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios.

Criação do fundo garantidor das PPP, para dar • 

segurança ao pagamento dos empreendimentos. 

Esse fundo é formado por ativos públicos, mas 

administrados pelo setor privado.

O financiamento pode ser concedido pelo BNDES, • 

instituições financeiras multilaterais, ou pelo mercado 

de capitais. O financiamento será de responsabilidade 

da Sociedade de Propósito Específico (SPE), consórcio 

formado para executar e administrar um contrato de 

PPP.A empresa participante tem de alocar pelo menos 

20% em recursos próprios.
É importante lembrar que nos contratos 

administrativos o interesse público prepondera sobre 

A possibilidade de atração de capitais privados 
no cenário como no Brasil de relativa escassez de 
recursos públicos pode viabilizar a realização de 
investimentos e permitir a redução de gargalos 
da infra-estrutura econômica. Essa idéia é um 
dos fatores que hoje justifica o aparecimento das 
Parcerias Público-Privadas (PPP). Além da questão da 
nova concepção do Estado e de sua crise fiscal, há 
também o desafio da viabilização de investimentos 
em infra-estrutura econômica, alivio das condições 
de pobreza de parcela da população e a expansão 
dos serviços públicos. 

As parcerias público-privadas procuram 
contratualizar as especificidades inerentes a cada 
parceiro, de forma a garantir que o contribuinte 
possa dispor de um serviço mais eficiente e de melhor 
qualidade (MPOG, 2002).

Moreira e Carneiro (1994) observam que 
para a viabilização dessas parcerias, identificam-se 
alguns condicionantes essenciais: 1) estabilidade 
econômica do país hospedeiro; 2) credibilidade do 
governo, também denominado como fator risco-país; 
3) definição dos seguimentos de infra-estrutura e dos 
serviços públicos para os quais pretende desenvolver 
parceria com o setor privado, em conjunto com um 
claro quadro regulatório; 4) mercado de capitais 
consolidado, com capacidade e experiência para 
emissão de títulos de longo prazo; 5) mercado de 
seguros com disposição de várias modalidades de 
cobertura; 6) sistema financeiro diversificado, com 
portfólios com características distintas frente a 
categorias de risco, e flexível, capaz de estruturar 
e compor funding adequado às peculiaridades dos 
empreendimentos; 7) fundos de pensão e entidades 
de previdência privada atuantes. Sendo que, os dois 
primeiros, segundo os autores, são pontos básicos 
para a decisão de investimento do setor privado.

As  exper iênc ias  in ternac iona is  vêm 
demonstrando as possibilidades de associação 
entre interesses público e privado na viabilização 
e implementação de investimentos em diversos 
setores da infra-estrutura econômica e serviços 
públicos há algum tempo. As PPP têm sido adotadas 
satisfatoriamente em diversos países, como Reino 
Unido, EUA, Portugal, Holanda, Irlanda, África do Sul 
e Canadá. Todavia, longe de representar exclusividade 
das nações desenvolvidas, as PPP já constituem uma 
realidade importante nos países da Europa Central e 
da própria América Latina, com destaque nesse caso 
para México e Chile.

3. ANáLISE dA LEGISLAção

Na atual circunstância, após o empenho do 
governo brasileiro como reconhecimento da grave 
crise que vive o país, pela falta de investimentos em 
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o interesse privado. “Cada projeto de PPP exigirá um 
contrato bem elaborado, que forneça à sociedade 
a prestação do serviço publico e ao ente privado a 
justa remuneração do capital investido” (CAMPOS 
NETO, 2005).

4. ModALIdAdES E CLASSIfICAçÕES 
dAS PPP

Foram analisadas as características de alguns 
tipos de parceria público-privadas propostas pela 
literatura específica e pela Lei Federal 11.079/2004, 
que trata das referidas parcerias. As classificações 
das parcerias entre o setor público e o privado são 
variadas, de acordo com a perspectiva adotada por 
cada autor e pelo legislador, podendo se dar numa 
visão jurídica, como o faz Di Pietro (1996); numa 
visão econômica, caso de Diniz (1997); bem como 

outras perspectivas citadas ao longo do presente 
artigo.  

Em primeiro lugar, devemos esclarecer os 
tipos de parceria entre o setor público e privado 
descritos na Literatura. É dentre essas modalidades 
que estarão englobadas as PPP, não se podendo fazer 
uma classificação exata, pois essa pode adotar formas 
múltiplas e variadas, ao contrário da Inglaterra, onde 
elas já são um “tipo puro” de interação entre o Estado 
e o setor privado. 

Di Pietro (1996), em seu estudo sobre as for-
mas de parcerias na Administração Pública brasileira, 
relaciona as seguintes modalidades: Privatização; 
Concessão de Serviço Público; Concessão de Obra 
Pública; Permissão; Autorização; Franquia; Terceiri-
zação; Convênio; Fomento; e outras formas.

Já Diniz (1997), propõe o seguinte quadro, 
com classificações, modo de atuação e os aspectos 
jurídicos das Parcerias:

Fonte: DINIZ (1997)

ModALIdAdES dE PARCERIAS PÚBLICo-PRIVAdAS (CLASSIfICAçÕES)

A compreensão da tabela exige o esclarecimento 
de alguns conceitos. O modo de atuação é a forma 
com que se dá a parceria: tandem significa a parceria 
onde não há a atuação conjunta dos atores públicos 
e privados, já side-by-side são as parcerias nos quais 
o setor público e privado trabalham lado-a-lado, 
comprometidos com os resultados da prestação do 
serviço ou obra pública, em que o governo participa 
ativamente na alocação de recursos, juntamente 
com o parceiro particular, abstendo-se de ficar 
simplesmente fora ou na retaguarda do processo, 
numa simples condição de agente regulamentador 
e fiscalizador. Quanto ao aspecto jurídico, o autor 
informa se, no Brasil, a modalidade em questão já 
está devidamente regulamentada juridicamente.

Não é objetivo deste artigo detalhar as 
características de cada uma dessas modalidades, 
porém, assim como Diniz (1997), considera-se como 
PPP somente as parcerias que permitem o modo de 
atuação side-by-side, ou seja, aquelas em que o 
parceiro público tem participação econômica.

A divisão presente na Lei 11.079/2004 
classifica as PPP em duas modalidades distintas. A 
primeira é a concessão patrocinada, na qual a 
remuneração do ator privado se dá através das tarifas 
cobradas pelos usuários diretos do serviço, mais uma 
contraprestação pública de até 70 % (setenta por 
cento) do valor total da remuneração devida. A outra 
classificação é como concessão administrativa, 
onde os recursos destinados à remuneração do setor 
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privado são, exclusivamente de responsabilidade do 
setor público. 

De acordo com Di Pietro (2005), “isto permite 
concluir que a concessão administrativa constitui-se 
em um misto de empreitada (porque a remuneração 
é paga pelo parceiro público) e de concessão de 
serviço público (porque o serviço prestado pode ter a 
natureza de serviço público e está sujeito a algumas 
normas da Lei 8.987)”.

No parágrafo segundo da Lei das PPP, é 
condicionada a existência de parceria apenas nos 
casos que envolverem contraprestação pecuniária do 
parceiro público ao privado, remetendo ao modo de 
atuação side-by-syde, proposto por Diniz (1997) e 
adotado por este trabalho como forma de identificar 
a existência de Parceria Público-Privada.

5. dEBATES

Podemos identificar dois grandes grupos de 
debates acerca das PPP, os quais se complementam 
e se confundem: o primeiro se refere ao modelo 
teórico, a dispositivos jurídicos, e também a críticas 
ao papel intervencionista do Estado, numa ótica mais 
subjetiva. O segundo grupo de discussão se dá no 
caso concreto da Lei 11.079/2004, em vigor no país, 
abordando o caso real da lei brasileira e os riscos 
inerentes ao governo e à iniciativa privada.

A maioria das discussões gira em tornos dos 
atrativos e garantias oferecidas ao setor privado 
para se engajar numa parceria. É nesse sentido que 
o governo brasileiro se empenhou na aprovação 
da legislação específica, onde foram perseguidos 
três “pilares”, de acordo com Joaquim Levy (Valor 
Econômico, 2004), sendo eles: previsibilidade, 
garantia de retorno ao investidor e evitar a 
criação de novos “esqueletos” (dívidas bilionárias à 
administração pública). 

Como os contratos de PPP podem ter duração 
de até trinta e cinco anos, há uma grande preocupação 
com o surgimento de “novos esqueletos”, isto é, 
o comprometimento de receitas futuras para o 
pagamento do parceiro privado, desconsiderando 
a capacidade posterior do Estado de arcar com 
compromissos assumidos. O equilíbrio fiscal futuro, 
pode estar, desse modo, prejudicado e indo contra 
os objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF). Soares e Campos Neto (2004) receiam que 
“essa política venha a promover um novo legado de 
esqueletos, ou seja, um desequilíbrio entre receita e 
despesas de longo prazo”. Respostas a essas críticas 
são dadas no sentido de que as decisões tomadas 
nos grandes investimentos superam o tempo de 
um mandato político, além dos benefícios gerados 
poderem ser aproveitados pelos governos futuros.

Mesmo com o compartilhamento de riscos, 

objetiva-se que as despesas dos empreendimentos 
tenham financiamento primordialmente privado, 
sendo consideradas a alavanca para multiplicar 
os projetos de obras e serviços públicos. Mas isso 
não elimina a possibilidade de que o ente privado 
busque recursos junto ao BNDES, outros bancos e 
organismos públicos, além dos fundos de pensão 
bilionários como Previ, Petros e Funcef. Nesse caso, 
o financiamento público se dá indiretamente, assim 
como aconteceu no caso das privatizações. Caso 
isso venha a acontecer, um possível fracasso nos 
investimentos traria prejuízos para o setor público 
duas vezes: como um dos responsáveis diretos pelo 
projeto e, indiretamente, como um dos financiadores 
através dos organismos acima citados. Essa questão 
do financiamento do parceiro privado é de suma 
importância, já que a capacidade de investimento 
depende muito menos dos recursos próprios dos 
acionistas e muito mais da capacidade da própria 
empresa de conseguir financiamento (NASSIF, 
2004). 

Ainda tratando do financiamento, surge com 
essas parcerias a necessidade de mecanismos que 
facilitem a tomada de empréstimos pela Sociedade 
de Propósito Específica (sociedade empreendedora), 
dando garantias reais no caso de inadimplemento 
por parte do tomador. Então, conceitos como o 
de project finance e step-in-rights passam a ser 
discutidos como meios de se facilitar esse processo 
de captação de recursos no mercado. O project 
finance é uma operação financeira estruturada que 
permite dividir o risco entre o empreendedor e 
financiadores, os quais serão remunerados pelo fluxo 
de caixa do empreendimento após sua implantação. 
É extremamente útil na implantação e expansão 
de negócios, principalmente naqueles que exigem 
elevados investimentos. De acordo com Pasin e 
Borges (2003) “é uma forma de engenharia financeira 
que tem um desenho mais voltado para a realização 
de um fluxo de caixa previsível ou estipulado, calcado 
nos ativos do próprio projeto, com baixa ou nenhuma 
solidariedade dos patrocinadores, cabendo às partes 
identificar e tentar mitigar os riscos previsíveis”. 
Já os step-in- rights, ou direito de ingresso, é a 
permissão,  

concedida ao financiador, de intervir no controle 
da Sociedade de Propósito Específico em caso de 
inadimplência dos contratos de financiamento ou 
de queda nos níveis de retorno a patamares que 
comprometam o cumprimento das obrigações futuras. 
A Lei 11.079/2004 assegurou o direito de ingresso 
nos contratos de PPP. Para Pasin e Borges (2003), os 
step-in-rights são interessantes para segurança dos 
agentes financeiros, podendo eles intervirem nas 
sociedades tomadoras de empréstimos, funcionando 
como uma garantia a mais para tais agentes. E já que 
os volumes de recursos necessários são altos, essas 
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garantias são essenciais, permitindo inclusive um 
custo mais baixo de capital, com juros menores.

Detalhadas as discussões, passamos ao quadro 
no qual são mostrados, de um lado, os possíveis riscos 

gerados com a adoção e implementação das PPP e, de 
outro, as vantagens que poderão ser alcançadas com 
tal modelo. Se as PPP vão atrair interesses do setor 
privado, somente experiências futuras mostrarão, 

mas Ciro Gomes (Folha Online, 2005) acredita que 
elas terão um papel coadjuvante na melhoria da 
estrutura, porque o “filé” já foi privatizado, alguma 
“alcatra” vai para PPP, mas o “osso” vai ficar para o 
Estado brasileiro suportar.

6. CoNSIdERAçÕES fINAIS

O setor de infra-estrutura tem  freqüentemente 
representado o ponto crucial para as estratégias de 
desenvolvimento econômico da maioria dos países 
em desenvolvimento. Tem implicações tanto na 
redução do custo como na eficiência do sistema 
econômico como um todo. No Brasil esse fato não 
é diferente. Antigamente o Estado teve o papel de 
principal provedor da infra-estrutura produtiva, sendo 
o responsável pelo desenvolvimento econômico e 
pelo progresso social. Contudo, recentemente, vem 
ocorrendo um intenso debate relativo à reforma do 

Estado. Esse debate gira em torno das crises fiscais 
que constantemente desestabilizam os governos, 
paralelamente a inovações tecnológicas e demandas 
sociais as quais o Estado não consegue acompanhar. 
Dessa forma, constata-se que os recursos são 
insuficientes diante das necessidades de investimento 
em infra-estrutura projetadas.

Uma das alternativas para esses problemas 
visadas pelos governos é passar de uma situação de 
provedor de recursos públicos para mobilizador de 
recursos privados através de parcerias. Assim,   este 
trabalho buscou explicitar o significado das PPP e o 
contexto em que surgiram, tipos de estruturação e 
modalidades e levantar os potenciais benefícios e 
riscos dessas parcerias.

Salienta-se que este trabalho propôs uma 
estruturação e organização das idéias referentes a 
esse assunto, servindo como base para futuras e mais 
aprofundadas pesquisas.

QUAdRo – CUSTo/ BENEfÍCIo dAS PPP



18

Re
vis

ta
  M

ult
ifa

ce
  Nº

 01

REfERÊNCIAS BIBLIoGRáfICAS

BRASIL. Lei n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil. Brasília. 
31 dez. 2004.
CAMPOS NETO, C. A. S. Uma Boa lei de PPP. In: Desafios do Desenvolvimento, Brasília, v. 2, n. 9, p. 36, abr. 2005.
DI PIETRO, M. S. Z. Parcerias na Administração Pública: Concessão, Permissão, Franquia, Terceirização e outras Formas. São 
Paulo: Atlas, 1996.
DI PIETRO, M.S.Z. Reflexões sobre as parcerias público-privadas. Revista Carta Forense. 05 set. 2005.
DINIZ, S. Equilíbrio Econômico-financeiro nas Parcerias Público-Privadas. Brasília: Esaf, 1997.
FADUL, E. M. C. Reforma do Estado e serviços públicos: transformação de um modelo ou adaptação a uma nova ordem social? 
Revista de Administração. São Paulo, v. 34, n. 1, p. 70-78, jan./mar. 1999.
FIOCCA, D. o papel das parcerias público-privadas na retomada do crescimento sustentável. 2004. Palestra realizada no 
Senado Federal em 13 abr. 2004. Disponível em: <www.planejamento.gov.br>. Acesso em: 07 abr. 2005.
JOSLIN, J. PPP: uma boa idéia? Jornal de Brasília. Brasília. 03 nov. 2004.
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (MPOG), Secretaria do Planejamento e Investimentos Estratégicos. 
Modelos Alternativos de investimento com ênfase na infra-estrutura: Parceria Público-Privadas (PPP) – uma abordagem 
metodológica, 2002. Disponível em: < http://www.ppp.mg.gov.br/download/modelos_alternativos_infra.pdf> Acesso em: 15 nov 
2005.
MOREIRA, T. e CARNEIRO, M. C. F. A parceria público-privada na infra-estrutura econômica. Revista do BNdES. Rio de Janeiro, 
v. 1, n. 2, p. 27-46, dez. 1994.
NASSIF, L. Mitos sobre a Parceria Público-Privada. Folha Dinheiro. São Paulo. 02 set. 2004.
PASIN, J. A. B.; BORGES, L. F. X. Parceria Público-Privada - A nova definição de PPP e sua aplicabilidade na gestão de infra-estrutura 
pública. Revista do BNdES. Rio de Janeiro, v. 10, n. 20, p. 173-196, dez 2003.
SOARES, R. P.; CAMPOS NETO, C. A. S. Considerações sobre o projeto de lei de parceria público-privada (PPP) em face 
da experiência recente do Brasil. Brasília: Ipea, mar. 2004. (Texto para Discussão, n. 1010).
VALOR ECONÔMICO. Sucesso de PPP depende de garantias regulatórias. 11 mar. 2004.
FOLHA ONLINE. Ciro diz que PPPs terão “papel coadjuvante” na melhoria da estrutura. 11 mai. 2005.



19

Re
vis

ta
  M

ult
ifa

ce
  Nº

 01

Artigo
economia

1. INTRodUção

Em 1871, com o lançamento da obra Princípios 
de Economia, Carl Menger deu início à tradição 
que se tornou conhecida como escola austríaca de 
Economia. Embora esse autor já tivesse publicado 
outros trabalhos, essa obra é geralmente considerada 
o marco inicial da escola austríaca. Em uma fase 
inicial, essa escola de pensamento econômico, devido 
à ausência de traduções da produção acadêmica feita 
nessa tradição, se restringiu à Europa de fala alemã. 
Acontecimentos históricos levaram à dispersão dos 
economistas austríacos por todo o mundo, de modo 
que, atualmente, o termo “escola austríaca” se refere 
à supracitada tradição de pensamento econômico, não 
importando para essa nomenclatura a proveniência 
dos economistas que seguem essa tradição.

Menger, já em 1871, desenvolvera alguns 
estudos epistemológicos e iniciara um debate com os 
historicistas alemães. Eugen von Böhm-Bawerk, um 
de seus alunos, levou adiante a teoria desenvolvida 
por Menger, seguido por Friedrich von Wieser. 
Entretanto, foi um dos alunos de Böhm-Bawerk, 
Ludwig von Mises, quem edificou sobre o alicerce 
teórico de sua época uma base epistemológica 
e metodológica que fundamentou as propostas 
austríacas subseqüentes.

Este trabalho surge a partir da convicção de 
que grande parte dos erros cometidos pela Ciência 
Econômica contemporânea provém de equívocos 
epistemológicos graves. Em relação a isso, uma 
afirmação comum é a de que essa situação se deve à 
recente consolidação do recorte da Ciência Econômica 
dos demais campos do conhecimento. Entretanto, 

uma vez que já se identifica sério comprometimento 
da epistemologia atual utilizada na Economia, 
considerações sobre filosofia da ciência não podem 
ser deixadas de lado na tentativa de se compreender 
o atual estado acadêmico da Ciência Econômica. A 
respeito disso, são notáveis os esforços canalizados 
pela escola austríaca no intuito de se fornecer um 
método baseado em epistemologia sólida, o que 
justifica a escolha do objeto deste trabalho.

Pode-se afirmar que, antes de Mises, não 
havia uma epistemologia austríaca sistematizada, e 
que, depois dele, os estudos feitos por economistas 
que seguiram sua metodologia são, no contexto dos 
austríacos, marcados por uma coerência rara de 
se encontrar na Ciência Econômica. Acrescenta-se 
a isso o fato notável de que precursores da escola 
austríaca que utilizaram certas partes do método 
posteriormente sistematizado por Mises já haviam 
chegado a conclusões semelhantes às dos austríacos, 
mas estes últimos, por construírem suas teorias com 
base em um método sistematizado, apresentaram 
nelas mais coerência interna e conclusões ainda 
mais abrangentes. Rothbard afirma que, antes de 
Mises, “os economistas clássicos e os primeiros 
“austríacos”1  tinham erguido a Ciência Econômica 
com base numa metodologia apropriada; mas suas 
descobertas específicas no plano metodológico 
tinham sido freqüentemente fortuitas e esporádicas” 
(ROTHBARD, 1988, p.34).

Nesse sentido, este trabalho trata da 
metodologia da escola austríaca desenvolvida, 
principalmente, por Ludwig von Mises, chamada de 

1   O termo foi elaborado primeiramente pelo historiador Alfred Espinas 
(PRYCHITKO, 1994, p.77).

A PRAXEOLOGIA E A ESCOLA AUSTRÍACA:  
Uma análise introdutória

Autor: Lucas Grassi Freire

Resumo: Pretende-se fazer uma análise introdutória acerca da metodologia defendida e usada pela vertente 
da praxeologia na Escola Austríaca de Economia. Em primeiro lugar, localiza-se essa vertente na história do 
pensamento econômico. Em seguida, a proposta metodológica da praxeologia é apresentada, tendo-se em vista 
alguns problemas abordados no campo mais amplo da filosofia da ciência. Depois, fazem-se esclarecimentos so-
bre implicações dessa visão metodológica, incluindo a questão do papel do tempo e da incerteza na economia e 
relevando-se a distinção entre teoria e história. As considerações finais versam brevemente a respeito da expansão 
atual no contexto da Escola Austríaca.
Palavras-chave: Filosofia da ciência; história do pensamento econômico; metodologia da economia; praxeologia; 
Escola Austríaca de Economia.
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abordagem neokantiana de Mises a respeito da 
origem do princípio da ação humana. Afirma que 
esse axioma é radicalmente empírico, adotando 
uma postura tomista/aristotélica.55  Entretanto, 
os austríacos concordam que o axioma da ação 
é universalmente verdadeiro e auto-evidente. Se 
alguém quiser argumentar que não existe esse tipo 
de ação (conforme definido acima), estará escolhendo 
meio (argumentação) para atingir um fim (tentar 
demonstrar a alegada falsidade do axioma) e, assim, 
estará tomando uma ação na tentativa de refutar a 
existência de ação.

Se temos um axioma universalmente 
verdadeiro, então todas as proposições que podem 
ser deduzidas a partir dele (respeitando-se as regras 
da lógica) também são verdadeiras. Praxeologia é 
a ciência que estuda a ação humana do ponto de 
vista das implicações formais do axioma central 
(Cf. ZANOTTI, 1998, p.63). “Em suma, economia 
praxeológica é a estrutura de implicações lógicas do 
fato de que indivíduos agem” (ROTHBARD, 1976, 
p.58-59).

