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Agricultura: A Balança Comercial do Agronegócio do Brasil

Antonio Carlos Lima Nogueira (*)

Um dos principais componentes da 
conjuntura atual de desaceleração 
da economia brasileira é a falta de 
dinamismo do mercado interno, 
afetado pela elevação dos juros 
e do desemprego. Essa condição 
coloca em destaque a contribuição 
do agronegócio para a balança co-
mercial, considerando-se a capaci-
dade exportadora desse setor. Esse 
artigo analisa o desempenho da 
balança comercial do agronegócio, 
com a avaliação dos valores, quan-
tidades e preços dos principais 
produtos envolvidos. A fonte con-
sultada foi o Informativo DEAGRO 
(Departamento de Agronegócios) 
da FIESP (Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo), com dados 
de agosto de 2015 (disponível em 
www.fiesp.com.br).

No mês de agosto, a balança do 
agronegócio apresentou um supe-

rávit de US$ 6,4 bilhões, resultado 
14,7% inferior ao registrado em 
agosto de 2014. O saldo comercial 
total do Brasil ficou positivo em 
US$ 2,7 bilhões. As exportações 
do agronegócio t iveram queda 
de 17,4% em comparação com o 
mesmo mês do ano anterior, totali-
zando US$ 7,3 bilhões. No acumula-
do entre janeiro e agosto de 2015, 
o agronegócio obteve resultado 
positivo de US$ 50,5 bilhões, valor 
10,3% inferior ao mesmo período 
de 2014. O saldo da balança co-
mercial total do Brasil apresentou 
resultado positivo de US$ 7,3 bi-
lhões no acumulado do ano. A par-
ticipação do agronegócio na pauta 
exportadora brasileira no mês foi 
de 47,4%. 

Os dados do mês e do acumulado 
do ano indicam a continuidade da 
contribuição fundamental do agro-

negócio para o comércio exterior 
brasileiro. Entretanto, os valores 
absolutos apresentam redução em 
relação ao ano anterior, sendo que 
a queda foi percentualmente maior 
no mês do que no acumulado de 
oito meses de 2015. Além disso, os 
saldos positivos foram obtidos em 
condições de redução do fluxo total 
de comércio, no qual a queda das 
importações foi superior à queda 
das exportações. 

Para a balança comercial total do 
Brasil, o saldo positivo no acumu-
lado do ano resultou de uma queda 
das exportações (16,7%) inferior à 
redução percentual das importa-
ções (21,3%). Quando se compara 
o agronegócio e os demais setores 
que compõem o dado agregado, 
verifica-se uma diferença relevante 
de desempenho. Para os demais se-
tores, o valor de exportações caiu 
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20,6%, enquanto as importações 
apresentaram redução de 21,5%. 
Por outro lado, o agronegócio apre-
sentou queda de 11,7% nas expor-
tações e de 18,5% nas importações 
em relação ao mesmo período do 
ano anterior. Isso revela que a con-
juntura desfavorável de demanda 
doméstica e externa teve um im-
pacto menor no agronegócio em 
relação aos demais setores, o que 
pode ser considerado um indicador 
da competitividade internacional 
superior. 

Para que se possa avaliar com 
maior profundidade os resultados 
do agronegócio, é necessário con-
siderar os dados de quantidades 
e preços dos principais produtos. 
Com relação à evolução do câmbio 
no período considerado, sabe-se 
que no final de agosto de 2014 a 
cotação do dólar era R$ 2,24 e no 
f inal de agosto de 2015 atingiu 
R$ 3,62, um crescimento nominal 
de 61,6%. A seguir, são discutidos 
os principais produtos da pauta 
exportadora do agronegócio bra-
sileiro, destacados no relatório da 
FIESP. 

Para a soja em grão, primeiro colo-
cado em receitas, no mês de agosto 
o volume exportado atingiu 5,2 
milhões de toneladas, 25,3% maior 
que em agosto de 2014. No acu-
mulado do ano até agosto, foram 
embarcadas 45,8 milhões de tone-
ladas, o que já ultrapassa o volume 
exportado durante todo o ano de 
2014 (45,7 milhões de toneladas). 
Já os preços médios de exportação 

caíram 25,1% em agosto, fazendo 
com que o valor das vendas ex-
ternas apresentasse redução de 
6,1% em relação a agosto de 2014, 
fechando o mês em US$ 2,0 bilhões. 
Portanto, a quantidade exportada 
se mantém em níveis elevados em 
relação ao ano anterior, mas a re-
ceita em dólares se reduziu pela 
queda dos preços. Como a variação 
cambial superou a queda do preço 
internacional, o potencial de au-
mento da receita em reais é 36,5%, 
correspondente à diferença entre 
as taxas.

A segunda posição é ocupada pela 
carne de frango ao gerar receitas 
de US$ 642 milhões, o que repre-
senta uma redução de 4,9% sobre 
o ano anterior. O desempenho em 
quantidade foi favorável, com um 
total de 375 mil toneladas (au-
mento de 13%), enquanto o preço 
apresentou uma redução de 15,8%. 
Neste caso, o crescimento do volu-
me de exportações aparentemente 
foi influenciado pela abertura de 
novos mercados e pela desvalori-
zação cambial. Como a queda de 
preço foi em percentual similar ao 
aumento de vendas, a receita em 
dólares apresentou uma pequena 
redução. Assim, os ganhos de recei-
ta dos produtores devem ter sido 
próximos à desvalorização cambial 
no período. 

Na sequência dos principais pro-
dutos, figura em terceiro lugar no 
relatório o grupo papel e celulose, 
com uma receita de US$ 599 mi-
lhões (crescimento de 6,3% sobre 

o ano anterior). A quantidade ex-
portada atingiu 1060 mil toneladas 
(crescimento de 5,6%), enquanto 
o preço passou por um acréscimo 
de 0,6%. Pode-se especular que o 
ganho no volume exportado de-
correu da desvalorização cambial. 
Assim, o potencial de aumento de 
receita resulta da combinação dos 
seguintes efeitos: maior volume, 
preço superior em dólar e real 
desvalorizado. Além do papel e ce-
lulose, apenas os produtos lácteos 
e o cacau apresentaram aumento 
de preço em dólar no grupo dos 
principais produtos de exportação. 

Para o açúcar, que ocupa a quarta 
posição, as exportações em agos-
to totalizaram US$ 546 milhões, 
queda de 42,1% em relação ao 
mesmo mês do ano anterior. O 
volume exportado caiu de 2,3 mi-
lhões de toneladas em agosto de 
2014 para 1,8 milhão de toneladas 
em agosto de 2015, declínio de 
21,5%. O preço médio de expor-
tação recuou 26,3%, e a queda 
esteve em parte atrelada ao clima 
seco que favorece a colheita e a 
moagem da cana-de-açúcar na re-
gião Centro-Sul do Brasil, maior 
produtora de açúcar. O potencial de 
ganho de receita nesse caso resul-
ta da combinação entre queda de 
volume (-21,7%), redução do preço 
em dólar (-26,3%) e desvalorização 
cambial (+61,6%).

A quinta posição entre os prin-
cipais produtos exportadores é 
ocupada pela carne bovina, com 
vendas de US$ 498 milhões (queda 
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de 22,2% em relação ao ano ante-
rior). A quantidade exportada atin-
giu 112 mil toneladas (redução de 
16%) com um preço de US$ 4427 
/ tonelada (diminuição de 7,4%). 
Aparentemente, as negociações co-
merciais para a abertura de novos 
mercados na Rússia ainda não re-
sultaram em transformações mais 
consistentes na demanda externa 
da carne brasileira. Assim como 
visto para outros produtos, o po-
tencial de ganho de receita é dado 
pela diferença entre a desvaloriza-
ção cambial e a redução na receita 
de vendas em dólar. 

Em sétimo lugar entre os produtos 
exportados está o café, que gerou 
US$ 424 milhões em vendas (re-
dução de 16,9%), resultantes de 
um volume embarcado de 160 mil 
toneladas (queda de 0,7%) a um 
preço médio de US$ 2648 / tone-
lada (diminuição de 16,3%). Neste 
caso a desvalorização cambial foi 
superior à queda nas vendas em 
dólar, gerando um potencial de 
aumento de receita referente à di-
ferença nas taxas. 

A comparação dos dados agregados 
da balança comercial do agronegó-
cio indica uma situação de deterio-
ração do f luxo de comércio, com 
redução da demanda e dos preços 
médios dos produtos. Aparente-
mente, essa deterioração ainda 
está sendo compensada com resul-
tado positivo pela desvalorização 
cambial ocorrida entre agosto de 
2014 e agosto de 2015.

Para os principais produtos expor-
tados, foram observadas quedas de 
receita de vendas em 13 casos, que 
são: soja em grão, carne de frango, 
açúcar, carne bovina, farelo de soja, 
café em grão, milho, madeira e 
produtos, couros e produtos, carne 
suína, algodão, café solúvel e suco 
de laranja. Quando se compara a 
queda de receita em dólar com a 
desvalorização cambial, observa-
-se que apenas no caso do suco 
de laranja o balanço foi negativo, 
visto que a queda de receita foi 
de 64,2%. Nos demais produtos 
com queda de receita de vendas, a 
desvalorização cambial gerou um 
ganho líquido aos produtores. 

Com relação à competitividade dos 
produtos brasileiros, cabe obser-
var os movimentos de aumento ou 
redução na quantidade exportada. 
Conforme o relatório analisado, 
nove produtos apresentaram au-
mento no volume: soja em grão, 
carne de frango, papel e celulose, 
madeira e produtos, óleo de soja, 
carne suína, etanol, lácteos, cacau 
e produtos. Os produtos que sofre-
ram queda no volume exportado 
foram: açúcar, carne bovina, farelo 
de soja, café em grão, couros e pro-
dutos, algodão e suco de laranja. 
Assim, aparentemente, os produtos 
que apresentaram crescimento no 
volume de vendas aumentaram a 
sua competitividade em razão da 
desvalorização cambial. Os produ-
tores dessas cadeias devem apro-
veitar esse momento de avanço 
para estreitar os relacionamentos 

com os parceiros externos, se pos-
sível com agregação de valor ao 
produto, em termos de qualidade, 
rastreabilidade ou atendimento de 
atributos valorizados em nichos de 
mercado. 

Para os produtos que sofreram 
quedas de vendas, cabe uma avalia-
ção detalhada das razões para esse 
movimento, com a identificação 
dos concorrentes que ocuparam 
os espaços deixados pelo produto 
brasileiro, assim como a busca 
de novos canais de distribuição 
ou mesmo a diversif icação dos 
destinos. A busca pela diferencia-
ção também pode ser feita, como 
forma de substituir as transações 
realizadas somente com base no 
preço por outros arranjos menos 
sujeitos às oscilações de oferta e 
demanda. Observa-se que a desva-
lorização cambial tem sido ampla-
mente favorável ao desempenho da 
balança comercial do agronegócio 
do Brasil. Entretanto, ela deve ser 
vista como uma oportunidade a ser 
explorada para ganhar mercado no 
primeiro momento, mas seguida de 
iniciativas de aprimoramento dos 
arranjos contratuais nas cadeias 
produtivas internacionais, como 
forma de reduzir a dependência da 
taxa de câmbio desvalorizada no 
longo prazo. 

 

(*) Pesquisador do PENSA USP - Centro de 
Conhecimento em Agronegócios e professor 

na Faculdade de Tecnologia de São Paulo. (E-
mail: aclimano@gmail.com).
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Nível de Atividade: Investimento Desaba e Arrasta o PIB Trimes-
tral Brasileiro

Vera Martins da Silva (*)

As perspectivas sombrias sobre a 
economia brasileira se confirma-
ram e houve uma queda da produ-
ção interna, conforme revelam os 
últimos dados das Contas Trimes-
trais do IBGE. A Tabela 1 mostra 
os dados oficiais, com destaque na 
evolução do Produto Interno Bruto 
(PIB), da taxa de crescimento acu-
mulado em quatro trimestres em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior, para o primeiro e segun-
do trimestres de 2015. Depois de 
um primeiro trimestre já com de-
clínio de 0,9%, o PIB recuou 1,2% 
do segundo trimestre de 2015. 
Note-se, contudo, que apesar de o 
Valor Adicionado – aquilo que é re-
almente produzido, ter sido reduzi-
do – -0,7 e -1% nos dois primeiros 
trimestres –, houve declínio mais 
acentuado no Imposto. No caso, 
são os impostos sobre os produtos 
e serviços comercializados, que 
apresentaram declínio no período 
de -1,9 e -2,8%, respectivamen-
te. Isso porque o produto interno 
é calculado não apenas sobre a 
produção, mas adicionando-se os 
impostos sobre produtos. O resul-
tado da queda na arrecadação de 
impostos explica a severa deterio-
ração das contas públicas neste 
ano, trazendo à tona o dilema da 

implementação do ajuste fiscal em 
meio à recessão.

O Consumo das Famílias, que re-
presenta cerca de 63% do PIB, 
apresentou tendência declinan-
te neste primeiro semestre, com 
estagnação de 0,2% no primeiro 
trimestre e queda de -0,6% no 
segundo trimestre. O consumo do 
governo, que aqui representa a 
produção de serviços públicos de 
educação e saúde, ficou relativa-
mente estável, com aumento de 0,4 
e queda de -0,3 nos dois primeiros 
trimestres. O Consumo do Governo 
representa cerca de 19% do PIB e, 
se somarmos o Consumo das Famí-
lias e do governo, tem-se 81% do 
PIB brasileiro.

Mas a pior “per for mance” foi 
mesmo a sucessiva e expressiva 
queda da Formação Bruta de Capi-
tal Fixo, grosso modo, do investi-
mento: -6,9% no primeiro trimes-
tre e -7,9% no segundo trimestre. 
Note-se que esses resultados já 
aparecem “suavizados” ao se anali-
sar a média do acumulado em qua-
tro trimestres, o que elimina parte 
da oscilação de prazos mais curtos.  
O Gráfico 1 deixa claro o tombo da 
Formação Bruta de Capital Fixo 
nos dois primeiros trimestres de 

2015, quando comparados com os 
outros agregados da despesa. A 
soma da Formação Bruta de Capi-
tal Fixo e dos Estoques representa 
19% do PIB, na média entre o últi-
mo trimestre de 1995 e o segundo 
trimestre de 2015. Portanto, uma 
queda significativa desse agregado 
pode causar, e de fato causou, uma 
redução importante no PIB.

No caso das Exportações, houve 
uma reversão de tendência entre 
os dois trimestres do ano de 2015, 
de queda de 1% para um aumento 
de 1%, o que indica que, apesar 
do crescimento ainda tímido da 
economia internacional, a depre-
ciação do real já está aparecendo 
no âmbito das contas externas. 
Já as importações apresentaram 
dois trimestres seguidos de queda, 
também acentuada: -2,5% no pri-
meiro trimestre e -4,7% no se-
gundo trimestre. Esses resultados 
também são fruto da mudança da 
taxa cambial, mas também refle-
tem a queda no Investimento, pois 
cerca de 22% é de importação de 
bens de capital. O Gráfico 2 mostra 
a mudança dos gastos referentes 
ao setor externo. Os Gráficos 1 e 
2  oferecem conjuntamente um 
panorama sobre os componentes 
de despesa das Contas Trimestrais, 
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onde fica claro que a vilã da atual 
recessão econômica é a queda da 
Formação Bruta de Capital Fixo, ou 
seja, do investimento. 

Os Gráficos 3 a 6 mostram a evo-
lução do PIB brasileiro numa pers-
pectiva um pouco mais longa, des-
tacando-se o índice de Volume 
Trimestral com Ajuste Sazonal, 
desde o primeiro trimestre de 2010 
para os diversos agregados ma-
croeconômicos. Pelo Gráfico 3 fica 
evidente que a desaceleração da 
produção e entrada num processo 
recessivo ocorreu já a partir de 
2014, quando terminaram os in-
vestimentos ligados ao último ano 
de mandato, especialmente à Copa 
do Mundo da Fifa, encerrando um 
ciclo político bem definido. Daqui 
para frente, os investimentos liga-
dos a obras de infraestrutura vão 
depender de os poderes conceden-
tes estabelecerem uma regulação 
que possa atrair e não espantar 
investidores. Há, ainda, o imbróglio 
da Operação Lava Jato, que envolve 
grandes empreiteiras, o que, jun-
tamente com a desmobilização de 
ativos da Petrobras, representa um 
ambiente de baixa confiança para 
muitos projetos de investimento. 
Muito provavelmente, o deslanche 
de muitos deles só vai ocorrer a 
partir de 2016. O Gráfico 4 é outra 
forma de visualizar o forte declínio 
da Formação Bruta de Capital Físi-
co já a partir de 2013. O Gráfico 5 
mostra o desempenho dos setores, 
onde se observa a redução da pro-
dução da Indústria, especialmente 
a partir de 2014. 

