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Vera Martins da Silva comenta o resultado primário do Governo Federal 
no acumulado de 2015, com destaque para a queda nas receitas. 
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Cristina Fróes de Borja Reis faz uma análise comparada das balanças 
comerciais do Brasil e da Indonésia com foco na evolução do grau de 
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Rogério Nagamine Costanzi mostra como os rendimentos do trabalho 
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 “A Mulher Votante! Que Calamidade! É o 
Reinado das Saias!” Sobre a Conquista do 
Voto Feminino no Brasil

José Flávio Motta, Luciana Suarez Lopes

Cultura e Desenvolvimento em Celso Furtado
Mauricio Herrera-Jaramillo

A ocupação do “Oeste Paulista” na primeira 
metade do Oitocentos

Luciana Suarez Lopes

Iraci Del Nero da Costa faz uma reflexão sobre o papel histórico das 
monarquias nacionais como forma de garantir coesão e unidade política 
às nações.

Antonio Soares Martins Neto apresenta revisão da literatura sobre o papel 
da taxa de câmbio como indutor do crescimento econômico, e sobre a 
importância da infraestrutura.
No segundo artigo da série, Raí Chicoli apresenta as variáveis utilizadas 
para verificar a sustentabilidade da dívida pública brasileira, bem como 
as alterações recentes no padrão dessas estatísticas.

Mauricio Herrera-Jaramillo avalia como as concepções de Celso Furtado 
sobre a difusão do progresso tecnológico contribuíram para a sua teoria 
do subdesenvolvimento.

No segundo artigo da série, Julio Lucchesi Moraes tece considerações 
sobre os novos arranjos do setor de TI e sobre a dinâmica econômica do 
setor audiovisual.

Vera Martins da Silva avalia o desempenho do setor externo da economia 
brasileira em 2015, a partir do saldo em transações correntes e da com-
posição da balança comercial.

José Flávio Motta e Luciana Suarez Lopes revelam a luta das mulheres na 
instituição do voto feminino no Brasil, que ocorreu no Governo Provisório 
de Getúlio Vargas, em 1932.

Luciana Suarez Lopes apresenta pesquisa sobre a ocupação das terras 
do Oeste Paulista na primeira metade do século XIX.
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Finanças Públicas: Ajuste e Deterioração Fiscal

Vera Martins da Silva (*)

O result ado f iscal do governo 
central tem se deteriorado com o 
aprofundamento da recessão. No 
acumulado do ano encerrado em 
setembro de 2015, o déficit primá-
rio foi de -R$ 21 bilhões, contra -R$ 
16 bilhões no mesmo período do 
ano anterior, o que significa uma 
queda de 25% em termos reais1 e 
representa 0,5% do PIB. Embora 
tanto a receita como a despesa te-
nham declinado em termos reais, 
respectivamente 4,6% e 4,0%, o 

agregado que apresentou maior 
redução foi a receita. Esses resul-
tados refletem o ajuste fiscal em 
curso, com a compressão de alguns 
itens de despesa, especialmente 
no endurecimento das regras para 
concessão de benefícios sociais (se-
guro desemprego, seguro defeso, 
pensões, por exemplo), que tiveram 
uma redução real de 1,8% no acu-
mulado do ano. Entretanto, a queda 
na arrecadação previdenciária foi 
além, de 3,1%, ou seja, a recessão 

comeu uma parte dos efeitos das 
correções do sistema de concessão 
de benefícios. Por outro lado, a 
greve dos servidores da Previdên-
cia teve um efeito positivo sobre 
as contas do setor, que, no entanto, 
serão maiores a partir de outubro, 
quando os benefícios devidos serão 
pagos retroativamente. A Tabe-
la 1 mostra os grandes números 
referentes ao resultado primário, 
conforme divulgado pelo Tesouro 
Nacional.

Tabela 1 – Resultado Primário do Governo Central - 2014/2015 – R$ Milhões - a Preços de Setembro de 2015 (IPCA)

jan-set Variação
Discriminação 2014 2015 Diferença % Real (IPCA)

I. RECEITA TOTAL 996.207,10 948.956,00 -47.251,10 -4,70%

II. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS 172.794,80 163.311,20 -9.483,60 -5,50%

III. RECEITA LÍQUIDA TOTAL (I-II) 823.412,30 785.644,80 -37.767,40 -4,60%

IV. DESPESA TOTAL 840.009,20 806.321,90 -33.687,30 -4,00%

VI. RESULTADO PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL (III - IV) -16.597,00 -20.677,10 -4.080,10 24,60%

Fonte: Resultado do Tesouro Nacional, setembro 2015, v. 21, n. 9.
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Apesar da queda sistemática nos 
diversos itens de despesa primária 
da União, há um item que vai na 
contramão do processo de ajuste, 
as Despesas com Subsídios e Sub-
venções Econômicas, que tiveram 
um aumento real de R$ 14 bilhões, 
dos quais R$ 7 bilhões referem-
-se ao Programa de Sustentação 
do Investimento (PSI), com taxas 
subsidiadas à aquisição de cami-
nhões, máquinas agrícolas e bens 
de capital. Esse aumento de despe-
sa é o legado da política anterior 
de concessão de benefícios varia-
dos a agentes econômicos e, em 
parte, está sendo questionado no 
processo de ajuste, indo além do 
orçamento fiscal, pois grande parte 
dos programas de incentivos são 
operados pelos bancos estatais e a 
cobertura dos subsídios tinha sido 
sistematicamente atrasada nos 
anos anteriores. Então, colocar em 
ordem esses pagamentos e avaliar 
sua efetividade também faz parte 
da melhoraria da gestão pública. 

Incluem-se nessa linha o paga-
mento de dívidas assumidas, mas 
deixadas no armário, e as despe-
sas com pagamentos de Restos a 
Pagar, que atingiram o espantoso 
montante de R$ 60 bilhões nos 
anos de 2014 e 2015, mostrando 

que para o governo tem sido usual 
comprar e deixar os pagamentos 
se arrastarem por anos. Até se-
tembro de 2015, os Restos a Pagar 
efetivamente pagos atingiram R$ 
23 bilhões contra R$ 28 bilhões em 
2014. Em tempos de ajuste fiscal, 
os fornecedores passam também 
por ajuste temporal (mais do que o 
normal...).

Pelo lado da receita, o maior efeito 
da recessão foi sobre a receita do 
Tesouro, que no agregado apresen-
tou queda real de R$ 38 bilhões, 
ou 5,3% no acumulado do ano. 
Entre os principais itens de queda 
de receita, destacam-se os valores 
recolhidos por empresas: -R$ 13 
bilhões do Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica, -R$ 7 bilhões da 
Contribuição sobre o Lucro Líqui-
do, -R$ 13,5 bilhões de dividen-
dos (não pagamento por parte do 
BNDES, Petrobras, Eletrobras e 
Correios) e -R$ 11,5 por Compensa-
ções Financeiras na exploração de 
óleo e gás (pela queda dos preços 
internacionais do petróleo)

É certo que há uma política econô-
mica com enfoque no ajuste fiscal e 
também há um marco legal − a Lei 
de Responsabilidade Fiscal − que 
prevê o contingenciamento de des-

pesas caso as previsões de receita 
não se realizem bimensalmente. 
Entretanto, a dura realidade da re-
cessão gera uma dificuldade adicio-
nal para a obtenção de resultados 
primários positivos, cujos valores 
previstos vêm sendo erodidos mês 
a mês. Para fazer frente ao momen-
to de queda de receitas, a redução 
de despesas discricionárias e do 
PAC atingiu R$ 37,6 bilhões, dos 
quais houve redução real de R$ 
21 bilhões do PAC, R$ 5 bilhões no 
Ministério da Educação, R$ 3,5 bi-
lhões no Ministério da Saúde e R$ 
1 bilhão no Ministério do Desen-
volvimento Social. Portanto, nem 
as políticas sociais, tão caras ao 
programa de governo da atual ad-
ministração conseguiram escapar 
do ajuste, porém, efetivamente, a 
principal variável desse ajuste foi 
o investimento público. Adicione-
-se ao ajuste fiscal basicamente via 
redução do investimento o típico 
primeiro ano de mandato  −  em 
que os novos mandatários normal-
mente colocam a casa em ordem 
− e a complicação envolvendo as 
grandes empreiteiras implicadas 
na Operação Lava Jato, não é de se 
estranhar que o investimento seja 
o principal motivo para a queda da 
atividade econômica. 
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Gráfico 1 - Resultado Primário do Governo Central - % do PIB - Resultados Acumulados em 12 Meses

                                 Fonte: Bacen - jan2014 - set2015.

O Gráfico 1 mostra a evolução do resultado primário 
do governo central entre janeiro de 2014 a setembro 
de 2015, ficando bem nítida a deterioração do pri-
mário a partir de abril de 2014, que despencou até 

meados de 2015. A partir de julho de 2015, há uma 
inflexão dessa curva, podendo-se supor que os efei-
tos do ajuste fiscal começam a dar frutos, apesar da 
recessão.