3. TEMPo E INCERTEZA

Sendo a ação humana a busca de determinado 
objetivo através de meios escolhidos, esses meios 
são de alguma forma valiosos para o indivíduo que 
atua (já que ele quer atingir o objetivo). Assim, esses 
valores influenciam suas escolhas. Se o indivíduo 
escolhe meios, então, ele tem algum conhecimento 
“tecnológico”, qual seja, que certos meios talvez lhe 
tragam o fim desejado. Coloca-se, assim, que as 
pessoas agem sob condições de incerteza. Rothbard 
explica:

Notemos que a praxeologia não pressupõe que 
a escolha de valores ou fins de uma pessoa é 
sábia ou adequada, ou que essa pessoa escolheu 
o método tecnologicamente correto de alcançá-
los. Tudo o que a praxeologia assegura é que 
o ator individual adota objetivos e acredita, 
errônea ou corretamente, que pode alcançá-
los através do emprego de certos meios (...). 
Ação, portanto, implica que o homem não 
tem conhecimento onisciente do futuro; pois, 
se ele tivesse tal conhecimento, nenhuma 
ação sua faria diferença alguma. Assim, 
ação implica que vivemos em um mundo de 
um futuro incerto ou não completamente 
previsível” (ROTHBARD, 1976, p.59).

Na análise do fato de que indivíduos escolhem 
determinados meios visando a obter determinados 
fins, deve-se considerar que: (i) esses fins a serem 
buscados não podem ser determinados por algum 
teórico, (ii) as pessoas mudam de opinião ao 

5   Para um relato de uma abordagem tomista da origem do axioma da 
ação humana, Cf. Zanotti (1998).

praxeologia.2  A sistematização dos métodos da escola 
austríaca surgiu primeiramente em alemão, em 1933. 
Essa obra3 foi traduzida em 1960 para o inglês e 
critica as propostas metodológicas “institucionalistas” 
e as “positivistas”. Esse debate, bem como a definição 
que foi dada a esses termos, são considerados em 
uma seção posterior deste trabalho. 

Mises dividiu o estudo das ciências sociais em, 
basicamente, duas categorias: história e teoria. Na 
próxima seção, explica-se brevemente a proposta da 
praxeologia. Em seguida, discorre-se sobre o papel 
da idéia de tempo e da incerteza na formulação 
teórica a partir da praxeologia. Depois, tecem-se 
considerações acerca da relação entre teoria e história 
no pensamento austríaco. Por último, considerações 
finais são apresentadas.

2. PRAXEoLoGIA: Ação HUMANA

Mises definiu a praxeologia como uma ciência 
geral da ação humana, à qual a Ciência Econômica 
está subordinada. Para Mises, o fato de que indivíduos 
agem e utilizam meios escassos para atingirem 
objetivos é um fator significativo que caracteriza 
a essência humana. Essa espécie de ação coloca o 
homem em melhores condições de sobrevivência que, 
assim, preponderam sobre os animais. Daí pode-se 
afirmar que, para o estudo das Ciências Humanas, 
essa maneira de agir é de grande importância. 
Contrapondo-se à visão atomística dos neoclássicos, 
os austríacos defendem uma forma diferente de 
individualismo metodológico. Afirma-se que “há 
claramente uma filosofia de práxis sendo usada na 
Economia Austríaca que não tem correspondente na 
teoria mainstream”.4 

M i ses  de f i ne  que  “a  ação  humana 
invariavelmente visa a alcançar fins escolhidos. O 
homem que atua está determinado a tirar, através 
de conduta propositada, os eventos do rumo que eles 
tomariam, se ele não interferisse. (...) Ele escolhe 
meios e fins e essas escolhas são influenciadas por 
idéias” (MISES, 1960, p.v). De forma mais clara, o 
que caracteriza a ação humana é que ela é “uma 
tentativa propositada de se substituir uma situação 
menos satisfatória por uma mais satisfatória” (MISES, 
citado por ZANOTTI, 1998, p.61).

Essa visão a respeito do ser humano é 
considerada uma verdade primordial. Mises defende 
que a ação humana é uma verdade a priori: uma 
pressuposição universalmente válida, que não é 
obtida por meio da experiência, mas está embutida 
na consciência humana. Rothbard discorda da 

2   Epistemological Problems of Economics, (MISES, 1960).
3   Epistemological Problems of Economics, (MISES, 1960).
4   “there is clearly a praxis philosophy at work in Austrian economics that 
has no counterpart in mainstream theory” (PRYCHITKO, 1994, p.78).
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2. TEoRIA E HISTÓRIA SEGUNdo o 
MÉTodo AUSTRÍACo

Se o axioma da ação humana é universalmente 
válido, e, se, no sistema praxeológico, o instrumental 
teórico é totalmente construído a partir de deduções 
lógicas desse axioma, então, a única possibilidade 
que resta para a rejeição de algum ponto da teoria 
austríaca é a descoberta de um erro de lógica. Isso 
quer dizer que as conclusões tiradas de um axioma 
universalmente válido, respeitando-se regras 
universais de lógica, também são universalmente 
válidas.9 

Chega-se, com isso, a um dos pontos mais 
discutidos da epistemologia austríaca. Alguns de 
seus críticos defendem que uma teoria só pode ser 
verificada se for contrastada com dados. Outros 
indicam até mesmo que é possível a extração de leis 
gerais a partir da observação dos eventos (desde que 
algumas regras de “objetividade” sejam respeitadas). 
Obviamente, há réplicas dos austríacos a essas 
visões. Aparentemente, esses críticos chamam de 
teoria o que seria mais próprio chamar de história.10  
Mises afirma:

Eventos históricos são sempre o efeito conjunto 
da cooperação de vários fatores e de correntes 
causais. Em termos de ação humana não se 
podem realizar experiências. A história deve 
ser interpretada através de uma visão teórica 
adquirida previamente de outras fontes. 
Isso também é válido para o campo da ação 
econômica. A experiência à qual a economia 
e as estatísticas econômicas dizem respeito 
sempre se refere ao passado. É história, e, 
como tal, não apresenta conhecimento sobre 
uma regularidade que se manifestará também 
no futuro (MISES, 1960, p.vi).

Pode-se afirmar que o contraste entre teoria e 
história não serve para verificação de teoria alguma, 
uma vez que os fatos não são auto-explicativos para 
que possam ser contrastados  com a teoria. A mera 
observação dos eventos não é capaz de identificar 
relações de causa e efeito entre eles: isso é obtido 
através de uma teoria. Assim, o contraste entre teoria 
e realidade necessita sempre de uma teoria (outra ou 
a mesma) para interpretar a própria realidade.

Sobre as tentativas de se obter teoria a partir 
da observação dos fatos, desde que sejam observadas 
algumas regras (indutivismo), Hayek escreve:

É óbvio que existem, em relação ao mercado 
e a outras estruturas sociais similares, muitos 

9   Essa é uma argumentação favorável à possibilidade de elaboração de 
teoria econômica, contrapondo-se às idéias de alguns historicistas que 
defendiam que a interpretação da economia só é possível através de 
avaliação histórica. O debate dos austríacos com os historicistas alemães 
ficou conhecido como a “batalha do método”. Ver Feijó (2000).
10   Aqui o sentido de “teoria” e de “história” segue a definição de 
Mises (1960).

longo do tempo, (iii) os meios escolhidos não são 
necessariamente os melhores possíveis, (iv) os 
resultados obtidos nem sempre são os esperados 
antes de a ação ter sido tomada, dentre outros fatores 
que se decide não abordar neste trabalho.

Com isso, afirma-se que, embora para a 
economia praxeológica os indivíduos sejam dotados 
de capacidade de raciocínio, isso não significa que 
eles sejam perfeitos ou que não possam mudar suas 
escolhas ao longo do tempo.

O ponto (i) indica que a racionalidade das 
pessoas não é estritamente econômica. Se, por 
exemplo, alguém deseja abrir mão de sua riqueza 
para ajudar pessoas necessitadas, escolherá algum 
meio (geralmente, a doação) para atingir esse 
objetivo. O desapego às coisas materiais não implica 
que a pessoa em questão seja irracional. Assim, posto 
que os objetivos que os atores escolhem nem sempre 
são econômicos, critica-se a noção mainstream de 
previsão das ações tomadas pressupondo que os 
indivíduos sempre visam a maximizar seu ganho 
econômico.6 

O ponto (ii) está diretamente relacionado 
aos pontos (iii) e (iv). Uma ação tomada pode não 
trazer as conseqüências planejadas ou o ator pode 
perceber ao longo de sua vida que o meio escolhido 
não é o melhor para se obter o objetivo determinado. 
Baseadas nesses e em outros fatores, ao longo do 
tempo, as pessoas mudam de opinião. Por exemplo, 
se uma cesta de bens é preferível a alguma outra hoje, 
pode não ser amanhã, por uma série de motivos. De 
sorte que subjetivismo e uma idéia dinâmica da ação 
sob incerteza são idéias indispensáveis para a escola 
austríaca (SOUZA, 1997).7 

Considerar que a ação humana ocorre ao 
longo do tempo e sob condições de incerteza implica 
entender o mercado como um processo dinâmico, e 
não estudar o seu equilíbrio. A abordagem austríaca 
do mercado rejeita, portanto, o método matemático 
de análise estática. O mercado em equilíbrio é 
entendido como uma construção abstrata e útil para 
a compreensão, mas não deve ser o principal foco 
de estudo da Ciência Econômica, uma vez que esse 
estado de equilíbrio jamais é atingido, porque a ação 
ocorre ao longo do tempo.8 

6   Para mais detalhes, ver Callahan (2002).
7   Sobre as implicações da distinção entre tempo newtoniano e tempo 
subjetivo ou real, ver Souza (1997); O’Driscoll e Rizzo (1996).
8   A demonstração dessa argumentação e considerações mais completas 
sobre a rejeição da matemática do equilíbrio pelos austríacos pode ser 
encontrada em Souza (1997) e também diz respeito ao grande debate 
sobre a possibilidade do cálculo econômico em uma economia socialista. 
Dada a extensão desse assunto, afirma-se que não é da competência 
desse trabalho analisar de forma profunda esse fator, pois tal análise 
teria que envolver uma exposição da teoria austríaca para que fizesse 
sentido.
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hoje, a escola austríaca conta com uma divisão 
epistemológica menor: Rothbard, Hoppe, e outros 
continuaram na tradição misiana, porém, com uma 
visão tomista/aristotélica acerca da origem do 
axioma da ação humana. Lachmann e Morgenstern 
aceitaram alguns métodos quantitativos (este último 
foi pioneiro em teoria dos jogos) e não descartaram 
a possibilidade do equilíbrio de mercado, e Hayek 
e seus seguidores enfatizaram a complexidade dos 
fenômenos sociais e estudaram profundamente 
aquilo que caracterizaram como fenômenos de ordem 
espontânea (Cf. CALLAHAN, 2000). Atualmente, 
adeptos da escola austríaca em todo o mundo fazem 
questão de deixar claras suas diferenças com a 
economia mainstream (SOTO [s.d.]).

 Isso aponta para, pelo menos, duas 
considerações que se podem fazer. Primeiro, em uma 
investigação que lide com o pensamento econômico, 
deve-se ter cuidado para o fato de que o rótulo “escola 
austríaca” se aplica a uma diversidade considerável 
de abordagens. Por isso mesmo que esta introdução 
à proposta metodológica austríaca, por exemplo, 
versou sobre a praxeologia de forma específica. 
Mas isso é uma conseqüência menor de algo mais 
geral ligado aos rótulos simplificadores: por seu 
papel na Revolução Marginalista, os austríacos são 
tidos como neoclássicos em diversas análises mais 
superficiais. Esta introdução à proposta austríaca 
para a metodologia da Economia procurou deixar 
claro que há diferenças substanciais nos fundamentos 
epistemológicos e filosóficos da praxeologia em 
relação às diversas formas de empirismo adotadas 
pela economia mainstream. Tal consideração leva 
ao segundo ponto que convém ressaltar após esta 
investigação: a insuficiência lógica do indutivismo e de 
outras formas de empirismo na qual ele se manifesta 
é parte constitutiva da proposta praxeológica, pois 
ela surge e se desenvolve, em 
primeiro lugar, como uma crítica à base filosófica de 
validação do conhecimento científico. Para se contra-
por, a praxeologia adotou uma forma de racionalismo 
que atribui um papel central à dedução, mas sem 
deixar de lado a necessidade de se buscar a verdade 
dos pressupostos, mais especificamente, do pressu-
posto da ação humana. É, então, por causa de seu 
relativo  desconhecimento nos círculos acadêmicos 
e por causa de sua proposta que visa a responder 
a algumas questões de considerável relevo funda-
mentais para a Ciência Econômica que a praxeologia 
merece mais atenção dos economistas e de outros 
cientistas sociais do que aquela que tem sido dada.

fatos que não podemos medir e sobre os 
quais temos, na verdade, apenas algumas 
informações muito imprecisas e genéricas. 
Como os efeitos desses fatos não são passíveis 
de confirmação através de provas quantitativas 
em um momento específico qualquer, eles são 
simplesmente ignorados por aqueles que se 
comprometeram a aceitar apenas aquilo que 
lhes parecesse ser evidência científica. E, 
assim, eles vão em frente, na ilusão de que 
os fatos que podem ser medidos são os únicos 
que têm relevância (HAYEK, 1985, p.57).

Para Hayek, as tentativas de extração da 
teoria a partir dos fatos são um método utilizado 
com certo êxito nas ciências naturais, mas que 
não pode ser aplicado ao estudo da ação humana 
porque esta gera fenômenos que são essencialmente 
complexos, sendo impossível controlar as condições 
de experimento desses eventos. Os austríacos 
afirmam que a utilização de uma epistemologia 
indutivista11 na economia pode levar a erros teóricos 
graves, porque uma teoria “obtida” a partir desse 
processo não poderia existir, pois, “por sua própria 
natureza, [não pode] ser avaliada estatisticamente” 
(HAYEK, 1985 p.31).

A escola austríaca defende, portanto, que “as 
leis econômicas obtidas do esquema de raciocínio 
a priori não podem ser refutadas pela história, 
permanecendo válidas sem exceção. A investigação 
histórica não poderia provar que a estrutura lógica 
da ação varia em função do contexto” (FEIJÓ, 
2000, p.109). Dessa forma, não é necessário que 
a economia praxeológica seja testada por evidência 
empírica, mesmo porque, se a observação dos fatos 
afirmasse ou negasse algo, a posição indutivista 
seria aplicável.

Essa conclusão torna possível a teorização 
da economia e foi um argumento importante dos 
austríacos no debate com os historicistas alemães. 
Na década de 1930, Mises se dedicou, no campo 
epistemológico, a enriquecer esse debate e a iniciar 

suas críticas aos “positivistas”. Mas foi 
a partir da década de 1960, com a publicação 
de Epistemological Problems of Economics, que 
a discussão com o positivismo ganhou grande 
relevância.

4. CoNSIdERAçÕES fINAIS

 Este texto procurou levantar alguns 
temas importantes na formulação praxeológica 
da metodologia da Economia. Essa não é a única 
possível dentro da chamada escola austríaca. Os 
seguidores de Mises nos Estados Unidos se dedicaram 
ao desenvolvimento da economia praxeológica e, 

11   Nas ciências sociais, a posição indutivista é chamada de “positivista”. 
Mises também usa esse termo na sua crítica (MISES, 1960).
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1. INTRodUção

Com o intuito de aplicar os conceitos aprendidos 
ao longo do curso de Métodos Quantitativos aplicados 
à Administração, esse trabalho desenvolve um 
instrumento útil para a análise de dados que o Excel 
não dispõe dentro de suas ferramentas. A partir 
de um banco de dados, composto pelos retornos 
de ações no período de quarenta meses de cinco 
empresas do setor siderúrgico de capital aberto, 
este trabalho faz um teste de hipóteses relacionadas 
à distribuição normal. Esse foi o meio encontrado 
para se operacionalizar aquilo que foi desenvolvido 
no Excel e testar uma variável de grande interesse 
no que tange à área de administração financeira das 
empresas e mercado de capitais. 

A distribuição Normal é uma das mais 
conhecidas dentre as distribuições contínuas de 
probabilidade e também uma das mais importantes 
em estatística. Essa importância se deve ao fato 
de que muitas variáveis aleatórias de ocorrência 
natural ou de processos práticos obedecem a esta 
distribuição. A comprovação de sua ocorrência na 
análise de um dado número de variáveis, possibilita 
a realização de inferências e previsões acerca das 
mesmas com grande chance de acerto. 

No Brasil, estudos ligados ao mercado 
de capitais, retorno de ações, dentre outros 
semelhantes, vêm sendo cada vez mais difundidos 
e estimulados, principalmente por investidores 
e empresas que precisam estar cada vez mais 
informadas e atualizadas quanto ao mercado no qual 
estão inseridas, principalmente se considerarmos a 

competição em nível global que existe na atualidade 
e a busca por sobrevivência no longo prazo.

Dados esses pressupostos, este artigo se 
orienta pela seguinte indagação: O retorno mensal 
de ações de empresas do setor siderúrgico brasileiro 
segue uma distribuição Normal de acordo com o teste 
Jarque-Bera?

Portanto, o objetivo geral deste trabalho foi 
testar a normalidade das ações de cinco empresas 
brasileiras do setor siderúrgico considerando o 
período de quarenta meses. Para tanto, procurou-
se: (a) compreender o conceito bem como os 
pressupostos da distribuição Normal; (b) entender as 
definições de Assimetria e Curtose; (c) compreender 
os pressupostos do teste Jarque-Bera, bem como o 
teste Qui-quadrado; (d) desenvolver uma ferramenta 
computacional em VBA que realize o teste Jarque-
Bera no Microsoft Excel; e (e) testar se as ações de 
empresas brasileiras do setor siderúrgico seguem 
uma distribuição Normal.

Ressalta-se que o setor siderúrgico foi 
selecionado devido à facilidade de acesso aos dados 
e também por uma questão de delimitação do estudo. 
Outro fator é que esse é um setor tradicional da 
economia e de relativa importância, principalmente 
no estado de Minas Gerais.

2. METodoLoGIA

De acordo com a classificação dos tipos de 
pesquisa proposta por Vergara (2000), essa pesquisa 
foi, quanto aos fins, metodológica, e quanto aos 
meios, estudo de caso e bibliográfica.

JARQUE-BERA: 
Construção de uma ferramenta 
computacional para teste de normalidade

Autores: Guilherme Pimentel, João Paulo Guerra, Leandro Campos e Otto Cardoso

Resumo: Este trabalho envolve o desenvolvimento de um suplemento para o Microsoft Excel, em linguagem VBA 
(Visual Basic for Application), que operacionaliza o teste de normalidade Jarque-Bera. Procurou-se demonstrar 
os procedimentos seguidos no projeto e desenvolvimento desse suplemento. Além disso, foi realizado um teste, 
estudando-se os retornos mensais das ações de cinco empresas brasileiras do setor siderúrgico, num período 
de quarenta meses. Este teste objetivou verificar a normalidade da distribuição dessas variáveis como forma de 
aplicar o suplemento desenvolvido.
Palavras-chave: Jarque-bera, distribuição normal, suplemento estatístico, métodos quantitativos aplicados à 
administração, mercado de ações
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“Range”, desenvolvida pela Microsoft
A última camada, de serviço de dados, trata 

do armazenamento e gerenciamento dos dados, da 
disposição lógica e física em que os dados estão 
armazenados, os protocolos de comunicação, a 
segurança, sincronia, acesso e uso dos dados. Este 
serviço é executado pelo próprio Microsoft Excel.

4. dISTRIBUIção NoRMAL, 
ASSIMETRIA E CURToSE

A Distribuição Normal é uma das mais 
importantes distribuições de estatística. Ela envolve 
variáveis contínuas e também é conhecida como 
distribuição de Gauss; além de ser uma das 
distribuições conhecidas como funções de densidade 
de probabilidade contínua, que aparecem em razão de 
processos de mensuração em variáveis de interesse 
(LEVINE et al., 2005).

Uma das características que distingue 
uma variável discreta de outra contínua é que a 
probabilidade relativa a um determinado valor exato, 
partindo de uma distribuição contínua, é igual a zero. 
Por outro lado, essa probabilidade pode ser calculada 
para uma série de valores que ocorram dentro de 
uma amplitude ou intervalo quando se dispõe de 
uma expressão matemática que representa a variável 
contínua.

A obtenção desses tipos de resultados envolve 
recursos matemáticos complexos como o cálculo 
de integrais. Mas a ampla utilidade da Distribuição 
Normal levou ao desenvolvimento de tabelas especiais 
de probabilidade, no intuito de eliminar a necessidade 
de realização desses cálculos trabalhosos.

Segundo Levine et al. (2005, p. 206), a 
importância desta distribuição está ligada a três 
razões principais:

“Inúmeras variáveis contínuas parecem 1. 

segui-la, ou podem ser aproximadas através 

dela.

A distribuição normal pode ser utilizada 2. 

para aproximar várias distribuições de 

probabilidade discreta.

A distribuição normal oferece a base para 3. 

a inferência estatística clássica devida à sua 

relação com o teorema do limite central”.
Vale ressaltar que, na realidade, excluindo-

se raras exceções, as distribuições são apenas 
aproximadas da normal, tendo propriedades que se 
aproximam das propriedades teóricas apresentadas 
acima.

Para a Distribuição Normal, a função densidade 
de probabilidade normal é fornecida pela equação 
abaixo, em que: e é a constante matemática 
aproximada a 2,71828, μ é a média aritmética da 

Num primeiro momento foi apresentado um 
referencial teórico acerca dos temas relacionados ao 
tema tratado. Esse referencial foi levantado a partir 
de fontes secundárias, as quais incluem livros de 
estatística, artigos publicados em revistas científicas 
e manual do software EViews.

Na segunda parte, foi apresentada a ferramenta 
do Excel desenvolvida através do VBA (Visual Basic 
for Applications) para aplicação da fórmula de Jarque-
Bera. Observa-se que os dados para análise foram 
coletados do site da Info-money disponível na WEB 
(www.infomoney.com.br).