O Gráfico 6 mostra a mudança dos 
fluxos de exportação e importação 
a partir do primeiro trimestre 
de 2015. No que diz respeito ao 
setor externo, a recessão derruba 
as importações e as exportações 
crescem a duras penas. Os resul-
tados da Balança Comercial de ja-
neiro a agosto de 2015, divulgados 
pelo Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior 
(MIDC), indicam que os saldos po-
sitivos são mesmo devido à queda 
das importações: Importações de 
US$ 121,1 bilhões (-21,3% em rela-
ção ao mesmo período de 2014) e 
Exportações de US$ 128,3 bilhões 
(-16,7% sobre o mesmo período de 
2014). Apesar do saldo positivo de 
US$ 7,297 bilhões, houve contração 
da corrente de comércio (soma 
de importações e exportações) 
de U$ 58,4 bilhões. As importa-
ções caíram tanto em termos de 
quantidade, índice de quantum de 
-11,4%, como de preço (-11,2%). Já 
as exportações tiveram aumento 
em quantidade, índice de quantum 
de +6,3%, porém queda no índice 
de preço de -21,3%.1

Voltando às Contas Trimestrais do 
IBGE, entre os setores da economia, 
a Agropecuária mostrou cresci-
mento de 1,6% no segundo trimes-
tre de 2015, tendo sido o único dos 
grandes setores a ter desempenho 
positivo. Os Serviços, que durante 
vários anos apresentaram o melhor 
crescimento da economia, neste 
ano passaram para o campo do 
desempenho levemente negativo, 
com queda de -0,2% e -0,5%, o que 

indica muito mais uma estagnação 
no setor do que queda acentuada, 
quando olhados pela métrica do 
crescimento acumulado em quatro 
trimestres. No entanto, o resultado 
do setor de Serviços mostra que 
mesmo o campeão de crescimen-
to, no longo prazo, sofre o impac-
to de um modelo que se esgotou. 
Ressalte-se que dentro desse setor, 
o que mais apresentou queda foi o 
Comércio, com redução de -3,8% e 
-4,6% no primeiro e segundo tri-
mestres deste ano. Contribuíram 
para essa queda a inflação, que tira 
parte do poder aquisitivo das fa-
mílias, a redução e encarecimento 
do crédito e o aumento de pessoas 
que perderam postos de trabalho. 
Apesar dessa queda do comércio, 
ainda não há sinais de reduções de 
preços significativos para atrair os 
consumidores, em parte, porque 
os preços altos dos produtos finais 
refletem aumentos de custos e a 
tentativa de manutenção de mar-
gens de lucro. 

Entre os setores, e como tem sido 
na história recente do País, o pior 
desempenho foi o da Indústria, 
com queda de -2,5% no primeiro 
trimestre e de - 2,9% no segun-
do trimestre de 2015, resultado 
que só não foi pior pelo resultado 
positivo da Indústria Extrativa 
Mineral, que teve aumentos de 
10,3% e 10,4% nos dois primeiros 
trimestres deste ano. Pesou negati-
vamente a queda nos segmentos de 
Eletricidade e Gás, Água, Esgoto e 
Limpeza Urbana, setores atingidos 
pela volta ao realismo tarifário, ou 
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seja, com aumentos significativos em seus preços e o 
problema no uso da água como recurso comum para 
geração e abastecimento de água e energia. Estes se-
tores apresentaram queda de -7,3% e -7,4% ao longo 
dos dois primeiros trimestres de 2015. A Indústria 
de Transformação apresentou forte queda nos dois 
primeiros trimestres de 2015, com redução de -5,6% e 
-6,1%, aprofundando a crise no setor, que já dura cinco 
trimestres, ou seja, cerca de um ano e meio de redução 
de volume de produção da Indústria de Transforma-
ção.  Para encerrar estas observações de conjuntura, 
mais uma notícia negativa no âmbito da indústria: 

segundo o IBGE, houve queda generalizada entre os 
setores industriais de -6,6% na média do acumulado 
da produção industrial em entre janeiro e julho de 
2015. O subsetor que mais apresentou redução foi o de 
bens de capital, de novo os investimentos, com queda 
de 20,9% segundo a Pesquisa Industrial entre janeiro 
e julho de 2015 em relação a 2014. O segundo com 
maior redução foi o de bens duráveis (queda de -14,2% 
no acumulado do ano), com destaque negativo para a 
produção de Veículos Automotores, Reboques e Carro-
cerias, cuja queda foi de -20,2%. Será que o fundo do 
poço chegou?

Tabela 1 – Contas Nacionais Trimestrais do Brasil – Acumulado em Quatro Trimestres - %

Período 2015.I 2015.II
AGROPECUÁRIA Total 0,6 1,6

INDÚSTRIA

Ext. Mineral 10,3 10,4
Transformação -5,6 -6,1
Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana -7,3 -7,4
Construção -4,0 -4,7

Total -2,5 -2,9

SERVIÇOS

Comércio -3,8 -4,6
Transporte, armazenagem e correio -0,4 -1,8
Serviços de informação 3,6 2,6
Interm. financeira e seguros -0,3 -0,1
Serviços imobiliários e aluguel 3,0 3,0
Outros Serv. -0,1 -0,2
Adm.Publ., educação pública e saúde pública -0,2 -0,1
Total -0,2 -0,5

VA -0,7 -1,0
Imposto -1,9 -2,8
PIB -0,9 -1,2

COMPONENTES DO GASTO   
Consumo das Famílias 0,2 -0,6
Consumo do Governo 0,4 -0,3
Formação Bruta de Capital Fixo -6,9 -7,9
Exportação -1,0 1,0
Importação -2,5 -4,7

Fonte: Contas Trimestrais, <www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/pib/defaultcnt.shtm>.
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Gráfico  1 – Evolução do PIB Trimestral – Acumulado em Quatro Trimestres –  
Primeiro e Segundo Trimestres de 2015 - % 

Gráfico 2 – Evolução de Exportação e Importação – Taxa Acumulada em Quatro Trimestres –  
Primeiro e Segundo Trimestres  de  2015  %
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Gráfico 3 – PIB: Índice de Volume Trimestral com Ajuste Sazonal (1º tri 2010 - 2º tri 2015)

Gráfico 4 – Consumo e Investimento - Índice de Volume Trimestral com Ajuste Sazonal    
Média 1995 = 100 (1º tri 2010 - 2º tri 2015)
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Gráfico 5  – Índice de Volume Trimestral com Ajuste Sazonal – Média de 1995=100 (1º tri 2010 - 2º tri 2015)

Gráfico 6 – Índice de Volume Trimestral com Ajuste Sazonal – Média 1995=100 (1º tri 2010 - 2º tri 2015)

1 Ver informações em http://www.mdic.gov.br//arquivos/dwnl_1441212364.
pdf.

(*) Economista e doutora pelo IPE-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail com).
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A Evolução da Aposentadoria por Invalidez

Rogério Nagamine Costanzi (*)

O Brasil é um país marcado por 
ter um elevado nível de despesa 
previdenciária para o seu perfil de-
mográfico: gasto alto em % do PIB 
para um país ainda não envelhe-
cido. Em várias despesas, na com-
paração internacional, nota-se um 
elevado patamar do ponto de vista 
relativo ou se levando em conside-
ração às características do país. 
Um exemplo certamente é a des-
pesa com pensão por morte. Outra 
espécie de benefício que vem apre-
sentando expressivo incremento 
das despesas é a aposentadoria por 
invalidez. As despesas com aposen-
tadoria por invalidez acidentária e 
previdenciária, apenas no âmbito 

do Regime Geral de Previdência So-
cial (RGPS), sem considerar a dos 
regimes dos servidores públicos, 
cresceram de R$ 8,9 bilhões, em 
2002, para cerca de R$ 46,3 bilhões 
em 2014, uma alta acumulada de 
cerca de 421% (média anual de 
14,7%a.a.). Em resumo, as despe-
sas nominais quintuplicaram em 
um período de 12 anos (Gráfico 1).

Em termos do comportamento da 
despesa como % do PIB, nota-se 
que também houve um incremento 
importante, sendo que a despesa 
passou de 0,6%, em 2002, para o 
patamar de 0,84% em 2014, ou 
seja, uma alta expressiva entre 
2002 e 2014 (Gráfico 2). Portanto, 

a despesa em % do PIB cresceu 
40,7% nesse período.

Entre os fatores que explicam esta 
tendência, certamente, pode-se 
citar o incremento do valor real 
médio do benefício em função, em 
especial, da política de valorização 
do salário mínimo, que também é o 
piso da Seguridade Social. De 2002 
a 2014, o salário mínimo teve um 
reajuste de 262%, enquanto a infla-
ção medida pelo INPC/IBGE, entre 
esses reajustes, ficou em 110,05%. 
Portanto, o ganho real do piso pre-
videnciário foi de 72,34% entre 
2002 e 2014 ou para o período de 
2003 a 2014.
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Gráfico 1 – Despesa com Aposentadoria por Invalidez RGPS – Em R$ Bilhões Nominais de 2002 a 2014
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Fonte: Ministério da Previdência Social (MPS).

Gráfico 2 – Despesa com Aposentadoria por Invalidez RGPS – Em % do PIB
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                 Fonte: Elaboração própria a partir de dados Ministério da Previdência Social (MPS) e do IBGE.
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Gráfico 3 – Estoque de Aposentadorias por Invalidez RGPS – 1980 a 2014
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                  Fonte: Ministério da Previdência Social.

Gráfico 4 – Concessão de Aposentadorias por Invalidez RGPS – 1988 a 2014
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                   Fonte: Ministério da Previdência Social.

Em relação à evolução do estoque de benefícios de 
aposentadoria por invalidez, nota-se que o referido 
estoque aumentou de 1,3 milhão, em 1980, para cerca 
de 3,4 milhões em dezembro de 2014 (Gráfico 3). Entre 
2005 e 2014, o incremento do estoque ficou na média 
anual de 2,2%a.a. Em termos de concessão de novos 
benefícios, no período de 1988 a 2014 foram concedi-

das cerca de 4,3 milhões de aposentadorias por inva-
lidez no âmbito do RGPS, que resulta em uma média 
anual de 159 mil novos benefícios concedidos por ano. 
Contudo, no período de 2008 a 2014, a média anual de 
concessão ficou em quase 200 mil novos benefícios 
(197 mil).
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Em relação ao perfil dos aposen-
tados por invalidez, há predomí-
nio de pessoas do sexo masculino, 
na faixa etária de 50 a 59 anos, 
e, em especial, por problemas de 
doenças do aparelho circulatório, 
do sistema osteomuscular e do 
tecido conjuntivo, transtornos 
mentais e comportamentais, ne-
oplasias e doenças do sistema 
nervoso.

Em relação à cessação dos benefí-
cios, a grande maioria é decorren-
te de óbito, com um volume quase 
nulo decorrente de volta ao tra-
balho. Segundo dados do Anuário 
Estatístico da Previdência Social, 
em 2013, houve 132 mil cessações 
de benefícios por invalidez; desse 
total, 124 mil foram por morte 
do beneficiário e apenas 1 mil 
foram por volta ao trabalho. Tais 
dados mostram que as ações de 
reabilitação são absolutamente 
insuficientes e precisam ser rees-
truturadas/aperfeiçoadas.

 Ademais, por determinação do 
decreto 3.048/1999, que é o re-
gulamento da Previdência Social, 
o aposentado por invalidez seria 
obrigado, sob pena de sustação 
do pagamento do benefício, a 
submeter-se a exames médico-
-periciais bienalmente. Na práti-
ca, contudo, o Instituto Nacional 
do Seguro Social não cumpre essa 
determinação de forma satisfató-
ria. A exceção fica por conta dos 
aposentados por invalidez que 

completaram 60 anos de idade 
que, conforme estabelecido pela 
Lei 13.063 de 30 de dezembro de 
2014, estão isentos de realizar a 
perícia médica. 

Em geral, a maior parte das con-
cessões de aposentadoria por 
invalidez são de caráter previ-
denciário e uma parcela muito pe-
quena é de natureza acidentária. 
Embora o Fator Acidentário de 
Prevenção (FAP) e o Nexo Técnico 
Epidemiológico Previdenciário 
(NTEP) tenham sido importantes 
avanços na prevenção e adequada 
contabilização dos acidentes de 
trabalho, ainda pode haver um 
grau relevante de subnotificação, 
bem como há uma tendência de 
aumento dos chamados acidentes 
de trajeto e/ou de trânsito. 

De acordo com dados da Pesquisa 
Nacional de Saúde de 2013, a pro-
porção de pessoas de 18 anos ou 
mais que se envolveram em aci-
dentes de trânsito, nos 12 meses 
anteriores à pesquisa, foi de 3,1% 
no Brasil, sendo de 4,5% para ho-
mens e 1,8% para mulheres, em 
especial, para pessoas na faixa de 
18 a 29 anos, que chegou a 5,1%. 
Das pessoas que se envolveram 
em acidentes de trânsito, 47,2% 
deixaram de realizar atividades 
habituais e 15,2% tiveram seque-
las ou incapacidades. O fato de os 
acidentes de trânsito impactarem 
de forma mais intensa pessoas 
jovens torna eventuais benefícios 

por invalidez gerados por aciden-
tes de trânsito ainda mais custo-
sos para a sociedade. 

Em termos absolutos, isso signifi-
ca que a estimativa é que cerca de 
4,5 milhões de pessoas se envol-
veram em acidentes de trânsito 
nos 12 meses anteriores à pes-
quisa, sendo 1,9 milhões na faixa 
de 18 a 29 anos e 3,1 milhões do 
sexo masculino. Desse total de 
4,5 milhões, cerca de 2,1 milhões 
deixaram de realizar atividades 
habituais e 676 mil tiveram se-
quelas ou incapacidades. 

Em relação aos acidentes de tra-
balho, a referida Pesquisa tam-
bém apontou dados bem supe-
riores aos registrados por dados 
administrativos, estimando que 
3,4% das pessoas com 18 anos ou 
mais de idade tinham se envolvi-
do em acidentes de trabalho nos 
12 meses anteriores à pesquisa, 
sendo de 5,1% para homens e 
1,9% para mulheres, com maior 
proporção na faixa de 30 a 39 
anos (4,5%) entre aqueles de cor 
preta (4,6%) e aqueles com ensino 
fundamental completo e médio 
incompleto (4,4%). Em termos 
absolutos, a estimativa é que 4,9 
milhões de pessoas de 18 anos ou 
mais haviam se envolvido em aci-
dentes de trabalho nos 12 meses 
anteriores à pesquisa. Trata-se 
de um dado muito superior ao 
número de acidentes de trabalho 
identificado por registros admi-
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nistrativos, que apontam para um total de cerca de 
718 mil acidentes de trabalho em 2013. Essa elevada 
discrepância pode indicar que há um elevado volu-
me de acidentes de trabalho no setor informal e uma 
elevada subnotificação de acidentes mesmo no setor 
formal.

A comparação dos dados de estoque de aposentado-
rias por invalidez apenas no RGPS com os dados de 
População Economicamente Ativa (PEA) do Censo 
aponta que a proporção da PEA afetada pela inva-
lidez, apenas no RGPS, cresceu de 3,1%, em 2000, 
para 3,3% em 2010. Portanto, de forma sintética 
podemos afirmar que a invalidez tira cerca de 3% da 
força de trabalho brasileira do mercado laboral, sem 
considerar os regimes de previdência dos servidores 
públicos.

Em função dos dados expostos fica clara a necessi-
dade de reestruturar/aperfeiçoar a reabilitação no 

País, bem como de buscar avançar ainda mais na 
prevenção e contabilização dos acidentes de trânsito 
e/ou trabalho, tendo em vista a tendência de incre-
mento dos chamados acidentes de trajeto.

 

(*) Mestre em Economia pelo IPE/USP, Mestre em Gestão de Sistemas 
de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá/OISS e Especialista 
em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo Federal. O 

autor tem passagens pelo Ministério da Previdência Social (ex-assessor 
especial do ministro, diretor do departamento do regime geral e 

coordenador-geral de estudos previdenciários), Ministério do Trabalho 
e Emprego (ex-assessor especial do Ministro e coordenador-geral de 

emprego e renda), Ministério do Desenvolvimento Social, IPEA e OIT. A 
posição do autor não reflete a opinião das instituições citadas.  

(E-mail: rogerio.costanzi@uol.com.br).
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Um Desgoverno Legitimamente Eleito

Iraci del Nero da Costa (*)

Não consigo me afazer à condição 
de pessoa recorrentemente ofen-
dida pelas desarrazoadas decisões 
de governantes ineptos. O governo 
central vê-se ocupado por uma 
governanta desfalecente que se 
mostra incapaz de reconhecer, 
sem rebuços, seus graves erros na 
condução da economia nacional. 
Assim, suas repetidas distorções 
da verdade somadas à Operação 
Lava Jato e às injunções decorren-
tes da análise de suas contas am-
pliam continuamente o número dos 
que repudiam sua gestão. 

Por seu turno, a presidente assume 
ações desencontradas e extempo-
râneas, presenteia-nos com pro-
postas estapafúrdias que, dado seu 
caráter absurdo, são abandonadas 
sem maiores explicações ou mo-
dificadas profundamente poucas 
horas depois de formuladas, mente 
descaradamente sobre seus oposi-
tores que admitem a possibilidade 
de se chegar ao impeachment 1 cha-
mando-os de golpistas de direita 
dispostos a subverter a democracia 
no Brasil, propõe medidas dema-
gógicas, como a volta da CPMF 
para atender a aposentados, possi-
velmente imaginando que, assim, 

constrange os congressistas ao 
mesmo tempo que se mostra pre-
ocupada e solidária com a massa 
popular. Em face de tal situação, 
vê-se cada vez mais isolada; o repú-
dio a suas atitudes atinge um nível 
nunca antes visto, seu malfadado 
padrinho distancia-se cada vez 
mais bem como o vice-presidente 
Michel Temer. 