Cabe notar que o resultado pri-
mário é uma medida importante 
para a avaliação do desempenho do 
governo, mas traz algumas distor-
ções. Por exemplo, a existência da 
DRU, Desvinculação de Recursos 
da União, retira cerca de 30% das 
receitas disponíveis para gastos, 
inclusive da Previdência, o maior 
causador do resultado negativo. 
Pelo lado das despesas, há uma 
série de compromissos contrata-
dos, como pagamentos de subven-
ções econômicas aos bancos ope-
radores de programas de fomento, 
que têm sido sistematicamente 
atrasados, assim como os Restos a 

Pagar, o que tem sido chamado de 
“pedaladas fiscais”. Então, o con-
ceito de resultado primário tem 
perdido sua capacidade de esclare-
cer efetivamente o resultado do go-
verno. Nesse sentido, é importante 
que se estabeleçam regras para dar 
maior consistência e clareza ao que 
se está calculado e divulgado. Uma 
nova lei de finanças públicas, em 
tramitação no Congresso há mui-
tos anos, poderia contribuir nesse 
sentido, assim como uma discussão 
mais profunda sobre o federalismo 
f iscal, uma melhora no sistema 
tributário e no aprimoramento da 
gestão das políticas públicas.  

Outro indicador da situação fis-
cal do governo, menos divulgado, 
mas que tem maior amplitude, é 
a Necessidade de Financiamento, 
através do qual se olha a situação 
pelo resultado nominal, que é a 
variação da dívida.  A Tabela 2 e o 
Gráfico 2 trazem estas informações 
para o governo geral, incluindo-
-se a União, Estados e Municípios. 
Destaca-se, além da queda do re-
sultado primário para o campo ne-
gativo (conforme discutido antes), 
o aumento dos juros nominais − de 
4,67% do PIB em 2013 para 5,13% 
em 2014 e 9,51% em 2015 −, con-
tribuindo para o aumento do dé-
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Tabela 2 – Necessidades de Financiamento do Setor Público – R$ Milhões 

Discriminação Correntes
       
 2013  2014  2015  
 Jan-Set  Jan-Set  Jan-Set  
  %  % % 

   PIB  PIB  PIB
Nominal  132 241 3,49 224 429 5,51 416 742 9,70 
   Governo Central 108 446 2,86 188 011 4,61 361 777 8,42 
      Governo Federal 131 102 3,46 202 920 4,98 387 016 9,01 
      Bacen  -22 656 -0,60 -14 909 -0,37 -25 240 -0,59 
   Governos regionais 21 643 0,57 32 158 0,79 47 446 1,10 
      Governos estaduais 17 114 0,45 29 473 0,72 38 761 0,90 
      Governos municipais 4 529 0,12 2 686 0,07 8 686 0,20 
   Empresas estatais 2153 0,06 4 260 0,10 7 519 0,18 
Juros nominais 177 206 4,67 209 143 5,13 408 319 9,51 
   Governo Central 135 127 3,56 168 541 4,14 340 052 7,92 
      Governo Federal 158 340 4,17 183 472 4,50 365 886 8,52 
      Bacen  -23 213 -0,61 -14 931 -0,37 -25 834 -0,60 
   Governos regionais 40 167 1,06 38 218 0,94 63 813 1,49 
   Empresas estatais 1 912 0,05 2 385 0,06 4 454 0,10 
Primário  -44 965 -1,19 15 286 0,38 8 423 0,20 
   Governo Central -26 681 -0,70 19 471 0,48 21 725 0,51 
   Governos regionais -18 524 -0,49 -6 060 -0,15 -16 367 -0,38 
   Empresas estatais  241 0,01 1875 0,05 3066 0,07 
        
PIB acumulado no ano(1)  3 793 838 - 4 075 190 - 4 294 691 -

Fonte: site Bacen. Acesso em: 14 nov. 2015. (1) estimativa (+) déficit; (-) superávit.

ficit nominal de 3,49% do PIB em 
2013 para 9,7% em 2015. A piora 
nas contas ocorre principalmente 
no governo central, cujo déficit 
nominal é de 8,42%. Os governos 
regionais também apresentaram 
piora da situação fiscal, passando 
de um déficit nominal de 0,57% do 
PIB em 2013 para 1,1%. Em todos 
os casos, trata-se de uma história 
semelhante: redução do primário, 
especialmente por conta da queda 

das receitas, que tem forte caráter 
pró-cíclico, e aumento dos juros 
nominais. Quanto ao futuro das 
finanças públicas, há ainda uma 
grande indefinição para o próxi-
mo ano. No momento em que esta 
nota de conjuntura é encerrada, o 
governo federal ainda insiste em 
várias frentes: 1) na recriação da 
CPMF; 2) na prorrogação da Des-
vinculação das Receitas da União 
(DRU), que deveria terminar neste 

ano; 3) na aprovação da LDO e Or-
çamento Anual para 2016; 4) apro-
vação do Plano Plurianual – PPA 
2016-2019, que dá orientação para 
a ação de governo nos próximos 
anos. Há duas questões complexas 
envolvidas: a primeira é a ênfase de 
continuidade do ajuste fiscal num 
ambiente recessivo; a segunda é a 
fragilização da base política do go-
verno central, que torna o ambien-
te econômico mais instável.
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Gráfico 2 - Resultado Nominal, Primário e Juros Nominais - % PIB, 2013-2015

                                  Fonte: Bacen.

1  Para a atualização de valores foi usado o IPCA.
(*) Economista e doutora pelo IPE-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com)
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Setor Externo: Triste Ajuste

Vera Martins da Silva (*)

A recessão da economia brasileira se manifesta de 
forma contundente nos resultados de suas relações 
com o resto do mundo. Em 2015, o saldo de Transações 
Correntes, embora ainda negativo como de costume, 
passou a apresentar uma reversão dos resultados alta-
mente negativos de 2014. O Gráfico 1 mostra o resulta-

do mensal desde janeiro de 2010 das Transações Cor-

rentes, percebendo-se que as despesas em Transações 

Correntes são sistematicamente superiores às receitas 

em Transações Correntes, sendo o déficit financiado 

pela entrada de recursos externos.

Gráfico 1 - Transações Correntes - US$ Milhões – Jan 2010 a Set 2015

                                 Fonte: Bacen.

Em setembro de 2015, o déficit em Transações Cor-
rentes foi de -US$ 3,1 bilhões, enquanto no mesmo 
mês de 2014 o resultado havia sido negativo em 
-US$ 8,4 bilhões. No acumulado do ano até setembro, 
em 2014 o resultado em Transações Correntes foi de 
-US$ 73,6 bilhões enquanto em 2015 o acumulado 
anual até setembro estava em -US$ 49,4 bilhões − 
uma queda de 33% no déficit acumulado em Tran-
sações Correntes. Poderia ser uma boa notícia se o 

resultado não exprimisse o péssimo desempenho 
da economia brasileira, o que pode ser visto pelos 
resultados acumulados no ano das Receitas de Tran-
sações Correntes: US$ 217 bilhões em 2014, caindo 
para US$ 181 bilhões em 2015 (queda de -16% 
no comparativo anual); no caso das Despesas em 
Transações Correntes, em 2014, o acumulado em se-
tembro foi de US$ 290 bilhões, caindo para US$ 230 
bilhões, uma redução de 21% (ver Tabela 1).
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Houve uma reversão do saldo comercial, que passou de 
negativo a positivo entre o segundo semestre de 2014 
e 2015, conforme se vê pelo Gráfico 2, que apresenta 
os dados mensais do saldo comercial desde janeiro de 
2010. Para o período como um todo há leve tendência 
declinante, em boa parte explicada pela queda dos 
preços das commodities. O superávit comercial no 
acumulado de janeiro a setembro de 2015, de US$ 10 
bilhões, em contraste com o déficit de US$ 737 mi-
lhões no mesmo período de 2014, foi resultado muito 
mais da queda das importações, que tiveram redução 

de 23% nesse período, mais do que compensando a 
queda das exportações, de 17%  (Tabela 2). Ou seja, 
o ajuste no saldo comercial deve-se principalmente à 
queda das importações, fruto da recessão econômi-
ca. Efetivamente, todas as categorias de importados 
apresentaram redução no acumulado do ano. A Tabela 
3 permite visualizar a queda das importações por tipo 
de produto, destacando-se a redução da importação de 
combustíveis e lubrificantes, que praticamente caíram 
pela metade.