Cabe salientar também, que este trabalho 
limitou-se à análise de empresas do setor siderúrgico. 
Dessa forma, nossa amostra compreende o retorno 
mensal das ações das cinco maiores empresas do 
setor siderúrgico segundo o site do Instituto Nacional 
de Investidores (INI - www.ini.org.br) no período de 
quarenta meses. 

3. PRoJETo E dESENVoLVIMENTo do 
SUPLEMENTo PARA o MICRoSofT  
EXCEL

Com o objetivo de implementar o teste 
estatístico de normalidade denominado Jarque-
Bera, foi desenvolvido um suplemento para o 
Microsoft Excel projetado com arquitetura de 
aplicações multicamadas. Desta forma, foi utilizada 
uma abordagem conceitual e lógica que separou as 
funcionalidades do programa em três categorias de 
serviço: serviço de apresentação, serviço de negócio 
e serviço de dados (COELHO, 2006).

Na primeira categoria de serviço, que 
gerencia a interface gráfica com o usuário, foram 
desenvolvidos dois formulários para a entrada dos 
dados e a apresentação das informações geradas 
pelo suplemento: o formulário principal (formJB) 
e o formulário de informações do suplemento 
(formAbout). Além disso, foram desenvolvidos 
métodos para validação dos dados inseridos pelo 
usuário e sua posterior transferência de maneira 
formatada para a camada de negócios, de modo a 
serem processados.

A camada de negócio é responsável por 
gerenciar o fluxo de informações entre a base de dados 
e o usuário e aplicar toda a lógica de tratamento dos 
dados através de seus próprios algoritmos ou fazendo 
chamadas a componentes de terceiros (como, por 
exemplo, para o cálculo das principais medidas da 
estatística descritiva). Além disso, esta categoria 
de serviço isola o resto do aplicativo de tudo o que 
esteja relacionado à manipulação dos bancos de 
dados, inclusive as funcionalidades e os detalhes da 
implementação física. A parte responsável pela lógica 
de acesso aos dados das planilhas do Excel é a classe Re
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população,π  é a constante matemática aproximada 
a 3,14159, σ é o desvio-padrão da população, 
e X é qualquer valor da variável contínua onde 

Sendo “e” e π constantes, a Distribuição 
normal depende da média aritmética e desvio-padrão 
da população; portanto, para cada combinação destes 
parâmetros, uma distribuição normal diferente será 
gerada.

Como dito anteriormente, a formulação 
de uma tabela facilita os cálculos e não exige a 
utilização dessa fórmula, mas para tanto é necessária 
a padronização dos dados, uma vez que existe um 
número infinito de combinações dos parâmetros μ e 
σ. Utilizando a fórmula a seguir, converte-se qualquer 
variável aleatória (X) em uma variável aleatória 
normal padronizada (Z), que possui média aritmética 
μ = 0 e desvio-padrão σ = 1:

Utilizando a variável normal padronizada, 
se obtém uma nova função de densidade de 
probabilidade (f(Z)):

Assim, convertendo um conjunto distribuído de 
forma normal para sua forma padronizada, quaisquer 
probabilidades desejadas podem ser determinadas 
através da tabela de distribuição normal acumulada 
padronizada, que pode ser encontrada na maioria 
dos livros de estatísticas que tratam do assunto ou 
nos pacotes estatísticos de softwares.

A assimetria, medida importante para teste 
Jarque-Bera, representa a maneira pela qual os 
dados estão distribuídos. Segundo Levine et al. 
(2005), ela está relacionada ao conceito do formato 
da distribuição. O cálculo da assimetria de uma 
distribuição se dá através da fórmula abaixo, em 
que n é o número de observações,  a média e s o 
desvio padrão.

Assimetria = 

A assimetria pode ser zero (como na distribuição 
normal), positiva (à direita), ou negativa (à esquerda). 
A curtose, por sua vez, mede a concentração relativa 

de valores no centro da distribuição, em relação às 
caudas. Ela indica, portanto, o grau de afunilamento 
e de achatamento do formato da distribuição. 

A curtose possui a curva normal como 
referência. A distribuição normal tem essa medida 
igual a 3. Valores positivos de curtose indicam uma 
distribuição mais afunilada (leptocúrtica) enquanto 
valores negativos indicam uma distribuição mais 
achatada (platicúrtica). A distribuição normal é 
definida como mesocúrtica. O cálculo da curtose é 
feito através da fórmula abaixo, onde k é o coeficiente 
de curtose, n o número de observações,  a média 
e s é o desvio padrão.

Qualifica-se o formato da distribuição de 
acordo com o sinal da curtose: leptocúrtica (K > 3), 
mesocúrtica (K = 3) e platicúrtica (K < 3).

5. TESTE QUI-QUAdRAdo PARA 
INdEPENdÊNCIA

De acordo com Magalhães e Lima (2004) em 
termos práticos, é comum se ter observações de uma 
variável aleatória cuja distribuição na população é 
desconhecida e não se tem nenhum parâmetro que 
possa definir o comportamento dessa variável. De 
qualquer forma, o modelo proposto pode ser testado 
através do chamado Teste de Aderência que usa a 
distribuição Qui-quadrado.

O teste Qui-quadrado visa verificar se 
as distribuições de duas ou mais amostras não 
relacionadas diferem significativamente em relação 
a determinada variável.  Quando se tem uma tabela 
de contingência com l linhas e c colunas, o Teste 
Qui-quadrado pode ser utilizado como um teste de 
independência nas respostas combinadas para duas 
varáveis categóricas.

Primeiramente, determina-se H0. As variáveis 
são independentes, ou as variáveis não estão 
associadas; estabelece-se, então, o nível de 
significância.

Em seguida, determina-se a região de rejeição 
de H0 e o valor dos graus de liberdade (φ), sendo φ = 
(L – 1) (C – 1), onde L = números de linhas da tabela 
e C = ao número de colunas. Dessa forma pode-se 
encontrar, portanto, o valor do Qui-quadrado tabelado. 
O teste pode ser calculado através da fórmula abaixo, 
onde O representa o valor observado:
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Para encontrar o valor esperado (E), utiliza-se 
a fórmula a seguir:

A estatística do teste  é igual à diferença ao 
quadrado entre as freqüências observada e esperada, 
dividida pela freqüência esperada em cada célula 
da tabela somada ao longo de todas as células da 
tabela (LEVINE et al., 2005). Sendo o Qui-quadrado 
calculado maior do que o tabelado, rejeita-se H0 em 
prol de H1. Há dependência ou as variáveis não estão 
associadas.

6. o TESTE JARQUE-BERA

O teste Jarque-Bera é realizado para calcular 
o grau de adequação da distribuição de uma série à 
distribuição normal, para grandes amostras. Ele 
baseia-se nas diferenças entre assimetria e curtose 
da distribuição da série em relação à distribuição 
normal. Seu cálculo é feito através da fórmula abaixo, 
onde n é o número de observações, A é a assimetria, 
C é a curtose e k o número estimado de coeficientes 
usados.

Segundo Gujarati (2000), em uma distribuição 
normal, o valor da assimetria é 0 e o da curtose é 3, 
portanto (C-3) representa o excesso de curtose. O 
teste Jarque-Bera testa se os valores de assimetria 
e curtose calculados se afastam das normas de 0 
e 3. 

Testamos, então, a hipótese nula de que a 
amostra foi extraída de uma distribuição normal 
contra a hipótese alternativa de que ela não 
segue uma distribuição normal. Sob a hipótese 
nula de normalidade, a estatística Jarque-Bera 
segue distribuição qui-quadrado com 2 graus de 
liberdade.

A estat íst ica Jarque-Bera resulta na 
probabilidade observada, que deve ser maior que 
o alpha proposto para que a hipótese nula não seja 
rejeitada. Caso contrário, se a probabilidade calculada 
for menor que o valor observado, a hipótese de 
normalidade deve ser rejeitada.

7. RESULTAdoS

Para a operacionalização do teste Jarque-Bera 
a partir do suplemento desenvolvido, foi coletado 
um banco de dados com os retornos mensais das 

     (soma da linha 1) (soma da coluna 1)

              (total das observações)
E =

ações de 5 empresas do setor siderúrgico que atuam 
no Brasil. São elas: Siderúrgica Nacional (CSNA3), 
Gerdau (GGBR4), Belgo Mineira (BELG3), Acesita 
(ACES4) e Usiminas (USIM5).

A hipótese nula consiste em considerar que 
a distribuição dos retornos das ações segue uma 
distribuição Normal. A hipótese alternativa consiste 
em considerar que a distribuição dos retornos das 
ações não segue uma distribuição normal.

As etapas para a realização do teste no Excel 
são as seguintes:

Opção Ferramentas, Suplementos, Jarque-Bera;iv) 

No campo intervalo de entrada, selecionar os v) 

dados da amostra a ser testada;

No campo intervalo de saída escolher a célula vi) 

onde será exibido o resultado do teste;

Escolher o nível de significância e clicar OK.vii) 
Após executar o suplemento no Excel, testando 

a normalidade dos retornos das ações de cada 
empresa, alcançaram-se os resultados apresentados 
abaixo. Para a melhor visualização da normalidade 
ou não dos dados da amostra, foram construídos 
histogramas para cada uma das cinco amostras.
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Os resultados mostraram que os retornos se 
aproximam de uma distribuição normal, de acordo 
com o teste Jarque-Bera e a amostra utilizada. Os 
valores-p encontrados comprovam essa inferência, 
pois todos excederam o nível de significância 
estabelecido, que no caso foi de 5%.

Como o problema de pesquisa definido era o 
de observar se os retornos das ações das empresas 
do setor siderúrgico se aproximam da distribuição 
normal, e considerando que as empresas estudadas 
possuem mais de 75% de participação no mercado, o 
que caracteriza uma amostra significante, acredita-se 
que o retorno das ações do  setor siderúrgico, em sua 
maior parte, se aproximam da distribuição Normal.

Neste artigo buscou-se compreender os 
pressupostos da distribuição normal e implementar 

no Excel, através do VBA, um dos instrumentos 
existentes para a verificação da Normalidade em 
determinada amostra: o Jarque-Bera. A partir do 
que foi apresentado e desenvolvido, percebe-se que 
o Excel é um software bastante prático e útil para a 
análise estatística.

Conclui-se que a equação de Jarque-Bera é, 
para grandes amostras, uma ferramenta estatística 
útil na verificação da sua normalidade. A distribuição 
Normal é uma das distribuições mais utilizadas para 
a realização de testes de hipóteses e inferências 
estatísticas. Dessa forma, o suplemento Jarque-
Bera desenvolvido é muito útil e supre uma falha 
do Excel.
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1. INTRodUção

São muitas as questões soc ia is  que  
caracterizam a maior parte da sociedade brasileira. 
Diariamente ouve-se falar sobre desemprego, 
desigualdade social, má distribuição de renda, 
aumento da violência e da marginalidade, aumento 
da informalidade, entre outros males.

Diante desta situação, é necessário descobrir 
maneiras de freá-la e convertê-la. Este estudo irá 
introduzir o conceito de Economia Solidária e mostrar 
que o cooperativismo é um meio pelo qual pessoas 
buscam unir capacidades afins para trabalharem 
em conjunto, no combate a tais problemas. O 
cooperativismo é um instrumento que fomenta o 
pensamento comunitário e a pró-atividade. Além 
disso, trata-se de algo que as pessoas podem 
construir por iniciativa própria.

Optando-se pelo cooperativismo, governo, 
empresas privadas e ONG’s passam a ter papel de 
facilitadores e interventores, ou seja, as pessoas 
não ficam mais esperando que algo aconteça, elas 
constroem seu próprio negócio e se sentem motivadas 
por serem donas daquilo. Além de obterem trabalho 
e renda, proporcionam desenvolvimento local, 
pois são natural e socialmente responsáveis, em 
outras palavras, a cooperativa é totalmente voltada 
ao benefício de seus cooperados, que mudam a 
realidade local ao conquistarem melhores condições 
de vida a partir da renda gerada pela cooperativa. 

Conscientizando-se dos princípios do cooperativismo, 
cada cooperado vê no negócio que irão construir 
juntos, do qual serão igualmente donos e pelo qual 
serão igualmente responsáveis, uma chance de 
desenvolvimento, tanto intelectual como financeiro e 
notam também o desenvolvimento de sua comunidade 
devido à geração de emprego, aumento de renda e 
de consumo. Assim, de forma indireta, praticamente 
toda a região onde o cooperativismo se instala tende 
a ter benefícios.

Este trabalho pretende mostrar um caso de 
uma cooperativa de sucesso, o qual deverá servir 
de incentivo a organizações e instituições, como 
prefeituras, associações comerciais e ONG’s diversas, 
que atuam no apoio a cooperativas nascentes. Para 
a sociedade, este estudo é direcionado a líderes 
comunitários que lutam pelos direitos e pelo bem 
estar de sua comunidade, e a grupos de pessoas que 
acreditam em seu potencial e não querem esperar 
por ações do governo para trabalhar e propiciar a 
suas respectivas famílias melhores condições de 
vida. Tenta-se mostrar que o cooperativismo pode 
ser um dos caminhos para uma sociedade mais justa, 
igualitária e satisfeita por ser uma oportunidade de 
geração de emprego e renda. 

O estudo também objetiva enfatizar a 
importância da participação das universidades na 
busca por soluções de problemas sociais, servindode 
incentivo para tal participação. 

COMO O COOPERATIVISMO PODE SER 
USADO PARA MELHORAR A QUALIDADE 
DE VIDA LOCAL?� Estudo de caso da 
CredMalhas.

Autora: Letícia Labegalini

Resumo: Neste trabalho foi realizado um estudo de caso de uma cooperativa de crédito, cujas características 
de economia solidária foram analisadas, como: suas possibilidades de ações sociais, sua atuação na comunidade 
onde se encontra e as dificuldades ainda presentes devido ao pouco conhecimento da população sobre os princí-
pios cooperativistas. A partir dos resultados, observou-se que, embora o cooperativismo seja uma possibilidade 
de melhorar a qualidade de vida local, amenizando questões sociais presentes na sociedade brasileira, ainda é 
preciso trabalhar muito no sentido de disseminar os princípios do cooperativismo e mostrar os benefícios que esse 
tipo de empreendimento pode oferecer.
Palavras-chave: Economia Solidária, Cooperativismo, Responsabilidade Social, Empreendedorismo, Cooperati-
va
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2. REVISão BIBLIoGRáfICA

2.1. Empreendedorismo e responsabilidade social: 
exigências da sociedade

Vários são os autores que tentam expor as 
desigualdades e problemas gerados pelo capitalismo e 
ao mesmo tempo defendem que as empresas devem 
ser socialmente responsáveis de forma a cuidarem 
das conseqüências geradas por elas mesmas.

Assim, a noção de responsabilidade social, 
para alguns autores, remete para a atitude da 
empresa – em face das exigências da sociedade – e 
a avaliação e compensação dos custos sociais que a 
mesma gera, definindo o papel social a desenvolver 
para, assim, obter legitimidade e respeitabilidade 
perante os diversos grupos humanos que a integram 
e a comunidade como 

um todo. CARVALHO (1990, citado por 
TINOCO, 2001) 

As necessidades das pessoas devem ser 
trazidas à frente. Elas aspiram por possibilidade 
de educação e oportunidades para seus filhos, por 
direitos e dignidade no trabalho e por voz em seus 
empregos e em sua comunidade. Essas exigências 
simples e básicas mostram as reações populares à 
globalização. 

Na visão de MELO e FROES (2002), a reação 
da sociedade a essas necessidades é a busca do 
desenvolvimento sustentável, em que cidadãos 
tornam-se empreendedores, comunidades assumem 
a forma de redes de cooperação e de solidariedade. 
Governo e empresas incorporam-se como “parceiros” 
e não como litigantes. 

TINOCO (2001) aborda vantagens quanto 
à produtividade dos trabalhadores, dizendo que 
melhores condições de moradia, higiene, segurança 
no trabalho, proteção ambiental e melhores 
salários implicam maior satisfação no trabalho e, 
em conseqüência, maior produtividade.  Enquanto 
o contrário implica deseconomias, conduzindo ao 
absenteísmo, baixa na produção, insatisfação no 
trabalho, etc.

2.2. Responsabilidade social

Deve-se então definir melhor o que seja uma 
empresa socialmente responsável, para melhor 
entender como deve ser a atuação das empresas 
capitalistas diante da sociedade. Existem muitas 
definições dessa responsabilidade social. Segundo 
DAVIS e BLOMSTROM (1975, citados por BONILLA, 
1993) responsabilidade social é a obrigação que têm 

os tomadores de decisão – os administradores – de 
empreender ações que protejam e desenvolvam o 
bem-estar social como um todo, juntamente com 
seus próprios interesses.

Não se trata mais apenas de práticas 
filantrópicas, como dizem os autores TINOCO (2001) 
e ROCHA (2002). Trata-se de uma real necessidade 
de interferência e atitude da cada indivíduo, empresa 
ou grupo nas necessidades da sociedade, frente à 
insuficiência de atuação do aparelho estatal.

No Brasil, já existe um debate por parte do 
empresariado, ainda que tímido, quanto às questões 
relacionadas ao exercício da responsabilidade 
corporativa e pública das organizações. A atual 
importância do tema está associada ao redesenho das 
funções tradicionalmente exercidas pelas diferentes 
instâncias do governo, pela iniciativa privada e pela 
sociedade civil organizada, para o que contribuiu a 
crise financeira do Estado brasileiro, a municipalização 
de vários serviços sociais, a predominância do modelo 
político e econômico dos últimos anos e o acelerado 
crescimento do chamado terceiro setor. (TINOCO, 
2001)   

Em levantamento realizado pelo Instituto 
Ethos, em 2000, na pesquisa “Responsabilidade 
Social das Empresas - Percepção do Consumidor 
Brasileiro”, o comportamento social empresarial é 
bastante prestigiado. Para 43% dos entrevistados, 
colaborar com escolas, postos de saúde e entidades 
sociais da comunidade são atitudes que estimulam a 
compra de produtos da empresa e fazem com que ela 
seja recomendada aos amigos. Em 2001, a mesma 
pesquisa mostrou que essa é uma tendência, já que 
praticamente o mesmo percentual de consumidores 
respondentes (42%) consideram que esses tipos de 
colaborações só aumentam o prestígio e as vendas 
das empresas que as praticam. Cresce também 
entre as empresas a visão de que uma prática de 
intervenção socialmente responsável traz ganhos 
para os negócios, sua imagem e, principalmente, 
para a sociedade.  

2.3. Economia solidária e cooperativismo

O princípio da solidariedade pode ser colocado 
como opção criativa para fazer frente ao paradigma 
neoliberal, sob o qual as sociedades ocidentais 
estão submetidas. O mecanismo de ação recíproca 
entre cidadãos livres poderá constituir uma via 
para romper com a hegemonia neoliberal, construir 
uma consciência de classe com o trabalhador e/ou 
fomentar a cidadania de um povo para reivindicar 
educação, qualificação e emprego de forma crítica e 
autônoma. (ROCHA, 2002)

Nesse contexto cresce a economia solidária, 
que compreende uma diversidade de práticas 
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econômicas e sociais organizadas sob a forma de 
cooperativas, associações, empresas autogestionárias, 
redes de cooperação, complexos cooperativos, entre 
outros, que realizam atividades de produção de 
bens, prestação de serviços, finanças solidárias, 
trocas, comércio justo e consumo solidário. SISTEMA 
NACIONAL DE INFORMAÇÕES EM ECONOMIA 
SOLIDÁRIA  (SNIES, 2004).

Foi na década de 1980 que surgiram as 
primeiras experiências de economia solidária no 
Brasil, ela é resultante dos movimentos sociais, 
fruto de uma situação recessiva e de desemprego 
que imperava naquele período. Verificando o caso 
brasileiro, constatamos que algumas ONG’s e 
governos populares buscaram formas de organização 
e gestão do trabalho a partir de princípios mais 
democráticos e autônomos. Naquele cenário renasceu 
a discussão sobre a organização cooperativa como 
perspectiva de inserir no mercado de trabalho uma 
massa de trabalhadores desempregados. Para 
tanto, alguns financiamentos de organizações não 
governamentais e de algumas prefeituras subsidiaram 
a estruturação de cooperativas populares fundadas 
em bases solidárias de gestão dos recursos (ROCHA, 
2002). Nota-se que o governo age apenas como um 
facilitador do processo, mas a iniciativa e a construção 
do trabalho em si dependem essencialmente do grupo 
de trabalhadores interessados. 

Desde então, podemos destacar vários grupos 
que atuaram como facilitadores e interventores 
junto a grupos de trabalhadores que optaram pela 
cooperação, como a “Ação da Cidadania contra a 
Fome, a Miséria e pela Vida” que mobilizou milhões de 
pessoas no período de 1992 a 1994. As Incubadoras 
Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP), que 
existem em universidades brasileiras desenvolvendo 
seus trabalhos de forma integrada, e que estão ligadas 
a uma fundação - a UNITRABALHO – que orienta suas 
atividades, também é notada. Citamos também a 
Central Única dos Trabalhadores que criou as “ADS” - 
Agências de Desenvolvimento Social, que mobilizam 
sindicatos em apoio à economia solidária e buscam 
a criação de uma rede nacional de crédito solidário, 
para formar cooperativas locais de crédito por trás 
de um banco cooperativo e para dar apoio a estas 
iniciativas. E também o Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra – MST, que nos últimos 15 anos construiu 
sua luta considerando o cooperativismo popular como 
a possibilidade de inserir o trabalhador do campo 
no mercado. Os resultados destas ações mostram a 
eficácia da organização dos trabalhadores em torno 
de uma estrutura cooperativa. (ROCHA, 2002) 

 Segundo SINGER (2002), a economia 
solidária é outro modo de produção, cujos princípios 
básicos são a propriedade coletiva ou associada do 
capital e o direito à liberdade individual. Mas não 
cabe a este trabalho aprofundar-se nesta discussão. 

O autor considera que o objetivo máximo dos sócios 
na empresa solidária é promover a economia solidária 
tanto para dar trabalho e renda a quem precisa 
como para difundir no país (ou no mundo) um modo 
democrático e igualitário de organizar atividades 
econômicas. Dessa forma, nesse novo modo de 
produção, a responsabilidade social existe de todos 
para todos. 