 Com respeito a seu eventual im-
pedimento referido acima, a pre-
sidente sempre retoma, de modo 
a aprofundá-la, sua sovada ladai-
nha segundo a qual, mediante um 
golpe, opositores pretendem der-
rubar um governo legítimo. 

Assim, a presidente afirmou, aos 
16/09/2015, “que querer usar a 
crise econômica que o País atra-
vessa como inst rumento para 
chegar ao poder é ‘uma versão 
mo der n a  do  g olp e’.  S e g u ndo 
Dilma, vários países passaram 
por crises nos últimos anos e, em 
nenhum, a ‘ruptura democrática’ 
foi proposta como solução. ‘Em 
todos esses países que passaram 
por dif iculdades, você não viu 
nenhum país propondo a ruptu-
ra democrática como forma de 
saída da crise. Esse método que 

é querer utilizar a crise como um 
mecanismo para chegar ao poder 
é uma versão moderna do golpe’ 
comparou Dilma, em entrevista 
para a rádio Comercial AM, de 
Presidente Prudente”.2 

Poucas horas depois, em ato re-
alizado na mesma cidade de Pre-
sidente Prudente, ao entregar 
2.343 casas do programa Minha 
Casa, Minha Vida, a presidente 
Dilma voltou a criticar os aludi-
dos opositores: “Qualquer forma 
de encurtar o caminho da rotati-
vidade democrática é golpe sim, 
é golpe. Principalmente quando 
esse caminho é feito só de ata-
lhos. É feito só de atalhos ques-
tionáveis”.3

Enfim, parodiando o título desta 
crônica, podemos afirmar estar-
mos diante de um legítimo desgo-
verno.

 

1  Como sabido, a imensa maioria de tais 
opositores subordina-se estritamente às 
normas constitucionais e repudia inteira-
mente uns poucos inescrupulosos que pre-
tendem simplesmente desalojar, ao arrepio 
da lei, a presidente de seu cargo.
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2  Disponível em:<http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2015/09/
usar-crise-para-chegar-ao-poder-e-versao-moderna-do-golpe-
afirma-dilma>. Acesso em: 16 set. 2015.

3  D i s p o n í v e l  e m :  < h t t p : / / w w w 1 . f o l h a . u o l . c o m . b r /
poder/2015/09/1682410-em-clima-de-campanha-dilma-critica-
oposicao-e-volta-a-acusar-golpe.shtml>. Acesso em: 16 set. 2015.

(*) Professor Livre-docente aposentado da FEA-USP.  
(E-mail: idd@terra.com.br).
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Economia Criativa: 20 Anos Depois – O Mercado de Mídia e En-
tretenimento

Julio Lucchesi Moraes (*)

O presente texto dá continuidade 
à série de reflexões sobre tendên-
cias e perspectivas no universo da 
Economia Criativa e das TICs. Já ti-
vemos a oportunidade de abordar, 
nos artigos anteriores desta série, a 
agenda criativa sob prismas diver-
sos, tecendo relações entre o objeto 
com os mais diversos campos das 
Humanidades e da Tecnologia. Na 
presente reflexão avançaremos por 
outro viés, centrando atenções nas 
mutações atualmente em curso no 
segmento de mídia e entretenimen-
to (M&E).

Embora essencialmente correlatos, 
o segmento de M&E e a Economia 
Criativa não se equivalem. Nossa 
análise se inicia, portanto, por um 
breve posicionamento conceitual, 
definindo com maior clareza os 
pontos de convergência e divergên-
cia entre os dois. Encerrada essa 
breve introdução, avançamos rumo 
à identificação de algumas ten-
dências econômicas propriamente 
ditas. À maneira dos últimos arti-
gos, o eixo norteador de nossa aná-
lise segue se estruturando numa 
dupla macrotendência: (i) o incre-
mento do substrato digital no setor 
criativo e (ii) a expansão da parti-

cipação dos países emergentes na 
dinâmica global da atividade. 

1  M&E e Economia Criativa: Con-
vergências e Dissonâncias

Nossa série de reflexões sobre as 
atuais mutações no universo da 
Economia Criativa e das TICs já se 
debruçou sobre diversos temas: 
avanços teóricos, novos marcos 
regulatórios, mudanças tecnoló-
gicas, surgimento de novos mo-
delos de negócio etc. Diante dessa 
constelação de temas, o objetivo 
do presente artigo – refletir sobre 
mudanças em curso no setor de 
mídia e entretenimento global – 
pode parecer restrito. Mais do que 
uma simples exposição acrítica de 
dados, contudo, temos aqui uma 
boa oportunidade para revistar 
conceitos, auxiliando-nos na con-
dução de nossas próprias hipóteses 
de trabalho.

De fato, a ut ilização do termo 
“Mídia e Entretenimento” (M&E) 
já denota um recorte específico 
dentro do universo da Economia 
Criativa. A despeito de pontos de 
contato, a sobreposição entre os 
dois conceitos não é, em absoluto, 

pacífica. Entendamos os principais 
entraves:

(i) O primeiro – e certamente mais 
evidente – aspecto decorre de 
uma questão de escopo. Como 
vimos anteriormente, o setor 
criativo engloba uma série de 
atividades e segmentos econô-
micos. Para além das atividades 
exclusivamente ligadas ao univer-
so da mídia e do entretenimento, 
também se alocam aí atividades 
outras. Áreas como Patrimô-
nio, Artesanato ou mesmo par-
te expressiva das TICs estão, 
usualmente, alocadas dentro da 
Economia Criativa, mas não se 
enquadram como uma atividade 
de M&E.

(ii) Se, por um lado, ainda encontra-
mos dificuldade quando da deli-
mitação conceitual da Economia 
Criativa, a tarefa é mais simples 
quando analisamos o setor de 
M&E. Basicamente, estamos nos 
reportando ao conjunto de ativi-
dades vinculadas à produção e 
distribuição de um conjunto de 



21temas de economia aplicada20 temas de economia aplicada

setembro de  2015

bens e serviços de informação 
(livros, revistas, jornais etc.), bem 
como conteúdo para fruição em 
momentos de lazer (filmes, séries 
de televisão, games etc.). A estes, 
usualmente, adicionam-se tam-
bém as atividades de publicidade.

(iii) Flexionado, portanto, pela lógica 
do consumo, o termo M&E remete 
a um conjunto de atividades de 
matizes inequivocamente merca-
dológicas. O mesmo não se dá no 
universo da Economia Criativa. 
Conforme discutimos anterior-
mente, inexiste consenso quanto 
ao escopo e abrangência do con-
ceito. Cada país ou instituição 
adota uma taxonomia própria. 
Cada uma dessas metodologias, 
por sua vez, envolve maior ou 
menor aproximação com a lógica 
de mercado.

(iv) Seria ingênuo não considerar, 
portanto, a existência desse hiato 
entre o setor criativo e o setor 
de M&E no que se refere às po-
tencialidades de monetização 
de bens e serviços. Ainda mais 
ingênuo seria não enxergar nesse 
descompasso uma das principais 
contradições da pauta criati-

va. Como alocar, dentro de um 
mesmo escaninho, agentes com 
posicionamentos – ideológicos, 
inclusive – tão distintos? Como 
harmonizar posições não ape-
nas diferentes, mas, em muitos 
casos, antagônicas, a respeito do 
potencial econômico dos bens e 
produtos? Temos aí alguns dos 
principais pontos em aberto da 
atual pauta criativa cuja plena 
compreensão certamente evade 
o escopo dessa reflexão.

2  M&E: Dados dos Mercados 
Emergentes

Apresentadas as ressalvas quanto 
à alocação do segmento de M&E 
dentro da Economia Criativa, pode-
mos avançar com mais maturidade 
à análise de dados setoriais. Há, 
nesse aspecto, uma imensa vanta-
gem analítica de trabalhar com o 
universo da M&E em detrimento 
da Economia Criativa: enquanto as 
diferentes metodologias de análise 
e mensuração do setor criativo di-
ficultam as análises internacionais, 
a relativa homogeneidade de bens 
e serviços de M&E facilitam sobre-
maneira o estudo interpaíses.

O Global Entertainment Media 
Outlook publicado anualmente 

pela PwC figura como uma das 
principais fontes de informação 
para atores privados e públicos no 
setor, mas não é o único documento 
desse tipo: à maneira da publicação 
da consultoria, outras empresas 
e prestadoras de serviços econô-
micos lançam relatórios regulares 
sobre o panorama global do setor. 
Se esses distintos documentos 
apresentam divergências pontu-
ais quando da aferição de dados 
e valores, eles convergem num 
prognóstico comum: o segmento de 
M&E encontra-se em plena trans-
formação, registrando-se cres-
cente participação dos mercados 
emergentes – notadamente aqueles 
localizados no continente asiático.

Para confirmar tal aspecto valha-
mo-nos, a título de exemplo, dos 
dados vinculados no Global Media 
Trends da McKinsey. O Gráfico 1 in-
dica a maneira pela qual, já no final 
da década passada, os gastos com 
M&E nos países da chamada região 
APEC (Ásia-Pacíf ico) já haviam 
ultrapassado os gastos agregados 
da Europa Ocidental e da América 
do Norte. Tudo indica que essa 
situação seguirá se acentuando 
nos próximos anos.1 Com uma taxa 
média de crescimento prevista de 
7,7% ao ano, a região deve chegar, 
em 2018, a um gasto total na casa 
de 734 Bilhões de dólares:



21temas de economia aplicada20 temas de economia aplicada

setembro de  2015

Gráfico 1 – Consumo de M&E por Região do Globo

Fonte: Mckinsey & Company (2014)

Não por acaso, a região tem atraído 
a atenção dos grandes conglomera-
dos internacionais. Dados da gigan-
te de mídia esportiva norte-ameri-
cana ESPN, por exemplo, indicam 
algumas tendências interessantes. 
No ano passado, a audiência da 
final da última Copa do Mundo da 
FIFA na China foi de 87 milhões de 
pessoas, valor acima da soma dos 
espectadores dos Estados Unidos, 
da Alemanha e do Brasil juntos 
(KANTAR MEDIA, 2014).

Se os grandes mercados emergen-
tes figuram como locus privilegia-
dos para venda de serviços e pro-
dutos já transmitidos globalmente, 

eles também oferecem inéditas 
(e inexploradas) potencialidades 
econômicas para os grandes gru-
pos internacionais. Assim, um dos 
destaques do ano foi o incrível 
resultado obtido pela Fox Sports 
relacionado, em grande medida, 
a sua estratégia de aquisição dos 
direitos de exibição da 11ª Edição 
da Copa do Mundo de Críquete, re-
alizada entre fevereiro e março na 
Austrália e Nova Zelândia. 

A afirmação pode parecer inusi-
tada aos olhos de um analista do 
Ocidente, mas o sucesso do esporte 
na Índia fez com que o canal de 
streaming da Fox Sport batesse um 

pico de audiência digital em âmbito 
mundial.

3  Do consumo ao Investimento: a 
Voga Emergente

Limitar nossas reflexões sobre a 
expansão do setor de M&E apenas 
ao acréscimo no consumo de bens 
e serviços nos países emerges seria 
certamente redutor. A esta ten-
dência é preciso adicionar outro 
processo em curso, atuante justa-
mente no sentido oposto: a agressi-
va expansão de empresas surgidas 
nos países emergentes para além 
de suas fronteiras nacionais ou re-
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gionais. Novamente, nossas atenções se voltam para o 
agigantado mercado asiático.

Um dos destaques internacionais no setor neste ano 
foi a formação da joint-venture da empresa de Singa-
pura Yuuzoo com a NTA, empresa baseada na Nigéria 
e maior rede de televisão da África. Esta não é a única 
iniciativa de relevo advindo da cidade-estado asiática: 
além da Yuuzoo, quem também protagonizou nos úl-
timos meses foi o bilionário Peter Lim. Lim, que já era 
um dos acionistas do time de futebol espanhol Valên-
cia, adquiriu neste ano, por meio de sua empresa, Mint 
Media, os direitos de imagem do jogador português 
Cristiano Ronaldo.

Como não poderia deixar de ser, é, contudo, no merca-
do chinês que se concentram as mais importantes in-
flexões atualmente em curso. Já indicamos, em artigo 
anterior, a agressiva proposta realizada para aquisição 
do estúdio norte-americano DreamWorks por parte de 
investidores asiáticos. A transação certamente não é 
nova: em 2012, a AMC, segunda maior rede exibidora 
dos EUA, foi adquirida pelo grupo Wanda, capitaneado 
pelo bilionário chinês Wang Jianlin.

Além da aquisição da rede AMC, o grupo Wanda segue 
atuando com bastante força também no universo da 

televisão e dos direitos de transmissões esportivas. 
Em 2014, o conglomerado não apenas adquiriu 20% do 
Atlético de Madrid, na Espanha, mas abocanhou, tam-
bém, parte expressiva da empresa suíça de marketing 
esportivo Infront Sports & Media, detentora de direitos 
de diversos eventos esportivos, dentre eles, a Copa do 
Mundo da FIFA. 

Referências

KANTAR MEDIA. Brazil World Cup final attracts 87 million TV view-
ers. 23 de julho de 2014. Disponível em: <http://cn-en.kantar.
com/media/tv-movie/2014/brazil-world-cup-final-attracts-
87-million-tv-viewers/#sthash.5vjXCuYD.dpuf>. Acesso em: 06 
set. 2015.

MCKINSEY & COMPANY. Global Media Report 2014: global industry 
overview. McKinsey & Company, 2014.

1 A partir de 2013, os números são previsões da consultoria.

 

(*) Graduado em Ciências Econômicas e Doutor em História Econômi-
ca pela USP. Trabalha com temas ligados à Economia da Cultura, 

Economia Criativa e Economia da Tecnologia, da Informação e Comu-
nicação (TICs). (E-mail: julio.moraes@usp.br).



23temas de economia aplicada22 temas de economia aplicada

setembro de  2015

Dívida Pública, Efeito Riqueza e Potência da Política Monetária
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1  Introdução

Em razão do alto patamar da taxa 
juros no Brasil, a relação entre a 
gestão da dívida pública e a potên-
cia da política monetária inseriu-se 
como um tópico relevante no de-
bate macroeconômico no País. Em 
linhas gerais, quanto mais obstru-
ídos forem os canais de transmis-
são da política monetária, maior 
será o aumento da taxa de juros 
necessário para que a inf lação 
convirja para o centro da meta. A 
gestão da dívida pública, por sua 
vez, pode afetar tanto o compor-
tamento do governo em relação à 
inflação, como também os canais 
de transmissão da política mo-
netária. No que diz respeito aos 
canais de transmissão da política 
monetária, a gestão da dívida pode 
afetar o canal do efeito riqueza e 
da estrutura a termo da taxa de 
juros (curva de juros). Segundo 
Pastore (2006), o efeito riqueza 
ocorre quando um aumento da 
taxa de juros provoca a redução 
no valor de mercado do estoque de 
riqueza. Se o consumo depender 
do estoque de riqueza e a dívida 
pública for percebida como rique-
za pelos indivíduos, o aumento da 
taxa de juros provocará queda no 
valor dos títulos e, portanto, da 
riqueza, gerando uma contração no 

consumo. O objetivo deste trabalho 
é avaliar o impacto da gestão da 
dívida pública sobre a potência da 
política monetária vis-à-vis outras 
formas de riqueza, tendo em conta 
o resultado do efeito riqueza na 
transmissão da política monetária.

2 As LFTs, as Operações Compro-
missadas e a Transmissão da 
Política Monetária

A respeito do efeito riqueza como 
canal de transmissão da política 
monetária, esse canal se conso-
lidou por meio dos modelos1 ma-
croeconômicos de grande porte 
nas décadas de 60 e 70 que deram 
forte ênfase ao referido efeito. Mais 
recentemente, Ludvigson, Steindel 
e Lettau (2002) estudaram a trans-
missão da política monetária por 
meio do efeito riqueza utilizando 
um Vetor Autoregressivo (VAR) 
estrutural, e concluem que o efeito 
riqueza, depois de um ano do cho-
que, passa a ter importância relati-
vamente pequena na transmissão, 
pois tal choque tende a ser tran-
sitório. O fato é que o consumo só 
responde fortemente a variações 
da riqueza quando tais variações 
são permanentes.2 De acordo com a 
literatura econômica, é importante 
incluir um índice de commodities, 

pois este é capaz de capturar infor-
mações quase contemporaneamen-
te a choques inflacionários prestes 
a se realizar. Ao comparar o resul-
tado com e sem índice de commodi-
ties, resta claro que parte do efeito 
riqueza aparentemente associado à 
elevação da taxa de juros é, na ver-
dade, oriunda da redução do valor 
real dos ativos provocado pela in-
flação. Loyo (2006) argumenta que 
vários Bancos Centrais não levam 
em consideração o efeito riqueza. 
Por exemplo, dos doze Bancos Cen-
trais da Zona do Euro apenas três 
tratam de forma endógena o efeito 
riqueza nos seus modelos macroe-
conômicos, sendo a magnitude de 
tal efeito pequena. Desse modo, 
resta claro que, mesmo em econo-
mias desenvolvidas, a relevância 
do efeito riqueza ainda é discutível.