Tabela 1 - Transações Correntes, Acumulado Jan-Set 2014-2015 – US$ Milhões

Data Transações correntes - mensal Var % Transações correntes - 
mensal - receita

Var % Transações correntes - 
mensal - despesa

Var %

set/14 -8.385,00  24.271,30  32.656,30  

acumulado jan-set -73.633,80  216.712,60  290.346,50  

jan/15 -12.173,50  17.946,10  30.119,60

fev/15 -7.179,80  16.126,90  23.306,70

mar/15 -5.765,90  21.749,00  27.514,90

abr/15 -6.854,20  18.790,50  25.644,70

mai/15 -3.393,20  20.662,10  24.055,30

jun/15 -2.573,30  23.666,60  26.239,90

jul/15 -5.721,20  22.750,70  28.472,00

ago/15 -2.625,60  19.322,70  21.948,30

set/15 -3.075,70  20.044,00  23.119,80  

acumulado jan-set -49.362,40 -33 181.058,60 -16 230.421,20 -21

Fonte: site do Bacen. Acesso em: 10 nov. 2015.
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Além dos movimentos de curto 
prazo, em relação à Balança Co-
mercial ocorreu uma mudança no 
perfil das exportações brasileiras 
a partir da crise econômica in-
ternacional. A partir de 2008, os 
produtos manufaturados tiveram 
sua participação fortemente redu-
zida no conjunto das exportações, 
enquanto os semimanufaturados 
tiveram redução muito suave. Pas-
saram a preponderar na pauta de 
exportações os produtos primá-
rios, cujo grande comprador tem 
sido a China. Como resultado desse 
país ter se tornado um importante 
comprador de commodities brasi-
leiras, a instabilidade que atinge 
a economia chinesa nos últimos 
meses acaba causando um estrago 
significativo no comércio exterior 
brasileiro. O Gráfico 3 mostra a 
evolução da participação dos pro-
dutos nas exportações brasileiras, 

destacando-se a mudança no perfil 
dessas exportações a partir de 
meados da primeira década deste 
século.

Uma observação final deste comen-
tário de conjuntura é o forte ajuste 
da taxa cambial, que em boa me-
dida ajuda a explicar as mudanças 
nos resultados externos, apesar 
de obviamente não esgotarem a 
questão. Segundo o Banco Central, 
em termos reais, usando-se como 
deflator o IPCA/IBGE, em relação 
ao dólar americano, no final de 
setembro de 2015, o real teve de-
preciação de 53% em 12 meses. Já 
em relação à cesta de moedas de 
15 países com os quais o Brasil tem 
comércio exterior, a depreciação 
foi menor, 44%, mas mesmo assim 
significativa. Como a substitui-
ção entre insumos importados e 
nacionais é lenta e muitas vezes 

impossível, o resultado foi aumento 
de custo para empresas e famílias 
e queda do poder aquisitivo real 
interno, o que responde em parte 
pela queda de demanda e recessão. 
A questão é que o ajuste cambial 
demorou para ser feito e agora 
tanto a depreciação como a vola-
tilidade já eram esperados. O Grá-
fico 4 mostra a evolução da taxa 
efetiva real da economia, calculada 
pelo Bacen. Verifica-se que apesar 
da enorme depreciação cambial 
vivenciada nestes últimos meses, 
o câmbio continua abaixo de seu 
ponto máximo, no final de 2002, 
quando o mercado se assustou com 
o resultado da eleição presidencial 
de então. O que pode implicar tam-
bém uma depreciação ainda maior 
da moeda, especialmente no caso 
da esperada mudança de rumo da 
política monetária americana.

Gráfico 2 - Saldo da Balança Comercial - US$ Milhões: Jan 2010-Set2015, Valores Mensais

                                     Fonte: Bacen.
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Tabela 2 - Exportação, Importação e Saldo Comercial - US$ - Valores Acumulados Entre Jan-Set, 2014/2015

 Exportação Var % Importação Var % Saldo

jan/14 16.026.190.798  20.092.708.772  -4.066.517.974

fev/14 15.933.832.354  18.062.519.940  -2.128.687.586

mar/14 17.627.934.342  17.511.530.688  116.403.654

abr/14 19.723.925.778  19.219.083.316  504.842.462

mai/14 20.752.083.676  20.041.179.014  710.904.662

jun/14 20.466.916.246  18.119.226.217  2.347.690.029

jul/14 23.024.072.161  21.460.736.951  1.563.335.210

ago/14 20.463.307.505  19.305.409.497  1.157.898.008

set/14 19.616.604.854  20.559.202.732  -942.597.878

acumulado jan-set 2014 173.634.867.714  174.371.597.127  -736.729.413

jan/15 13.704.044.559  16.876.183.692  -3.172.139.133

fev/15 12.092.230.670  14.933.963.750  -2.841.733.080

mar/15 16.978.968.634  16.523.574.389  455.394.245

abr/15 15.156.274.767  14.665.435.800  490.838.967

mai/15 16.769.183.205  14.008.367.321  2.760.815.884

jun/15 19.628.438.412  15.100.918.254  4.527.520.158

jul/15 18.533.065.548  16.147.171.005  2.385.894.543

ago/15 15.485.353.065  12.796.238.913  2.689.114.152

set/15 16.148.183.035  13.203.691.399  2.944.491.636

acumulado jan-set 2015 144.495.741.895 -17 134.255.544.523 -23 10.240.197.372

Fonte: site do Bacen. Acesso em: 10 nov. 2015.
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Tabela 3 - Importação por Categoria de Uso – Valores Acumulados Entre Jan-Set 2014 e Jan-Set 2015, US$

Data set/14 acumulado jan-set 2014 set/15 acumulado jan-set 2015
jan-set2015/  jan-

set2014     %

Total 20.559.202.732 174.371.597.127 13.203.691.399 134.255.544.523 -23

Bens de consumo duráveis 1.683.746.475 15.478.257.843 1.194.774.006 12.130.582.323 -22

Bens de consumo não duráveis 1.717.822.734 13.942.554.475 1.293.076.743 12.589.711.456 -10

Matérias-primas e produtos intermediários 9.159.699.165 78.432.804.598 6.468.957.368 63.416.553.213 -19

Bens de capital 4.062.935.069 35.975.194.878 2.814.810.671 29.676.057.814 -18

Combustíveis e lubrificantes 3.934.999.289 30.542.785.333 1.432.072.611 16.442.639.717 -46

Fonte: site do Bacen. Acesso em: 10 nov. 2015.

Gráfico 3 - Participação nas Exportações por Tipo de Produto: Médias Móveis, Jan1989-Set2015 (%)

                                  Fonte: Bacen.



13análise de conjuntura12 análise de conjuntura

novembro de  2015

Gráfico 4 - Índice de Taxa de Câmbio Efetiva Real:  Junho 1994=100, Jan 1988-Set 2015

                                  Fonte: Bacen.

(*) Economista e doutora pelo IPE-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com)
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Balança Comercial do Brasil e da Indonésia Comparadas: a Perda 
de Complexidade

Cristina Fróes de Borja Reis (*)

Apesar de poucos trabalhos ex-
plorarem a comparação – aliás, 
mais porque estudos de desenvol-
vimento em perspectiva histórica 
andam fora de moda do que por 
dificuldade de detecção –, Brasil e 
Indonésia têm muito em comum. 
Respectivamente, o quinto e o dé-
cimo-quinto maiores países em 
dimensões territoriais, com pare-
cidas proporções de terras aráveis 
e abundância de recursos naturais; 
o sexto e o quinto em tamanho da 
população, miscigenadas e marca-
das pela diversidade racial e reli-
giosa (sendo a maioria católica no 
Brasil e muçulmana na Indonésia); 
com o oitavo e o décimo maiores 
PIB em dólares em paridade de 
poder de compra em 2014 (CIA, 
2015). Em termos políticos, Brasil e 

Indonésia assemelham-se também 
pelo dito patrimonialismo da po-
lítica de Estado, vindo dos tempos 
sangrentos de colônia, remodelado 
nas ditaduras violentas da segunda 
metade do século XX, e resistente 
até o dia de hoje – ainda que suas 
repúblicas guardem diferenças 
expressivas em termos de perfil 
e funcionamento das instituições 
democráticas.

Porém, a comparação entre Bra-
sil e Indonésia é mais segura e 
apropriada no que diz respeito 
ao comércio de bens. Primeira-
mente, como se pode depreender 
da Figura 1, extraída do Atlas da 
Complexidade do Centro para o De-
senvolvimento Internacional (CID) 
da Harvard Kennedy School, no 

que tange aos montantes de 1995 
a 2013, as exportações de ambos 
os países partiram de patamares 
próximos a US$ 40 bilhões corren-
tes e alcançaram cerca de US$ 200 
milhões, tendo sido superior a taxa 
de crescimento das exportações 
brasileiras no período. 

Em segundo lugar, por conta da 
semelhança do perfil das pautas 
de exportações e importações das 
duas economias. Em exportações, 
ambos contaram com maior parti-
cipação das categorias que foram 
também as que mais ampliaram 
sua parcela nas exportações to-
tais em cada um deles ao longo do 
período, quais sejam, de produtos 
minerais (na cor marrom nos gráfi-
cos) e produtos vegetais (laranja). 
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Figura 1 – Exportações (Acima) e Importações (Abaixo) da Indonésia (à Esquerda) e Brasil (à Direita) por 
Categoria de Produto, 1995-2013 (em Dólares Correntes)

                         Fonte: Atlas da Complexidade (CID, 2015).

No caso do Brasil, o principal pro-
duto mineral exportado é o ferro, 
enquanto na Indonésia são carvão 
e gases do petróleo. Em termos de 
produtos vegetais, na Indonésia 
destaca-se o óleo de palmeira, e no 
Brasil, a soja. Nas exportações bra-
sileiras, observa-se também uma 
participação relativa expressiva de 
gêneros de alimentação (em verde-
-limão no gráfico) e transportes 

(azul claro); na Indonésia, por sua 
vez, outros itens se destacam, tais 
como máquinas e elétricos (azul-
-escuro), borracha e plástico (rosa-
-claro) e têxteis (verde-escuro). 