N o  â m b i t o  d o  S N I E S  ( 2 0 0 4 ) ,  o s 
principais atributos dessa outra economia são: 
cooperação, autogestão, dimensão econômica e 
solidariedade; sendo que o caráter de solidariedade 
no empreendimentos é expresso em diferentes 
dimensões: na justa distribuição dos resultados 
alcançados; nas oportunidades que levam ao 
desenvolvimento de capacidades e da melhoria 
das condições de vida dos participantes; nas 
relações que se estabelecem com o meio ambiente, 
expressando o compromisso com um meio ambiente 
saudável; nas relações que se estabelecem com 
a comunidade local; na participação ativa nos 
processos de desenvolvimento sustentável de base 
territorial, regional e nacional; nas relações com os 
outros movimentos sociais e populares de caráter 
emancipatório; na preocupação com o bem estar 
dos trabalhadores e consumidores; e no respeito 
aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Ou 
seja, é uma economia cujo princípio fundamental é 
a responsabilidade social entre todos os indivíduos 
e o ambiente envolvido.

Em empresas solidárias de grandes dimensões, 
estabelecem-se hierarquias de coordenadores, 
encarregados ou gestores, cujo funcionamento é o 
oposto do de suas congêneres capitalistas. As ordens 
e instruções devem fluir de baixo para cima e as 
demandas e informações de cima para baixo. Os 
níveis mais altos, na autogestão, são delegados pelos 
mais baixos e são responsáveis perante os mesmos. A 
autoridade maior é a assembléia de todos os sócios, 
que deve adotar as diretrizes a serem cumpridas 
pelos níveis intermediários e altos da administração. 
(SINGER, 2002) 

A economia solidária é, portanto, uma economia 
que surge do povo, de maneira espontânea ou por 
indução de agentes externos que o apóiam, fazendo 
emergir o poder público, a iniciativa privada e uma 
gama variada deorganizações não-governamentais 
sem fins lucrativos, que não correspondem às formas 
de comportamento tratadas pelas teorias econômicas 
convencionais. 

A opção pela economia solidária constrói a 
democratização dos ganhos da produção, orienta 
a redução das taxas de desemprego e projeta a 
possibilidade de autogestão. Ela incorpora os princípios 
cooperativos e busca elaborar uma saída democrática 
e participativa para a produção e prestação de 
serviços no modo de produção capitalista. A grande 
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virtude desta estratégia é a possibilidade de se 
construir a consciência de classe dos trabalhadores na 
prática produtiva, por exemplo, a constituição de uma 
cooperativa de produção passando pela compreensão 
e discussão dos trabalhadores sobre os princípios 
cooperativos. (ROCHA, 2002).  

Conseqüentemente, é notável a satisfação 
que o cooperativismo gera na vida das pessoas 
cooperadas. O trabalho associado proporciona 
uma situação de estabilidade aos envolvidos, há 
muito não sentido nem mesmo pelos trabalhadores 
empregados, que vêm passando por situações 
de insegurança pela ameaça sempre presente do 
desemprego iminente. Outra causa de insegurança 
no emprego é conseqüência das transformações 
tecnológicas próprias do processo de acumulação 
de capital, que imprimem um caráter provisório a 
muitos postos de trabalho e ocupações no processo 
produtivo e organizacional e mudam o significado 
social do trabalho.

Com o atual paradigma de um mercado 
individualista, competitivo, liberal e globalizado, 
as cooperativas têm uma tremenda oportunidade 
precisamente por terem uma identidade especial, por 
terem ambos objetivos econômico e social, por serem 
baseadas na comunidade e em valores e por serem 
orientadas por pessoas. Elas podem nos mostrar 
o que realmente significa liberdade, igualdade, 
segurança e dignidade humana. As cooperativas, 
por serem verdadeiras em seus princípios, provêm 
respostas locais à globalização.

2.4. O papel das universidades e da educação

ROCHA (2002) é um estudioso que acredita 
na economia solidária e cita a importância das 
universidades para seu desenvolvimento. Isso colocou 
as universidades mais próximas dos problemas geo-
econômicos encontrados na sociedade, construindo 
a verdadeira missão das universidades, que é 
fomentar o desenvolvimento econômico e social de 
forma eqüitativa, visando reduzir os distanciamentos 
sociais. A construção

de uma possibilidade de desenvolvimento 
que reverta, mesmo em parte, a condição de 
penúria em que se encontram os trabalhadores, 
no contexto das formas capitalistas, comandadas 
pelo neoliberalismo, é tarefa importante e deve ser 
estimulada, divulgada e ampliada. Segundo ele, a 
economia solidária, buscando a construção de uma 
forma de cooperativismo popular, já está dando 
mostras de sua pertinência tanto no âmbito local 
como global.

É grande a importância da atuação das 
universidades no cenário de apoio às alternativas 
econômicas populares, colocando, através das 

Incubadoras e da Rede UNITRABALHO, seu saber a 
serviço dos trabalhadores e não do capital.  Desta 
maneira, elas cumprem seu papel social, que é de 
colocar  seus conhecimentos buscando soluções 
para os problemas reais das comunidades nas quais 
estão inseridas e em um plano mais amplo,  para os 
problemas nacionais. 

TINOCO (2001) acredita que a conscientização 
tem papel fundamental na construção da sociedade. 
Ele afirma: “O acesso à informação de boa qualidade 
é um pré-requisito para o exercício da cidadania, 
vale dizer, condição essencial para que os problemas 
sócio-econômicos sejam debatidos e resolvidos no 
convívio democrático entre os grupos sociais”. 

Nota-se que muitos já vêem a necessidade de 
procurar uma alternativa para resolver o problema das 
dificuldades sociais e econômicas de uma sociedade 
de muitas desigualdades. Então, acredita-se que, 
primeiramente, há a necessidade de conscientização 
das pessoas quanto a esses problemas que devem 
ser anulados, divulgando e construindo a cultura 
cooperativista não só entre os indivíduos mais 
necessitados, mas entre todos aqueles que acreditam 
na forma de empreendimento solidário.

Entretanto, mesmo que toda atividade 
econômica fosse organizada em empreendimentos 
solidários, sempre haveria necessidade de um poder 
público com a missão de captar parte dos ganhos 
acima do considerado socialmente necessário para 
redistribuir essa receita entre os que ganham abaixo 
do mínimo considerado indispensável (SINGER, 
2002). Ou seja, sempre haveria necessidade da 
presença do Estado, para que os empreendimentos 
solidários não retornem com o tempo, ao estado 
de puro capitalismo, em âmbito mais competitivo e 
excludente. Esta é uma questão que merece mais 
tempo e aprofundamento, mas não será explorada 
neste estudo.

3. METodoLoGIA

De acordo com VERGARA (2000), o estudo 
em questão consiste em uma pesquisa qualitativa. 
Quanto aos fins, essa pesquisa é descritiva, e quanto 
aos meios de investigação ela é uma pesquisa de 
campo e um estudo de caso.

O método do estudo de caso foi escolhido 
por permitir à investigação reter as características 
holísticas e significativas de eventos da vida real, o 
que é uma das finalidades do estudo de caso segundo 
YIN (1984).      

Foram preparados dois questionários, um 
aplicado a uma amostra não probabilística de 50 
pessoas selecionadas por tipicidade – cooperados 
sem cargo administrativo na cooperativa – e por 
acessibilidade – cooperados que estiveram na 
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cooperativa no período da coleta de dados, que foi 
de 15 de julho a 15 de agosto de 2004.O objetivo da 
entrevista era ter, a partirda amostra entrevistada, 
uma idéia acerca da consciência dos cooperados 
da CredMalhas a respeito das funções de uma 
cooperativa, das diferenças entre uma cooperativa de 
crédito e um banco comercial, e da importância de 
uma cooperativa para a região onde se encontra.  

 O fato de não terem sido identificados, e de 
terem sido entrevistados individualmente, confere 
maior veracidade às informações obtidas.

  O roteiro de entrevista aplicado no pessoal 
administrativo – amostra de oito pessoas selecionada 
por tipicidade – visa abordar vários pontos essenciais 
para esta pesquisa, assim como outras questões 
polêmicas que existem desde o nascimento do 
cooperativismo. As entrevistas foram realizadas no 
mesmo período acima.

 Questões como a que aborda o desempenho 
da cooperativa como entidade financeira, mostra 
como os administradores da CredMalhas estão 
inserindo e mantendo a cooperativa no mercado 
regido por normas capitalistas.

 As questões que abordam a função social da 
cooperativa têm a intenção de analisar a visão dos 
líderes sobre quão ligados estão os cooperados aos 
princípios do cooperativismo e suas posições frente 
à realidade em que se encontram.

Uma outra questão que se destaca por quase 
sempre causar polêmica no cooperativismo é a 
questão salarial. Remunerar ou não os cooperados 
escolhidos para administrar a cooperativa? Contratar 
ou não profissionais pagos para garantir o sucesso 
da instituição? Embora os resultados dessas últimas 
abordagens não sejam importantes para a finalidade 
do trabalho, deverão colocar os leitores a par da 
existência de tais obstáculos importantes na formação 
e no amadurecimento de uma cooperativa.  

O levantamento da bibliografia pertinente ao 
tema estudado foi realizado através de consultas ao 
acervo do Sistema de Bibliotecas da UFMG.  Foram 
também consultadas a base de dados EBSCO e 
publicações de órgãos de apoio à economia.  

4. ANáLISE doS RESULTAdoS

4.1. O cenário da criação

Monte Sião, com seus quase 20.000 habitantes, 
está localizada ao sul de Minas Gerais, próxima à 
divisa do Estado de São Paulo (região do Circuito 
das Malhas), privilegiada pelo clima e  pela natureza, 
com vocação turística, onde a maioria da população 
economicamente ativa se dedica à produção e 

comércio de malhas de tricô.
Em virtude da qualidade e quantidade de 

seus produtos e o grande número de turistas que a 
freqüentam lhe valeu o título de “Capital Nacional 
do Tricô”.

O projeto de criação da COOPERATIVA DE 
ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COMERCIANTES 
DE CONFECÇÕES DO VESTUÁRIO DE MONTE SIÃO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA, é uma iniciativa da 
ACIMS, Associação Comercial e Industrial de Monte 
Sião, comprometida com sua missão de proporcionar 
um crescimento sustentável da principal atividade 
econômica da região. 

Entre os principais motivos que levaram à 
constituição da Cooperativa destacam-se o desejo 
de que parte substancial de recursos/receitas 
geradas no sistema financeiro local, retida pelos 
bancos, fosse investida na própria região, de forma 
a fomentar eficientemente a principal atividade 
econômica - indústria e comércio de malhas de 
tricô - criando operações de captação e aplicação 
de recursos estruturados para o segmento, o que 
gera desenvolvimento local; gerar fundos, cujos 
recursos, também originários de parte das sobras, 
fossem destinados à implementação de ações junto 
à comunidade carente, com ênfase às áreas de 
educação e cultura, o que colocaria a responsabilidade 
social da cooperativa em destaque; e a prevenção 
da tendência de fusões do mercado onde grandes 
conglomerados financeiros, nacionais e estrangeiros, 
adquirem bancos de pequeno e médio porte no 
País, o que dificultaria o crescimento de micro e 
pequenas empresas, predominantes em Monte Sião, 
considerações que mostram a preocupação com os 
efeitos locais da globalização.

Estima-se que na região estão instaladas 3000 
(três mil) malharias, legal e informalmente,sendo que 
¼ delas já possuem máquinas retilíneas eletrônicas 
importadas do Japão, Itália e Alemanha. O valor 
médio dessas máquinas é de US$ 70 mil.

4.2. O crescimento da cooperativa do período de 
junho de 2000 a junho de 2004.

Os dados foram fornecidos pela gerência 
da CredMalhas. A disponibilidade dos dados, que 
permitiram estas análises, comprova o compromisso 
de transparência e a seriedade para com a sociedade, 
que são propostas do cooperativismo. 

Através dos dados, conclui-se que nesse 
período, a cooperativa cresceu mais de 1400% em 
termos de patrimônio líquido. A evolução do capital 
integralizado foi de 1200%.Com essa tendência de 
crescimento e com a contratação de profissionais 
capacitados, a CredMalhas que nasceu com 38 
membros, conquistou 643 cooperados até o dia 14 
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de fevereiro de 2005 (dados fornecidos pela gerência 
da CredMalahs).

Mas o dado que mais nos interessa nesta 
pesquisa é o concernente ao Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social (F.A.T.E.S), que 
representa uma taxa reservada especialmente para 
o investimento em projetos voltados tanto para os 
cooperados, quanto para a comunidade local. Essa 
taxa é uma porcentagem das sobras, e é definida 
por lei. Segundo os cooperados, o F.A.T.E.S pode 
viabilizar a disseminação dos princípios e da cultura 
cooperativista.

Quanto à comunidade local, a cooperativa 
já realizou várias doações, por exemplo: materiais 
específicos à APAE, à Polícia Civil e à Guarda-
Mirim, além de incentivar um grupo musical, na 
produção de seu primeiro CD. Com essa atitude, a 
cooperativa mostra à comunidade que sua presença 
gera desenvolvimento local, já que suas sobras 
são distribuídas parcialmente entre os próprios 
cooperados e investidas na sociedade, cumprindo 
com sua responsabilidade social e provando que a 
economia solidária é uma forma diferente e mais 
justa de relação de trabalho.

Essa atividade social da cooperativa mostrou-
se, a partir das entrevistas realizadas com um grupo 
de cooperados, algo muito importante para a cidade e 
também muito atrativo para os não cooperados. Com 
o tempo, eles passam a ver que as sobras geradas 
anualmente não são usadas em benefício de poucos 
ou levadas para fora da cidade, como ocorre no caso 
dos bancos comerciais de qualquer município. 

4.3. Resultados das entrevistas realizadas com os 
50 cooperados

Os resultados mostram que a maior parte dos 
cooperados possui conta em outros bancos, e em 
alguns casos em mais de um. Durante as entrevistas, 
alguns cooperados confessaram-se ainda inseguros 
para tratar de suas finanças na CredMalhas, embora 
a confiança nela estivesse crescendo muito, devido 
aos bons resultados até então demonstrados.     

Os bancos que mais se destacaram foram 
o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o 
Unibanco, por serem os bancos com agências instaladas 
em Monte Sião. O Banespa e o Bradesco aparecem 
na entrevista, certamente por terem agências 
instaladas em Águas de Lindóia, aproximadamente  
a sete quilômetros de distância.  A maioria dos 
cooperados aumenta suas cotas freqüentemente. 
Esse crescimento de investimento vem associado 
ao tempo em que o associado está na cooperativa, 
segundo os comentários livres realizados pelos 
entrevistados. Ou seja, quanto maior o tempo de 
associação, maior a segurança para aumentar seu 

crédito, embora haja exceções. 
Dos entrevistados, 100% consideram a 

cooperativa mais vantajosa que os bancos comerciais, 
como entidade financeira, o que mostra que ela 
satisfaz seus cooperados quanto a essa função, 
embora ainda falte muita coisa para aumentar ainda 
mais essas vantagens, como a função de cartão de 
crédito e o serviço 24 horas on-line, previstos para 
o primeiro semestre de 2005.

Quase a metade dos cooperados entrevistados 
(46%) não sabem se a cooperativa atua no social e/
ou cultural da cidade, e outros 4% afirmam que ela 
não atua. O resultado se mostra bastante negativo, 
pois demonstra que os cooperados não são tão 
envolvidos com a sua cooperativa, talvez por falta de 
interesse, por falta de divulgação, ou até mesmo por 
falta de engajamento com a questão cooperativista. 
De qualquer forma, o resultado é a alienação dos 
associados acerca do que acontece na CredMalhas. 

Apesar deste resultado, 98% dos entrevistados 
concordam e apóiam a ação no social e/ou cultural na 
cidade. Nota-se que eles se preocupam também com 
as pessoas e entidades externas à cooperativa. Muitos 
vêem nessa atitude um ótimo exemplo de incentivo 
a todas empresas, entidades e bancos comerciais 
da cidade a agirem da mesma maneira, cumprindo 
seu papel social. 

Dos entrevistados, 6% consideram a 
atuação no social algo bom para o crescimento da 
cooperativa,10% dos entrevistados lembram que 
todos os outros bancos da cidade deveriam ter a 
mesma responsabilidade social que a CredMalhas. 
Há uma crítica generalizada aos bancos comerciais 
por não aplicarem parte dos seus lucros no social 
da cidade.

4.4. Resultados das entrevistas realizadas com o 
pessoal administrativo

Quanto ao desempenho da cooperativa como 
instituição financeira, todos estão satisfeitos, pois 
ela pode praticar taxas mais justas e trabalhar com 
menos burocracia e mais rapidez, o que não se vê 
nos bancos comerciais. Quanto às suas possibilidades 
de ações sociais, alguns deles vêem essa função da 
cooperativa como uma obrigação, e afirmam que 
todo resultado da cooperativa, no final, visa uma 
ação social, enfatizando, inclusive, a existência do 
Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social. 
A maioria dos entrevistados  

comparou, mais uma vez, a cooperativa com 
os bancos comerciais da cidade, acusando-os de não 
converterem nenhuma porcentagem de seus lucros 
em prol da cidade. Um dos entrevistados acredita que 
essa atitude da CredMalhas deve servir de exemplo 
para os bancos comerciais e para as empresas de 
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Monte Sião.  
A partir das entrevistas, notou-se a importância 

que os cooperados dão à função financeira da 
cooperativa, mas por outro lado, certa alienação 
quanto ao seu desempenho social. Quanto à esta 
questão, a maioria dos entrevistados concorda que é 
uma conseqüência da falta de cultura cooperativista 
do povo brasileiro. Isso faz com que as pessoas 
diante de crises financeiras só pensem em si mesmas, 
segundo um dos questionados. Alguns acreditam 
também que isso faz parte do processo de maturação 
da cooperativa, e que há necessidade de maior 
divulgação do que ela oferece. Uma preocupação 
que surge, a partir desse quadro, à maioria dessas 
pessoas, é a de investir mais na conscientização dos 
cooperados e da sociedade sobre o cooperativismo, e 
na atração de pessoas com perfil cooperativista. 

Por fim, colocou-se a questão da deturpação 
das intenções de dirigentes de cooperativas, devido 
aos salários oferecidos. Esta mostrou-se uma questão 
polêmica entre o grupo, pois uns acreditam que pode, 
sim, haver pessoas “ambiciosas” na formação de um 
conselho, e que, por isso, não deveria haver salário. 
Por outro lado, vários acreditam que deve haver uma 
gratificação, um estímulo pelo trabalho realizado, e 
que essa necessidade faz parte da cultura ocidental. 
De qualquer maneira, eles dizem que o Banco Central 
exige que haja remuneração do pessoal, para que 
este seja bem qualificado e competente. Mesmo 
assim, eles afirmam que os honorários pagos na 
CredMalhas são os mínimos permitidos, o que foi 
discutido e decidido em assembléia de todos os 
sócios, protegendo a cooperativa deste risco.

5. CoNCLUSão

Várias pessoas denominaram a cooperativa 
como “banco da cidade” e se orgulham ao falar 
que fazem parte dele. Ao mesmo tempo em que 
criticaram os bancos comerciais presentes no 
município, mostrando sua insatisfação diante da falta 
de qualidade no atendimento e nos serviços. No total, 
onze pessoas (22%) condenaram a não participação 
ativa desses bancos no desenvolvimento econômico, 
social e cultural da cidade.

Notou-se por outro lado, a partir dos resultados 
obtidos e do contato direto com a 

cooperativa, seus funcionários e cooperados, 
a ênfase que essas pessoas dão à importância do 
quanto a cooperativa representa para a cidade e seu 
desenvolvimento, tanto econômico quanto social e 
cultural. Elas realmente acreditam que a cooperativa 
deva participar desse desenvolvimento. Isso parece 
um pouco paradoxal, já que os resultados indicam 
alienação dos cooperados quanto à ação social da 
CredMalhas.

As conclusões que se tiram comparando-
se os resultados de ambos os questionários é que 
as pessoas têm consciência da necessidade de 
intervenção do setor privado ou do terceiro setor, 
junto ao setor público na solução das questões sociais 
que atingem a sociedade brasileira. 

O que é preciso fazer então, não apenas 
no caso da CredMalhas,  é investir na divulgação 
dos princípios e ideais do cooperativismo, exibindo 
exemplos que deram certo e que mudaram a realidade 
de comunidades. Os líderes, que têm iniciativa ou que 
são escolhidos para tomar a frente de um projeto 
como o da CredMalhas, são as pessoas que devem 
trabalhar para difundir suas próprias crenças no ideal 
cooperativista.

Unindo-se a pré-disposição de lideranças 
à importância que a maioria das pessoas dá à 
necessidade de prestar ajuda, nasce a cooperação. 

Nem todos são líderes por natureza, mas 
todos podem aprender a dirigir um processo. Uma 
cooperativa começa com um grupo de pessoas que 
acredita num ideal, e com sua força de vontade 
em atrair e ensinar outras pessoas que possam ser 
beneficiadas pelo resultado da união.  

Nesse processo entram trabalhos como este 
e outros projetos desenvolvidos por universidades, 
para atingir exatamente as pessoas que dão os 
primeiros passos, para oferecer idéias e soluções, 
enfim, para iluminar pessoas pré-dispostas a mudar 
a realidade, seja de uma cidade inteira, de um bairro 
ou de uma favela. 