Levando em consideração o caso 
brasileiro, surge a seguinte per-
gunta: Qual é a relevância do efeito 
riqueza na economia brasileira? 
Contudo, não há, na literatura, 
uma indicação conclusiva acerca 
da importância do fenômeno. De 
um lado, Carneiro (2006), Franco 
(2006), Pastore (2006) e Pires e 
Andrade (2009) argumentam que 
o efeito riqueza bloqueado pelas 
LFTs reduz a potência da política 
monetária. De outro lado, Arida 
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(2006), Loyo (2006) e Resende 
(2006) apontam que não é possível 
afirmar que haja uma relação de 
causalidade entre o efeito riqueza 
bloqueado pelas LFTs e a potência 
da política monetária. Tendo em 
conta a dívida pública, emerge a 
seguinte pergunta: Qual é impor-
tância relativa do efeito riqueza 
da dívida pública em comparação 
com o efeito provocado/bloqueado 
por outros ativos? Ao analisar a 
literatura, percebe-se que o debate 
a respeito da relevância do efeito 
riqueza no Brasil ainda é limitado 
em virtude: i) da escassez de dados 
consolidados do estoque de riqueza 
e ii) da concentração do debate em 
torno do efeito riqueza da dívida 
pública, ignorando o efeito riqueza 
de outros ativos relevantes (por 
exemplo: imóveis, títulos corpo-
rativos, ações etc). Em relação à 
concentração do efeito riqueza da 
dívida pública, Pastore (2006) ar-
gumenta que a validade do efeito 
em questão parte da premissa de 
que a dívida pública é percebida 
como riqueza pelos agentes. Frisa-
-se, contudo, que a dívida pública 
é apenas um dos componentes do 
estoque de riqueza dos agentes. 
Nesse sentido, a discussão do efeito 
riqueza no Brasil concentrou-se em 
uma das partes e se esqueceu do 
todo. Em virtude da concentração 
do debate, ainda não foi mapeado 
na literatura qual é o rol de ativos 
que bloqueia o efeito riqueza, tam-
pouco qual rol de ativos é sensibi-
lizado pelo efeito riqueza. Nesse 
contexto, surgem as seguintes per-
guntas:

i) Quais são os ativos emitidos pelo 
setor público que bloqueiam o 
efeito riqueza?

Letra Financeira do Tesouro (LFT)3 
paga uma taxa de juros de curto 
prazo i  para cada unidade de 
tempo t – que no caso das LFTs é 
diária. Nesse sentido, caso haja um 
aumento da taxa de juros de curto 
prazo, o preço da LFT não dimi-
nuirá. Assim, considerando que o 
consumo depende do estoque de 
riqueza, a elevação da taxa de juros 
não provocará o efeito desejado de 
diminuir o consumo;

Operações compromissadas: são 
caracterizadas por serem um tipo 
de operação de mercado aberto 
realizada pelo Banco Central com 
vistas a afetar a liquidez. No caso 
brasileiro, uma vez fixada a taxa 
SELIC pelo COPOM, o Banco Central 
realiza operações compromissa-
das, enxugando ou aumentando a 
liquidez do mercado, a fim de in-
duzir a convergência da taxa SELIC 
para a taxa fixada pelo COPOM. 
Ocorre que a SELIC também é a 
taxa de referência da remuneração 
das LFTs, sendo, portanto, as com-
promissadas um produto substitu-
to às LFTs;4

Letra do Tesouro Nacional (LTN)5 
com vencimento em seis meses: 
No caso de LTNs com vencimentos 
curtos (seis meses), ao assumir que 
o investidor reinveste o principal 
desses títulos em LTNs de mesmo 
vencimento, pode-se afirmar que 
o efeito riqueza é de certa forma 

bloqueado, pois a cada seis meses o 
investidor pode repactuar o inves-
timento;

Títulos detidos por não residentes: 
A participação de não residentes 
na Dívida Pública Mobiliária Fe-
deral Interna (DPMFi) subiu de 
aproximadamente 7% em 2008 
para o patamar de 20% em 2014. 
Esse tipo de investidor opta por 
comprar preferencialmente títu-
los prefixados, como por exem-
plo, a Nota Financeira do Tesouro 
série F (NTN-F). Nesse sentido, em 
2014, os investidores não residen-
tes detêm aproximadamente 60% 
do estoque de títulos prefixados 
da DPMFi. Contudo, conforme foi 
apresentado aqui, os títulos prefi-
xados são aqueles que apresentam 
o maior efeito riqueza, sensibili-
zando o consumo no caso de inves-
tidores residentes. Em contrapo-
sição, no caso de investidores não 
residentes, o estoque de riqueza é 
afetado, porém, o consumo interno 
não é alterado. Isso porque pode-se 
argumentar que ocorre um vaza-
mento do efeito riqueza, pois afeta-
-se o consumo do país de origem do 
estrangeiro, e não o brasileiro.

ii) Quais são os ativos de renda fixa 
emitidos pelo setor privado que 
bloqueiam o efeito riqueza?

Certificado de Depósito Interban-
cário (CDI)/CDB: Os CDIs são tí-
tulos emitidos pelos bancos. Tais 
títulos são aplicações com prazo de 
1 dia útil que visam melhorar a li-
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quidez das instituições financeiras. 
A taxa média dessas aplicações é 
chamada de taxa DI. Cabe ressal-
tar, ainda, que a taxa DI varia de 
acordo com a taxa SELIC. Assim, 
da mesma forma que as LFTs, a 
rentabilidade do CDI é indexada 
diariamente à taxa SELIC. Por essa 
razão, uma elevação da taxa de 
juros não provocará a redução do 
valor de mercado do estoque de 
CDI. Já os CDBs são títulos nomi-
nativos emitidos pelos bancos e 
vendidos ao público como forma de 
captação de recursos. A rentabili-
dade dos CDBs é dada em forma de 
um percentual da taxa de juros do 
CDI. Desse modo, de forma análoga 
ao CDI, o aumento da taxa de juros 
não é capaz de reduzir o valor de 
mercado dos CDBs; e

Poupança: O montante investido 
na caderneta de poupança é cor-
rigido a cada 30 dias pela Taxa 
de Referência (TR) acrescida por 
uma taxa de juros de 0,5% ao mês.6 
Dessa forma, a elevação da taxa 
de Juros não implica a redução do 
valor de mercado da caderneta de 
poupança.

iii) Quais são os ativos que são sen-
síveis ao efeito riqueza?

LTN: são títulos prefixados; dessa 
forma, em condições normais, um 
aumento da taxa SELIC provoca a 
redução do valor de mercado das 
LTNs. Assim, considerando que o 
consumo depende do estoque de 
riqueza, a elevação da taxa SELIC 

implica a redução da riqueza e, por 
conseguinte, do consumo; 

Imóveis: Conforme dados da RFB, 
os imóveis constituem a principal 
componente do estoque de riqueza 
dos brasileiros. Dessa forma, espe-
ra-se que os imóveis sejam perce-
bidos como riqueza pelos agentes 
e, consequentemente, atuem em 
termos de aumento da potência da 
política monetária; e

Ações: Segundo informações da 
RFB, as ações têm a terceira maior 
participação na categoria de ativos 
financeiros das famílias brasilei-
ras. Adicionalmente, Ludvigson, 
Steindel e Lettau (2002) encon-
traram evidência de que esse tipo 
ativo produz um efeito riqueza 
maior do que outras classes de in-
vestimento.

3  Estratégia Empírica

3.1 Metodologia

A estratégia empírica do trabalho 
pode ser dividida em duas etapas: 
i) Definição de diferentes compo-
sições para o conceito de estoque 
de riqueza e ii) para cada versão do 
estoque de riqueza do item acima 
será mapeado o efeito do choque de 
juros sobre o consumo com o canal 
de transmissão do efeito riqueza 
ligado e desligado. Uma vez defi-
nidas as diferentes categorias de 
riqueza a serem testadas, o presen-
te trabalho busca, para cada uma 
delas, realizar um exercício de es-

tática comparativa (segunda etapa 
empírica), sensibilizando de forma 
isolada o efeito riqueza provocado 
por diferentes classes de ativos por 
meio do método proposto por Lud-
vigson, Steindel e Lettau (2002).7 
Assim, nessa segunda etapa, para 
cada classe de ativos, a redução no 
consumo provocada por um cho-
que na taxa de juros será medida, 
de modo que, ao final do exercício 
de simulação, seja possível ordenar 
a magnitude do efeito riqueza dos 
diversos ativos. Dessa forma, essa 
etapa objetiva responder à seguin-
te pergunta: qual é a magnitude do 
efeito riqueza para as diferentes 
classes de ativos estudadas? Para 
aferir o efeito riqueza de forma iso-
lada, separando-o de outros canais 
de transmissão, é preciso realizar 
um exercício de decomposição da 
propagação da política monetária 
sobre o consumo. Para realizar 
o referido exercício, analisou-se 
como o consumo responde a um 
choque de um desvio padrão na 
taxa de juros em duas situações, 
a saber: i) a resposta ao choque 
com o canal riqueza ligado e ii) a 
resposta ao choque com o canal 
riqueza desligado.

No que diz respeito à estratégia 
empírica para mensurar o efeito 
riqueza, o trabalho seguirá a me-
todologia proposta por Ludvigson, 
Steindel e Lettau (2002). Os auto-
res construíram um VAR Estrutu-
ral. No caso específico do modelo 
construído no artigo em análise, os 
autores escolheram as seguintes 
variáveis para compor o VAR: i) 
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inflação (IBGE), π; ii) renda real 
do trabalho (IBGE), y; iii) consumo 
real (IBGE), c; iv) riqueza real (Te-
souro Nacional, ANBIMA e BACEN), 
a e v) SELIC (BACEN), i.A avaliação 
dos efeitos pode ser dividida em 
três grupos, a saber: i) Dívida Pú-
blica Mobiliária Federal Interna 
(DPMFi); ii) ativos privados indexa-
dos e iii) ativos que não pertencem 
à categoria de renda fixa. No caso 
específico da dívida pública, para 
cada conjunto de ativos estudado 
(argumento principal) será reali-

zado um exercício contrafactual, 
almejando capturar o impacto da 
composição da dívida sobre o efei-
to riqueza. Por meio da compara-
ção entre o argumento principal 
e contrafactual, é possível dimen-
sionar se a magnitude do efeito ri-
queza se altera e se tais efeitos são 
estatisticamente diferentes. Dessa 
forma, caso a difusão do choque 
da taxa de juros sobre o consumo 
do argumento principal seja esta-
tisticamente diferente daquela do 
contrafactual, pode-se afirmar que 

a mudança na composição da dívi-
da altera a transmissão da política 
monetária sobre o consumo. Caso 
contrário, pode-se constatar que a 
mudança na composição da dívida 
não modifica estatisticamente a 
propagação da política monetária 
sobre o consumo. Essa comparação 
visa responder à seguinte pergun-
ta: a composição da dívida pública 
altera estatisticamente o efeito 
riqueza? Para atacar essa questão, 
foram realizadas as simulações 
conforme o Quadro 1.

Quadro 1 – Exercícios para Medir o Efeito Riqueza da Dívida Pública

Motivação
Argumentos

Principal Contrafactual

1) indexação à taxa de juros e o efeito riqueza estoque  DPMFi estoque da DPMFi - LFT

2) indexação à taxa de juros e o efeito riqueza, tendo em 
conta as operações compromissadas (estoque DPMFi + op. compromissadas) estoque DPMFi – op. compromissadas - LFT

3) Comparação LFT e operação compromissada Estoque LFT Operação compromissada

4) o prazo do estoque de LTN e o efeito riqueza Estoque LTN  LTN curto prazo

5) os detentores do estoque de NTN-F e o efeito riqueza: 
há vazamentos? Estoque NTN-F  NTN-F não residentes

Quanto aos ativos privados indexa-
dos, é possível argumentar que, de 
forma similar às LFTs, i) a poupan-
ça e ii) os CDBs bloqueiam o efeito 
riqueza. Tal bloqueio ocorreria, 
pois um aumento na taxa de juros 
não implica a redução do valor 
de mercado desses ativos. Nesse 
sentido, caso o consumo dependa 
da riqueza e os agentes percebam 

tais ativos como riqueza, o consu-
mo não seria afetado pelo choque 
na taxa de juros. Desse modo, as 
três classes de ativos indexados 
elencadas serão alvo do exercí-
cio proposto para aferir o efeito 
riqueza. No que diz respeito aos 
ativos que não pertencem à cate-
goria de renda fixa, importa, ainda, 
mensurar o efeito riqueza oriundo 

de imóveis e de ações. Embora 
ainda não se tenha um indicador 
oficial para o estoque de riqueza 
e sua composição, segundo dados 
da Receita Federal do ano 2012, 
aproximadamente 40% dos bens e 
direitos declarados no Imposto de 
Renda de Pessoa Física (IRPF) são 
bens imobiliários. Quanto às ações, 
estas representam o terceiro maior 
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grupo de riqueza não financeira. 
Dessa forma, espera-se que tanto o 
efeito riqueza dos imóveis quanto o 
de ações seja significativo.

3.2 Resultados

Para calcular os estoques da dívida 
pública, usou-se a marcação a mer-
cado. Nesse tipo de marcação, os 
títulos são precificados em função 
da taxa de mercado, que é calcu-
lada diariamente pela ANBIMA. 

Como resultado, o estoque passa a 
ser mais sensível às mudanças na 
taxa de juros do que a opção pela 
marcação na curva, uma vez que o 
preço de todos os títulos que per-
tencem ao estoque é alterado pela 
mudança em comento. A Tabela 1 
a seguir compila todos os resulta-
dos. Na segunda coluna da tabela 
supracitada, mostra-se a hipótese 
inicial para a contribuição do efeito 
riqueza na transmissão da polí-
tica monetária. A terceira coluna 

apresenta a participação do efeito 
riqueza na transmissão da política 
monetária sobre o consumo para 
cada tipo de riqueza estudado. A 
quarta coluna mostra se a resposta 
do consumo ao choque na taxa de 
juros é estatisticamente diferente 
de zero. Por fim, a quinta coluna 
avalia se os argumentos (principal 
e contrafactual) testados no exercí-
cio de composição da dívida públi-
ca são estatisticamente diferentes.

Tabela 1 – Resumo dos Resultados dos Exercícios Empíricos Realizados

                     ** Como a série histórica de não residentes começa em 2007, a amostra foi delimitada entre o 1º trimestre de 2007  
                               e 2º trimestre de 2014.
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Quanto à composição da dívida 
pública, há um aumento do efeito 
riqueza advindo da redução de ins-
trumentos de indexação; porém, na 
maior parte dos exercícios realiza-
dos, tal elevação não é estatistica-
mente significante. Quanto à rele-
vância do efeito riqueza oriundo da 
dívida pública mobiliária federal 
interna (DPMFi) vis-à-vis as de-
mais classes de ativos, a concentra-
ção do debate em torno da dívida 
pública não capturou o efeito, apa-
rentemente relevante, dos imóveis 
e das ações. Tais ativos, contudo, 
ainda demandam uma investigação 
empírica mais profunda acerca da 
magnitude dos respetivos efeitos 
riquezas.
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mais a TR.
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Lettau (2002) por meio da inclusão do índice 
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encontra no anexo. Os resultados do Teste 
de robustez confirmaram os resultados 
encontrados no VAR estrutural.
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Quando “2+4” Foi Igual a Cinco: Setembro de 1990, a “Nova 
Questão Alemã” e a União Europeia

José Flávio Motta (*) 
Luciana Suarez Lopes (**)

ARTICLE 1
(1) The united Germany shall comprise the territory of the Federal Republic of 
Germany, the German Democratic Republic and the whole of Berlin. Its external 
borders shall be the borders of the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic and shall be definitive from the date on which the present 
Treaty comes into force. The confirmation of the definitive nature of the borders 
of the united Germany is an essential element of the peaceful order in Europe.

(…)
ARTICLE 7
(1) The French Republic, the Union of Soviet Socialist Republics, the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of Ame-
rica hereby terminate their rights and responsibilities relating to Berlin and 
to Germany as a whole. As a result, the corresponding, related quadripartite 
agreements, decisions and practices are terminated and all related Four Power 
institutions are dissolved.
(2) The United Germany shall have accordingly full sovereignty over its internal 
and external affairs.
(…)
Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany

 
Moscou, 12 de setembro de 19901
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Há um quarto de século, aos 12 
de setembro de 1990, realizou-se 
importante reunião em Moscou. Os 
Ministros das Relações Exteriores 
das quatro grandes potências mun-
diais vencedoras da Segunda Gran-
de Guerra, juntamente com seus 
equivalentes das duas Alemanhas, 

separadas na esteira daquele con-
flito, firmaram o Treaty on the Final 
Settlement with Respect to Germany, 
também conhecido como Tratado 
“2+4”. O acordo resultava de ne-
gociações conduzidas desde feve-
reiro daquele ano e dedicadas ao 
tema da reunificação alemã.2 Nossa 
retomada desse tema restringe-
-se a alguns aspectos específicos, 
contemplados em duas etapas. Na 
primeira, comentamos o Tratado 
“2+4” nos quadros de uma “nova 
questão alemã”, numa leitura que 
enfatiza o temor da reunificação 
em linha com o tratamento da dita 
questão (desta feita, a “velha”) ve-
rificado após o término da Segun-
da Guerra Mundial. Em seguida, 
procedemos à exposição de um 
dado entendimento das complexas 
relações estabelecidas entre a reu-
nificação e o avanço do processo de 
integração europeia, em especial 
evidenciadas nas negociações con-
ducentes ao Tratado de Maastricht 
e, uma vez mais, delineadas sob a 
influência da “nova questão alemã”.