Terceiro, a pauta de importações 
de ambos também apresenta um 
comportamento em termos de 
composição e evolução absoluta 
semelhante, também evoluindo do 

intervalo de U$ 20 a 40 bilhões em 
1995, para U$ 160 bi na Indonésia e 
U$ 200 bi no Brasil – sendo a taxa 
de expansão das importações deste 
último maior. As duas economias 
apresentam parcelas semelhantes, 
em ordem decrescente, de máqui-
nas e elétricos (em azul-escuro no 
gráfico), minérios (marrom), quí-
micos (rosa-escuro), e transportes 
(azul-claro) 
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O exame dos parceiros comerciais das economias em 
questão, exposto na Figura 2, revela que a Indonésia 
está totalmente inserida no esquema de integração 
produtiva e comercial asiática, concentrando cerca de 
dois terços das exportações e importações. Vale notar 
que de 1995 a 2013 China e Singapura aproximaram-
-se do Japão como destino das exportações, tendo 
aquelas se tornado as principais origens das importa-
ções em 2013. De outro modo, no Brasil os parceiros 

de maior destaque tanto para importações quanto 
para exportações são China e EUA, também pontu-
ando-se a perda da posição de principal desse último 
entre 1995 e 2013. A Argentina é o terceiro principal 
país parceiro do Brasil nos dois sentidos do comércio. 
Destaca-se que a integração regional brasileira tem 
peso considerável, contudo, não é a mais importante 
na inserção externa – sendo que a região tem até par-
ticipação bem semelhante à dos países europeus.

Figura 2 – Destino das Exportações (Acima) e Origem das Importações (Abaixo) da Indonésia (à Esquerda) e 
Brasil (à Direita) por Parceiros Comerciais, 1995-2013 (em Dólares Correntes)

                      Fonte: Atlas da Complexidade, CID, 2015.
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Tabela 1 – Parcela do Valor Adicionado Importado nas Exportações Brutas de Brasil e Indonésia, por Setor, 1995 
e 2011

Brasil Indonésia
1995 2011 1995 2011

TOTAL Bens e Serviços 7,8 10,8 12,6 12,0

Agricultura, caça, floresta e pesca 4,9 9,5 4,9 5,5

Extração mineral 10,0 9,9 4,5 4,9
Indústria de transformação 10,1 14,3 19,6 18,6
. Alimentos, bebidas e tabaco 7,4 9,8 8,5 8,7
. Têxteis, calçados, couro 6,0 8,8 17,1 18,2

. Produtos do papel e da madeira 7,01 9,5 12,6 17,4

. Produtos químicos e minerais não metálicos 12,8 16,7 21,3 17,4

. Metais básicos 12,8 15,4 25,5 23,7

. Máquinas e equipamentos 10,6 16,2 39,9 38,0

. Equipamento ótico e elétrico 13,3 19,8 34,1 26,7

. Equipamentos de transporte 12,2 19,5 26,8 24,1

. Outros ind. de transformação 5,2 8,5 25,7 17,3

Fonte: OCDE/ OMC, Trade in Value Added, 2013.

Outro elemento de destaque nas semelhanças do co-
mércio de bens dos dois países é a baixa complexidade 
das exportações, medida pelo indicador do Atlas em 
termos de diversificação e ubiquidade.1 Em 2013, o 
Brasil ocupava a 51ª posição no ranking da complexi-
dade, e a Indonésia, a 64ª. Essa deve ser a fonte para 
a baixa capacidade da inserção comercial de ambos 
os países para engendrar mecanismos de elevação do 

investimento e do emprego, contribuindo para a sofis-
ticação da estrutura produtiva. 

No período analisado, as melhores condições macroe-
conômicas que significaram o crescimento médio real 
do PIB brasileiro e indonésio, respectivamente, de 
3,8% e 4,9%, deram-se essencialmente pela elevação 
da demanda via consumo, no Brasil, e via investimento, 

As diferenças de dinâmica comercial ainda não ficam 
claras quando se examina a parcela das re-exporta-
ções de bens e serviços intermediários importados 
sobre o total, já que são muito similares: 19,6% em 
2011 na Indonésia e 17,6% no Brasil de acordo com 
a OCDE (base de dados Trade in Value Added). Isso 
sugere que, sobretudo por conta do alto peso de bens 
derivados de recursos naturais na sua pauta de expor-
tações, os países em investigação estão pouco engaja-
dos em cadeias globais de valor (CGV). Os dados sobre 
conteúdo importado do total exportado de Brasil e 
Indonésia, disponibilizados na base de dados Trade 

in Value Added da OMC e OCDE, também nos levam 
a inferir este distanciamento – tendo sido 11,8% no 
Brasil e 12% na Indonésia em 2011, tal como se depre-
ende da Tabela 1. Todavia, tomando-se a indústria de 
transformação percebe-se que a maior parte dos seto-
res assinalam índice de conteúdo importado nas suas 
exportações bastante superior ao da média nacional 
e aos do Brasil. Por exemplo, em equipamentos óticos 
e elétricos, a parcela do valor importado no total do 
valor adicionado exportado pela Indonésia chega a 
38%. 



19temas de economia aplicada18 temas de economia aplicada

novembro de  2015

na Indonésia – o que teve a ver com 
políticas públicas neste sentido. 
Porém, o setor externo, ao mesmo 
tempo em que pôde acumular di-
visas para o alívio da restrição no 
balanço de pagamentos graças à 
elevação dos preços das commodi-
ties, incentivou a formação de po-
rosidades nas cadeias produtivas 
internas − a serem atendidas pelas 
importações das matrizes das em-
presas transnacionais constituídas 
nos territórios periféricos. Assim, 
calcou obstáculos à sofisticação da 
estrutura produtiva e comercial, 
interditando efeitos de encadea-
mento sobre o progresso técnico e 
a elevação da produtividade tam-
bém em setores não exportado-
res. Conforme salienta Medeiros 
(2015), a transformação do padrão 
exportador a um perfil mais primá-
rio, paralela à do importador para 
um de maior dependência de bens 
sofisticados significou – como está 
claro no momento atual – o aumen-
to da vulnerabilidade externa e a 
deterioração das possibilidades de 

desenvolvimento econômico dian-
te do arrefecimento da demanda 
interna. Resta torcer para que In-
donésia e Brasil aprendam a lição 
e busquem soluções de políticas 
macroeconômicas, comerciais e 
industriais em termos de maior 
complexidade econômica.
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Breve Análise da Renda do Trabalho por Idade, Posição na Ocu-
pação e Sexo

Rogério Nagamine Costanzi (*)

Tradicionalmente, pode se esperar 
que a renda do trabalho tenha uma 
evolução bastante típica ao longo 
do ciclo de vida de um trabalha-
dor, com um menor nível entre os 
mais jovens, seguido de posterior 
aumento com incremento da ex-
periência/idade, aumento da pro-
dutividade e ascensão profissio-
nal. Contudo, essa trajetória típica 
tende a ser mais intensa ou mais 
adequada para algumas posições 
na ocupação do que outras, mais 
especificamente para aquelas com 
maior possibilidade de ascensão do 
que para aquelas mais precárias. 
Também, tradicionalmente, a renda 
do trabalho tende a ser mais eleva-
da para aqueles com maior escola-

ridade, para homens do que para 
mulheres e para ocupações formais 
do que informais. Todas essas vari-
áveis influenciam o rendimento do 
trabalho. Nesse contexto, é interes-
sante analisar a evolução do rendi-
mento ao longo do ciclo de vida por 
posição na ocupação. 

No Gráfico 1, como seria esperado, 
a renda média do trabalho princi-
pal é maior para os empregadores 
e empregados com carteira do que 
para empregadores sem carteira e 
trabalhadores domésticos. 

Ademais, um ponto que chama 
atenção é que o crescimento da 
renda média do trabalho, ao longo 

da idade, é muito maior para em-
pregadores do que para as outras 
posições na ocupação. Enquanto 
a relação entre a renda média do 
trabalho de empregador de 59 anos 
com a de um empregado de 16 anos 
chega a 7,7 vezes, essa relação se 
reduz para 3,9 vezes para os tra-
balhadores por conta própria, 3,1 
para empregados com carteira, 
2,7 para domésticos sem carteira, 
2,3 para empregados sem carteira 
e 1,8 para domésticos sem cartei-
ra. No caso dos empregados com 
carteira também é natural esperar 
que a amplitude ao longo do ciclo 
da vida também seja maior para 
aqueles com maior escolaridade. 
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Gráfico 1 – Renda Média do Trabalho Principal em R$ por Posição na Ocupação e Idade –  
Brasil 2013 – 16 a 59 Anos de Idade

                                 Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD/IBGE 2013.