A CredMalhas é um exemplo de muita 
insistência de um pequeno grupo, que hoje é 
responsável por ela existir, por estar crescendo e 
tendo a oportunidade de cuidar da cidade e de seus 
cidadãos. Já são vários os projetos futuros voltados 
para a comunidade. Mas ela ainda está no início 
de seu processo de maturação, que promete muito 
sucesso e muitas realizações. Segundo o gerente, 
ela já é uma das mais bem vistas dentro da central 
de cooperativas, tendo sido visitada inclusive pelo 
SEBRAE. É em exemplos positivos como este que o 
Brasil e a sociedade brasileira precisam acreditar e 
investir.
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Artigo
economia

GÊNESE DO CAPITALISMO: 
Complementaridades das análises de 
Weber e Marx

Autor: João Prates Romero

Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir a complementaridade das análises de Weber e Marx quanto à 
gênese do capitalismo e seus desdobramentos iniciais, buscando ressaltar a importância de uma abordagem di-
versificada na interpretação das causalidades dos fenômenos econômicos e sociais. Para tanto, são apresentados 
os enfoques de Marx e Weber quanto ao tema, discutindo-se pontualmente as complementaridades, tangências 
e concordâncias (principalmente de Weber em relação a Marx) das teorias desses autores. A visão weberiana, 
focada nas relações culturais, religiosas e mesmo psicológicas, contribui esclarecendo como, aos poucos, se deu a 
formação da mentalidade capitalista, do “espírito do capitalismo”, através da assimilação e transformação de valores 
derivados da ascese protestante. Já o enfoque marxista traz à tona os fatores estruturais, relacionados à dinâmica 
do capital e às relações de poder e dominação política. A conclusão a que chegamos por meio dessa análise é que 
as teorias desses dois autores se mostram mais complementares do que se pode inicialmente interpretar.
Palavras chave: capitalismo, protestantismo, materialismo, racionalização, burocracia.

fenômenos econômicos e sociais. Concordando 
com tais proposições4, no decorrer do presente 
artigo procuramos atribuir importância relativa aos 
diferentes fatores que vieram a contribuir para o 
surgimento e consolidação do sistema capitalista.Com 
relação ao enfoque de Weber, a ascese protestante 
é central para o entendimento de como aos poucos 
foi-se criando, a partir da ética protestante (ideais 
de vida, valores e normas de conduta), a chamada 
“mentalidade capitalista”. Nesse sentido, no decorrer 
deste artigo procuraremos esclarecer como se deu 
essa gradual mudança, combinando tal análise com 
as contribuições de Marx. 

Este artigo está organizado em cinco seções 
além dessa introdução. Na primeira, é apresentada 
uma breve análise do enfoque de Marx quanto à 
gênese do capitalismo.  Na segunda seção, são 
introduzidos os fundamentos da visão weberiana 
para, na seção seguinte, iniciar-se a discussão 
acerca da ascese protestante e sua colaboração para 
a consolidação do sistema capitalista. Na quarta 
seção é discutida a questão do desenvolvimento do 
aparato burocrático no capitalismo, e na última são 
apresentadas as considerações finais do artigo.2. A 
Abordagem de Marx sobre a Gênese do Capitalismo

A proposta de Marx acerca da gênese do 
capitalismo se fundamenta no chamado materialismo 
histórico, segundo o qual as relações sociais (culturais, 

4   É importante esclarecer que neste artigo tomamos, como base 
predominante, a visão weberiana, complementando-a com pontuais 
referências à abordagem de Marx.

1. INTRodUção

Apesar de extremamente importante para 
o entendimento da economia atual, talvez por seu 
caráter mais sociológico do que econômico, a obra 
de Max Weber é pouco abordada na graduação em 
ciências econômicas. Mesmo a teoria marxista é 
muitas vezes apenas parcialmente discutida, dada a 
atual falta de prestígio das disciplinas relacionadas 
à economia política entre estudantes (e mesmo 
professores) de economia. É assumindo a grande 
relevância dessas obras clássicas que este artigo 
se apresenta, mais como um esforço de síntese 
e comparação, do que como propriamente uma 
contribuição às discussões teóricas que envolvem a 
obra desses pensadores.

Apesar do grande antagonismo existente entre 
as obras de Weber e Marx, percebem-se nelas diversos 
pontos de tangência e mesmo complementaridade1. 
Inserido nesse contexto, o presente artigo se propõe 
a discutir essa complementaridade das análises de 
Weber e Marx quanto à gênese do capitalismo e seus 
desdobramentos iniciais2 , buscando assim ressaltar 
a importância de uma abordagem diversificada3  
quanto à interpretação das causalidades dos 

1   Principalmente na obra de Weber.
2   Para tanto, relegamos a segundo plano as diferenças teóricas 
(ideológicas, no caso de Marx) e metodológicas dos autores, de modo 
a possibilitar a interação das contribuições de cada um para o entendi-
mento do sistema capitalista.
3   Sobre a proposta metodológica de Weber, ver Sociologia.
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religiosas, etc - superestrutura) são condicionadas 
pelo modo de produção (estrutura) dos bens materiais 
utilizados para a reprodução dos homens5 . Marx não 
nega a importância de aspectos superestruturais 
no curso das lutas históricas, mas apenas atribui 
maior peso aos fatores econômicos, estruturais 
(QUINTANERO, BARBOSA e OLIVEIRA, 2003, pág. 
39). Para ele, a mudança do modo de produção, 
com o aprofundamento da divisão do trabalho e da 
cooperação, a manufatura, maquinofatura, em diante, 
teria conduzido às mudanças políticas, religiosas 
e culturais que consolidaram a lógica do sistema 
capitalista. O capitalismo seria, portanto, o resultado 
de um processo histórico característico, inicialmente 
particular à Inglaterra.

Com a mudança do modo de produção, 
ascende uma nova classe dominante relacionada 
a essa nova estrutura. A partir desta, são criados 
ou impostos novos moldes para a sociedade. Na 
Inglaterra, a burguesia, ao tornar-se a classe 
dominante, impunha sobre a classe camponesa seu 
modo de organização através de uma legislação 
burguesa6, que, condizendo com os interesses da 
primeira, dava respaldo à criação da propriedade 
privada e à instituição do trabalho assalariado. 
Com a expropriação dos trabalhadores das terras 
comunais inglesas, afastou-se o trabalhador de 
seu meio de reprodução, obrigando-o a vender sua 
força de trabalho nas indústrias para sobreviver. O 
excesso de força de trabalho disponível possibilitou 
o crescimento da produção industrial, rebaixando 
os salários e elevando os lucros, iniciando assim o 
circular movimento de expansão e concentração do 
capital.

Weber parece concordar plenamente com tais 
afirmações, pois, ao discutir a questão da dominação, 
propõe que esta seria “um estado de coisas pelo 
qual a vontade manifesta (mandato) do dominador 
ou dos dominadores influi sobre os atos de outros 
(do dominado ou dominados), de tal modo que, 
em um grau socialmente relevante, estes atos têm 
lugar como se os dominados tivessem adotado por 
si mesmos e como máxima de ação o conteúdo do 
mandato (obediência)” (WEBER, 1994, p.699).  

Weber concorda com Marx também com 
relação à importância do desenvolvimento das 
ciências e das técnicas produtivas nelas baseadas, 
que recebem importantes impulsos dos interesses 
capitalistas. Segundo Marx, ao proceder de tal forma, 
abre-se para o capitalista a possibilidade de expandir 
sua margem de lucro (mais-valia extra) em função da 
inovação produtiva, que reduz seus custos.

O sistema capitalista, conforme explicado por 

5   Devemos destacar que essa leitura de Marx é amplamente contro-
versa. Adotamos aqui o enfoque que entende que Marx considerava a 
predominância da estrutura, mas não sua unilateralidade causal.
6   Ver capítulo XXIV do livro I de O Capital.

Marx (2003), é caracterizado pelo processo incessante 
de reprodução do capital, transformado de dinheiro 
em mercadoria para em seguida se tornar mais 
dinheiro (D-M-D’). O valor da força de trabalho, pago 
pelo capitalista, corresponde ao valor, em dinheiro, 
dos meios de subsistência que permitem a reprodução 
do trabalhador e sua família, ao nível historicamente 
determinado. No entanto, a força de trabalho, ao ser 
consumida produtivamente, incorpora mais trabalho à 
mercadoria, gerando assim mais valor. Dessa forma, 
o trabalhador produz mais valor do que vale sua força 
de trabalho (a chamada mais-valia), de modo que, ao 
final do processo, vendida a mercadoria, o capitalista 
obtém mais dinheiro do que gasto na produção. 
Esse dinheiro extra D’, seria, portanto, resultado da 
exploração do trabalhador pelo capitalista, possuidor 
dos meios de produção. Tal quadro, contudo, foi 
resultado de um processo histórico particular e de 
imperativos gerados na Inglaterra. Somente mais 
tarde, com a transmissão desses fatores a outros 
países, o capitalismo se expandiu alcançando escala 
global.

Para Marx, portanto, a mudança do modo de 
produção (feudal para capitalista), ao gerar uma 
nova classe dominante, incentivou a mudança da 
antiga mentalidade. Segundo ele, “o que mais prova 
a história das idéias do que a produção intelectual 
muda de caráter na proporção em que a produção 
material muda? As idéias dominantes de cada época 
sempre foram as idéias da classe dominante7 ” (MARX, 
1998, p.41). 

No entanto, para Weber, é importante 
reconhecer não só os fundamentos econômicos, mas 
também outros, como é o caso das religiões, de modo 
que o fio condutor de seus trabalhos é exatamente 
“tentar uma avaliação causal daqueles elementos 
da ética econômica das religiões ocidentais que 
as diferenciam das outras” (WEBER, 2004, p.12), 
buscando com isso inferir sobre sua importância na 
formação da mentalidade capitalista.

3. o fUNdAMENTo dA ABoRdAGEM 
WEBERIANA

Segundo Weber, para entender a formação 
do espírito do capitalismo, é fundamental procurar 
identificar “qual a combinação de fatores a que se 
pode atribuir o fato de na Civilização Ocidental, e 
somente na Civilização Ocidental, haver aparecido 
fenômenos culturais dotados (como queremos 
crer) de um desenvolvimento universal em seu 

7   Com relação à religião: “quando o mundo antigo dava seus últimos 
suspiros, as religiões antigas foram superadas pelo cristianismo. Quando 
as idéias cristãs sucumbiram, no século XVIII, às idéias racionalistas, a 
sociedade feudal lutou sua batalha de morte com a então revolucionária 
burguesia” (MARX, 1998, p.42).
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valor e significado” (WEBER, 2004, p.1). Com isso, 
o autor na verdade busca destacar os principais 
fatores que levaram à existência de características 
que são peculiares à Civilização Ocidental, como o 
tratamento racional, sistemático e especializado da 
ciência (juntamente com o reconhecimento de sua 
validade), o desenvolvimento das ciências naturais, 
do método experimental, da racionalização da 
química, da jurisprudência, da música, da arquitetura, 
das artes, e ainda a especialização dos funcionários 
e trabalhadores.

4. A ASCESE PRoTESTANTE

Para facilitar o entendimento das colocações 
posteriores, é conveniente destacarmos alguns 
importantes aspectos da visão de Weber sobre as 
religiões. Inicialmente devemos ressaltar algumas 
das diferenças entre o que o autor chamou de 
religiões místico-contemplatórias (ética exemplar), 
e religiões ascéticas (ética emissária). No primeiro 
caso, o fiel seria um exemplo de ética e de divindade 
(como no budismo), enfatizando a contemplação, e 
não a ação, de forma que o fiel seria tido como um 
“recipiente” da divindade. Já no ascetismo, a ética 
religiosa é mais presa à ação mundana, no sentido 
de ações cotidianas (trabalho, etc) e religiosas. 
Nesse aspecto, o ascetismo incorpora um sentido 
de modificação (ou rejeição) do mundo através 
da racionalização8  do mesmo, na medida em que 
as ações irracionais são tomadas como impuras, 
rejeitando assim a idéia do fim por ele mesmo, como 
a busca do lucro pelo lucro.

 A base do protestantismo ascético, segundo 
Weber, é a doutrina da predestinação (WEBER, 2004), 
segundo a qual Deus teria previamente disposto a 
vocação de cada um, tendo estes de trabalhar nesta 
profissão como modo de operar a glória de Deus. 
Aqueles que fossem ricos eram então os escolhidos 
de Deus, por Ele recompensados com a benção do 
seu trabalho. O trabalho duro e continuado, segundo 
Baxter92 , seria então um meio “preservativo específico 
contra todas aquelas tentações que o puritanismo 
junta no conceito de vida impura” (WEBER, 2004, 
p.144). O trabalho se torna assim o fim prescrito por 
Deus para a vida.

No entanto, Baxter ressalta que a riqueza 
representa um grave perigo, fonte de tentações, 
ambições e luxúrias, não tendo ela sentido algum 
“diante da significação suprema do reino de Deus” 
(WEBER, 2004, p.143). Qualquer descanso sobre a 
riqueza (ociosidade), portanto, seria condenável, 

8   Para maiores detalhes sobre a racionalização da vida cotidiana pelo 
protestantismo, ver A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.
9   Ícone pregador do protestantismo, citado por Weber em A Ética 
Protestante e o Espírito do Capitalismo.

uma vez que o modo de louvar a Deus seria o 
trabalho incessante10, sendo a preguiça o mais grave 
de todos os pecados. Por outro lado, seria também 
condenável o uso da riqueza para usufruto ou gozo 
próprio, já que, se provida por Deus, com sua graça 
e sua benção, ela somente deveria ser usada em Seu 
favor e para Seu louvor. Do mesmo modo que indica 
a vocação profissional de cada um, Deus indicaria 
também a oportunidade de lucro, de modo que 
esse indicado deve seguir tal chamado e aproveitar 
a oportunidade, acreditando que Deus tem lá suas 
intenções ao proceder dessa forma. A riqueza, ou o 
enriquecimento, como resultado do bom desempenho 
do dever profissional, passa então a ser um fato 
moralmente lícito e até mesmo louvável.

Em suma, segundo Weber, “a ascese 
protestante intramundana agiu dessa forma, com toda 
veemência, contra o gozo descontraído das posses, 
estrangulou o consumo, especialmente o consumo 
de luxo. Em comparação, teve o efeito [psicológico] 
de liberar o enriquecimento dos entraves da ética 
tradicionalista, rompeu as cadeias que cercavam a 
ambição do lucro, não só ao legalizá-lo, mas também 
ao encará-lo (no sentido descrito) como diretamente 
querido por Deus” (WEBER, 2004, p.155).

A pregação ascética da “vocação profissional”, 
ao restringir a área de trabalho, colaborava ainda 
para maior eficiência e especialização do trabalhador, 
renunciando assim ao tipo fáustico do homem 
universalista. Impulsionando os trabalhadores 
com a idéia do trabalho como dever e meio quase 
exclusivo de conseguir a graça de Deus, a ascese 
religiosa dava-lhes a confortante certeza de que 
a desigualdadedesse mundo era uma Providência 
Divina, legalizando assim a exploração e justificando 
o lucro (como vocação do burguês). 

Dessa forma, se produzia um contexto 
amplamente favorável ao capitalista (e à expansão 
capitalista), que seria a combinação de alta 
produtividade, baixos salários e elevada subordinação 
dos trabalhadores, conformados com sua situação. 
Para Marx, somente com a especialização o homem 
se tornou completamente vulnerável ao trabalho 
assalariado, perdendo com isso sua capacidade de 
reprodução se não por meio da venda de sua força 
de trabalho. Essa situação imposta pelo capitalismo 
colaboraria para a “alienação” do trabalhador, cada 
vez menos consciente e com conhecimento mais 
restrito.

O trabalho, portanto, seria a alavanca 
principal do que Weber chama de “espírito do 
capitalismo”. Se exercido sem descanso, continuada e 
sistematicamente, seria o meio ascético de obtenção 
da benção de Deus, que se manifestaria através da 

10   Weber destaca ainda a semelhança de tal conduta com a afirmação 
capitalista moderna “tempo é dinheiro”.
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riqueza. Combinando essa desobstrução da ambição 
do lucro com o estrangulamento do consumo, o 
resultado observado é obvio: acumulação de capital 
mediante a coerção ascética à poupança. Todavia, 
os obstáculos ao consumo acabavam por favorecer o 
emprego produtivo (investimento em capital), mais 
uma vez motivado pela dignificação do trabalho e do 
lucro pela glória de Deus11.

Ocorre, porém, que os ideais de vida puritanos 
fraquejaram diante das duríssimas e constantes 
tentações da riqueza. O impacto econômico provindo 
da ascese protestante só pôde ter seu pleno 
desenvolvimento e eficácia após superado o ápice 
do entusiasmo puramente religioso, na medida 
em que a raiz religiosa definhou e deu lugar à 
“intramundaneidade utilitária”, como afirma Weber. 
Essa conclusão é facilmente retirada do contexto 
apresentado, pois, uma vez promovida a acumulação 
primitiva de capital, e revertido esse capital em 
investimento, esse movimento (que é o cerne da 
dinâmica capitalista, como explicada por Marx) só 
poderia ser perpetuado com o rompimento da barreira 
religiosa ao consumo. Expandida a produção, essa 
só se realizaria no mercado mediante uma análoga 
expansão no consumo. Percebe-se então que, nessa 
fase posterior, o protestantismo ascético passou a ser 
um obstáculo ao pleno desenvolvimento do sistema 
capitalista, de modo que só com a quebra da conduta 
de negação do consumo foi possível que a produção 
em expansão fosse realizada no mercado, propiciando 
a perpetuação do incessante movimento do capital.

Weber afirma que, com todas essas mudanças 
impulsionadas pela ascese protestante, “os bens 
exteriores deste mundo ganharam poder crescente 
e por fim irresistível sobre os seres humanos como 
nunca antes na história” (WEBER, 2004, p.165). É 
essa exatamente a situação do mundo atual, onde 
somos todos, mesmo que em graus diferentes, 
afetados e impelidos por impulsos materialistas, 
voltados para aquisição de bens, de forma que a 
grande maioria (principalmente em países como os 
Estados Unidos) acredita realmente que o objetivo 
último de nossas vidas é a aquisição de uma boa 
porção de bens materiais, tanto por pensar ser essa 
a fonte de uma vida melhor, como por busca de 
status.

Nesse sentido, percebemos como foi importante 
para a consolidação do capitalismo a presença do que 
Marx chamou de “fetichismo da mercadoria”. Segundo 
o autor, com a expansão da manufatura e o posterior 
desenvolvimento da maquinofatura (ocasionado 
pela revolução industrial), proporcionou-se elevada 
expansão do consumo, principalmente devido ao 

11   Para Weber a mais importante contribuição da ascese protestante 
para o desenvolvimento do espírito do capitalismo foi o desenvolvimento 
da racionalidade. Foi esse comportamento economicamente racional do 
burguês que proporcionou a base para o homo economicus moderno.

rebaixamento dos preços, possibilitado pelo aumento 
da produtividade. Com isso, o consumo passou a ter 
um papel cada vez mais marcante na vida das pessoas 
e na reprodução do modelo capitalista. As relações 
sociais estabelecidas nas trocas de mercado são 
obscurecidas, como se as mercadorias se trocassem 
entre si em relações fixas. As mercadorias, envoltas 
pelo véu de sua apresentação material e seu preço 
de mercado, não são mais vistas como o resultado 
de um processo social, trabalho cristalizado nos 
objetos. Esse processo, com o aprofundamento do 
fetichismo da mercadoria, fez com que se expandisse 
o consumismo e a futilidade da sociedade capitalista 
atual, confundindo valor-de-uso e valor-de-troca, e 
acabando por gerar a atual ilusória igualdade entre 
preço e valor.

5. A foRMAção do APARATo 
BURoCRáTICo

Para Weber, a racionalização da vida proposta 
pela ascese protestante teria influenciado a cultura 
ocidental em diferentes campos, não só com 
relação às ações econômicas como também em 
outros aspectos (direito moderno, entre tantos 
outros), mas principalmente no que diz respeito 
ao desenvolvimento do aparato burocrático. Para 
ele, o desenvolvimento da burocracia inicia-se com 
a consolidação da ocupação do funcionário como 
profissão, tornando o ingresso no cargo burocrático 
um emprego de natureza específica de desempenho 
de atividades impessoais12 e funcionais.

Dessa forma, Weber postula que “(...) o 
ótimo relativo para o êxito e manutenção de uma 
mecanização rigorosa do aparato burocrático é 
proporcionado por um salário monetário certo, 
conjugado à oportunidade de uma carreira que não 
dependa de simples acaso e arbítrio. A disciplina 
e controle rigorosos, que ao mesmo tempo levam 
em conta o senso de honra do funcionário e o 
desenvolvimento de sentimentos de prestigio 
estamental, bem como a possibilidade de críticas 
públicas, funcionam no sentido da mecanização 
rígida. Com isso, o aparato burocrático funciona com 
mais firmeza do que qualquer escravidão legal dos 
funcionários” (WEBER, 2002, p.242). 

Weber propõe ainda que, com essa base 
burocrática, forma-se um sistema impessoal 
de “razões racionalmente debatíveis”, sujeito a 
normas e à ponderação de fins e meios, o que 
condiz perfeitamente com a racionalização da vida 
proporcionada pela ascese protestante.   

Esse quadro, portanto, contribui para maior 

12   A impessoalidade representa a base da organização burocrática, 
vinculada às idéias de “igualdade perante a lei”, rejeição ao tratamento 
dos casos individuais, e não privilégio de ninguém.
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especialização e produtividade do trabalhador, ao 
mesmo tempo em que aumenta a subordinação do 
funcionário e desenvolve novas formas de controle. 
À organização burocrática, Weber atribui uma 
“superioridade puramente técnica sobre qualquer 
outra forma de organização” (WEBER, 2002, 
p.249), tendo maior “precisão, velocidade, clareza, 
conhecimento dos arquivos, continuidade, discrição, 
unidade, subordinação rigorosa, redução do atrito 
e dos custos de material e pessoal” (WEBER, 2002, 
p.249)13. Não podemos, então, deixar de relacionar 
esse processo à linha de produção capitalista, 
principalmente no inicio da maquinofatura, de modo 
que, para o pensamento marxista, a burocracia 
seria apenas um aprofundamento da divisão social 
do trabalho, um aperfeiçoamento capitalista da 
administração.

É plausível, todavia, assumir que, nesse ponto 
do desenvolvimento do capitalismo, as duas propostas 
dos autores já se encontravam demasiadamente 
conjugadas para podermos determinar exatamente 
qual foi a motivação principal que proporcionou o 
desenvolvimento do aparato burocrático. O mais 
importante é compreender como, aos poucos, estas 
duas motivações se correlacionaram, acabando 
por se fundirem, dando origem ao que é hoje a 
mentalidade capitalista, simultaneamente racional 
e materialista.

6. CoNCLUSão

Dada a imensa profundidade e riqueza das 
obras de Weber e Marx, as comparações aqui referidas 
foram apenas superficiais, objetivando somente 
demonstrar a grande fertilidade da conjugação das 
diferentes abordagens desses pensadores. 