Na epígrafe desta crônica, repro-
duzimos dois dos dez artigos que 
dão forma ao documento ajustado 
em setembro de 1990. A Repúbli-
ca Federal da Alemanha (RFA) e 
a República Democrática Alemã 

(RDA) têm definidas as fronteiras 
da Alemanha Unificada.3 Tratou-se 
da fixação de limites que não pode-
riam ser alterados; assim, ainda no 
Artigo 1º do Tratado, as duas par-
tes da nação derrotada na guerra 
afirmaram não acalentar naquele 
momento quaisquer pretensões 
territoriais contra quaisquer ou-
tros Estados, promessa que se es-
tendia para o futuro.4

É bastante nítida, no acordo “2+4”, 
a preocupação em evitar riscos de 
uma Alemanha unificada vir a tor-
nar-se novamente uma ameaça à 
paz mundial. Tal preocupação, ma-
nifesta no citado Artigo 1º, fez-se 
igualmente presente em diversos 
outros artigos do documento; por 
exemplo, no explícito comprome-
timento do “novo” país com a paz, 
bem como nos seus votos de obe-
diência às disposições do Tratado 
de Não-Proliferação Nuclear (TNP):

ARTICLE 2

The Governments of the Federal 
Republic of Germany and the Ger-
man Democratic Republic reaffirm 
their declarations that only peace 
will emanate from German soil. 
According to the constitution of 
the united Germany, acts tending 
to and undertaken with the intent 
to disturb the peaceful relations 
between nations, especially to 
prepare for aggressive war, are 
unconstitutional and a punishable 
offence. The Governments of the 
Federal Republic of Germany and 

the German Democratic Republic 
declare that the united Germany 
will never employ any of its wea-
pons except in accordance with its 
constitution and the Charter of the 
United Nations.

ARTICLE 3

(1) The Governments of the Federal 
Republic of Germany and the Ger-
man Democratic Republic reaffirm 
their renunciation of the manufac-
ture and possession of and control 
over nuclear, biological and chemi-
cal weapons. They declare that the 
united Germany, too, will abide by 
these commitments. In particular, 
rights and obligations arising from 
the Treaty on the Non-Proliferation 
of Nuclear Weapons of 1 July 1968 
will continue to apply to the united 
Germany. (Treaty on the Final Set-
tlement with Respect to Germany)

A persistência dessa preocupa-
ção, quatro décadas e meia após o 
término da Segunda Grande Guer-
ra, ilustra a essência do que aqui 
entendemos por “nova questão 
alemã”, o mesmo entendimento, 
por exemplo, de Baun (1995-96, p. 
609):

As in the past, this concerned the 
identity and role of a powerful Ger-
many in the center of a politically 
fragmented Europe. During the 
cold war era, this problem had been 
temporarily resolved through the 
division of Germany into two sepa-
rate states and their incorporation 
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into competing political-military 
blocs. With the demise of the com-
munist system and the increased 
prospects for German unification, 
however, the problem of contai-
ning German power now made its 
reappearance. In particular, many 
Europeans feared that a united 
and unbound Germany might in 
the future become increasingly 
independent and nationalistic, and 
thus turn away from the course of 
peaceful integration into Western 
institutions that had characterized 
the postwar identity and policy of 
the Federal Republic.

Se estendermos nosso olhar mais 
para trás no tempo, notaremos 
fazer sent ido aproximarmos a 
proposta de contenção alemã no 
segundo pós-guerra, efet ivada 
mediante a divisão do território 
nacional alemão, do espírito que 
acabou prevalecendo no primeiro 
pós-guerra, refletido nos resulta-
dos da Conferência de paz de Paris. 
Dita aproximação entre 1945 e 
1918 é sugerida, por exemplo, em 
Azambuja (2012, p. 362-363):

Os primeiros impulsos dos países 
vencedores, logo quando chegava 
ao fim a Segunda Guerra Mundial, 
foram no sentido de desarmar e 
neutralizar a Alemanha (...). Essa 
intenção aparece clara no Plano 
Morgenthau, preparado pelo então 
secretário do Tesouro americano 
em setembro de 1944 (..que..) pre-
via a divisão da Alemanha em duas 
entidades separadas, importantes 

perdas territoriais a leste (para 
a Polônia e a União Soviética) e a 
oeste (para a França) e um drástico 
desmonte industrial que equivale-
ria, de fato, a uma “pastoralização” 
da Alemanha.

Parecia uma reedição de 1918. (...) 
As reparações adotadas em Versa-
lhes substituídas pela restrição [em 
1945-JFM/LSL] ao poder econômi-
co germânico e a ocupação e neu-
tralização de seus polos industriais 
no Ruhr e no Sarre.5

E, assim como houve críticas ao ex-
cessivo caráter punitivo presente 
no Tratado de Paz de Versalhes, de 
1919, também as houve no bojo da 
solução proposta à questão alemã 
na segunda metade dos anos de 
1940, como bem assinalou Tony 
Judt (2011, itálicos no original):

Mas, desde o início, a “estratégia de 
Morgenthau” foi veementemente 
criticada dentro da própria máqui-
na administrativa norte-americana. 
Que benefício adviria de reduzir 
a Alemanha (...) a uma condição 
praticamente pré-industrial? (...) 
Restrições à produção urbana ou 
industrial talvez mantivessem a 
Alemanha humilhada, mas não 
conseguiriam alimentá-la nem 
reconstruí-la. Esse ônus, bastante 
considerável, caberia às vitoriosas 
forças de ocupação. Cedo ou tarde, 
seria necessário passar essa res-
ponsabilidade aos próprios ale-
mães e, nesse momento, os alemães 

haveriam de ter permissão para 
reconstruir sua economia. 6

Ao f im e ao cabo, como sabido, 
tanto no período após a Primeira 
Guerra Mundial como depois do 
segundo conf lito, a intenção de 
destruir o sistema econômico ale-
mão não se manteve. No caso do 
pós- Segunda Guerra, e em meio 
ao estabelecimento da Guerra Fria, 
acabou prevalecendo, ainda na 
década de 1940, a ideia da necessi-
dade do fortalecimento da Alema-
nha com vistas à contenção de um 
eventual avanço soviético sobre 
a Europa Ocidental.7 Vale dizer, 
naqueles anos explicitou-se para 
o Ocidente como que um trade off 
entre a contenção da Alemanha e 
a contenção da União Soviética; e 
a este último objetivo foi atribuída 
maior prioridade!8

Contudo, retomando o entendi-
mento de Baun acerca da “nova 
questão alemã”, percebemos que o 
receio, compartilhado por muitos 
europeus, de uma Alemanha com 
um poderio redivivo aparecia uma 
vez mais, em fins dos anos de 1980, 
como algo bastante palpável. Era 
um receio, em verdade, compreen-
sível, tendo em vista os conflitos 
mundiais da primeira metade do 
século X X; e mais compreensí-
vel ainda por conta do colapso da 
União Soviética então verificado.9 
Assim sendo, muito embora o pro-
cesso de reunificação caminhasse 
por conta das maiores interessa-
das, as duas Alemanhas, que as-
sinaram o Tratado da Unificação 
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em 31 de agosto de 1990, com o 
estímulo fornecido pela queda do 
muro de Berlim (em novembro 
de 1989) e o término da Guerra 
Fria, a consecução de tal processo 
ocorreu sob o condicionamento da 
“nova questão alemã”; por conse-
guinte, fez-se imprescindível o aval 
dos vitoriosos da Segunda Grande 
Guerra, objeto do Tratado assinado 
aos 12 de setembro de 1990 em 
Moscou.10

A reunificação alemã e a “benção” a 
ela concedida pelos quatro poderes 
aliados da Segunda Grande Guerra 
foram elementos importantes im-
bricados à alavancagem do proces-
so conducente à criação da União 
Europeia. Nesse segundo passo 
de nossa ref lexão nesta crônica, 
perfilhamos a interessante inter-
pretação elaborada por Michael 
Baun, segundo a qual o Tratado de 
Maastricht:

(...) must be understood primar-
ily as a political response by EC 
[European Community-JFM/LSL] 
countries to German unification 
and the end of the cold war. In 
particular, it represents a political 
bargain between the EC’s two most 
important members, Germany and 
France, each of whom viewed the 
agreement as a means of securing 
vital national interests. (BAUN, 
1995-96, p. 606)

O caminho em direção à União 
Europeia começou, como se sabe, 
muito antes de Maastricht; todavia, 

o Tratado, assinado em fevereiro 
de 1992 (depois ratificado pelos 
12 países então membros da Co-
munidade Europeia − CE, entran-
do em vigência em novembro de 
1993), pode ser tomado como um 
ponto crucial naquele caminho.11 
Foi com ele que a CE passou a ser 
oficialmente denominada União 
Europeia; mais ainda, sua “center-
piece was an agreement to achieve 
full monetary union by the end of the 
decade” (BAUN, 1995-96, p. 605).

Baun observa como a reunificação 
da Alemanha suscitou duas expres-
sões distintas do medo do poderio 
alemão, despertando-o do estado 
de latência no qual estivera nas 
décadas anteriores. De um lado, 
muitos países da CE, sobretudo a 
França, entendiam ser importante 
aprofundar o processo de inte-
gração europeia, avançando, por 
exemplo, em direção a uma união 
monetária: “this, it was believed, 
would serve to permanently bind 
Germany to the Community, thus 
preventing a more independente or 
nationalistic course in the future.” 
(BAUN, 1995-96, p. 609). E era exa-
tamente esse efeito da integração 
que subjazia à segunda das referi-
das expressões, na medida em que 
o aludido aprofundamento viesse 
a implicar o abandono parcial da 
soberania nacional em favor de 
instituições supranacionais, nas 
quais pudesse mais facilmente ser 
exercida uma supremacia alemã. Aí 
residiria o perigo enfatizado pelos 
britânicos; melhor seria, em vez do 
aprofundamento, investir na dilui-

ção do peso alemão pela ampliação 
da Comunidade, absorvendo novos 
integrantes e preservando a sobe-
rania plena dos estados membros:

According to Thatcher [Margaret 
Thatcher, Primeira Ministra da 
Grã-Bretanha à época-JFM/LSL] 
and in direct contrast to the French 
position, a tightly integrated EC 
would be more easily dominated 
by Germany than would a broader 
grouping of sovereign states. Nev-
ertheless, the British preference 
for widening over deepening was 
a minority viewpoint within the 
Community and would remain so 
throughout the Maastricht nego-
tiations. (BAUN, 1995-96, p. 610, 
itálicos nossos)

Por seu turno, o posicionamento 
alemão no tocante à integração eu-
ropeia, na interpretação que vimos 
analisando, ainda que igualmente 
favorável ao alargamento da Comu-
nidade e entendendo-o como pas-
sível de ocorrer em conjunto com o 
aludido aprofundamento, assume 
de maneira nítida o papel da “outra 
face da mesma moeda” com rela-
ção à posição francesa.12 De fato, 
tal aprofundamento colocar-se-ia 
como positivamente relacionado 
ao movimento de reunificação das 
duas Alemanhas:

(...) the German government in 
1989-1990 was well aware of the 
suspicions and fears of its neigh-
bours, and was anxious to dispel 
them. Chancellor Helmut Kohl 
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in particular was determined to 
show that German unification and 
European integration were not 
contradictory but instead compli-
mentary or mutually reinforcing 
processes. In addition, Kohl placed 
a high priority on maintaining 
positive relations with France as 
the basis for Germany’s European 
policy. For these reasons, he viewed 
Germany’s agreement to further 
EC integration and in particular 
monetary union as the price that 
had to be paid for gaining Europe’s 
acceptance of German unification. 
(BAUN, 1995-96, p. 611)

Faz-se interessante salientarmos 
que essa visão do Tratado de Maas-
tricht como um sacrifício feito pela 
Alemanha com vistas a obter a anu-
ência ao processo de reunificação 
levou muitos contemporâneos, na-
quele país, a criticar duramente o 
acordo, sobretudo no que respeita 
à proposta em direção à união mo-
netária. Baun explicita os reparos 
feitos pelo Banco Central alemão 
em meio às negociações:

The Bundeskank based its cam-
paign against EMU [economic 
and monetary union-JFM/LSL] on 
the argument that much greater 
convergence in the economic con-
ditions and performance of EC 
countries was necessary before 
monetary union would be possible. 
This meant, of course, convergence 
at German standards of low levels 
of inflation, interest rates, and 
budget deficits, something that 

would necessitate a long period of 
transition before full EMU could 
come in effect. (BAUN, 1995-96, 
p. 617)13

O documento assinado em feverei-
ro de 1992 terminou por levar em 
conta os reparos do Bundesbank. 
Foi incorporada ao Tratado a ade-
rência a um conjunto de parâme-
tros econômicos bastante rígidos 
como precondição para a união 
econômica e monetária, garantindo 
assim a demandada convergência 
de condições econômicas entre os 
distintos membros.14 Em verdade, 
mesmo se estivermos corretos em 
perfilhar o argumento de Baun 
sobre a forma da imbricação (efe-
tiva “barganha”) entre a adesão 
alemã ao aprofundamento da inte-
gração europeia e a aceitação, em 
especial francesa, da Alemanha 
unificada, não podemos deixar de 
mencionar que, ao contemplar os 
reparos do Bundesbank, o acordo 
de Maastricht tornou a reunifica-
ção, em alguma medida, um pro-
blema em termos do objetivo per-
seguido da união monetária. Este 
aspecto é apontado, por exemplo, 
por Cristina Pecequilo:

A reunificação foi finalizada em 
1990, com a assinatura do Acordo 
4+2 (...). Deve-se lembrar, porém, 
que a reunificação teve custos para 
os projetos europeus: ela afetou 
negativamente pelo menos uma das 
metas em andamento da integração 
referente à união monetária. Para 
custear o processo de reincorpora-

ção do Leste, a Alemanha descum-
priu metas do SME [Sistema Mone-
tário Europeu-JFM/LSL], adiando o 
projeto da moeda comum por pelo 
menos uma década. (PECEQUILO, 
2014, p. 37)15

Não obstante o efeito indicado por 
Pecequilo, o fato é que a moeda 
comum entrou efetivamente em 
vigor em inícios do novo milênio, e 
o Euro foi avaliado por vários anos 
e por muitos como constituindo 
um grande sucesso, ao menos até 
a deflagração da crise ao final da 
primeira década do século XXI.16 
Não caberia, é evidente, nos limites 
desta crônica, avançar na análise 
da crise do Euro. Mesmo porque 
nosso objetivo, repitamos, restrin-
giu-se a comentar alguns aspectos 
da reunificação alemã, motivados 
pelos 25 anos da assinatura do Tra-
tado “2+4”. Todavia, nem nós nem 
os leitores podemos negar as mui-
tas vulnerabilidades presentes na 
construção e no funcionamento da 
Zona do Euro, postas em evidência 
pela aludida crise. Dessa forma, e 
tendo em vista a imensa assime-
tria entre os países integrantes da 
Eurozone, sendo inegável a posição 
econômica dominante nela desfru-
tada pela Alemanha, talvez pudés-
semos sugerir, à guisa de conclu-
são e para a reflexão dos leitores, 
terem se mostrado ao fim e ao cabo 
corretas, ao menos em parte, as 
projeções que fundamentaram a 
posição britânica no contexto pré-
-Maastricht.17
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pode ser encontrado no seguinte sítio 
da internet: http://usa.usembassy.de/
etexts/2plusfour8994e.htm. Com vistas à 
elaboração desta crônica, nós o acessamos 
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2  Os Ministros presentes em Moscou eram: 
James Baker (Estados Unidos), Eduard 
Shevardnadze (União Soviética), Douglas 
Hurd (Reino Unido), Roland Dumas (Fran-
ça), Hans-Dietrich Genscher (Alemanha 
Ocidental-RFA) e Markus Meckel (Alemanha 
Oriental-RDA).

3  “Com esse tratado, que reconhecia, formal-
mente, nas fronteiras da futura Alemanha 
divisas que incluíam os dois Estados alemães, 
a condição de Berlim diante das quatro potên-
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de 2 de outubro de 1990. A União Soviética 
concordava com a permanência da Alemanha 
unificada na OTAN, e foi acertada a retirada 
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many).
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6  Salta aos olhos a oportunidade de men-
cionarmos a também veemente crítica 
de Keynes, em seu livro As consequências 
econômicas da paz, ao Tratado de Versalhes, 
de 1919, marcado pela posição sobretudo 
francesa visando à destruição do sistema 
econômico alemão: “Se a guerra civil euro-
peia deve terminar com a França e a Itália 

usando abusivamente o poder momentâneo 
da sua vitória para destruir a Alemanha e a 
Áustria-Hungria, que jazem prostradas, estão 
convidando a sua própria destruição, por 
estarem tão profunda e indissoluvelmente 
ligadas às suas vítimas, por vínculos econômi-
cos e espirituais ocultos.” (KEYNES, 2002, p. 
2)

7  Sobre este ponto, ver, por exemplo, Mazzuc-
chelli (2013, p. 45).

8  No caso da Alemanha Ocidental, “no final 
do ano [1948-JFM/LSL] começaram a fluir 
os recursos do Plano Marshall. Em 1949, a 
produção industrial total cresceu 42%, sendo 
que a produção de bens de capital e de bens 
de consumo expandiu-se em cerca de 60%. A 
partir de então, o crescimento da máquina 
de produção alemã foi extraordinário: entre 
1950 e 1955, o produto industrial cresceu 
80% e o volume de exportações 145%, vari-
ações nitidamente superiores às observadas 
nos demais países europeus e nos EUA.” (MAZ-
ZUCCHELLI, 2013, p. 42). O mesmo autor 
aqui citado pode ser referido, também entre 
outros, para uma análise da recuperação 
econômica alemã ao longo da década de 
1930 (ver MAZZUCCHELLI, 2009, cap. 8, p. 
277-313).