Outro ponto importante a ser analisado é como evo-
luiu ao longo do tempo o rendimento médio do traba-
lho por posição na ocupação. Considerando os anos 
de 2004 e 2013, como pode ser visto pela Tabela 1, o 
maior incremento da renda média se deu principal-
mente para os trabalhadores domésticos sem carteira 
(+164,56%), domésticos com carteira (155,31%) e em-
pregados sem carteira (153,50%). O menor crescimen-
to da renda média do trabalho principal se deu para os 
empregados com carteira, indicando que no período 

entre 2004 e 2013 houve redução dos diferenciais de 
renda entre o setor formal e informal.  De qualquer 
forma, os diferenciais continuam sendo expressivos 
em 2013, sendo de cerca de 50% entre empregados 
com e ser carteira e 63% no caso dos trabalhadores 
domésticos. Certamente, um possível fator para expli-
car esse maior incremento da renda dos domésticos é 
a evolução do salário mínimo, que no período cresceu 
160,8%, percentual bem próximo ao observado para a 
referida categoria. 
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Tabela 1 – Rendimento Médio do Trabalho Principal 
por Posição na Ocupação – Brasil 2004 e 2013 em R$ 

Nominais

Posição na Ocupação 2004 2013 Variação 

Nominal em %
Empregado com carteira 743,10 1.558,67 + 109,75

Empregado sem carteira 413,67 1.048,66 + 153,50

Doméstico com carteira 341,18 871,06 + 155,31

Doméstico sem carteira 200,88 531,44 + 164,56

Conta própria 548,07 1373,74 + 150,65

Empregador 2.194,23 5.040,02 + 129,69

Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD/IBGE 
2004 e 2013.

No caso das desigualdades de renda por gênero, tanto 
quanto na desagregação por posição na ocupação, 

também se nota maior diferencial nas etapas iniciais 
do ciclo de vida do que na final, como pode ser visto 
pelo Gráfico 2. Esse resultado, em parte, pode estar 
refletindo as melhores possibilidades de ascensão 
dos homens vis-à-vis as mulheres, ao longo do ciclo de 
vida, mas também pode ser resultado da diminuição 
do diferencial de renda para as gerações mais jovens 
em relação àquelas com idade mais avançada, até pelo 
fato de as mulheres terem avançando mais na questão 
da escolaridade do que os homens. 

A relação entre a renda média do trabalho principal 
de uma mulher empregada com carteira com 59 e 16 
anos foi de 2,9, enquanto para o homem essa relação 
foi de 3,4. Esse aumento do diferencial entre a renda 
de empregados com carteira por gênero ao longo do 
ciclo da vida é apresentado de modo claro no Gráfico 3. 

Gráfico 2 – Renda Média do Trabalho Principal Empregado com Carteira em R$ por Sexo e Idade –  
Brasil 2013 – 16 a 59 Anos de Idade

                    Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD/IBGE 2013.
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Gráfico 3 – Diferencial de Renda Média do Trabalho Principal em % por Sexo e Idade (Homem em Relação a 
Mulher – Empregado com Carteira) – Brasil 2013 – 16 a 59 Anos de Idade

                           Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD/IBGE 2013.

Um ponto importante da análise mostrada neste 
artigo é que não apenas a desigualdade de renda do 
trabalho no Brasil é bastante elevada, como também 
a mesma tende a se acentuar ao longo do ciclo de vida 
na medida em que as posições na ocupação mais pre-
cárias (trabalho doméstico e emprego sem carteira) 
possuem menor possibilidade de ascensão e incremen-
to e renda do que aquelas mais estruturadas (empre-
gadores e empregados sem carteira com escolaridade 
mais elevada). 
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Monarquias e Organizações Assemelhadas como Fatores de 
Coesão Nacional

Iraci Del Nero da Costa (*)

A existência de reinos, monarquias 
e instituições político-sociais as-
semelhadas não são irrelevantes e 
estão intimamente vinculadas às 
condições sociais, políticas, cultu-
rais e populacionais nas quais se 
desenvolveram. 

Assim, dada a existência de várias 
nuances culturais, linguísticas e 
socioeconômicas imperantes em 
áreas relativamente pouco exten-
sas, a existência das referidas en-
tidades definiu-se historicamente 
como de grande valia para garantir 
a unidade política, administrativa 
e relativa conjunção cultural de po-
pulações com formações distintas. 

Destarte, as referidas instituições, 
a nosso ver, asseguraram a coesão 
de cada uma das nações da Europa 
ocidental que emergiram da Idade 
Média e que reuniram populações 
as quais, embora habitando regi-
ões muito próximas, revelavam-se 
(e ainda se revelam em grande 
medida) muito distintas quanto à 
sua formação cultural, econômica 
e até mesmo linguística. Deve-se 
ter presente, ainda, que, sobretudo 
na Europa ocidental dos tempos 
modernos, os sistemas de caráter 
monárquico só excepcionalmente 
opuseram-se aos avanços da mo-

dernidade política, pois, por via de 
regra, aceitaram ou simplesmente 
vergaram-se e adequaram-se à 
introdução e difusão dos regimes 
democráticos ora ali vigentes.

Já no Oriente, em tempos passados, 
a emergência de tais entidades po-
líticas parece ter sido condicionada 
não apenas pelas condições inter-
nas de dada área, mas, sobretudo, 
por diferenças existentes entre 
vastas áreas geográficas situadas 
não muito distantes umas das ou-
tras e que competiam entre si por 
suas áreas lindeiras ou pelo comér-
cio asiático. 

Quanto ao Novo Mundo há dois 
casos exemplares, semelhantes em 
alguns aspectos mas inteiramente 
divergentes quanto à presença da 
nobreza: os EUA e o Brasil. En-
quanto no restante das Américas 
predominaram as repúblicas quan-
do se deu a independência com 
respeito às metrópoles europeias 
e a organização de novas nações, 
no Brasil a monarquia, segundo 
pensamos, exerceu papel relevante 
para assegurar a indivisibilidade 
de uma nação de grandes propor-
ções geográficas composta por 
economias e algumas tradições 
político-administrativas distintas 

em regiões dominadas por elites 
com formação e estruturação pró-
prias. Já no que seriam os EUA, 
vimos algo parecido com o ocor-
rido no Brasil, porém, com vincos 
mais profundos; assim, embora 
não se tenha cogitado da estrutu-
ração com base na nobreza, cada 
área organizou-se como um estado 
largamente autônomo de sorte a 
ser necessária uma ação política 
de largo espectro – que chegou 
mesmo a exigir uma guerra civil de 
grandes proporções – para garan-
tir a união dos vários estados em 
uma nação única, conquanto, como 
sabido, cada estado ainda guarde 
uma faixa de autonomia bem mais 
ampla do que a prevalecente no 
Brasil. No caso do país da América 
do Norte, parece haver faltado um 
organismo situado acima das dis-
crepâncias regionais que pudesse 
atuar como elemento unificador 
dos vários estados formados no 
correr do tempo. Destarte, pode-se 
imaginar que no Brasil a divisão 
em capitanias imposta pela metró-
pole lusitana resultou nas provín-
cias herdadas pela monarquia que 
garantiu sua inteireza nacional; já 
os EUA viram-se mais marcados 
pela metrópole quanto à forma de 
ocupação de seu vasto território 
que, além de aspectos regionais si-
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milares aos observados no Brasil, também foi marcado 
pelas características diversas de seus povoadores e 
pelo momento histórico em que se deu a ocupação de 
cada área. 

Como se verifica, a existência de monarquias, reinos e 
organizações análogas não é desprezível do ponto de 
vista histórico. Embora nos dias correntes tal forma 
de ser possa revelar-se obsoleta e passível de eventu-
ais superações no sentido da instituição de repúblicas 
democráticas sem a presença de elementos de nobre-
za, é preciso ter presente, como avançado, que tais ele-
mentos prestaram um papel histórico da mais elevada 
relevância. Cumpre lembrar, ademais, que caberá tão-

-somente aos povos das nações que ainda preservam 
uma feição monárquica determinar se é oportuna ou 
não a transição sugerida acima. 

(*) Professor Livre-docente aposentado da FEA-USP.  
(E-mail: idd@terra.com.br).
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A Dança das Cadeias: Novas Distribuições de Valor no Universo 
das TICs

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. To-
mando como ponto de partida uma 
sequência de fatos e notícias veicu-
ladas na mídia ao longo do mês de 
outubro, avançaremos em nossos 
estudos sobre as transformações 
pelas quais os diversos subsegmen-
tos do setor vêm passando. Tere-
mos como foco de nossa reflexão as 
mutações atualmente em curso no 
ecossistema econômico global do 
setor digital, devotando especial 
atenção à constituição de novos 
arranjos na distribuição de valor.

1   Fusões, Aquisições e os Novos 
Arranjos nas Cadeias de Valor 
das TICs

Sob diversos prismas, podemos 
afirmar que o mês de outubro foi 
particularmente ativo no universo 
da tecnologia. Provavelmente o 
fato mais relevante tenha sido o 
anúncio da aquisição da EMC – em-
presa-chave no setor de armazena-
mento de dados – pela Dell, gigante 
na fabricação de computadores. 
A aquisição por US$67 bilhões é 
avaliada como a mais cara nego-
ciação do mercado puro de TI1 e se 
posiciona com destaque no bojo do 

aquecido mercado de fusões e aqui-
sições na área tecnológica. 