Percebe-se ao longo do artigo que, a par das 
diferenças já referidas, as teorias de Weber e Marx 
(relacionadas à origem e funcionamento do capitalis-
mo), possuem certa tangência e complementaridade. 
A visão weberiana, focada nas relações culturais, reli-
giosas e mesmo psicológicas, contribui esclarecendo 
como, aos poucos, se deu a formação da mentalidade 
capitalista, do “espírito do capitalismo”. Já o enfoque 
marxista traz à tona os fatores estruturais, relacio-
nados à dinâmica do capital, às relações de poder 
e dominação política, que geraram a base material 
que possibilitou a esse tipo de pensamento capitalis-
ta – particular de certo país e religião – sobrepujar 
outras mentalidades, consolidando-se como sistema 
dominante. 

Weber, complementando o quadro descrito 
por Marx sobre a gênese do capitalismo, propõe que 

13   Weber destaca ainda a crescente necessidade de meios mais efi-
cientes de administração num contexto de expansão da escala Estatal, 
iniciada com o Império Romano (WEBER, 2002).

a ascese protestante, ao motivar a predominância 
do modo racional de pensar e agir, teria originado o 
“espírito do capitalismo”, proporcionando, assim, as 
mudanças no modo de produção feudal que levaram 
ao surgimento do modo de produção capitalista. 
Segundo constatamos, portanto, mudanças na 
superestrutura (como a reforma religiosa protestante, 
descrita por Weber) podem sim provocar mudanças 
na estrutura14. Por outro lado, após esta mudança 
na estrutura, novas mudanças na superestrutura 
são provocadas (conforme proposto por Marx)15. 
Abandonada a ética protestante, consolida-se 
o sistema capitalista, passando o mundo a ser 
essencialmente não ético,predominando o “utilitarismo 
intramundano”, conforme salientado por Weber. 
Sendo assim, percebemos que as teorias dos dois 
autores se mostram mais complementares do que 
se pode inicialmente interpretar.

A discussão aqui apresentada demonstra 
ainda que as mudanças nas relações sociais e 
econômicas não provêm única e exclusivamente de 
fatores econômicos. É verdade que com o avanço do 
capitalismo esses fatores têm tomado maior peso, 
se tornando cada vez mais predominantes. Mesmo 
assim devemos, enquanto economistas, tentar 
entender quais outras motivações estão por traz das 
ações (e decisões) dos indivíduos. Compreender mais 
profundamente as causalidades não só nos permite 
entender melhor o contexto econômico-social, como 
nos ajuda a perceber novas perspectivas, conduzindo-
nos assim a novos approaches teóricos16 e novas 
propostas de atuação.

14   Concordando com Weber, discordamos do determinismo unilateral 
da superestrutura pela estrutura, atribuído a Marx por alguns autores, 
mas assumimos sim a dualidade dessa relação.
15   MARX (1998) argumenta que o sentimento religioso é violado pela 
ação do capitalismo.
16   Exemplo de um novo foco de estudos que atualmente emerge da 
percepção de fatores não puramente econômicos é a economia popular 
e solidária. Segundo Coraggio, a motivação dos agentes inseridos nesse 
contexto é a “reprodução ampliada”, não necessariamente ligada ao 
ganho monetário, mas sim de bem-estar.
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Artigo
contábeis

1. INTRodUção

A questão do meio ambiente vem sendo cada 
vez mais discutida nos últimos anos. Mudanças de 
consciência e comportamento vem tornando-se 
necessárias, no sentido de preservá-lo, ou seja, para 
encontrar maneiras que possibilitem o crescimento 
econômico sem prejudicar gerações futuras.

O presente trabalho pretende servir como 
introdução ao tema, retratando o “estado da arte” 
da Contabilidade Ambiental, e tem como objetivo 
o de contribuir didaticamente para a difusão do 
conhecimento dessa área da Contabilidade. Dessa 
maneira, procurou-se reunir as principais questões 
relacionadas ao tema, a fim de abordar como a 
Contabilidade pode inserir-se nesse contexto, 
ajudando, juntamente com outras ciências, na 
preservação do meio ambiente. 

Esta pesquisa é do tipo exploratória e a 
razão para sua realização foi puramente de ordem 
intelectual, adquirindo conhecimento sobre um 
tema relativamente pouco estudado no Brasil, 
sem preocupar-se com sua aplicação prática. O 
procedimento adotado na execução foi pesquisar em 
livros, revistas e leis, sendo assim, uma pesquisa 
bibliográfica. 

O trabalho está organizado em oito capítulos, 
além da bibliografia. O segundo capítulo fornece 
uma visão geral da questão ambiental. O terceiro 
trata das leis brasileiras de proteção ao meio 
ambiente. O quarto, da importância e dificuldades 

da contabilização dos recursos ambientais. O capítulo 
cinco é sobre a classificação das contas ambientais. 
O sexto capítulo trata das partes interessadas na 
informação gerada pela Contabilidade Ambiental. O 
sétimo discorre sobre a prática da auditoria ambiental 
e o oitavo é a conclusão do trabalho.

2. VISão AMBIENTAL

O modo como o homem enxerga o meio 
ambiente se modifica ao longo dos anos e isso fez 
com que, atualmente, ele esteja consciente da 
necessidade de uma cooperação para preservá-lo e de 
uma busca por um desenvolvimento sustentável. 

“O meio ambiente é um recurso significante 
para muitas empresas, e ele tem de ser administrado 
eficientemente para o benefício de ambos, empresa 
e sociedade.” (ONU, 1999, p. 10)

2.1. Visão econômica antiga

Há algumas décadas, para todos os países, 
crescimento econômico era sinônimo de exploração 
dos recursos ambientais. Dessa forma, eles não 
se preocupavam se a degradação do ambiente 
podia ou não ser irreversível. Esse fato pode ser 
ilustrado por Motta (1995, p. 5) que diz que existiu 
o pensamento de que as nações desenvolvidas 
alcançaram níveis satisfatórios de crescimento à 
custa das perdas ambientais, sendo que as que estão 

CONTABILIDADE AMBIENTAL: 
Um estudo exploratório para difusão do 
conhecimento 

Autores: João Henrique Ferreira Antunes Campos e José Carlos da Costa

Resumo: A questão do meio ambiente vem sendo cada vez mais discutida nos últimos anos e muito se tem 
discutido sobre um desenvolvimento que permita um crescimento econômico sem prejudicar gerações futuras. 
Seguindo esse contexto, este trabalho apresenta como a Contabilidade pode contribuir,  juntamente com as ou-
tras ciências, na preservação do meio ambiente, com o objetivo de difundir este conhecimento à todas as áreas. 
Aborda-se ainda a importância e as dificuldades da contabilização dos recursos ambientais, as classificações das 
contas ambientais, as maneiras de se evidenciar a informação relacionada ao meio ambiente e os diferentes usu-
ários da informação gerada pela Contabilidade Ambiental.

 1 Este trabalho foi  orientado pelo Prof. José Wagner Morais de Paiva – UFMG Mestre em Ciências Contábeis – UERJ.
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em desenvolvimento terão de passar pelo mesmo 
processo de esgotação de recursos ambientais.

Segundo Coelho (1992, p. 274) e Moreira(1998, 
p. 226), foi a partir da Revolução Industrial que se 
intensificou tal exploração dos recursos naturais por 
meio de instrumentos cada vez mais sofisticados, 
primeiramente com o carvão e o minério de ferro, 
passando em seguida à substituição daquele pelo 
petróleo, como principal fonte de energia.

Assim, os países mais desenvolvidos – 
Inglaterra, Estados Unidos, França, Japão, etc. –, 
responsáveis por esse processo, não se preocupavam 
com a deteriorização e degradação do meio ambiente. 
Se algum recurso se esgotasse em determinado 
local, seria buscado e encontrado em outro, mesmo 
que fora de suas fronteiras nacionais, nos países em 
desenvolvimento atrasado.

Como não havia qualquer fiscalização na 
exploração dos recursos, as principais fábricas se 
instalaram próximas de jazidas de carvão e minério 
de ferro, dando início à extração em larga escala. 
“Nesse processo, o ambiente foi submetido a uma 
contínua devastação, pondo em risco o equilíbrio do 
planeta e afetando a vida de toda a humanidade” 
(Moreira, 1998, p. 226). A idéia central era crescer 
a qualquer custo. E esse pensamento perdurou por 
quase dois séculos.

2.2. Visão econômica atual

Somente nas últimas décadas do século XX, 
por causa do agravamento dos problemas ambientais, 
é que a sociedade se mobilizou para discutir a questão 
e tentar diminuir a exploração indiscriminada e seus 
riscos pra o meio ambiente. De acordo com Coelho 
(1992, p. 273), até então, a preocupação se limitava 
a questões sanitárias decorrentes da poluição do ar e 
das águas, como a mortandade de peixes.

O início da conscientização teve como marco a 
Reunião de Estocolmo, realizada pela ONU em 1972, 
que discutiu questões como a utilização da energia 
nuclear, os grandes desmatamentos e queima de 
combustíveis. No entanto, nem todos já estavam 
realmente conscientizados a respeito do problema 
na reunião: “um país que não alcançou o nível 
satisfatório mínimo de promover o essencial, não 
está em condições de desviar recursos consideráveis 
para a proteção do meio ambiente”. (General José 
Costa Cavalcanti, chefe da delegação brasileira, apud 
Ribeiro, 1992, p.20)

Mas foi a partir dessa década que se 
multiplicaram os grupos ecológicos e a pressão 
social resultou na aprovação de leis de proteção 
ambiental.

2.3. Desenvolvimento econômico sustentável

“Urge conciliar os sistemas econômico e 
ecológico, principalmente porque são dois 
sistemas que necessariamente se interagem. 
Assim, não se pode fazer uma escolha 
entre desenvolvimento econômico ou meio 
ambiente saudável. A convivência harmoniosa 
entre ambos é de fundamental importância, 
visto que são vitais para a sobrevivência da 
humanidade; não são mutuamente exclusivos, 
mas partes que se completam entre si.” 
(Ribeiro, 1992, p. 19)

Em contraposição à idéia de que o aumento 
da poluição e esgotamento dos recursos naturais 
são conseqüências imprescindíveis ao crescimento, 
são realizados vários estudos relativos a formas 
alternativas de crescimento econômico menos 
prejudiciais ao meio ambiente. Surge a expressão 
desenvolvimento sustentável, que de acordo com a 
FBDS (Fundação Brasileira para o Desenvolvimento 
Sustentável) foi criado em 1987 e definido no 
Relatório Nosso Futuro Comum da Brundtland 
Commision (Comissão Mundial para Meio Ambiente 
e Desenvolvimento) como “desenvolvimento 
que satisfaz as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das futuras gerações de 
satisfazer as suas próprias necessidades”.

3. LEIS AMBIENTAIS

O Direito está presente em todos os campos 
da sociedade, sempre agindo e interferindo na 
organização social, procurando manter a disciplina 
das condições de coexistência e de aperfeiçoamento 
tanto do homem como dos grupos sociais. Na área 
ambiental, ele já atua há algum tempo procurando 
atuar, no sentido de preservar a natureza e evitar os 
danos que possam surgir com a degradação excessiva 
do meio ambiente.

Dessa forma, o Direito fiscaliza todas as 
alterações sofridas nos diversos setores da sociedade: 
econômico, tecnológico, industrial, científico e 
populacional; procurando discipliná-los, como forma 
de evitar as agressões ou, ao menos, amenizá-las.

A Lei nº 6.938/81 teve como finalidade 
coordenar e estabelecer as diretrizes básicas para o 
que se chamou de Política Nacional do Meio Ambiente, 
na qual se buscou preservar e melhorar a recuperação 
do meio ambiente, como forma de aumentar as 
condições do desenvolvimento sócio-econômico.

Segundo Ribeiro (1992, p. 17), o governo 
através dessa Lei criou meios de controle da 
poluição; para isso, começou a obrigar as empresas 
a apresentarem relatórios das atividades ambientais, 
a realizar visitas surpresas, a efetuar testes no local 
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da produção, a tomar providências caso ocorra algum 
problema ou desastre, e a exigir licenciamento para 
operar.

 A Constituição Federal (da República 
Federativa do Brasil), promulgada em 1988, procurou 
contribuir para o meio ambiente através do artigo 
225, que determina o direito a todos os brasileiros 
de viverem em um meio ambiente saudável, cabendo 
ao governo e a sociedade preservá-lo. O artigo 225 
estabelece que:

“Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações.”

A legislação federal, através do Decreto nº 
95.733/88, que dispõe sobre a inclusão no orçamento 
dos projetos e obras federais, de recursos destinados 
a prevenir ou corrigir os prejuízos  de natureza 
ambiental, cultural e social passou a adotar uma 
postura avançada e coerente em termos contábeis 
e financeiros, estabelecendo que os orçamentos dos 
custos das obras contratadas, total ou parcialmente 
com recursos federais, devem incluir os gastos 
necessários para a prevenção e correção dos prejuízos 
da poluição ambiental. O artigo 1º do Decreto nº 
95.733/88 estabelece que:

“Art. 1º  No planejamento de projetos e obras, 
de médio e grande porte, executados total ou 
parcialmente com recursos federais, serão 
considerados os efeitos de caráter ambiental, 
cultural e social, que esses empreendimentos 
possam causar ao meio considerado.

Parágrafo único. Identificados efeitos negativos 
de natureza ambiental, cultural e social, os 
órgãos e entidades federais incluirão, no 
orçamento de cada projeto ou obra, dotações 
correspondentes, no mínimo, a 1% (um por 
cento) do mesmo orçamento destinadas à 
prevenção ou à correção desses efeitos.”

4. CoNTABILIZAção doS RECURSoS 
AMBIENTAIS

Após as grandes mudanças, a partir da 
década de 70, em relação à maneira de abordar o 
meio ambiente, a discussão chegou à contabilidade: 
como ela poderia ajudar na preservação do meio 
ambiente e, ao mesmo tempo, fornecer informações 
que facilitassem a tomada de decisões pelos gestores 
frente às novas questões ambientais.  

Segundo Ribeiro (1992, p. IV e V):

“A Contabilidade irá desempenhar sua função 
junto às demais ciências, na proteção e 
preservação do meio ambiente. Sociedade, 

ambientalistas e ecologistas poderão ter 
informes objetivos e precisos quanto à ação de 
setores específicos, que auxiliarão na agilidade 
e eficácia do trabalho de sua preservação e 
correção.”

Dessa forma, um grande número de estudos 
começaram a ser feitos, sobretudo na década 90, para 
inserir a questão ambiental na ciência da contabilidade. 
Surgiram questões como a inserção de contas 
ambientais no patrimônio das empresas, o cálculo 
de custos ambientais, novas classificações de contas 
patrimoniais e maneiras de evidenciar a informação 
ambiental nas demonstrações contábeis.

4.1. Mensurabilidade da renda sustentável

A contabilidade trata do patrimônio que é 
composto de elementos mesuráveis ou estimados. 
Segundo Motta (1995, p. 6), o uso do meio ambiente 
não é, atualmente, valorado via mercado, criando 
assim um problema: os valores da utilização, 
exaustão ou degradação dos recursos naturais não 
se revelam nos custos de produção ou consumo; não 
sendo valorados ou estimados, eles não integram 
as Contas Nacionais. Dessa maneira, as medidas de 
renda não refletem os custos ambientais associados 
a produção e consumo.

Motta (1995, p. 7) afirma que, para solucionar 
o problema, é necessário definir uma medida de renda 
sustentável a qual incorpore, ao consumo do capital 
natural, o custo de seu uso devido ao esgotamento 
de um recurso finito e as externalidades negativas 
geradas pela degradação ambiental.

De acordo com essa problemática, segundo 
Motta (1995, p. 7), “a questão da mensurabilidade 
da renda sustentável se constitui na etapa mais 
controvertida da Contabilidade Ambiental”, embora 
haja ainda outros desafios, como a classificação das 
contas ambientais.

Segundo Motta (1995, p.6), o emprego dos 
recursos ambientais causam a seguinte distorção:

“A utilização dos recursos ambientais como 
insumos (inputs) pelo setor produtivo 
corresponde a serviços ambientais que o 
meio ambiente presta. No caso de não ocorrer 
o pagamento respectivo, transformam-se em 
subsídios que deveriam ter seu valor imputado 
(acrescido) aos custos de produção.”

O efeito causado por essa distorção é, segundo 
Ribeiro (1992, p.21), o crescimento ilusório do 
Produto Interno Bruto (PIB), “emboraas empresas 
aumentem seus lucros individualmente, a riqueza 
do país não está crescendo de fato”. Dessa forma, 
o esgotamento dos recursos naturais “deteriora a 
capacidade econômica do país, deixando-o mais 
pobre, ao contrário do que demonstram os resultados 
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dos atuais cálculos do PIB” (Ribeiro, 1992, p. 21). 
No atual cálculo, “quanto mais utilizados os recursos 
naturais maior será o crescimento do produto (PIB)”. 
(Motta, 1995, p. 15)

Sendo assim, o procedimento atualmente 
utilizado só não prejudica a economia quando o 
recurso utilizado não é inesgotável. Segundo Motta 
(1995, p. 16) “esse tipo de procedimento se fragiliza 
quando a sustentabilidade das atividades econômicas 
baseadas na exploração de recursos naturais é 
colocada em questão”.

4.2. Obstáculos à contabilização

Segundo Ribeiro (1992, p.51), os obstáculos 
mais freqüentes à adoção de uma evidenciação clara 
e completa dos investimentos na proteção do meio 
ambiente são:

“indedutibilidade, no cálculo do imposto de renda a. 

das provisões para gastos futuros, de forma geral, 

inclusive os relativos à proteção do meio ambiente;

pressão por parte dos beneficiados pelo lucro b. 

auferido; 

preocupações com litígios.” c. 
Ribeiro (1992, p. 52) afirma, ainda, que 

uma outra dificuldade é a segregação dos gastos 
relacionados à proteção ambiental das despesas 
operacionais, devido ao fato de que medidas 
antipoluição são necessárias a alguns processos 
produtivos. 

4.3. Trabalho do CICA

Face aos obstáculos encontrados pela 
Contabilidade, o Canadian Institute of Chatered 
Accountants (CICA) apud Ferreira (2002, p. 187) 
estudou, em 1993, “de que maneira os efeitos do 
meio ambiente poderiam ser considerados e relatados 
nos relatórios financeiros das entidades”. De acordo 
com ele, somente os danos ambientais que causarem 
mudanças econômicas nos recursos financeiros de 
uma entidade podem ser objeto de mensuração e 
registro. Dessa forma, “havendo dano [ambiental], 
mas a lei assim o permitir, não será considerado 
evento econômico”. (CICA apud Ferreira, 2002, 
188)

O CICA apud Ferreira (2002, p. 188) recomenda 
que:

“as ações para prevenir, diminuir, remediar, 
conservar os recursos renováveis ou não-
renováveis são considerados como medidas 
ambientais e seriam objeto de estudo para o 
desenvolvimento de informações financeiras 
relativas ao meio ambiente.”

Diante dessa posição, o CICA apud Ferreira 

(2002, p. 188) afirma que a dificuldade está em 
classificar o que é relativo ao meio ambiente e o 
que não é, quando, em uma entidade, os custos 
ocorrerem tanto em função do meio ambiente quanto 
por outros fatores.

5. EVIdENCIAção E CLASSIfICAção 
dAS CoNTAS AMBIENTAIS

As informações contábeis relativas ao meio 
ambiente são escassas. Elas poderiam estar 
presentes no Balanço Patrimonial, no Relatório 
da Administração, no Balanço Social e em outras 
demonstrações das empresas, as quais realizassem 
ações ligadas ao meio ambiente, sejam elas de 
recuperação, preservação ou prevenção.

Segundo  R i be i r o  (1992 ,  p .71 ) ,  a s 
demonstrações contábeis possuem, quando muito, 
notas no Relatório Anual da administração quanto 
aos investimento realizados no meio ambiente, em 
atendimento a uma recomendação da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM). Ribeiro ressalta ainda que 
por ser apenas uma recomendação da CVM – e não 
uma norma –, seu atendimento ocorre de acordo 
com a conveniência das empresas, e assim sendo, 
poucas empresas têm seguido essa orientação. 
Além disso, essas notas apresentam apenas dados 
qualitativos e têm caráter descritivo, não informando 
se os montantes são despesas ou investimentos 
ambientais.

A Lei 6.404, que dispõe sobre as sociedades 
por ações, não estabelece nenhuma forma de 
evidenciação das informações relativas ao meio 
ambiente e nem maneiras adequadas para tratá-
las. 

No entanto, tais informações poderiam ser 
evidenciadas nas notas explicativas, conforme o § 
5º do inciso IV do artigo 176:

“As notas deverão indicar: (...)

d) os ônus reais constituídos sobre elementos 
do ativo, as garantias prestadas a terceiros 
e outras responsabilidades eventuais ou 
contingentes;”

Dessa maneira, as empresas poderiam 
evidenciar nas notas explicativas suas responsabilidades 
perante o meio ambiente, permitindo uma maior 
transparência de suas demonstrações.

Outra recomendação, segundo Ribeiro (1992, 
p. 90), seria o uso de contas específicas na 
Contabilidade, contas estas ligadas a preservação, 
proteção e recuperação ambiental, a fim de permitir 
uma melhor avaliação por parte dos usuários. 

Nos Balanços Sociais, onde são apresentados 
os resultados do desempenho social da empresa 
e avaliadas as relações ocorridas entre estes 
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resultados e a sociedade, pode-se evidenciar além 
de informações como níveis de emprego, condições 
de higiene, distribuição de riqueza e segurança 
no trabalho, as informações referentes a gastos e 
despesas com o meio ambiente. 

No Relatório da Administração, a empresa 
deve informar quais são suas diretrizes ambientais 
incluídas entre as políticas da entidade e recomenda-
se ser incluídas as seguintes informações: as classes 
de questões ambientais que se aplicam à empresa e 
ao seu ramo de atividades; as medidas e programas 
formalmente estabelecidos pela empresa com relação 
às iniciativas de proteção do meio ambiente; as 
melhorias introduzidas em grau de importância, 
desde que se adotaram as medidas nos últimos anos; 
as metas em matérias de emissão de poluentes em 
que a empresa se tem fixado e o resultado alcançado; 
o resultado da empresa nas medidas de proteção 
do meio ambiente por imposição legal; os efeitos 
financeiros e operacionais das medidas de proteção ao 
meio ambiente sobre os gastos de capital no exercício 
e a provisão em exercícios futuros.