9 “Em 1985, um reformador apaixonado, 
Mikhail Gorbachev, chegou ao poder como 
secretário-geral do Partido Comunista sovié-
tico. {...} Teria sido possível supor seriamente, 
em 1985, que seis anos depois a URSS e seu 
Partido Comunista teriam deixado de existir, 
e na verdade que todos os outros regimes 
comunistas na Europa teriam desaparecido? 
(...) O que levou a União Soviética com rapidez 
crescente para o precipício foi a combinação 
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1995, p. 461 e p. 467-468, negritos no origi-
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10 “A reunificação da Alemanha aconteceu em 
uma atmosfera extraordinariamente calma e 
equilibrada, tendo em vista as consequências 
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comunismo. (...) A nova Alemanha sabia que 
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fossem amenizados.” (KITCHEN, 2013). Não 
esqueçamos que, para essa atmosfera calma 
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e equilibrada foi crucial a aceitação pelos 
soviéticos da “perda” da Alemanha Oriental; 
quanto a este ponto, “(...) o que ele [Mikhail 
Gorbatchev-JFM/LSL] pôde fazer, literal-
mente, foi estipular um preço para as con-
cessões feitas. Conforme previra o chanceler 
alemão ocidental [Helmut Kohl-JFM/LSL], 
a URSS estava aberta à persuasão de ordem 
financeira. De início, Gorbatchev tentou 
cobrar um ‘resgate’ de 20 bilhões de dólares 
pelas negociações relativas ao processo de 
unificação, mas acabou por aceitar um valor 
próximo a 8 bilhões de dólares, e mais 2 bi-
lhões em empréstimos sem juros. No total, de 
1990 a 1994, Bonn transferiu para a União 
Soviética o equivalente a 71 bilhões de dólares 
(e mais 36 bilhões para os antigos Estados 
comunistas do Leste Europeu.” (JUDT, 2011).

11 Um marco inicial poderia ser apontado 
no Tratado de Roma, de 1957: “(...) seriam 
criadas em Roma a Comunidade Econômica 
Europeia (CEE), matriz de todas as estru-
turas atuais de Bruxelas, e a Comunidade 
Europeia de Energia Atômica (Eurotom).” 
(AZAMBUJA, 2012, p. 364). Outro momento 
importante foi o da criação do Sistema 
Monetário Europeu (SME), em dezembro 
de 1978: “(...) At the core of the EMS [Eu-
ropean Monetary System-JFM/LSL] was 
the European Exchange Rate Mechanism 
(ERM), a system of fixed exchange rates 
that permitted a limited (2.15 percent) 
fluctuation around the official established 
rate for national currencies. A wider band 
of 6 percent was created for the Italian lira 
as a concession to the relative weakness of 
that country’s economy. At the limits of the 
fluctuation bands, central banks would be 
required to intervene in order to maintain 
currency values within the established mar-
gins.” (BAUN, 1995-96, p. 607).

12  “For its part, Germany was also in favor of 
deepening the EC, although it was adamant 
that this should not preclude expanding the 
Community, and indeed claimed that widen-
ing and deepening could occur together.” 
(BAUN, 1995-96, p. 610).

13  Outra dura crítica ao Tratado é fornecida, 
por exemplo, em BAGUS (2012, p. 75): 
“O resultado fez com que Anatole Jaletsky 
[jornalista e economista russo, radicado 
na Inglaterra-JFM/LSL] comentasse no The 
Times que o formato final do Tratado de 
Maastricht representava a terceira rendição 
da Alemanha à França no período de um 
século, citando também o Tratado de Versa-
lhes [1919-JFM/LSL] e o Acordo de Potsdam 
[1945-JFM/LSL].”

14 Sobre os critérios garantidores de “um 
elevado grau de convergência sustentada”, 
ver o Artigo 109°-J do Tratado da União 
Europeia (1992, p. 42-43).

15 “Nos três anos seguintes à unificação, o 
total de repasses financeiros da Alemanha 
Ocidental para a Oriental chegou ao equiva-
lente a 1,2 bilhão de euros; em fins de 2003, o 
custo da absorção da antiga RDA alcançara 
1,2 trilhão de euros. (...) [P]ara evitar o des-
contentamento de eleitores da Alemanha 
Ocidental ― pois nem todos tinham acolhido 
a unificação com entusiasmo ―, Kohl decidiu 
não elevar os impostos. Antes, para fazer 
frente aos novos e pesados compromissos, 
a República Federal — que até então havia 
acumulado superávits ― não teve escolha a 
não ser entrar em déficit.” (JUDT, 2011).

16 “A entrada em vigor do Euro na vida cotidi-
ana de 300 milhões de europeus, em 1º de 
janeiro de 2002, é um sucesso técnico e um 
momento histórico da construção europeia: 
dez anos após o Tratado de Maastricht, doze 
Estados da União Europeia (Alemanha, Áus-

tria, Benelux, Espanha, Finlândia, França, 
Grécia, Irlanda, Itália e Portugal) partilham 
a mesma moeda; a eles se juntam Eslovênia 
(1º de janeiro de 2007) e, depois, Chipre e 
Malta (1º de janeiro de 2008).” (VAÏSSE, 
2013, p. 301). O livro de Vaïsse foi atua-
lizado em 31 de agosto de 2008; posteri-
ormente aderiram ao Euro a Eslováquia, 
em 2009, a Estônia, em 2011, a Letônia, em 
2014 e a Lituânia, em 2015. São, pois, 19 os 
países que atualmente compõem a Zona do 
Euro, alçando-se a 28 os membros da União 
Europeia.

17  A Grã-Bretanha, não será demais lembrar-
mos, membro da União Europeia desde iní-
cio dos anos de 1970, é um dos dois únicos 
países da UE (o outro é a Dinamarca) que, 
por opção, não aderiram à moeda comum.
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Caio Prado Jr. e a Formação de um clássico do Pensamento 
Econômico Brasileiro

Rômulo Manzatto (*)

Poucas são as obras capazes de 
envelhecer bem. É comum que, pas-
sados alguns anos, preocupações 
tidas então como universais rapi-
damente sejam reavaliadas diante 
de perspectivas mais amplas. Tam-
bém é comum que métodos então 
inovadores sejam questionados, 
até mesmo renegados. A importân-
cia de certas obras passa então a 
residir mais no que podem revelar 
como expressões de uma época, 
ou de uma maneira de proceder, 
do que no valor que possam ter na 
resolução das questões que intri-
gam o contemporâneo. Ao cabo, 
são poucas as obras capazes de ex-
trapolar o seu contexto. O destino 
comum é o de terem boa parte de 
seu impacto inicial corroído pela 
ação do tempo.

O mesmo parece não ter ocorrido 
com o pensamento de Caio Prado 
Jr., afinal, ainda hoje, passados 73 
anos da publicação de Formação 
do Brasil Contemporâneo, sua já 
vasta fortuna crítica continua em 
expansão. Os temas mobilizados 
por Prado Jr., as hipóteses levan-
tadas, ou mesmo sua maneira de 
entender a história do País, tendo 
em perspectiva o amplo panorama 
mundial, continuam suscitando 

pesquisas, alimentando polêmicas 
e orientando linhas de pesquisa.1 

É claro que poderíamos acusá-
-lo pelos pontos fracos, atacando 
pelos flancos mais expostos. Mais 
ainda, de maneira objetiva, muitos 
dos argumentos de Caio Prado Jr. 
podem ser desmantelados quan-
do contrastados com boa base 
empírica e farta documentação.2 
Também seria justo – embora um 
pouco anacrônico – acusá-lo por 
não partilhar de nossa moderna 
obsessão com o trato das fontes 
primárias ou com a fundamen-
tação teórico-metodológica do 
trabalho, algo que os praticantes 
do moderno ofício de historiador, 
ou mesmo os economistas cujo 
interesse pelo passado colonial 
foi revivido nos últimos anos, têm 
feito com frequência.

Mesmo assim, se fôssemos realizar 
um balanço sobre o que está vivo e 
o que está morto na obra de Prado 
Jr., os vivos em muito ultrapassa-
riam a contagem dos mortos. O 
fato é que, quando se trata de lê-lo 
como clássico, parece mais impor-
tante tentar avançar na leitura do 
que se deter nos aspectos datados. 
As questões que mais intrigam, no 

entanto, estão relacionadas com a 
própria longevidade da obra. Por 
que Caio Prado Jr. se tornou um 
clássico? Ou seja, o que realizou 
de tão original, de tão incômodo, 
a ponto de inquietar ainda hoje os 
que se debruçam sobre a história 
do País? A questão não foi de todo 
desvendada, mas algumas respos-
tas podem ser antecipadas.

Parte da explicação passa por si-
tuar Caio Prado Jr. em seu contex-
to imediato. Ocorre que sua obra 
não é resultado de um moderno 
ambiente acadêmico, como o que 
recentemente se estabeleceu entre 
nós. É fruto, isso sim, de um pensa-
mento profundamente engajado, de 
uma corrente crítica que via em si 
a responsabilidade de acelerar as 
mudanças do País. É famoso o pre-
fácio de Antonio Candido a Raízes 
do Brasil, em que Gilberto Freyre, 
Sérgio Buarque de Holanda e Caio 
Prado Jr. são caracterizados como a 
tríade de ensaístas capazes de dar 
vazão aos anseios difusos de uma 
época. Os três seriam membros 
de uma mesma geração “ligada ao 
sopro de radicalismo intelectual e 
análise social que eclodiu depois 
da Revolução de 1930”. (CANDIDO, 
1995, p. 9) 3 
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De semelhante, os três autores 
guardam não só a consciência de 
estarem diante de uma encruzilha-
da histórica, mas também a inten-
ção de buscar no passado colonial 
as respostas para os impasses do 
Brasil de então. Nesse contexto, 
e aqui surge uma primeira faceta 
de sua originalidade, a principal 
distinção de Prado Jr. talvez seja a 
maneira, ou método, que utiliza em 
sua releitura do passado. Trata-se 
de uso pioneiro do materialismo 
histórico na criação de uma sín-
tese interpretativa da história da 
nação.4 O historiador também se 
distingue dos outros dois autores 
por sua orientação política, já que 
durante boa parte da vida foi mili-
tante do Partido Comunista Brasi-
leiro (PCB).

Na década de 1930, a adesão de 
Prado Jr. ao partido e ao marxismo 
causou grande espanto. Era, de 
fato, raro que um jovem de uma das 
famílias mais abastadas do País 
deixasse de frequentar os bailes 
e os clubes da alta sociedade para 
estudar marxismo na edícula de 
sua casa.5 Afinal, estava aderindo 
a uma vertente teórica e política 
recusada pelas classes dominan-
tes no Brasil. O resultado foi um 
encontro raro entre a abordagem 
marxista e a acumulação intelectu-
al de uma educação proporcionada 
por uma rica família do café.

Como comunista, colocou sua refle-
xão teórica a serviço de um proces-
so revolucionário de emancipação. 
Buscou construir uma imagem do 

País que pudesse ser posta a ser-
viço das classes dominadas, daí a 
necessidade de uma interpretação 
fidedigna do real, uma vez que os 
desencontros entre a realidade 
e uma teoria que se propõe à in-
tervenção radical podem produ-
zir resultados desastrosos. Como 
marxista, Prado Jr. teve de se haver 
com as dificuldades próprias dos 
que tentavam interpretar uma re-
alidade periférica na chave do ma-
terialismo histórico. A dificuldade 
inescapável era a de compreender 
uma realidade histórica e social 
através de categorias analíticas 
pensadas a partir de outras reali-
dades materiais. 

No século XX, a difusão das ideias 
marxistas esteve intimamente liga-
da à instalação dos partidos comu-
nistas em diferentes países. Nesses 
novos contextos, não demorava 
para que a intelectualidade afeita 
ao marxismo se aglutinasse em 
torno dos partidos que exerciam 
inf luência cultural e intelectual 
nada desprezível. Ligado a um tipo 
de produção intelectual que não 
abria mão de intervir na realidade, 
o partido buscava balizar não só 
as linhas de ação imediatas, mas 
também as concepções teóricas. 
Nesse sentido, eram importantes 
as orientações emanadas da Ter-
ceira Internacional Comunista,6 
consolidadas no que ficou conhe-
cido como a “tese para os países 
coloniais, semicoloniais e depen-
dentes”.

Das disputas entre o Partido Co-
munista Russo, então dominante, 
e a Terceira Internacional, teria 
surgido a tese de que nos países 
semicoloniais e dependentes − 
rubrica geral que incluía o Brasil 
e toda a América Latina − antes 
da eclosão de qualquer processo 
revolucionário, seria necessária a 
superação de algumas etapas. Seria 
preciso primeiro percorrer um 
longo caminho para livrar-se das 
estruturas feudais ainda existentes 
para que só então se consolidasse 
uma economia madura de t ipo 
capitalista. O etapismo da análise 
é resultado de uma tentativa de 
transplantar a teoria marxista da 
revolução, de caráter eurocêntrico, 
para uma realidade distinta sem 
que se considerasse a autonomia 
das sociedades de passado colonial, 
caso do Brasil.

O dilema não era exclusivo dos 
mar xist as brasileiros, mas de 
todos os militantes dessa corrente 
na América Latina. A Internacional 
Comunista tendia a projetar sua 
experiência, que se limitava aos 
países avançados da Europa, sobre 
todas as outras realidades nacio-
nais. De fato, parecia haver um 
“divórcio cada vez maior entre os 
princípios teóricos proclamados e a 
atividade prática” (ARICÓ, 1987, p. 
423). Todas as vezes em que a reali-
dade não se adequava aos modelos 
já conhecidos, preferia-se culpar a 
realidade e o atraso em vez de re-
pensar parte dos modelos.
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Vale lembrar que o dilema não era 
específico do marxismo. Trata-se, 
de maneira geral, de um desafio 
imposto a todas as tentativas de 
construção intelectual realizadas 
em contextos periféricos. A inte-
lectualidade brasileira, de modo 
geral, quando confrontada com 
a questão, oscilou entre duas po-
sições. A primeira, de acentuar o 
particularismo do local em relação 
ao universalismo da teoria, corren-
do o risco de diluir seus aspectos 
teóricos no conteúdo local do obje-
to, o que, no limite, tornaria inútil o 
referencial teórico. A segunda, que 
consiste no movimento inverso, de 
distorcer suas realidades para que 
estas se encaixassem nos moldes 
teóricos disponíveis, postura que 
pode levar a uma espécie de con-
torcionismo intelectual.7

Não se trata de desconsiderar os 
aspectos da experiência marxista 
europeia que podem ser utilizados 
como apoio para a compreensão 
de outras realidades; tampouco 
se trata de desconsiderar o que 
uma experiência particular pode 
revelar de universal, mas sim de 
constatar que caso exista uma 
teoria universal, esta dificilmente 
poderia existir sem que fossem 
incorporadas as especificidades da 
periferia capitalista. Afinal, a iden-
tidade se constrói nas diferenças.

As melhores contribuições do pen-
samento local, por sua vez, têm 
sido aquelas capazes de se equi-
librar entre o particularismo do 
dado local e o universalismo da 

teoria importada. As originais con-
tribuições de Caio Prado Jr. no Bra-
sil, ou de José Carlos Mariátegui no 
Peru, não recriaram a teoria mar-
xista a partir de suas fundações, 
nem fora essa sua ambição; o que 
devolveram ao marxismo europeu 
foi uma afinação de seus próprios 
instrumentos analíticos.