De fato, a despeito do gigantismo 
da operação, a aquisição da EMC 
pela Dell figura como apenas mais 
um ponto numa ampla conste-
lação de mudanças e rearranjos 
setoriais. Neste mesmo mês de 
outubro, a Western Digital anun-
ciou a aquisição da SanDisk, um 
negócio de US$19 bilhões, promo-
vendo uma importante inf lexão 
no mercado de produção de discos 
de armazenamento de dados. Já na 
atividade de fabricação de semi-
condutores, a também norte-ame-
ricana Lam-Tencor Corporation 
adquiriu a concorrente SolarWinds 
por cerca de US$10 bilhões (HOOK, 
FONTANELLA-KHAN, 2015).

O aquecimento das transações é 
ratificado por relatórios de con-
sultorias e institutos de pesquisas 
que se debruçam sobre o universo 
das fusões e aquisições. Recentes 
relatórios da KPMG ou da Thomson 
Reuters indicam que o setor vive 
um ano fortíssimo. As cifras não 
apenas atingem valores semelhan-
tes aos registrados antes da crise 
de 2008, mas chegam mesmo ao 
patamar pré-crise dos “ponto.com”, 
no início do século (idem)2.

Relevando as particularidades de 
cada uma dessas diferentes tran-
sações, é possível identificar uma 
linha mestra, um vetor comum que 
perpassa a dinâmica de expansão 
de médio e longo prazo dos distin-
tos subsegmentos da TI. Não seria 
incorreto identif icar a existên-
cia de esforço de um conjunto de 
empresas – sobretudo de antigas 
produtoras de hardware e compo-
nentes – em empreender uma mo-
vimentação vertical, elevando sua 
posição para elos mais avançados 
na cadeia de valor.3

A compreensão desse argumento 
exige uma contextualização am-
pliada das mudanças atualmente 
em curso na ecologia econômica 
do setor. Tomemos como ponto de 
partida a decisão da Dell. A aqui-
sição da EMC pela empresa de Mi-
chael Dell foi certamente ousada, já 
que parte expressiva dos recursos 
para a transação foram obtidos por 
endividamento. Com o negócio, a 
Dell entra com força no mercado 
de datacenters, serviços de inteli-
gência com Big Data e outras so-
luções em computação na nuvem. 
Aumenta-se, assim, a pressão sobre 
companhias concorrentes já atuan-
tes nesses mercados, como a IBM, a 
Cisco ou a Hewlett-Packard.4 
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A opção do grupo texano denota, 
outrossim, uma escolha pela re-
dução da dependência de receitas 
advindas da fabricação de equi-
pamentos. É reconhecido que a 
entrada e sedimentação de novos 
fabricantes ao longo da últ ima 
década – sobretudo de grupos pra-
ticantes de políticas agressivas 
de preços, como a chinesa Lenovo 
– incrementou significativamente 
a concorrência no setor de manu-
fatura de equipamentos como PCs 
e Notebooks.

Assim, e em linhas bastante gerais, 
nada mais temos aqui do que a ten-
tativa de se movimentar da etapa 
inicial de manufatura para o elo 
intermediário da prestação de ser-
viços. A migração para um modelo 
de negócios baseado nas diversas 
modalidades de soluções tecno-
lógicas ofertadas como serviços5 
denota uma verdadeira “dança das 
cadeiras” (e de cadeias) no setor, 
indicando a tenaz tentativa de gru-
pos tradicionais de tecnologia de se 
movimentarem verticalmente em 
busca da retenção de valor. 

Talvez ainda mais relevante, essas 
diversas movimentações denotam 
uma substancial implosão das for-

mulações teóricas originais sobre 
cadeias de valor, exigindo a adoção, 
por parte de acadêmicos, do setor 
público e da iniciativa privada, de 
novos enquadramentos teóricos. 
Cindindo a tradicional linearidade 
das abordagens convencionais, 
consolidam-se conceitos funda-
mentais como o de ecossistema di-
gital ou modelos de negócios assi-
métricos. Dada a centralidade de 
tais termos, a eles voltaremos em 
artigo posterior desta série.

2  A Dança das Janelas: Youtube, 
Youku a Busca do Oscar pela 
Netflix

Em nenhuma outra atividade da 
nova ambiência digital essas refor-
mulações estruturais se mostram 
tão evidentes quanto no setor au-
diovisual e, mais especificamente, 
no universo da transmissão por 
streaming: o Video-on-Demand 
(VoD). Também neste departamen-
to, o mês de outubro foi particular-
mente recheado de grandes anún-
cios. Podemos começar destacando 
o lançamento do Youtube Red, a 
modalidade paga do serviço de 
vídeos do Google. Somando forças 
com o Google Play, o novo serviço 

sedimenta ainda mais a presença 
da gigante de tecnologia no setor 
audiovisual.

Este, contudo, não foi o único anún-
cio de destaque no mês. Igualmente 
expressiva foi a oferta de compra 
total do Youku Tudou – uma das 
principais plataformas de trans-
missão de vídeo da China – pela 
gigante de comércio eletrônico Ali-
baba. A transação, orçada em cerca 
de US$5 bilhões, deve ser entendi-
da no bojo da crescente competição 
pela supremacia no mercado de 
produção e distribuição de conte-
údo audiovisual digital chinês. Não 
por acaso, também outros conglo-
merados do país como a Tencent 
(proprietária de aplicativos como 
o QQ e o WeChat) e a Baidu aí con-
correm, contando, para isso, com a 
Tencent Video e a iQIYI, respecti-
vamente.

Nesse contexto, podemos afirmar 
que o VoD é um dos principais cam-
pos de batalha das disputas entre 
os gigantes globais de tecnologia. O 
Quadro 1 a seguir indica a maneira 
pela qual os principais conglomera-
dos de tecnologia vêm se assenho-
rando, por caminhos diversos, da 
cadeia produtiva do audiovisual:6
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Quadro 1 – Grupos de Tecnologia e Elos da Cadeia Produtiva do Audiovisual

EMPRESA PRODUÇÃO AGREGAÇÃO DISTRIBUIÇÃO / 
TRANSMISSÃO

FABRICAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS

AMAZON

APPLE

GOOGLE

MICROSOFT

SAMSUNG

SONY

                            Fonte: Adaptado de Bain & Company (2013). 

Os retângulos escuros indicam a área de atuação ori-
ginal da empresa e os retângulos mais claros indicam 
as áreas para as quais essas empresas migraram ao 
longo do tempo – seja por meio de aquisições, seja por 
expansão direta. Para além de uma simples mudança 
na estrutura de controle de propriedades no setor au-
diovisual, a entrada de grandes grupos de tecnologia 
implode alguns arranjos e laços econômicos internos 
do setor, causando uma descontinuidade cujas conse-
quências completas ainda precisam ser mensuradas. 
Sob tal prisma, podemos dizer que o último grande 
anúncio de outubro é corolário dessas diversas novi-

dades: referimo-nos ao lançamento da produção origi-
nal da Netflix, Beast of no Nation, assinado pelo diretor 
norte-americano Cary Fukunaga.

A novidade não decorre do simples fato de o filme ser 
o primeiro longa-metragem produzido pela empresa 
californiana, mas sim de sua estratégia de lançamento 
pouco usual. Ao disparar o filme simultaneamente em 
sua plataforma online e nos cinemas, o grupo quebrou 
com o tradicional esquema das chamadas janelas 
de exibição. O Quadro 2 nos auxilia na compreensão 
dessa questão:7
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Em linhas gerais, a dinâmica eco-
nômica do setor audiovisual ba-
seia-se num acordo tácito entre 
distribuidores e as empresas das 
diversas plataformas de exibição 
(cadeias de cinemas, programa-
doras de televisão por assinatura, 
emissoras de televisão fechada 
etc.). A racionalidade econômica é 
proporcionar um equilíbrio na dis-
tribuição de lucros ao longo dessa 
cadeia. O cerne desse modelo é 
maximização da exploração comer-
cial da exclusividade, neste caso, o 
acesso ao produto em prazos mais 
reduzidos.8

 Enquanto os quadrados cinzas in-
dicam a trajetória temporal usual 
de um filme ao longo das diversas 
janelas de exibição, o quadrado 
amarelo indica a ruptura proposta 
pela Netflix. O que a empresa ques-
tiona, nesse sentido, é a hierarquia 
da janela do VoD dentro desse es-
quema geral.9 

Embora a empresa mantenha um 
discurso em que defende a impor-
tância da harmonia entre os di-
versos atores da cadeia produtiva 
audiovisual, o lançamento de Beast 
of no Nation deve ser entendido 
como um teste de força, uma ini-
ciativa-piloto que a empresa lança 
para mensurar seu poder de ação. 
Não há como negar, outrossim, a 
elevada dose de marketing dessa 
estratégia: mesmo sendo lançado 
em poucas salas, o longa tenta 
atingir os critérios para concorrer 
ao Oscar. Inútil dizer que o simples 
anúncio dessa ambição já faz com 
que o interesse pelo filme aumente 
exponencialmente.

Como não poderia deixar de ser, 
a movimentação da empresa de 
streaming algumas janelas adian-
te no esquema de lançamentos já 
desencadeou reações contrárias. 
As principais cadeias exibidoras 
norte-americanas boicotaram o 

lançamento do filme. É, contudo, 
nas janelas seguintes de exibição 
– a cabo e a televisão aberta – que 
encontraremos as principais in-
quietações com o novo modelo de 
consumo audiovisual. É justamente 
sobre tal tema que nos debruçare-
mos no próximo artigo de nossa 
série de reflexões.
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JANELA DE EXIBIÇÃO / 
MÊS M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 ...