Por fim, poderia-se esperar, com o avanço 
da conscientização, a apresentação de Balanços 
Ambientais específicos pelas empresas, a fim de 
disponibilizar informação completa aos usuários sobre 
as ações da empresa no meio ambiente, através de 
dados qualitativos e quantitativos.

A fim de compreender como se evidenciar 
melhor as contas ambientais, torna-se necessário 
uma definição de despesas ambientais, ativos 
ambientais e passivos ambientais.

5.1. Ativos ambientais

 Segundo Iudícibus (apud Ribeiro 1992, 
p.87), ativos são: 

“Recursos econômicos alocados às finalidades 
do negócio dentro de um período específico 
de tempo (...) agregados de potenciais de 
serviços disponíveis ou benéficos para as 
operações da entidade.”

Sendo assim, ativos ambientais seriam os 
bens, de qualquer entidade, os quais estivessem em 
conformidade com as características acima citadas e 
com a finalidade de preservar, proteger ou recuperar 
o meio ambiente.

Para uma melhor informação ao usuário, 
eles devem ser evidenciados em contas específicas 
nas demonstrações contábeis. De acordo com 
Ribeiro (1992, p. 90), poderia-se criar contas como 
Almoxarifado de Insumos Ambientais, Imobilizado 
Técnico Ambiental e Diferido Ambiental.

5.2. Passivos ambientais

 Segundo Martins (apud Ribeiro, 1992, p. 99), 
“passivo é o Resultado Econômico a ser sacrificado no 
futuro em função de dívida e/ou obrigação contraídas 
perante terceiros”.

 Assim, em conformidade com a definição 
acima citada, Ribeiro (1992, p. 113) conceitua o 
passivo ambiental da seguinte forma:

“Passivo Ambiental quer se referir aos benefícios 
econômicos (ou resultados econômicos), que 
serão sacrificados em função da preservação, 
recuperação e proteção do meio ambiente, 
de modo a permitir a compatibilidade entre 
este e o desenvolvimento econômico ou em 
decorrência de uma conduta inadequada em 
relação às questões ambientais.”

Dessa forma, pode-se afirmar que passivos 
ambientais são obrigações que exigem a entrega 
de ativos ou prestações de serviços futuros, em 
decorrência de transações anteriores ou atuais, 
ou seja, ele é definido como sendo uma obrigação 
presente da empresa que surgiu de eventos 
passados.

Ribeiro (1992, p. 114) cita possíveis origens 
de passivos ambientais como as despesas do 
exercício atual, os resultados de exercícios anteriores, 
ativos permanentes de natureza ambiental e riscos 
ambientais potenciais.

Assim, se o passivo ambiental tiver como 
origem despesas do exercício atual, necessárias à 
recuperação de determinada degradação, ele deve 
ser contabilizado em contrapartida a uma conta do 
resultado operacional. Se ele tiver como origem 
os resultados de exercícios anteriores, deve-se 
contabilizá-lo também no exercício em curso, uma vez 
que não é permitido modificar resultados de exercícios 
anteriores para ajustes –salvo em caso de mudança 
de critério contábil ou erro imputável. Assim, para 
ambos os casos deveriam ser criadas provisões sobre 
gastos estimados a serem realizados. 

5.3. Despesas ambientais

Segundo Iudícibus (1997, p. 149), a 
despesa“representa a utilização ou o consumo de 
bens e serviços no processo de produzir receitas. (...) 
pode referir-se a gastos efetuados no passado, no 
presente ou que serão realizados no futuro”.

As despesas devem ser reconhecidas e 
registradas no resultado do exercício em que seu 
fato gerador ocorrer, no entanto, no caso das 
despesas ambientais, torna-se muitas vezes difícil a 
identificação e separação dessas despesas em relação 
ao período que lhes competem.
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“Os custos e despesas para preservação, 
proteção e recuperação ambiental, via de regra, 
não poderão ser associados a um processo 
produtivo único, como, também, dificilmente 
haverá condições de determinar com precisão 
seu exato período de competência. Porém, 
com os mesmos instrumentos de aproximação 
que a Contabilidade utiliza para alocar certos 
custos entre diversos períodos (depreciação, 
por exemplo), poderia distribuir os custos 
e despesas de natureza ambiental entre os 
períodos julgados de competência, de forma 
segregada.” (Ribeiro, 1992, p. 80)

Como exemplos de custos e despesas 
ambientais, Ribeiro cita o valor dos insumos, mão-de-
obra, equipamentos e instalações para preservação, 
recuperação e proteção e outros.

Para fins de registro, Ribeiro (1992, p.81) 
afirma que os gastos com recuperação no meio 
ambiente – possuem fato gerador em momentos 
passados – deveriam ser contabilizados no exercício 
em os trabalhos de recuperação tivessem início. Já 
em relação aos gastos com proteção concomitante 
ao processo produtivo, estes seriam lançados como 
custo no exercício da produção da receita.

5.4. Perdas ambientais

Segundo Iudícibus (1997, p. 157), assim como 
as despesas devem ser reconhecidas e registradas 
no resultado do exercício em que seu fato gerador 
ocorrer, as perdas seguem o mesmo princípio, apesar 
de não se poder confrontá-las com a receita.

Dessa maneira, Ribeiro (1998, p. 105) define 
as perdas ambientais como “a expectativa de perda 
de ativos, parcial ou total provocada por razões de 
natureza ambiental”. Quanto a forma de evidenciação, 
afirma que as perdas devem ser descritas nas notas 
explicativas e, se possível, seus valores envolvidos. 
Esse tratamento vale também para as perdas efetivas 
e outras perdas ambientais previsíveis.

De acordo com a ONU apud Ribeiro (1998, p. 
106), são exemplos de perdas ambientais os gastos 
incorridos com multas e penalidades, bem como o 
resultado de perdas e danos causados por poluição 
anteriormente.

6. PARTES INTERESSAdAS NA 
CoNTABILIdAdE AMBIENTAL

São várias as partes – investidores, credores, 
empresários, administradores, clientes, fornecedores, 
a sociedade e o governo – que podem se beneficiar 
da informação gerada pela contabilidade ambiental, 
cada uma com seus interesses específicos.

Os investidores estão sempre preocupados 

com o retorno de seus investimentos. Sendo assim, 
suas atenções estão sempre voltadas para os riscos 
de suas aplicações. Segundo a ONU (1999, p.11), 
eles desejam ser informados de como o desempenho 
da empresa em relação ao meio ambiente pode 
afetar sua situação financeira e como a informação 
financeira relacionada à sua atuação no meio 
ambiente pode ser usada para avaliar os riscos e 
administrá-los da melhor maneira possível. Dessa 
maneira, eles estarão atentos a futuras despesas ou 
prejuízos que a empresa possa vir a incorrer, podendo 
retirar seu capital de empresas que não dão a devida 
atenção às questões ambientais, antes que ocorra 
uma desvalorização de suas ações no mercado.

Assim como os investidores, os credores 

se preocupam com os riscos e retorno de seu 

capital. Segundo a ONU (1999, p. 11), além dos 

mesmos interesses dos investidores, os credores 

se preocupam perante a possibilidade de terem de 
assumir a responsabilidade por recuperar os danos 
ambientais de uma terra que acreditavam ser segura, 
perante a omissão de um devedor em relação às 
reais condições. Dessa forma, a quantia envolvida 
pode ser muito maior do que a original, causando-
lhes prejuízos.

Os empresários são grandes interessados na 
informação gerada pela contabilidade ambiental. De 
acordo com a ONU (1999, p. 11), eles desejam saber 
o potencial do impacto dos custos ambientais em 
relação ao retorno financeiro de seus investimentos 
em suas empresas. Segundo Ferreira (2002, p. 186 e 
187), os administradores necessitam de informações 
que lhes permitam gerir a empresa frente aos 
problemas relativos ao meio ambiente. Na maioria 
das vezes, os bens produzidos geram uma receita 
suficiente para a empresa cobrir seus custos normais 
de produção e não os relativos ao meio ambiente, 
deixando esses custos a descoberto.

Dessa forma, tendo acesso a tais informações, 
eles podem implementar programas e políticas que 
mantenham o equilíbrio entre as expectativas dos 
acionistas e investidores da entidade por resultados 
econômicos e as expectativas da sociedade pela 
preservação do meio ambiente. A informação é 
essencial para os empresários e administradores 
avaliarem, de maneira segura, a situação financeira 
da empresa, possibilitando estabelecer suas diretrizes 
e políticas, bem como saberem sobre a necessidade 
ou não de novos investimentos.

Já o Governo se interessa na informação 
ambiental com o objetivo de controlar e fiscalizar as 
empresas e, conseqüentemente, preservar o meio 
ambiente. Ele executa tal fiscalização através de seus 
institutos, secretarias e fundações destinados a esse 
fim, como o IBAMA e a SEMA. Através da informação 
gerada pela contabilidade ambiental, o Governo pode 
conhecer quais empresas negligenciam os danos 
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causados por elas no meio ambiente e quais delas se 
preocupam e agem no sentido de  preservá-lo. 

Por fim, a sociedade se preocupa com sua 
qualidade de vida e, para tanto, deseja que o meio 
ambiente permaneça inalterado. A informação 
gerada pela contabilidade ambiental servirá para 
que ela, normalmente através da mídia, pressione 
seus representantes no Governo a agirem contra 
empresas que causem danos graves ao meio 
ambiente, aplicando penalidades, impedindo suas 
atividades ou abrindo processos judiciais contra os 
responsáveis pelos danos. Segundo Ribeiro (1992, 
p.1), “os indivíduos tratam o meio ambiente conforme 
o valor e o significado que este tem para eles”. Dessa 
forma, quanto mais um país investe em educação, 
maior será a conscientização de sua população 
sobre a necessidade de preservar o meio ambiente 
e, consequentemente, mais capacidade ela terá de 
exigir ações do Governo.

7. CoNCLUSão

A questão da Contabilidade Ambiental está 
em processo de evolução no Brasil. Por ser um 
tema relativamente novo, muito pode ser discutido 
e estudado, pois sua prática ainda não está 
regulamentada.

A leitura do trabalho que abordou as principais 
questões a cerca da Contabilidade Ambiental, revela 
essa questão ao leitor e o permite entender em qual 
situação essa parte da Contabilidade se encontra 
atualmente.

Dessa forma, o trabalho serve de referência 
para realização de novas pesquisas nesse campo. Ele 
permite o pesquisador enxergar todo o contexto da 
Contabilidade Ambiental e, então, poder optar pela 
questão que mais lhe desperte interesse, auxiliando-o 
na formulação de novos problemas e proposição de 
soluções. Assim, o leitor poderá utilizar o trabalho 
como uma introdução para se aprofundar na questão 
de seu interesse.
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Artigo Livre

1.INTRodUção

Na introdução de seu livro “Planning in the 
public domain”, John Friedmann apresenta um 
breve panorama do surgimento e desenvolvimento 
do planejamento como um campo específico do 
conhecimento. O século XVIII é tomado como ponto 
de partida por Friedmann (1987) devido ao seu duplo 
legado razão-democracia. 

Apresentando rapidamente o pensamento 
político republicano norte-americano nas vertentes de 
Thomas Jefferson e Alexander Hamilton, Friedmann 
(1987) procura demonstrar a distinção entre valores 
e fatos, tema este que levou quase dois séculos 
para desenvolver-se e que caracteriza a sociedade 
moderna. Foi essa preocupação que levou Hamilton 
a pensar que políticos, no sistema de representação, 
podem realizar políticas com certos objetivos 
gerais (valores), devendo, portanto, a escolha de 
tais políticas ser deixada para “specially trained 
experts”, uma vez que estes irão se basear nos meios 
adequados de decisão, ou seja, fatos.

Ao apresentar sucintamente o panorama 
histórico do pensamento acerca do planejamento, 
Friedmann (1987) agrupa as diversas correntes 
surgidas ao longo da história em quatro tradições 
principais: social reform, policy analysys, social 
learning e social mobilization.

Tais tradições se desenvolveram em torno da 
indagação de como o conhecimento deve ser ligado 
à ação em uma sociedade. Elas se estendem ao 
longo de todo o espectro ideológico: da defesa do 
Estado e afirmação de sua supremacia à abolição de 
qualquer forma de autoridade. A divisão foi feita de 

acordo com o foco, vocabulário, inclinação filosófica 
e preocupações centrais das visões. As mais antigas 
- social reform e social mobilization - têm sua origem 
na primeira metade do século XIX. Já policy analysis 
e social learning originaram-se no período entre a 
Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial.

 Para o autor, um sistema social “saudável” 
não deve estar preso a nenhuma das quatro tradições, 
mas construir sua própria prática de planejamento 
através do exame crítico dessas tradições, de sua 
evolução ao longo do tempo, do período histórico 
em questão e dos propósitos específicos de cada 
situação.

Nesse sentido, procurou-se na primeira parte 
do presente trabalho apresentar o Planejamento 
Radical – uma das linhas dentro do planejamento 
abordadas por Friedmann (1987). Pretende-se ainda 
mostrar que esta pode ser compreendida como um elo 
entre duas das quatro tradições citadas anteriormente, 
a saber: social learning e social mobilization. Na 
segunda parte, apresenta-se a experiência brasileira 
de planejamento radical, mais especificamente o caso 
de Porto Alegre: o orçamento participativo. Por fim, 
são realizadas algumas considerações finais.

2. PLANEJAMENTo RAdICAL: UM ELo 
ENTRE dUAS TRAdIçÕES

O planejamento radical – apesar de ter maior 
destaque na apresentação inicial de Friedmann (1987) 
dentro da tradição do social mobilization – necessita, 
para uma aplicação efetiva, de estar permeado por 
uma certa dose de pragmatismo que somente a 
tradição do social learning  pode lhe fornecer. Como 

TEORIA E PRÁTICA NA TRANSFORMAÇÃO 
SOCIAL: o orçamento participativo

Autor: Raphael Rocha Gouvêa

Resumo: No presente trabalho procurou-se demonstrar que o Planejamento Radical pode ser entendido como 
um elo entre as tradições social learning e social mobilization da teoria do planejamento. Para demonstrar a via-
bilidade de implementação e ilustrar as características deste tipo de planejamento, apresentou-se o Orçamento 
Participativo de Porto Alegre. Destaca-se que o uso de tal forma de atuação estatal é extremamente relevante 
principalmente em países subdesenvolvidos, nos quais o passado clientelista e a falta de mobilização da sociedade 
civil, que contribuem fortemente para manutenção do status quo, podem ser superados por meio do empowerment 
dos grupos marginalizados.
Palavras Chave: Planejamento Radical, empowerment, Orçamento Participativo.
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de maior consistência das relações principais com 
as demais, de se possuir abrangência com respeito 
às variáveis mais relevantes para o sistema de 
transformação e de uma formulação que permita uma 
rápida adaptação da teoria geral para os objetivos 
técnicos e específicos. 

Sobre os critérios para a construção de uma 
teoria efetiva da transformação social, Friedmann 
(1987) destaca o papel do mediador, função que mais 
tarde o autor definirá como do planejador radical, 
para o alcance deste objetivo. Segundo o autor, esses 
critérios para a construção de uma teoria apropriada 
da transformação social também nos fornecem uma 
pista para identificação das características centrais 
do planejamento radical, a qual é a mediação entre 
teoria e pratica na transformação social.

 Além disso, o autor destaca novamente a 
necessidade de uma “filiação” destes planejadores 
à corrente do social learning, para que estes 
possam realizar de maneira satisfatória o processo 
mediação. 

Conjuntamente com os mediadores, os atores 
relevantes na batalha para uma sociedade diferente 
são geralmente as famílias, grupos comunitários 
organizados e também grandes movimentos, os quais 
podem até mesmo ultrapassar barreiras nacionais, 
como por exemplo, algumas ONGs. Porém, até 
mesmo movimentos transnacionais que possuem uma 
rede global de contatos têm suas bases fortemente 
relacionadas com a prática e a ação local, em que 
pessoas comuns estão diretamente envolvidas em 
conflitos de seu dia-a-dia.

Dentro da perspectiva do planejamento 
radical, possuem destaque três eixos principais e 
indissociáveis de objetivos a serem alcançados, ou 
seja, estes são aspectos complementares de uma 
mesma estratégia, quais sejam: de-linking,  self-
reliance e self-empowerment. O que se pretende é 
realizar uma “quebra” das relações de poder (de-
linking) que impedem a transformação da sociedade. 
Porém, o alcance deste objetivo isoladamente, sem 
nenhum esforço no sentido dos outros dois, torna-o 
sem significado. Deste modo, é necessário esforçar-se 
para aumentar a confiança dos mais desfavorecidos 
(self-reliance), incentivando desta maneira sua 
participação no processo de transformação social, 
ao mesmo tempo em que se deve promover um 
processo de self-empowerment destes grupos, ou 
seja, deve-se procurar equalizar o acesso à base de 
poder social. Este processo de self-empowerment é 
caracterizado por: i) necessidade de mediação no 
processo; ii) necessidade de envolver os agentes 
diretamente ligados aos conflitos, tais como 
asfamílias e organizações comunitárias; iii) seu efeito 
tem que ser sinérgico, ou seja, deve promover a 
associação entre os agentes na busca pelos objetivos 
(Friedmann, 1987).

destacado por Friedmann (1987), a prática radical 
que visa à transformação social deve estar informada 
e guiada por uma teoria apropriada, pois sem uma 
teoria acerca da transformação estrutural esta prática 
perde seu poder. 

Friedmann (1987) esclarece o que se quer 
dizer por teoria da transformação. Segundo o autor, 
esta seria caracterizada por:

Estar focada nos problemas estruturais da i) 

sociedade capitalista, compreendidos a partir de 

uma visão global do sistema – problemas tais como 

racismo, desigualdade de renda, pobreza, alienação, 

etc;

Prover uma interpretação crítica da realidade ii) 

concreta, enfatizando aquelas relações que, de 

período em período, reproduzem o lado negativo do 

sistema vigente;

Ser capaz de mapear, em uma perspectiva iii) 

histórica, um provável curso futuro do problema, 

levando em consideração a atuação de grupos de 

poderes no sentido de impedir a implementação das 

políticas desejadas;

Elaborar esboços dos resultados desejados iv) 

através de uma prática emancipatória;

Sugerir a escolha da melhor estratégia para vencer v) 

a resistência dos poderes estabelecidos na realização 

dos resultados desejados.
Neste sentido, tal teoria não poderia ser 

inventada. Deveria originar-se, portanto, da 
prática, estabelecendo neste ponto o elo que liga o 
planejamento radical à social learning, ao mesmo 
tempo em que, assim como a social mobilization, 
busca a transformação da sociedade. A conclusão de 
que o planejamento radical pode ser compreendido 
como um elo entre estas duas vertentes do 
planejamento pode ser extraída facilmente das 
citações a seguir. 

Such theory cannot be arbitrarily invented. It 
must grow out from and be informed by long 
periods of sustained oppositional practice. 
Based on experience, it combines an amalgam 
of analysis, social vision, and hard strategic 
thinking with the intent to shape ongoing 
political practice, even as it continuously 
absorbs new learning (Friedmann, 1987, p. 
389). 

The necessary unity of theory and practice 
is one of the deep insights of the social 
mobilization tradition of planning. But 
dialectical unity is not the same as an 
identity, and transformative theory has its 
own distinctive character (Friedmann, 1987, 
p. 391)

As características destacadas por Friedmann 
(1987) que distinguem o planejamento radical 
do social mobilization são: a necessidade de uma 
linguagem compreensível pelas pessoas comuns, 
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Neste contexto, o papel dos planejadores 
radicais torna-se claro: eles devem ter papel 
fundamental no desenvolvimento do processo de 
transformação social, agindo na implementação e 
orientação das estratégias pelos cidadãos comuns, 
durante o processo de aprendizado social, ao mesmo 
tempo em que devem lutar para que não ocorra a 
cooptação de tais estratégias e atores pelo Estado.

Throughout this effort, radical planners must 
work to expand people’s horizon of possibilities 
by relating pertinent experiences from other 
parts of the world and discovering ways to 
broaden collective efforts once the basic 
objectives of the group have been achieved. 
In this way, the momentum of radical practice 
is maintained, as social space is progressively 
liberated from control by the state and 
corporate capital (Friedmann, 1987, p. 398, 
grifo do autor). 

3. A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA: o 
oRçAMENTo PARTICIPATIVo

“A redemocratização brasileira envolveu, 
simultaneamente, grandes doses de continuidade 
política misturadas com algumas doses de inovação 
política” (Avritzer, 2003, p. 572). Em 1989, o 
Partido dos Trabalhadores (PT) – fundado no início 
da década de 1980, tendo-se constituído como uma 
das maiores forças de esquerda do país durante o 
regime militar – venceu as eleições municipais em 
várias cidades importantes, tais como São Paulo, 
Porto Alegre, Santos, Belo Horizonte, Campinas. Em 
todas essas cidades foram introduzidas inovações 
institucionais que visavam aumentar a participação 
popular no governo municipal, sendo que, de todas 
essas experiências, a de Porto Alegre tem sido uma 
das mais bem sucedidas, o que lhe valeu enorme 
reconhecimento internacional. A grande inovação 
administrativa implantada na cidade pelo governo 
local foi o Orçamento Participativo (OP): uma 
iniciativa urbana orientada para a redistribuição 
dos recursos da cidade em favor dos grupos 
sociais mais desfavorecidos, usando os meios 
da democracia participativa. Tendo apresentado 
resultados significativos, o OP se disseminou 
para várias outras cidades administradas pelo PT. 
(SANTOS, 2003).

3.1. OP e sua operacionalidade1

Com a criação do OP em 1989, a cidade 

1   Esta seção basear-se-á na experiência de Porto Alegre. Todo o proces-
so será apresentado de maneira simplificada, por questões de objetivos 
e espaço, podendo os detalhes serem encontrados em Genro e Souza 
(1999) e Santos (2003). Vale ressaltar ainda que diferenças significati-

de Porto Alegre foi dividida em 16 regiões. Esta 
divisão foi realizada segundo critérios geográficos, 
sendo que, onde já existiam coalizões, estas foram 
respeitadas. Em cada região ocorrem duas rodadas 
de assembléias nas quais representantes do governo 
disponibilizam informações sobre o orçamento 
municipal e há eleição dos representantes da região 
para os fóruns anuais. Após a primeira assembléia, 
os moradores de cada bairro se reúnem para definir a 
lista de prioridades de investimento. Esta lista é divida 
atualmente em treze temas: saneamento básico, 
política habitacional, pavimentação, transporte e 
circulação, saúde, assistência social, educação, 
áreas de lazer, esporte e lazer, iluminação pública, 
desenvolvimento econômico, cultura e saneamento 
ambiental. Na segunda assembléia são eleitos os 
delegados para cada um dos 16 Fóruns Regionais 
do Orçamento Participativo. Nesta eleição, há uma 
proporção de um delegado para cada dez participantes 
das assembléias, assegurando, deste modo, que cada 
bairro seja representado no Fórum na proporção em 
que seus moradores participarem da assembléia2. 
Nesta etapa do processo, também são eleitos dois 
delegados e dois suplentes por região para integrar 
o conselho municipal do OP.