Na obra do marxista brasileiro, o 
atrito com as posições do partido 
e, consequentemente, da Terceira 
Internacional, se traduz na recusa 
em admitir que houvesse “restos 
feudais” de qualquer tipo na es-
trutura econômica brasileira. Para 
Caio Prado Jr., “podemos falar num 
feudalismo brasileiro apenas como 
figura de retórica, mas absoluta-
mente para exprimir um parale-
lismo, que não existe, entre nossa 
economia e a da Europa medieval”. 
(PRADO JR., 2012, p.19).8

Superar o esquematismo do mar-
xismo soviético e construir uma al-
ternativa crítica que fosse além das 
fórmulas divulgadas pela Terceira 
Internacional não foi tarefa trivial. 
Nesse percurso, de forma analítica, 
Prado Jr. estabeleceu um recorte 
epistemológico pouco usual na 
historiografia de então. Em vez de 
seguir o percurso tradicional de 
limitar a história da nação a uma 
reconstituição anacrônica do que 
ocorreu no espaço delimitado por 
suas atuais fronteiras, o historia-
dor marxista preferiu compreen-
der a história do Brasil através 
de sua colonização, o que o levou 
a situar esse processo no quadro 

mais amplo de expansão marítima 
dos países da Europa, do qual a 
“ocupação e o povoamento do ter-
ritório que constituiria o Brasil não 
é senão um episódio”. (PRADO JR., 
2011, p.17). 9

Outra inovação, também de caráter 
analítico, mas com aspectos nor-
mativos bastante marcados e con-
sequências diretas para a ação po-
lítica, é a forma, ou via, através da 
qual o Brasil teria adquirido suas 
feições modernas. A partir da for-
mação histórica específica do País, 
Prado Jr. foi capaz de enriquecer 
o conceito de vias “não clássicas” 
para o capitalismo. Desse modo, 
diferente dos casos de Inglaterra e 
França − ou melhor, da Guerra Civil 
inglesa e da Revolução Francesa, 
tidas como as vias “clássicas” de re-
volução burguesa e constituição do 
capitalismo − o caso brasileiro se 
aproximaria mais do que ficou ca-
racterizado como “via prussiana”, 
ou seja, de uma história realizada 
sem rupturas políticas significati-
vas com o passado.10

A partir daí, ao aprofundar a atitu-
de de recusa diante da questão dos 
“restos feudais” e dos esquematis-
mos da Terceira Internacional, Caio 
Prado Jr. foi capaz de consolidar 
uma nova maneira de compreensão 
e análise da experiência histórica 
do País, que se realiza na proposi-
ção de uma nova forma, o Sentido 
da Colonização. Mais do que isso, o 
próprio título do livro parece inau-
gurar uma espécie de gênero, já 
que a partir de Formação do Brasil 
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Contemporâneo (1942) ocorre uma 
profusão de obras com intenção 
e títulos similares, como Forma-
ção Econômica do Brasil (1959), de 
Celso Furtado, Formação da Lite-
ratura Brasileira (1959), de Anto-
nio Candido, Formação Política do 
Brasil (1967), de Paula Beiguelman 
e Formação do Patronato Político 
Brasileiro, subtítulo de Os donos 
do Poder (1958), de Raymundo 
Faoro.11

Vale apontar a peculiaridade do 
termo Formação já que ele parece 
exprimir não só um mesmo tipo 
de preocupação que orienta esses 
trabalhos, mas também um voca-
bulário específico, familiar a um 
tipo de ref lexão que parecia se 
rotinizar nos meios intelectuais 
brasileiros, mas que pareceria es-
tranho a outros contextos. A ideia 
de Formação aplicada ao estudo re-
trospectivo de um passado nacio-
nal, como forma de compreender 
as estruturas do presente não era 
de fácil tradução, como parece in-
dicar o título da edição americana, 
traduzido como The Colonial Back-
ground of Modern Brazil, que numa 
“retradução” resultaria em algo pa-
recido com “A Experiência Colonial 
do Brasil Moderno”, ou ainda “Os 
Antecedentes Coloniais do Brasil 
Moderno”.12 Nesse sentido, Forma-
ção Econômica do Brasil, de Celso 
Furtado, parece ter encontrado 
dificuldade semelhante, traduzido 
para o inglês como Economic Gro-
wth of Brazil: A Survey from colonial 
to modern times.

Essa dificuldade de tradução pa-
rece indicar que a partir de obras 
como as de Caio Prado Jr. teria 
sido formado um sistema próprio, 
com preocupações e significados 
específicos. Em outras palavras, é 
indicativo de um processo de in-
ternalização de certos caracteres 
externos e de conformação de uma 
esfera com novos significados e 
preocupações, que pudessem dar 
vazão a um sentimento de alterida-
de nascente − esfera da qual uma 
miríade de obras posteriores iria 
se beneficiar.

Pela ênfase que Prado Jr. atribui 
aos caracteres do passado colo-
nial, determinantes de nossa “má-
-formação”, o historiador marxista 
tendeu a subestimar os efeitos das 
mudanças, mesmo que lentas, na 
estrutura econômica e social do 
País, em especial o processo de 
industrialização.13 Isso não muda o 
fato de que Caio Prado Jr. foi capaz 
de identificar algumas das carac-
terísticas essenciais da formação 
histórica do Brasil. Até por isso, a 
longa duração, ou reverberação, 
das preocupações levantadas pela 
obra, também se deve ao fato de 
que o tema principal da obra de 
Prado Jr., ou seja, a tensão entre 
Nação e Colônia, permanece rele-
vante.

A atualidade de Caio Prado Jr. tem 
se renovado, pode-se dizer, pois 
alguns dos aspectos por ele ana-
lisados também se renovaram. 
Se chamado a interpretar nossos 

impasses atuais, talvez apontasse 
para as questões que o inquieta-
vam e que continuam na ordem do 
dia, até com maior urgência, já que 
persiste o predomínio de produtos 
de baixo valor agregado em nossa 
pauta de exportações, assim como 
a pobreza ainda está em grande 
medida associada à cor da pele, 
herança legada pelos séculos de 
escravidão.

Se Caio Prado Jr. ainda nos parece 
tão atual, é porque foi capaz de 
construir uma das mais orgânicas 
sínteses sobre os determinantes de 
um passado colonial que insiste em 
nos cercar por todos os lados. 
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Entre o Café, a Cana. O cultivo da Cana-de-Açúcar na Economia 
Cafeeira de Ribeirão Preto, 1870-1900

Luciana Suarez Lopes (*)

1  Introdução

Neste mês, partindo do pioneiro 
da cafeicultura em Ribeirão Preto, 
José Venâncio Martins, tema de 
nosso relato de pesquisa publica-
do no Boletim de agosto, discute-
-se como entre a cultura cafeeira 
desenvolvia-se a produção açuca-
reira em Ribeirão Preto durante 
a segunda metade do século XIX. 
Ribeirão Preto ficou conhecida na 
historiografia econômica como 
uma das principais produtoras 
de café da então Província de São 
Paulo durante as décadas finais do 
século XIX. Ainda que a cafeicul-
tura fosse a atividade econômica 
mais dinâmica da localidade, não 
se pode deixar de considerar a 
existência de outras atividades 
econômicas. Em meio a estas ativi-
dades, a cultura de cana-de-açúcar, 
presente em terras paulistas desde 
o período colonial, resiste ao avan-
ço do café, adaptando-se às neces-
sidades do novo cultivo. Com base 
nos inventários post-mortem1 das 
localidades de Ribeirão Preto e São 
Simão, o presente relato de pesqui-
sa apresenta os resultados de uma 
pesquisa que buscou caracterizar 
o cultivo da cana e a produção de 
açúcar e aguardente em Ribeirão 
Preto durante o período de intro-

dução e desenvolvimento da econo-
mia cafeeira. 

2  O Pioneiro da Cafeicultura em 
Ribeirão Preto, José Venâncio 
Martins

A historiografia local registra que 
o café foi introduzido na região de 
Ribeirão Preto pela família de Luiz 
Pereira Barreto no final da década 
de 1870. Filho de cafeicultores e 
nascido na cidade de Resende, no 
Rio de Janeiro, Luiz Pereira Barreto 
era médico, adepto da filosofia po-
sitivista que conheceu na Europa 
durante os anos de faculdade. Sua 
atuação como médico e como di-
vulgador do positivismo no Brasil 
lhe rendeu prestígio e chamou a 
atenção da direção de um jornal da 
capital paulista. Em 1876, a “Pro-
víncia de São Paulo” o convidou a 
colaborar com uma série de artigos 
sobre as qualidades da terra roxa, 
comum no interior da província.2 

Segundo Plínio Travassos dos San-
tos, foi motivado por esse convite 
que Pereira Barreto e alguns fami-
liares visitaram a região de Ribei-
rão Preto naquele ano. A excursão 
começou em Resende, de onde par-
tiram José Pereira Barreto, Fabiano 
Pereira Barreto, Antonio de Paulo 

Barreto Ramos, Miguel Pedroso 
Barreto e Francisco Pereira Barre-
to em direção a Jacareí, a fim de en-
contrar Luiz.  Partindo de Jacareí, 
a família seguiu para Casa Bran-
ca, São Simão e, por fim, Ribeirão 
Preto. A comitiva visitou a Fazenda 
Cravinhos, pertencente a Anto-
nio Caetano, lavrador e criador de 
suínos.  Acreditando ser um bom 
negócio, os Barretos compraram a 
Fazenda Cravinhos e, em novembro 
de 1876, acompanhados de seus 
escravos e pertences, mudaram-se 
para a região. “No fim de três anos 
os BARRETOS e os JUNQUEIRAS pos-
suíam as mais formosas lavouras da 
região, na maioria de ‘BOURBON’, 
do excelente café garantidor da pri-
mazia cafeeira paulista, produto ob-
tido pelos BARRETOS em RESENDE 
[...]”(SANTOS, 1848, p. 38)

Mas como foi visto no relato de 
pesquisa de agosto, a consulta dos 
inventários post-mortem da loca-
lidade indicou ter sido anterior 
à introdução do café na região 
ribeirão-pretana. Ao que tudo in-
dica, o café foi introduzido por 
moradores na própria região, ainda 
na primeira metade da década de 
1860. O pioneiro foi José Venâncio 
Martins, falecido em 1868. Quando 
faleceu, José era casado em segun-
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das núpcias com Maria Francisca 
do Nascimento, a inventariante no 
processo. A família de José já vivia 
em terras da antiga freguesia de 
São Simão pelo menos desde 1835. 
Nessa época, tinha 32 anos e mora-
va na companhia de sua primeira 
esposa e de mais cinco filhos, ainda 
pequenos. A renda anual da família, 
segundo informações do recensea-
mento, era de aproximadamente 
200$000 réis, advinda da lavoura 
e da criação de porcos. A produ-
ção anual de gêneros era de vinte 
carros de milho, vinte alqueires de 
feijão e outros vinte de arroz.3  

Quando faleceu, José era um prós-
pero criador de gado e produtor de 
gêneros alimentícios, entre eles o 
café. Seu patrimônio estava divi-
dido basicamente entre imóveis e 
escravos. Os demais bens tinham 
pouco valor se comparados ao 
valor total do monte mor, soma de 
todos os bens e ativos do falecido. 
No entanto, uma ressalva deve ser 
feita. Os valores alcançados tanto 
pelos animais como pelos bens mó-
veis, apesar de pouco significativos 
diante do valor inventariado, são 
bem mais elevados do que o valor 
comumente encontrado nos demais 
processos da época. 

Os bens móveis eram variados e 
continham até alguns itens que 
podem ser considerados de luxo, 
tais como a quarta parte de um 
faqueiro de prata. A produção da 
lavoura e o sal, indispensável para 
o gado, aparecem também na re-
lação de bens móveis. Na época do 

inventário, havia 50 alqueires de 
café com casca, 15 carros de milho 
e 23 sacos de sal. A criação de gado 
era composta por 29 cabeças de 
bovinos, entre estas nove vacas 
com cria, dez bois e nove novilhos. 
Além destes animais, José possuía 
também seis equinos e 30 porcos 
prontos para o abate. 

A família possuía um plantel de 
21 cativos, dos quais 12 homens 
e nove mulheres. A idade média 
dos homens foi calculada em 25 
anos e a das mulheres em 21.4 O 
preço dos cativos variava conside-
ravelmente. Entre os homens, ia de 
400$000 a 1:500$000 réis, sendo 
o primeiro valor referente a uma 
criança de quatro anos, o pequeno 
Izaias, e o segundo ao cativo Pedro, 
de 17 anos.5 Entre as mulheres, os 
preços oscilavam entre 100$000 
e 1:300$000, sendo o primeiro re-
ferente à cativa Maria, de 45 anos, 
provavelmente doente pelo baixo 
valor alcançado e o segundo à cati-
va Rosa, com 12 anos de idade. 

O casal José e Maria Francisca pos-
suía diversas partes de terras, além 
de lavouras de milho e café. As 
mais valiosas eram as da Fazen-
da Serra Azul, cortada pela linha 
imaginária que dividia as antigas 
localidades de São Simão e Ribei-
rão Preto, avaliada em 8:000$000. 
As demais partes de terra do casal 
estavam localizadas na Fazenda da 
Figueira e na Fazenda Bocaiúva. 
Foram avaliadas também quatro 
casas de morada, três na Fazenda 
da Figueira e uma na Fazenda da 

Serra Azul. Os nove alqueires de 
lavoura de milho e o cafezal, sem 
especificação de tamanho, foram 
avaliados em 20$000 e 1:250$000, 
respectivamente.6

A partir de sua introdução, o café 
desenvolve-se rapidamente. Sua 
produção cresce vertiginosamente 
durante os anos finais do século 
XIX, passando de 235.430 arro-
bas em 1890 para 3.370443 ar-
robas em 1901. Neste último ano, 
o número estimado de cafeeiros 
em produção na localidade era de 
29.384.996. (MARCONDES, mimeo)

3  A Cultura da Cana-De-Açúcar nos 
Inventários Post-Mortem 

No conjunto de inventários post-
-mortem de Ribeirão Preto e São 
Simão7, foram localizados 35 pro-
cessos que arrolavam algum tipo 
de bem relacionado ao cultivo da 
cana-de-açúcar ou à produção de 
açúcar ou aguardente. Esses bens 
geralmente eram alambiques e en-
genhos, além das próprias lavouras 
de cana-de-açúcar. A distribuição 
temporal desses processos pode 
ser observada na Tabela 1.8

Além da distribuição temporal, a 
tabela também traz os valores to-
tais inventariados nos processos, 
assim como as médias para cada 
período.9 Por considerar também 
o período republicano do século 
XIX e buscando escapar da grande 
desvalorização do mil-réis ocorri-
da na última década do Oitocentos, 
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optou-se por apresentar também 
os valores em libras esterlinas. Ob-
serva-se que houve acentuado au-
mento nos patrimônios dos inven-
tários selecionados, aumento este 
que pode ser facilmente associado 
à introdução e ao desenvolvimento 

da cafeicultura no município. Aliás, 
esta é uma tendência observada no 
conjunto dos inventários ribeirão-
-pretanos, não sendo uma exclusi-
vidade da amostra ora considera-
da. Esse comportamento deve-se 
ao fato de que todos os bens rela-

cionados à cultura cafeeira atin-

giam altos valores nos processos. 

Em alguns inventários, até as covas 

abertas e prestes a receber mudas 

do cafeeiro eram avaliadas e passa-

vam a compor os patrimônios. 

Tabela 1 – Distribuição Temporal da Amostra de Inventários Considerada (Ribeirão Preto, 1870-1900)

Período Número de 
processos

Total dos patrimônios 
(em mil-réis)

Média por inventário 
(em mil-réis)

Total dos patrimônios 
(em libras esterlinas)10

Média por inventário
(em libras esterlinas)10

1870-1879 8 66:507$647 8:313$456 6.637 830

1880-1888 14 269:615$767 19:258$269 24.626 1.759

1889-1900 13 3.296:504$645 253:577$280 144.789 11.138

A composição dos patrimônios e 
sua evolução no período confirma 
tratar-se de uma sociedade tipica-
mente rural, cuja riqueza atrelava-
-se à terra e às atividades que dela 
dependiam. Durante o período es-
cravista, os escravos dividiam com 
os bens de raiz a responsabilidade 
de conservar a riqueza das famí-
lias. Com a abolição e o advento da 
República, observa-se certa diver-
sificação nos investimentos e o au-

mento da participação das dívidas 
ativas nos montes mores. Essa ten-
dência já havia sido observada por 
Zélia Maria Cardoso de Mello, ao 
estudar os inventários paulistanos 
do mesmo período, e se confirma 
em Ribeirão Preto, pelo menos no 
caso da amostra ora considerada.11 

Tal comportamento pode ser mais 
bem observado considerando-se o 
Gráfico 1. Nele é possível observar 

a gradual diminuição da partici-
pação dos escravos na composição 
dos patrimônios e o aumento na 
participação das dívidas ativas e 
outros investimentos. Observa-se, 
também, o aumento da porcenta-
gem da riqueza alocada em bens 
imóveis, principalmente no último 
período. Esse último movimento 
relaciona-se ao cultivo do café e 
aos elevados valores alcançados 
pelos bens a ele associados.
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Gráfico 1 – Composição dos Patrimônios Inventariados (Ribeirão Preto, 1870-1900)

A presença da cana-de-açúcar na 
economia cafeeira de Ribeirão 
Preto era marginal. Os valores 
envolvidos no seu cultivo e benefi-
ciamento eram pequenos e pouco 
representativos se comparados 
aos totais inventariados. Ela apa-
rece como única lavoura em apenas 
quatro inventários, dois do pri-
meiro período e dois do segundo.12 
Em 12 processos a cana aparece 
acompanhada de outras culturas, 
tais como o café, o milho e a criação 
de gado. Nos demais inventários, 
a atividade canavieira foi identi-
ficada não pela presença da cana 
como produto da lavoura, mas pela 
localização de bens relacionados 
ao seu beneficiamento, tais como 
engenhos, alambiques, formas para 
açúcar e moendas. Estes bens apa-
recem listados na Tabela 2. Porém, 
antes de prosseguir com a análise 
desta tabela, uma palavra sobre os 

inventários em que a cana aparece 
como única lavoura. 