CINEMAS

COMPANHIAS AÉREAS

VENDA E LOCAÇÃO (DVD)

PAY PER VIEW (PPV)

VOD

TV PAGA

TV ABERTA

                  Fonte: Adaptado de Vogel (2004). 
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1  O valor fica atrás da monumental aquisição da AOL pela Time Warner, 
em 2001, embora não haja consenso se essa transação deva, de fato, 
ser incluída no rol de aquisições em tecnologia. Voltaremos a discutir 
essa temática no próximo artigo da presente série.

2  Os impactos dessas transações são sentidos também no Brasil. 
Relatório publicado pela PWC em maio deste ano indica o protagonis-
mo do setor de tecnologia dentro do universo das fusões e aquisições 
nacionais (PWC, 2015).

3  O termo cadeia de valor é entendido aqui como a distribuição – no 
mais das vezes assimétrica – de recursos extraídos da comercialização 
de bens e serviços pelos diversos agentes responsáveis pela fabricação 
destes. Há, obviamente, uma rica discussão a respeito do termo, bem 
como de seu conceito complementar – o de cadeia produtiva. Ainda 
mais rica é a discussão a respeito das Cadeias Globais de Valor, que 
posiciona esses diversos debates no contexto da Economia Interna-
cional. São discussões teóricas de incrível relevância que, certamente, 
evadem o escopo do presente artigo.

4  Não por acaso, no início de novembro a Hewlett-Packard anunciou 
a divisão da empresa em duas: a HP Inc., que ficará apenas com o 
segmento de computadores e impressoras, e a Hewlett-Packard 
Enterprise, focada em serviços corporativos.

5  Consolidam-se, atualmente, algumas terminologias para designar as 
diversas soluções em computação na nuvem. É o caso, por exemplo, de 
serviços denomimados SaaS (Software as a Service), PaaS (Plataform 
as a Service) ou IaaS (Infrastructure as a Service).

6  O quadro é funcional e explicativo, obviamente, quando levamos em 
conta as especificidades dos modelos de negócio de cada empresa. É 
preciso, outrossim, pensar o setor audiovisual em sua complexidade, 
incorporando, por exemplo, o subsegmento de games.

7  O quadro é esquemático e os prazos e janelas variam sobremaneira de 
acordo com cada mercado nacional. Para uma reflexão mais completa 
sobre essa temática, ver Vogel (2004).

8  Para um debate mais completo sobre essa questão, ver Vogel (2004).

9  A Netflix não é a primeira a realizar o lançamento simultâneo em 
duas janelas de exibição. Outros filmes – sobretudo obras autorais 
e/ou focadas em nichos de mercado específicos – já se valeram desta 
modalidade. Não há registro, contudo, de um lançamento de ambição 
comercial semelhante a Beast of no Nation.

 
(*) 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).



31temas de economia aplicada30 temas de economia aplicada

novembro de  2015

Taxa de Câmbio Competitiva e Infraestrutura em Uma Macro-
dinâmica de Crescimento Econômico

Antonio Soares Martins Neto (*)

1  Introdução

Este é o primeiro de uma série de 
dois artigos que abordarão o tema 
de taxa de câmbio competitiva e 
a importância da infraestrutura 
como política complementar. O tra-
balho que apresentaremos nessa 
série contribui para a literatura 
existente, investigando, por meio 
de um modelo teórico, alguns efei-
tos de uma política de taxa de câm-
bio competitiva em ambientes ca-
racterizados por diferentes níveis 
de investimento em infraestrutura.

Sugere-se que a complementari-
dade entre uma política de taxa de 
câmbio competitiva e uma política 
de infraestrutura pode gerar me-
lhores resultados. Ao aumentar a 
produtividade no setor de tradables   
através de investimentos adicio-
nais em infraestrutura, a economia 
pode exigir menor desvalorização 
a fim de iniciar uma aceleração 
do crescimento. De tal modo, a 
economia evita que os efeitos de 
pass-through corroam a competiti-
vidade, uma vez que quanto maior 
a desvalorização, maior o efeito 
inflacionário. Ao mesmo tempo, o 
aumento da produtividade no setor 
de non-tradables   faz com que este 
aumente a sua oferta de bens, o que 

impede que a inflação doméstica 
afete a competitividade externa da 
economia.

Neste primeiro artigo, faremos 
uma revisão bibliográfica acerca 
da taxa de câmbio como indutor do 
crescimento econômico, ao mesmo 
tempo em que revisaremos a bi-
bliografia sobre a importância da 
infraestrutura. 

2  Revisão Bibliográfica 

Dentro de uma perspectiva de de-
senvolvimento, uma taxa de câmbio 
competitiva, desvalorizada, apare-
ce como fator-chave para promover 
o crescimento econômico. Embora 
não haja consenso sobre o canal 
através do qual a taxa de câmbio 
interage com o crescimento − por 
exemplo, o alívio das restrições do 
balanço de pagamentos, o aumento 
da poupança agregada e investi-
mento (ver GLÜZMANN et al., 2012 
e RAZMI et al., 2012b), ou ganhos 
de produtividade no setor de trada-
bles   (por exemplo, RODRIK, 2008) 
−, estudos empíricos recentes apre-
sentam evidências robustas de que 
uma taxa de câmbio competitiva 
afeta positivamente o crescimento 
econômico. 

Episódios recentes de crescimento 
sustentável experimentado por 
Coreia, Taiwan, Cingapura e, mais 
recentemente, China, corroboram 
o papel de uma taxa de câmbio 
competitiva como indutor do cres-
cimento. Da mesma forma, os paí-
ses que sustentaram a sua moeda 
sobrevalorizada experimentaram 
trajetórias de crescimento baixas, 
como foram os casos de Brasil e Ar-
gentina durante a década de 1990 
(ECLAC, 2001)

Hausmann et al. (2005) investigam 
os determinantes de mais de 80 
episódios de acelerações de cres-
cimento desde os anos 1950. Em 
vez de olhar para os determinan-
tes de longo prazo de crescimento 
econômico, o uso de acelerações 
de crescimento permite um olhar 
mais atento aos episódios curtos 
de aceleração e suas causas. Os 
autores concluem que as acelera-
ções de crescimento tendem a ser 
correlacionadas com aumentos do 
investimento, do comércio inter-
nacional, e com desvalorizações da 
taxa de câmbio real.

 Quando os autores olham para as 
mesmas variáveis   durante um perí-
odo de oito anos, em vez de apenas 
em torno do início do processo, 
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encontram resultados semelhan-
tes, exceto para a taxa de câmbio 
real. Mais precisamente, as mu-
danças taxa de câmbio real já não 
são estatisticamente diferentes 
de zero e o coeficiente estimado é 
agora a quarta parte da variação 
estimada no momento da acelera-
ção. Enquanto isso, as acelerações 
de crescimento sustentável de-
pendem fortemente de reformas 
econômicas fundamentais.

Rodrik (2008) verifica (usando di-
ferentes medidas e metodologias) 
que uma depreciação da taxa de 
câmbio estimula o crescimento, 
particularmente nos países em 
desenvolvimento. Além disso, Ro-
drik apresenta evidências de que 
o impacto positivo de uma moeda 
desvalorizada funciona através do 
aumento da participação de bens 
comercializáveis   na economia, es-
pecialmente a indústria. Os países 
em desenvolvimento alcançam 
melhores resultados quando são 
capazes de alterar a rentabilidade 
relativa a favor do setor de trada-
bles  , especialmente a indústria. 

Depois de verificar empiricamente 
a relação positiva entre os epi-
sódios de crescimento liderado 
pela taxa de câmbio competitiva e 
expansão da capacidade do setor 
de tradables  , o autor constrói um 
modelo formal que investiga tal 
processo. Rodrik assume que nos 
países em desenvolvimento o setor 
de tradables sofre desproporcio-
nalmente de distorções existentes, 
e uma política de taxa de câmbio 

é uma maneira de compensar tais 
perturbações. Dentro do quadro 
proposto, mudanças na rentabili-
dade relativa por meio de depre-
ciações cambiais aliviam as falhas 
do mercado e aceleram a mudança 
estrutural.

É válido mencionar que no modelo 
que será apresentado no próxi-
mo artigo não assumimos que um 
setor específico sofre despropor-
cionalmente de distorções exis-
tentes. Na verdade, supomos que o 
setor de tradables     é “especial” por-
que opera com retornos crescentes 
de escala (devido às externalidades 
de infraestrutura), de modo que 
uma mudança de composição em 
relação a este sector aumenta a 
produtividade global e promove o 
crescimento. 

Os argumentos em favor do papel 
fundamental da indústria no pro-
cesso de desenvolvimento eco-
nômico remontam pelo menos a 
Kaldor (1960), que argumenta que 
o setor manufatureiro é o “motor 
do crescimento”, um setor que tem 
características únicas, com efeitos 
diretos e indiretos sobre o resto da 
economia. Para Cornwall (1977), o 
setor manufatureiro oferece opor-
tunidades especiais para o pro-
gresso tecnológico.