Nos meses subseqüentes às assembléias 
regionais, os delegados dos Fóruns Regionais 
negociam entre si e apresentam uma lista regional 
de prioridades para projetos de infra-estrutura em 
cada categoria de investimento. Cabe ao Conselho 
do Orçamento Participativo decidir a distribuição dos 
recursos para cada categoria de investimento entre 
as regiões, para, em seguida, elaborar-se a lista de 
projetos em cada região de tal forma que os bairros 
a que os Fóruns Regionais atribuíram prioridades 
sejam os primeiros a ter seus projetos incluídos 
no Orçamento Municipal do ano (Abbers, 1998). 
É também responsabilidade dos Fóruns monitorar 
a execução dos investimentos. Ao Conselho cabe 
supervisionar a formulação de todo o Orçamento 
Municipal, aprovando os planos de investimento 
de cada órgão da administração direta e indireta 
(Abbers, 1998).

Cinco Fóruns Temáticos foram introduzidos 
ao OP em 1994. Da mesma maneira que nos 
Fóruns Regionais, são eleitos delegados para que 
se discutam questões mais amplas do município, 
tais como desenvolvimento econômico, transporte, 

vas quanto à forma da tomada de decisões e a operacionalidade do OP 
existem entre as diversas cidades que implantaram esse mecanismo de 
realização de políticas públicas, sendo os resultados alcançados também 
diferenciados por diversos motivos. Para maiores informações sobre a 
experiência de Belo Horizonte, veja Avritzer (2003) e Nylen (2002). 
Nylen (2002) apresenta ainda o caso de Betim.
2   Na verdade, na busca de um aprimoramento do OP, os critérios 
para definir o número de representantes variaram durante os anos. 
Contudo, em 2000 foi adotado o critério descrito acima, o qual vigora 
atualmente.
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educação e saúde. Nestas assembléias também se 
elegem representantes para o Conselho Municipal de 
Orçamento. Contudo, como salienta Abbers (1998, p. 
55), “mesmo depois da criação dos Fóruns Temáticos, 
a maioria dos participantes no processo orçamentário 
continuou voltada para a discussão de como os 
investimentos devem ser alocados”. 

Deste modo, o ponto central da forma 
de operar do OP pode ser resumido da seguinte 
maneira:

A elaboração do orçamento público e do plano 
de investimentos não é feita pelo governo e 
seus técnicos isolados em gabinetes, mas 
sim, a partir da discussão e do diagnóstico 
técnico/político, elaborado por três vertentes 
fundamentais: população na base geográfica 
da cidade, população nas cinco plenárias 
temáticas e governo (Genro e Souza, 1999, 
p. 53).

3.2. OP e a promoção do empowerment

Como se pode inferir do exposto na seção 
anterior, o OP vem ao encontro do que um grande 
número de cientistas políticos sugere como remédio 
para os problemas contemporâneos da democracia 
representativa: certa dose de democracia participativa 
ou deliberativa. Esses autores argumentam que tais 
problemas diminuem quando os cidadãos estão 
diretamente envolvidos no processo de realização 
de políticas públicas, especialmente quando estas 
estão no nível dos problemas diários das pessoas 
(Abbers,2001; Nylen.2002). Além disso, a participação 
dos cidadãos na formulação das políticas públicas é 
desejável por possuir benefícios instrumentais, tais 
como aumento de eficiência, promoção de consenso, 
etc. Contudo, como destaca Abbers (2001, p. 
169), “for many proponents the principal goal of 
participation is the ‘empowerment’ of those social 
groups that have typically been ignored by social and 
economic development policies”. 

Da necessidade de se aumentar a participação 
popular na administração local – decorrente da 
visão de que a melhoria na qualidade de vida em 
áreas urbanas pobres depende da capacidade dos 
moradores de formar redes sociais e organizações 
cívicas – dois pontos de vista se colocam: i) tal 
capacidade só se desenvolve com a retração do Estado 
e ii) agentes e instituições do Estado podem promover 
o empowerment de comunidades pobres. Do primeiro 
caso, decorre a visão de que instituições democráticas 
fortes só se formariam quando previamente existisse 
um elevado grau de organização da sociedade civil. 
No entanto, Abbers (1998, p. 49) critica este ponto 
de vista, uma vez que: “tal visão do processo de 
democratização é fortemente determinista: apenas 

as regiões dotadas de uma cultura de associativismo 
profundamente entranhada teriam potencial para 
desenvolver instituições de Estado transparentes, 
ágeis e participativas”. Do segundo, pode-se inferir 
que uma cultura de organização cívica pode ser 
construída quando o ambiente institucional e o 
balanço de poder mudam. Neste contexto, o trabalho 
de atores estatais pode ser a força transformadora que 
ajuda a promover o crescimento do associativismo, 
ou seja, existe a possibilidade de que isto ocorra 
por meio do planejamento radical. Segundo Abbers 
(1998), a experiência do OP de Porto Alegre é uma 
evidência desta possibilidade. No entanto, para se 
chegar a esta conclusão, faz-se necessário mostrar 
como o Estado foi capaz de mudar qualitativamente 
a forma de organização da sociedade civil onde ela já 
existia – uma vez que as associações em Porto Alegre, 
assim como no resto do país, eram caracterizadas 
em sua maioria por sua forma de atuação clientelista 
– e incentivar uma forma de participação efetiva 
nas localidades que não possuíam uma organização 
prévia.

Associações clientelistas são caracterizadas 
por seu caráter fechado e não participativo, de tal 
modo que formas participativas de organização civil 
neste contexto são raras por dois motivos: i) existem 
poucos incentivos à organização coletiva, uma vez 
que o meio privilegiado de obtenção de benefícios não 
são o protesto e a pressão, mas a relação pessoal de 
troca articulada por líderes comunitários isolados e 
ii) há muito pouco incentivo à organização coletiva, 
pois as pessoas têm pouca experiência prévia de ação 
cooperativa (Abbers, 1998). Neste contexto, dada a 
conjugação dos dois pontos acima, criar-se-ia um 
círculo vicioso de não-organização muito difícil de 
se quebrar, no qual o resultado mais provável é um 
alto nível de discórdia e de isolamento individual que 
torna a organização difícil. Contudo, como destacado 
por Abbers (1998, p. 50), “recentemente, outros 
autores mostraram que certo tipo de instituições de 
Estado, em geral criadas de cima para baixo, pode 
induzir o ativismo cívico em comunidades com pouca 
experiência prévia de cooperação”.

Segundo Abbers (1998), as explicações 
econômicas de como atores estatais podem promover 
o associativismo parecem não muitosatisfatórias, ou 
seja, “a propensão a se associar não está relacionada a 
certos níveis de miséria ou bem-estar” (Abbers, 1998, 
p. 50). Por outro lado, os fatores políticos parecem 
explicar melhor porque a organização cívica aparece 
em certos momentos e lugares e não em outros. 
Desta forma, seriam as janelas de oportunidades, 
geradas por mudanças e descontinuidades no cenário 
político, que promoveriam o ambiente propício capaz 
de convencer as pessoas de que a ação coletiva 
valeria a pena. Porém, mesmo assim, para que 
pessoas mais pobres mobilizem-se é necessária 
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ajuda externa. “Agentes externos podem ajudar as 
pessoas a conseguir recursos financeiros ou a adquirir 
o traquejo político necessário para que possam tomar 
partido das janelas de oportunidade” (Abbers, 1998, 
p. 51). Após destacar os pontos acima, ainda falta 
responder de que maneira o governo do PT conseguiu 
promover o empowerment dos mais desfavorecidos, 
uma vez que criar uma política efetiva de participação 
popular requer mais do que uma boa teoria e um 
bom projeto.

O primeiro ponto importante a ser salientado 
diz respeito ainda à forma como foi feita a 
redemocratização brasileira. A constituição de 
1988 proporcionou ao país um grande processo 
de descentralização da tomada de decisão das 
políticas púbicas ao aumentar as transferências 
para os municípios, bem como o poder de taxação 
dos mesmos (Abbers, 2001). Um passo importante 
para a implementação do OP foi a realização de uma 
reestruturação financeira das contas de Porto Alegre, 
o que possibilitou que, no curso de alguns anos, a 
prefeitura retomasse seu poder de investimento. 
Portanto, o aumento da autonomia no nível municipal 
foi fundamental para que o PT pudesse implantar um 
programa tão alternativo como o OP.

Contudo, para que o OP pudesse ser 
implementado, seria necessário ainda vencer 
outro entrave fundamental. O poder municipal, no 
sistema político brasileiro, reside em duas instâncias 
separadamente eleitas: o prefeito – poder executivo 
– e a Câmara dos Vereadores – poder legislativo. 
Cabe à Câmara dos Vereadores, como estabelece a 
constituição de 1988, aprovar o orçamento. Deste 
modo, para estabelecer o OP, foi necessário à 
administração petista vencer o conflito político que 
se estabeleceu.Vale ressaltar, ainda, que, do ponto 
de vista legal, o OP não tem seu reconhecimento 
assegurado. Porém, como destaca Santos (2003, 
p. 466):

Contudo, visto que a proposta do Executivo 
é sancionada pelas instituições do orçamento 
participativo e, portanto, pelas organizações 
e associações de cidadãos e das comunidades 
que delas participam, para a Câmara Legislativa 
a proposta orçamentária do Executivo torna-
se, em termos políticos, um fato consumado, 
tendo em conta os riscos políticos que os 
deputados correriam se votassem contra a 
“vontade dos cidadãos e das comunidades”. 
Por conseguinte, a maioria da Câmara 
afirma que, ao institucionalizar o orçamento 
participativo sem envolver o órgão legislativo, 
o Executivo esvaziou de fato a jurisdição que 
aquele último poderia ter sobre questões 
orçamentárias.

Percebe-se, portanto, que o OP foi capaz de 
gerar uma grande janela de oportunidades para a 
sociedade na medida em que possibilitou que os 

antigos critérios técnico-burocráticos deixassem de 
prevalecer na definição do orçamento.

No esforço de promover o associativismo e 
a participação efetiva dos cidadãos no processo do 
OP, principalmente os mais pobres e marginalizados 
pela sociedade, os funcionários da prefeitura 
desempenharam um papel fundamental. Como 
destacado por Abbers (1998; 2001), além de 
informarem os moradores sobre o OP, a equipe 
responsável pelo programa fez um tremendo esforço 
para encorajar as pessoas a comparecerem às 
assembléias. Conjuntamente, buscaram encontrar 
potenciais lideranças de bairro que fossem capazes 
de ensejar a participação dos demais e organizar 
novas associações ou alterar qualitativamente a 
forma de operar das antigas associações clientelistas. 
Contudo, para que o OP atingisse um nível de 
mobilização tão grande em pequeno espaço de 
tempo foi fundamental a existência do chamado 
“efeito demonstração” exercido pelas obras que 
foram efetivamente implantadas. Deste modo, “na 
medida em que as pessoas percebiam que ao se 
mobilizarem conquistavam benefícios tangíveis para 
suas comunidades, a participação em associações de 
bairro se multiplicava” (Abbers, 1998, p. 56).

Por fim, é necessário responder a uma última 
questão importante: dado que o OP foi implementado 
pelo PT e que os agentes da prefeitura tiveram 
papel fundamental na promoção da mobilização, tal 
estratégia não se configuraria como uma forma de 
cooptação da população pelo governo? Realmente esta 
era uma possibilidade inerente ao processo, contudo 
não foi o que ocorreu. Segundo Abbers (1998, p. 56), 
“[sobre atuação da população] Também ajudaram a 
angariar apoio para os candidatos do PT em época 
de eleições, embora não de forma clientelista. Em 
vez de oferecerem votos em troca de favores, os 
participantes contribuíram para a reeleição de quem 
tinha efetivamente atendido a suas reivindicações 
de forma aberta e transparente”. Mesmo não sendo 
uma política de cooptação da sociedade, não se deve 
deixar de perceber que o OP atendia às necessidades 
do PT na tentativa de angariar apoio popular. Se, por 
um lado, o OP atendia a dois pontos fundamentais 
da plataforma petista – promoção da participação 
popular e re-orientação do gasto público em favor 
dos mais pobres – por outro, era um grande trunfo 
político, uma vez que obras de infra-estrutura 
relativamente simples eram altamente visíveis e 
imediatamente afetavam as vidas de um grande 
número de pessoas.

Finalmente, podem-se inferir, a partir 
da experiência de Porto Alegre, alguns pontos 
fundamentais para que uma estratégia de promoção 
do empowerment da sociedade efetivamente alcance 
seus objetivos, sendo capaz de vencer as relações de 
poder pré-existentes. Sendo assim, Abbers (2001, p. 
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184) destaca que:

In sum, although the Participatory Budget 
was the cause and effect of very complex 
political processes in Porto Alegre, two aspects 
of the policy were clearly most central for 
overcoming the dilemmas of participation: 
its central role in a broader political strategy 
of the government and its mobilizing power. 
A policy that provided neighborhood-based 
capital investments to those who participated 
naturally keyed into the basic needs that poor 
people identified as their own and promised 
to resolve those needs in a relatively short 
period of time. This promise led to the massive 
mobilization of poor neighborhoods throughout 
the city. The effect was threefold: 1) the 
capacity of the policy to mobilize was fruitful 
for an administration seeking to develop 
political support; 2) it helped incorporate 
the “hitherto excluded” into the participatory 
process; and 3) it triggered the organization 
of new civic groups that vociferously defended 
their demands even when the same state that 
had invited them to participate questioned 
their priorities.

4. CoNSIdERAçÕES fINAIS

Como apresentado na primeira parte do 

trabalho, o Planejameto Radical pode ser entendido 
como um elo entre as tradições do planejamento 
social learning e social mobilization. Contudo, o mais 
importante é que tal forma de pensar a atuação do 
Estado pode ser bastante significativa para promover 
o melhoramento das condições de vida de populações 
marginalizadas da sociedade, sendo ao mesmo tempo 
capaz de engendrar um processo de aprendizado e 
mobilização social que transcenda para outros níveis 
da vida política. Isto é fundamental principalmente 
em países subdesenvolvidos, nos quais o passado 
clientelista e a falta de mobilização da sociedade civil 
contribuem fortemente para manter o status quo.

Neste contexto, a experiência de Porto Alegre 
pode nos demonstrar que a implementação de tais 
propostas é factível. Extrai-se daí que: onde os 
planejadores conseguem engajar as pessoas na 
discussão pública acerca dos temas relevantes para 
suas necessidades imediatas, eles podem iniciar um 
processo de aprendizagem no qual as capacitações 
democráticas dos indivíduos se aflorem. Deve-se 
destacar ainda o fato de que somente a mobilização 
não é suficiente, a participação deve estar conectada 
em uma estratégia política mais ampla se a intenção 
for causar um impacto mais profundo do ponto de 
vista político (Abbers, 2001).
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Membros do Diretório Acadêmico da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG (FACE/UFMG)

O MOVIMENTO ESTUDANTIL EM FOCO E 
PERSPECTIVA

Autores: Mara Cristina Nogueira Teixeira e Jorge Luís Teixeira Ávila

Falar de movimento estudantil é, substancialmente, falar dos interesses e 
necessidades de uma parcela da sociedade que, historicamente, esteve presente nas 
discussões políticas, econômicas e sociais. É inegável o papel que os estudantes tiveram 
durante a ditadura militar, lutando pela liberdade e democracia, esta última arrancada aos 
gritos em meados da década de 80, com o também histórico movimento das “Diretas Já”. 
Nessa época, a UNE – União Nacional dos Estudantes – uma organização independente 
e alinhada com os interesses da sociedade brasileira, estava à frente do movimento, 
e era em torno dela que se agregava o corpo estudantil. Entretanto, o movimento 
estudantil brasileiro está, atualmente, longe de ter a influência e a organização que o 
caracterizaram em períodos não muito distantes da história do país. 

Uma das causas para a desmobilização que hoje aflige a classe discente pode 
ser buscada na ausência de uma liderança que agregue seus interesses. A UNE, hoje 
partidária e voltada para os interesses dos grupos que a compõem, não difere de outras 
tentativas, que sempre acabam esvaziadas e alienadas dos interesses mais urgentes da 
sociedade brasileira. E o que se verifica é que as entidades estudantis são um espelho 
do próprio cenário político nacional: perdem mais tempo divergindo entre si do que, 
de fato, fazendo algo. O partidarismo de uma instituição nacional de estudantes é 
muito mais que uma anti-democracia chefiada pela ideologia de poucos a despeito das 
minorias. É institucionalizar uma incapacidade política de representar a pluralidade de 
objetivos e necessidades de estudantes e entidades estudantis, construindo um canal 
de transmissão enviesado que acaba por filtrar reivindicações produzidas sob óticas que 
diferem do controle central.

No entanto, é difícil estabelecer uma razão de causalidade, não se sabe se é 
a falta de uma entidade centralizadora que provoca a desmobilização ou, se é esta 
última que deságua em instituições falidas e corrompidas. Tomando como exemplo a 
universidade pública brasileira, tem-se uma resposta inicial a essa questão. A radiografia 
socioeconômica dessas instituições demonstra que, cada vez mais, o estudante que 
freqüenta a universidade pública pertence às classes mais abastadas da sociedade. De 
fato, a principal causa dessa restrição do acesso ao ensino superior emerge do próprio 
sucateamento da educação básica, tornando muito difícil a ascensão de um aluno 
proveniente da rede pública a uma universidade gratuita.

Sendo assim, enquanto as classes mais baixas da população sequer almejam um 
diploma de graduação, a opção para vários estudantes da classe média é a universidade 
paga, muitas vezes de qualidade inferior, mas de acesso mais fácil. O universitário de 
baixa renda (classe média) é, então, aquele que trabalha durante o dia para pagar 
seus estudos e, quando formado, busca a remuneração do investimento feito em sua 
educação.

Tem-se um quadro que é fundamentalmente ligado à realidade social brasileira. 
Os altos índices de desemprego, assim como a desesperança do desenvolvimento que, 
para os jovens de hoje, sempre esteve por vir, solidificam-se numa realidade em que a 
qualidade da formação do indivíduo definirá as condições da sua inserção no mercado de 
trabalho, cada vez mais seletivo e competitivo. Inserção essa, que viabiliza a reprodução 
material e da vida, permitindo a participação de cada um na renda nacional, o que é 
escasso para muitos brasileiros inseridos numa sociedade de consumo que é, atualmente, 
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restrita e desigual. Infelizmente, mudam os partidose mudam os discursos de campanha 
eleitoral, mas nada mudou.

Portanto, a busca pelo interesse próprio é o que guia a ação de cada um. O 
universitário da rede pública pouco se preocupa com os problemas sociais mais graves, 
pois estes o atingem de forma apenas indireta, já o estudante de baixa renda é obrigado 
a manter uma rotina dupla desgastante que permita a obtenção de sua formação 
superior. Por outro lado, muitas vezes, nem se ocupam da discussão a respeito da 
própria universidade, já que o diploma é visto como a única recompensa pelos anos 
dedicados à sua formação profissional.

O problema da desmobilização estudantil, portanto, é, em última instância, um 
reflexo da sociedade onde impera antes a desigualdade e, sobretudo, o individualismo. 
A questão é ainda mais profunda, pois o que se observa é que as organizações de 
classe, como um todo, passam por um processo de falência, uma vez que o indivíduo, 
condicionado por sua situação social, é incapaz de ceder ao seu interesse próprio pelo 
bem comum.

Um diretório acadêmico pode ser visto como uma entidade de base do movimento 
estudantil, onde se congregam estudantes de uma determinada unidade. As discussões 
e ações ali geradas são, então, voltadas em um primeiro momento para o cotidiano 
acadêmico da própria entidade que o constitui, sendo também extrapoladas para o 
contexto mais amplo da universidade do qual faz parte. Numa visão mais ampla, o 
papel de um D.A. seria agregar os estudantes e guiar a ação dos mesmos em busca 
de melhorias, antes na própria vida acadêmica e, posteriormente, nos interesses da 
sociedade como um todo.

O Diretório Acadêmico da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG (D.A. 
FACE), uma instituição com mais de 50 anos de história e participação ativa em vários 
momentos do cenário  político brasileiro, padece hoje do mesmo mal que a cerca. A 
tentativa de levar adiante uma proposta de movimento estudantil esbarra em inúmeras 
dificuldades, em principal, a falta de interesse dos estudantes da FACE e o próprio 
descaso dos mesmos pela instituição que os representam. Isso decorre também, em 
boa medida, de um processo de esvaziamento da sociabilidade que é, atualmente, 
notório em nossa faculdade.

Ultimamente, vários movimentos discentes têm apostado no entretenimento 
como forma de atrair a atenção dos estudantes para temáticas mais pertinentes e 
objetivos mais nobres, assim como, angariar mentes para o próprio trabalho, que se 
faz extremamente necessário na busca de um “novo” movimento estudantil. 

Não se trata aqui de uma depreciação extremista da individualização da 
sociedade atual, dado que seria demasiadamente pessimista e improdutivo esse tipo de 
apontamento em face a um processo duradouro e certamente irrevogável. Por outro lado, 
a preocupação com interesses próprios é, em vários aspectos, legítima, principalmente 
porque potencializada por um ambiente sócio-econômico incerto. Entretanto, não se pode 
perder de vista as conseqüências negativas de tal processo. Para tanto, faz-se necessário 
rememorar a comunidade discente à necessidade da discussão e da participação, visto 
que o objetivo primordial de um ensino superior público é a formação de profissionais 
que possam, de alguma forma, contribuir para o bem social. Se nosso papel futuro é 
oferecer respostas à sociedade, devemos desde já nos atermos às perguntas.
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