Como foi dito anteriormente, em 
apenas quatro dos 35 processos a 
cana aparece como única lavoura 
no momento do inventário. Esses 
inventariados eram Ritta Delfina 
de Toledo (1878), Francisco Dias 
do Patrocínio (1878), Constantina 
Maria de Jesus (1882) e Joaquim 
Alves Pereira (1883). Destes, ape-
nas dois eram proprietários de 
cativos, Constantina e Ritta. A pri-
meira tinha um cativo de nome 
João, pardo de 13 anos. A segunda 
possuía duas cativas, a preta Ignez 
de 27 anos e sua filha Luzia, de oito 
anos de idade. Todos possuíam 
patrimônios modestos se compa-
rados aos demais inventários do 
período; porém, comparando-se 
estes apenas com os patrimônios 
da amostra ora considerada, ob-

serva-se que o inventário de Ritta 
Delfina demonstra alguma pujan-
ça. Seu patrimônio corresponde 
a aproximadamente 10% do total 
dos patrimônios que compõem a 
amostra no período 1870-1879. 

Quando faleceu, Ritta era casada 
com Antonio Honório Barreiros, 
com quem tinha dois filhos, ainda 
pequenos, sendo que o mais novo 
contava apenas com três meses 
de idade. A família vivia em terras 
da Fazenda Sertãozinho do Mato 
Dentro, atual município de Ser-
tãozinho. A composição do patri-
mônio pode ser considerada típica 
da região e do período estudados. 
Como mostra o Gráfico 2, parcela 
significativa do monte mor estava 
alocada em imóveis e escravos, 
perfazendo os dois grupos mais de 
nove décimos do patrimônio. 
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Gráfico 2 – Composição do Patrimônio de Ritta Delfina 
de Toledo (Ribeirão Preto, 1878)

Entre os bens imóveis, destacam-se as terras da Fazen-
da Sertãozinho, além de meio alqueire de cana planta-
da. O plantel de escravos era pequeno, composto pela 
cativa Ignez e por sua filha, já descritas anteriormente. 
Dentre os bens móveis, destacam-se algumas ferramen-
tas da lavoura, canastras, caixas, bacias, mobília de casa 
e até um par de brincos de ouro. A relação de animais 
traz duas vacas, três cavalos, além de uma cabra e 21 
porcos. O casal possuía algumas dívidas passivas, que 
comprometeram, no momento da partilha, aproxima-
damente 23% da riqueza bruta. Eram, em sua maioria, 
reposições sobre o valor da escrava Ignez, ao que tudo 
indica, recebida pela família como herança.13 

Analisando-se a descrição dos bens inventariados, fica 
evidente que a representatividade desse processo na 
amostra considerada não se deve à presença da ativi-
dade canavieira, mas sim aos relativamente elevados 
valores alcançados pelas partes de terra possuídas na 
Fazenda Sertãozinho. 

Voltando à Tabela 2, verif ica-se que nela apare-
cem listados os bens considerados indicadores da 
presença direta ou indireta do cultivo da cana-de-
-açúcar nos inventários ribeirão-pretanos. Além das 
quantidades por período, são apresentados também 
os valores alcançados por esses bens. Comparando-

-se os totais alcançados por esses itens e os patri-
mônios totais da amostra, percebe-se que a partici-
pação da cana-de-açúcar nos inventários era de fato 
pequena, variando entre 2,03% e 5,41% dos totais 
inventariados. 

Comparando-se esses totais com aqueles alcançados 
pelos bens relacionados à cafeicultura, fica mais evi-
dente o predomínio desta última. Considerando-se 
apenas os inventários em que o café aparece como 
produto da lavoura, em todo o período 1870-1900, os 
bens relacionados ao cultivo cafeeiro somam 57,3% do 
total dos patrimônios, ao passo que aqueles relacio-
nados ao cultivo da cana somam, no mesmo período, 
apenas 5,1%.14 

Dentre os inventários em que a presença da cana foi 
identificada de maneira indireta, destaca-se o do Te-
nente Coronel José Leite de Souza, aberto em 1894. 
Quando faleceu, José estava casado com Francisca 
Jesuína Pinto de Souza, deixando, além da viúva, mais 
seis herdeiros. Foram encontradas em seu inventário 
as lavouras de café e cana-de-açúcar, além da criação 
de bovinos e da produção de leite. Seu inventário des-
taca-se dos demais não pelo valor alcançado por seu 
patrimônio, mas pelo montante alocado na atividade 
canavieira, acima da média para o período. Entre os 
bens de raiz, o engenho e a lavoura de cana somaram 
81:600$000 réis, perfazendo 22,2% do total dos imó-
veis inventariados. Somando-se os cafezais e a tulha, 
obtém-se 42:700$000, ou 11,6% do total dos imóveis, 
praticamente a metade do valor e da participação al-
cançados pela cana-de-açúcar.

A lavoura de cana e o engenho estavam localizados 
na Fazenda do Ribeirão Preto Acima, cujas terras, que 
mediam aproximadamente 117 alqueires, foram ava-
liadas em 82:250$000. O engenho, para os padrões da 
região, era sofisticado, possuindo motor a vapor, seis 
formas de fermentação, um alambique e um tonel para 
20 pipas de aguardente. A lavoura de cana foi descrita 
como 104 quartéis de cana.15
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4   Considerações Finais

Como foi possível observar, na eco-
nomia ribeirão-pretana oitocen-
tista o cultivo da cana-de-açúcar 
e a produção de seus derivados 
era marginal. Não obstante, esteve 
presente na localidade desde antes 
da chegada do café; ao que tudo 
indica, seu cultivo, assim como a 
produção de seus subprodutos, 
faziam parte do cotidiano ribeirão-
-pretano e continuaram assim du-
rante todo o período cafeeiro.

Foram encontrados indícios da 
presença do cultivo da cana em 35 
inventários post-mortem da loca-

lidade no período 1870-1900. Em 
apenas quatro processos, a cana-
-de-açúcar aparece como único 
produto da lavoura. Nos demais, 
aparece combinada a outros, tais 
como o café e a criação de gado. 

Nesse contexto, ganha destaque o 
inventário do Tenente Coronel José 
Leite de Souza. Pelo processo, per-
cebe-se que José dedicava-se tanto 
ao cultivo da cana e à produção de 
seus derivados como ao café e à 
criação de gado, comercializando, 
inclusive, pequenas quantidades 
de leite. A combinação de café com 
outras atividades era comum. No 
entanto, no caso de José, o peso da 

cafeicultura em seu inventário era 
significativamente menor do que 
a participação da atividade cana-
vieira. 

Dessa maneira, a pesquisa possibi-
litou a caracterização da atividade 
canavieira na localidade de Ribei-
rão Preto durante o grande surto 
de expansão do café. Já existente 
na região, o cultivo da cana não de-
sapareceu, continuando a compor o 
mosaico de atividades subsidiárias 
à atividade cafeeira, contribuindo 
assim para o desenvolvimento do 
que ficou conhecido na historio-
grafia como grande complexo 
cafeeiro. 

Tabela 2 – Bens relacionados ao Cultivo da Cana-de-Açúcar ou à Produção de Açúcar/Aguardente  
(Ribeirão Preto, 1870-1900)

Tipo de bem 
 Quantidades  Valores em mil-réis 

 1870-1879  1880-1888  1889-1900  1870-1879  1880-1888  1889-1900 

 Alambique 1 5 5 300$000 1:530$000 3:610$000

 Alqueire plantado com cana-de-açúcar  0,5 - 37 80$000 - 27:000$000

 Banca de rapadura - 2 - - 4$000 -

 Canavial 4 7 1 290$000 1:540$000 320$000

 Engenho 5(a) 10 11 350$000 1:255$000 99:225$000

 Forma para açúcar 1 10 - 3$000 86$000 -

 Moenda de engenho - 4 - - 30$000 -

 Quartel de cana-de-açúcar - - 124 - - 47:600$000

 Tachos diversos(b) 18 43 17 499$200 1:034$000 435$000

Valor total dos bens listados (valores em mil-réis) 1:522$200 5:479$000 178:190$000

Soma dos patrimônios da amostra (valores em mil-réis) 66:507$647 269:615$767 3.296:504$645

Participação percentual dos bens no total dos patrimônios da amostra 2,29% 2,03% 5,41%

(a) Um dos engenhos possuía também um alambique, que foi avaliado conjuntamente. 

(b) É sabido que os tachos não são utilizados exclusivamente na produção de açúcar e outros derivados da cana. No entanto, foram selecionados por constarem da 
relação de bens de inventários que já possuíam outros tipos de bens relacionados à atividade açucareira.
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Anexo A – Amostra de Inventários (Ribeirão Preto, 1870-1900) 

Ano Inventariado
Riqueza bruta Riqueza líquida

(em mil-réis)
(em libra
esterlina)

(em mil-réis)
(em libra
esterlina)

1871 Maria Francisca Nascimento 25:866$630 2.589 25:866$630 2.589 
1871 Manoel Borges de Oliveira 16:290$857 1.631 15:202$107 1.522 
1873 Manoel Luiz Ferreira e Maria Candida da Luz 7:640$000 798 5:496$630 574 
1874 Zacharias Antonio de Lima 2:234$800 240 1:946$834 209 
1878 Adriana Antonia da Silva 4:315$000 411 2:506$394 239 
1878 Ritta Delfina de Toledo 7:136$000 680 5:502$270 524 
1878 Manoel Quintino Pedrozo 1:548$000 147 1:467$500 140 
1878 Francisco Dias do Patrocínio 1:476$360 141 1:365$180 130 
1880 Umbelina Isoldina de São José 79:457$860 7.378 4:504$224 418 
1880 Joaquim Antonio do Nascimento 615$000 57 -427$146 -40 
1880 Elias Afonso de Mello 4:588$500 426 4:204$978 390 
1882 Constantina Maria de Jesus 1:930$000 176 1:930$000 176 
1882 Francisca de Salles Barreto 59:499$102 5.426 58:499$102 5.335 
1883 Antonio Pereira Dias 29:218$500 2.624 29:218$500 2.624 
1883 Brandina Maria de Oliveira 15:468$100 1.389 14:511$700 1.303 
1883 Albano Moreira da Silva 12:847$730 1.154 11:778$435 1.058 
1883 Joaquim Alves Pereira 1:481$000 133 1:091$480 98 
1884 José Pereira Dias 13:430$720 1.158 12:960$000 1.117 
1884 Anna Antonia Leal 4:767$000 411 4:767$000 411 
1886 Maria Lucia de Jesus 2:262$500 176 2:132$360 166 
1887 Antonio Alves da Silva Roza 42:006$755 3.927 25:704$835 2.403 
1887 Manoel Luiz Bernardes 2:043$000 191 2:043$000 191 
1889 Pedro Ferreira de Andrade 5:938$000 654 5:938$000 654 
1890 João Antonio Ferraz Primeiro e Joanna A. de Jesus 2:277$000 214 2:168$660 204 
1891 João Alves da Silva Ramos 379:381$000 23.445 304:178$406 18.797 
1891 Bernardo Alves Pereira 150:035$052 9.272 148:059$182 9.150 
1891 Joaquim Jose Camito 4:202$000 260 3:370$335 208 
1892 Francisca Leopoldina d'Ávila 115:395$500 5.758 115:395$500 5.758 
1894 Tenente Coronel José Leite de Souza 371:650$000 15.535 94:242$550 3.939 
1895 Elpidio Gomes 1.576:605$740 64.956 1.155:500$000 47.606 
1895 Antonio Maria Gregório 335:899$000 13.839 292:970$760 12.070 
1898 Domingos Marques da Silva 8:008$000 238 2:742$700 81 
1898 Barbara Maria de Jesus 38:310$000 1.138 32:702$940 971 
1899 Salviano Venâncio Martins 280:583$353 8.614 280:583$353 8.614 
1899 Francisco Dias do Prado 28:220$000 866 -188:066$850 -5.774 
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1 Apesar de ricos em informações, os inven-
tários post-mortem constituem uma fonte 
de dados limitada. Sua elaboração não era 
obrigatória, sendo abertos apenas quando 
os que faleciam deixavam bens suficientes 
e/ou herdeiros menores. Na amostra con-
siderada, notou-se que o conceito de bens 
suficientes foi um tanto quanto variável. 
Normalmente, a existência de bens imóveis 
era suficiente para a abertura dos autos, 
mas foram encontrados casos em que o 
patrimônio era formado, por exemplo, por 
apenas dois cavalos ou por somente bens 
móveis. Nessas situações, a partilha formal 
não era feita, para que as custas judiciais não 
comprometessem ainda mais a herança dos 
herdeiros. Além da falta de obrigatoriedade, 
outras características dessa fonte documen-
tal merecem ser ressaltadas. A morte é um 
acontecimento que alcança indivíduos em 
diferentes fases da vida. Distintos são os 
cabedais descritos e as situações em que são 
avaliados. No entanto, acredita-se que essas 
particularidades não diminuem em nada o 
potencial desses documentos como fonte de 
dados para o artigo ora desenvolvido.

2 Lins (1964, p. 56).

3 Arquivo do Estado de São Paulo (AESP), Lista 
nominativa de habitantes, 1835.

4 Foi excluída do cálculo uma cativa, para a 
qual não havia informação da idade. 

5 Havia também outro cativo avaliado em 
1:500$000; ele tinha 18 anos e chamava-se 
Adão.

6 O inventário de José Venâncio Martins, na 
época da coleta de dados, encontrava-se 
preservado na Seção de Arquivo do Fórum 
de Ribeirão Preto, 2º. Ofício, caixa 7. Atual-
mente, devido à reorganização dos arquivos 
do judiciário, encontra-se em Jundiaí.

7  É necessária a consideração dos inventários 
de São Simão, pois a localidade de Ribeirão 
Preto foi criada a partir de um desmembra-
mento da antiga vila simonense. Em 1870, 
Ribeirão Preto foi elevada à categoria de 
freguesia, sendo seu território demarcado 
e desmembrado. Como freguesia, Ribeirão 
Preto não tinha independência adminis-
trativa, ainda ficando subordinada a São 
Simão. Em 1871, Ribeirão Preto é elevada 
à categoria de vila, ficando, em teoria, inde-
pendente administrativamente. No entanto, 
tal independência ocorre de fato apenas em 
1874, ano em que ocorreram as primeiras 
eleições para a Câmara da recém-criada lo-
calidade. Por esse motivo, existem processos 

de inventário arquivados em São Simão que 
pertencem ao município de Ribeirão Preto 
pelo menos até o ano de 1874.

8 O Anexo A traz uma lista desses processos, 
informando o ano de abertura do inventário, 
o nome do inventariado, a riqueza bruta e a 
riqueza líquida. Os valores são apresentados 
em mil-réis e em libras esterlinas. 

9 O patrimônio inventariado, ou monte mor, 
refere-se ao conjunto dos bens e ativos do 
falecido, inclusive os dotes distribuídos 
por ele ainda em vida, sem descontos ou 
deduções. Seria o equivalente à riqueza 
bruta. Já o monte menor é o total alcançado 
pelo monte mor menos as dívidas passivas, 
ou seja, depois de descontados os valores 
devidos pelo inventariado aos seus credores. 
O monte menor pode ser considerado, 
portanto, a riqueza líquida. Nesse ponto 
termina o balanço dos bens que compunham 
o patrimônio e das dívidas que os com-
prometiam. Antes da partilha ainda eram 
descontadas as custas do processo, custas 
estas que não foram consideradas como 
parte das dívidas passivas, pois eram gastos 
que cada herdeiro tinha com a apuração e 
recebimento de suas legítimas, e não dívidas 
deixadas pelo inventariado.

10 A taxa de câmbio foi escolhida consideran-
do-se as ponderações do artigo Brasil: 
breves comentários sobre algumas séries 
referentes à taxa de câmbio. (NOZOE et al., 
2004, mimeo) A série indicada encontra-se 
em IBGE (1990, p. 568-571).

11 Considerando todo o conjunto de inven-
tários da localidade, a aludida diversifi-
cação de investimentos não é verificada. O 
que se observa é uma concentração muito 
grande de valores na atividade cafeeira e 
nos diversos bens relacionados a ela. Para 
maiores detalhes sobre a diversificação 
de investimentos identificada por Mello, 
considerar Mello (1990).

12 A presença da cana-de-açúcar como única 
lavoura em alguns processos não significa 
que estes lavradores dedicavam-se exclusi-
vamente a ela, mas sim que esse cultivo era 
o único existente no momento em que se 
deu a avaliação dos bens do inventariado.  

13 Nesse caso, a escrava provavelmente foi 
dividida ente vários herdeiros na par-
tilha em processo no qual Ritta ou seu 
esposo foram arrolados como herdeiros. 
Posteriormente, os herdeiros devem ter 

acertado que a cativa ficaria com apenas 
um deles, no caso Ritta ou seu esposo. 
No momento do inventário de Ritta, as 
partes da cativa que não foram deixadas ao 
casal deveriam ser devolvidas aos demais 
herdeiros. Os valores a serem restituídos 
aos credores representam 81% do valor 
alcançado pela cativa no inventário de 
Ritta.

14 Foram considerados aqui bens móveis 
e imóveis. Dentre os bens móveis foram 
selecionados o café colhido e estocado 
nas propriedades, o café a colher nos 
pés, máquinas de beneficiar e outros 
acessórios listados entre os bens móveis 
inventariados. Dentre os bens imóveis, 
foram selecionados os cafezais, os pés de 
café, as casas de colonos, as máquinas de 
beneficiar e os terreiros para a secagem 
dos grãos.

15 As 20 pipas de aguardente equivalem, 
aproximadamente, a 8.000 litros. (LEMOS 
BRITO, 1980, p. 352-355). Infelizmente, não 
foi possível calcular a área correspondente 
aos 104 quartéis de cana.
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