No entanto, a ênfase de Rodrik 
sobre falhas de mercado pode ser 
estendida para um exame da efi-
cácia das políticas de oferta, seme-
lhante ao que propomos em termos 
de infraestrutura. Em ambos os 

argumentos, as falhas do merca-
do (gargalos de infraestrutura) 
dão espaço à desvalorização cam-
bial como second best policy. Além 
disso, uma atenuação de tais falhas 
poderia reduzir a necessidade de 
depreciação cambial. 

Razmi et al. (2012b) realizam uma 
série de regressões com dados 
em painel usando um conjunto de 
153 países e até nove períodos de 
5 anos, abrangendo 1960-2004, 
usando diferentes classificações 
na definição dos países desenvol-
vidos. Os autores verificam que a 
desvalorização da moeda é um im-
portante indutor do investimento, 
com evidências que sugerem que 
o efeito da desvalorização é maior 
e mais robusto para as economias 
em desenvolvimento. Sugere-se, 
por meio de um modelo teórico, 
que o efeito maior e mais robusto 
da desvalorização para as econo-
mias em desenvolvimento deve-se 
ao elevado desemprego nessas 
economias. 

Os resultados teóricos encontra-
dos em Razmi et al. (2012b) no que 
se refere à oferta de trabalho são 
semelhantes aos encontrados em 
Lima e Porcile (2010). Este último 
desenvolve um modelo macrodi-
nâmico em que a taxa de câmbio 
real e a elasticidade da oferta de 
trabalho interagem para definir di-
ferentes trajetórias de crescimento 
e distribuição de renda em uma 
economia em desenvolvimento. Ar-
gumenta-se que a elasticidade da 
oferta de trabalho e mudanças 
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tecnológicas endógenas desem-
penham um importante papel ao 
prevenir a valorização da taxa de 
câmbio real enquanto a economia 
cresce.

Vale frisar que mesmo que o nosso 
modelo considere a existência de 
desemprego, não exploramos o 
papel da oferta de trabalho para 
atender a essa demanda extra 
como nas explorações acima. A 
capacidade de atender a demanda 
extra para bens non-tradables   é 
analisada por meio da capacidade 
produtiva deste setor, em que a 
infraestrutura é importante para 
aumentar a produtividade e evitar 
uma oferta relativamente baixa de 
bens non-tradabes, resultando em 
pressões inflacionárias que corro-
em a competitividade dos preços.

Korinek e Servén (2010), por sua 
vez, desenvolvem um modelo para 
acessar os efeitos de bem-estar das 
intervenções na taxa de câmbio 
real. Argumenta-se que as econo-
mias em desenvolvimento podem 
ter learning-by-doing externalities, 
e uma política de promoção das 
exportações (depreciação cambial) 
aumentaria a produção interna e 
levaria a ganhos de bem-estar di-
nâmicos. No entanto, esta política 
poderia levar a distorções estáti-
cas (distorções de preços). Dentro 
do quadro proposto, as perdas 
estáticas podem ser compensadas 
por ganhos dinâmicos se as ex-
ternalidades são suficientemente 
elevadas. 

Lima e Porcile (2013) utilizam um 
modelo dinâmico de utilização da 
capacidade produtiva – em que os 
agentes têm preferências hetero-
gêneas em relação à taxa de câmbio 
real − para investigar como esta 
última está relacionada com a dis-
tribuição funcional da renda e da 
demanda agregada. Ao incorporar 
ambos os conflitos inter e intra-
classe sobre a taxa de câmbio real 
preferida, os autores incorporam a 
possibilidade de uma desvaloriza-
ção contracionista. Uma política de 
taxa de câmbio competitiva pode 
diminuir a participação dos salá-
rios na renda e reduzir a demanda 
agregada, a utilização da capacida-
de e o crescimento econômico.

Rapetti (2013) utiliza um modelo 
de economia dual para explorar 
como a demanda agregada e seu 
efeito sobre a inflação pode bloque-
ar os resultados positivos de uma 
política de taxa de câmbio. Especial 
atenção é dada às pressões infla-
cionárias provenientes do setor de 
bens non-tradables   e dos salários, 
as quais podem impedir o desen-
volvimento mais rápido do setor 
de tradables. O autor conclui que 
a coordenação das políticas, em 
especial sobre a demanda interna e 
do crescimento dos salários, torna 
a estratégia de uma taxa de câmbio 
competitiva mais viável. Enquanto 
Rapetti (2013) centra-se na im-
portância da realização de uma 
política de taxa de câmbio, junta-
mente com políticas de demanda 
agregada, pretendemos explorar 

alguns canais através dos quais as 
políticas de oferta podem facilitar 
o sucesso de uma política de taxa 
de câmbio competitiva.

A existência de uma estrutura de 
produção adequada, especialmen-
te em matéria de infraestrutura, é 
essencial para a promoção do cres-
cimento econômico sustentável. 
Nurkse (1953), Rosenstein-Rodan 
(1957) e Hirschman (1961), por 
exemplo, enfatizaram o papel es-
sencial da infraestrutura no surgi-
mento de externalidades do lado da 
oferta e também para o desenvolvi-
mento de outras atividades. 

Lewis (1979), em sua palestra em 
memória a Alfred Nobel, sublinhou 
que “o crescimento requer infra-
-estrutura física e recursos hu-
manos treinados, mesmo quando 
o seu objectivo é apenas exportar 
produtos primários”. Em recen-
tes contribuições, Barro (1990), 
Turnovsky e Fisher (1995), Agé-
nor (2012), e Glömm e Ravikumar 
(1994), por exemplo, teoricamente 
investigaram os efeitos positivos 
do gasto público em infraestrutu-
ra. Enquanto isso, vários estudos 
empíricos encontraram evidências 
de tais efeitos positivos, como As-
chauer (1989a e 1989b), Munnel 
(1992), Gramlich (1994), e Rivas 
(2003). 

A partir da contribuição seminal 
de Barro (1990), os efeitos de cres-
cimento do gasto público em in-
fraestrutura têm sido mais enfa-
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tizados. O autor desenvolve um 
modelo de crescimento endógeno 
com retornos constantes, em que 
a quantidade de serviços públicos 
prestados a cada família-produtor 
não está sujeita a efeitos de con-
gestionamento. O autor dá espe-
cial atenção à otimização do gasto 
público, principalmente devido ao 
trade-off entre os impostos e gas-
tos públicos em infraestrutura. Nós 
seguimos uma estratégia seme-
lhante e calculamos a tributação 
ótima do capital em nosso modelo 
(embora Barro explore diferentes 
métodos de tributação). No entan-
to, assumimos que, devido a infor-
mações imperfeitas, o governo não 
é capaz de otimizar a tributação.

Glömm e Ravikumar (1994) exa-
minam o investimento público 
em infraestrutura (sujeito a con-
gestionamento) como um exter-
nal input na função de produção 
privada. Mostra-se que a parcela 
ideal destinada a investimentos em 
infraestrutura é independente do 
grau de congestionamento. 

Agénor (2012) estuda a alocação 
ótima de despesas públicas em um 
modelo de crescimento endógeno 
simples em que o governo deve alo-
car seus recursos entre educação e 
infraestrutura (ambos sujeitos ao 
congestionamento). Como ambos 
os componentes são produtivos, 
e o governo enfrenta uma restri-
ção de orçamento equilibrado, um 
trade-off emerge. Sugere-se que 
o grau de congestionamento em 
si pode depender não só dos gas-

tos do governo em educação, mas 
também do acesso à infraestrutura 
nas escolas. Se assim for, os gastos 
com infraestrutura podem ser tão 
importantes quanto os gastos com 
educação para melhorar a qualida-
de da educação.

Para além das diferenças mencio-
nadas no que diz respeito ao mode-
lo apresentado por Barro (1990), 
nosso modelo difere de Barro 
(1990), Glömm e Ravikumar (1994) 
e Agénor (2012) em dois aspectos 
relevantes: (1) a ausência de con-
gestionamento (nossa decisão de 
ignorar os efeitos do congestiona-
mento é composta principalmente 
por uma questão de simplicidade, 
uma vez que a incorporação de 
efeitos de congestionamento não 
mudaria nossos resultados qua-
litativos. De todo modo, deve-se 
reconhecer a existência de efeitos 
de congestionamento e, além disso, 
a sua relevância para discussões 
aprofundadas e coerentes sobre 
as despesas públicas); (2), usamos 
um modelo de economia dual (en-
quanto a maioria dos modelos no 
gasto público são modelos de um 
setor), o que nos permite abordar 
as questões de mudança estrutural 
e investigar como infraestrutura 
(e sua variedade) afeta cada setor 
diferentemente.

No entanto, apesar de sua relevân-
cia (como observado pela extensa 
bibliografia empírica e teórica), 
nos últimos anos, o investimento 
em infraestrutura foi reduzido em 
muitos países em desenvolvimento, 

e especialmente nas economias da 
América Latina (ver, por exemplo 
PERROTTI; SÁNCHEZ, 2011). Este 
gargalo crescente em infraestru-
tura tem afetado a produtividade 
desses países e foi responsável por 
uma parte considerável da crescen-
te brecha do produto na América 
Latina em relação aos países asiá-
ticos e desenvolvidos (CALDERÓN; 
SERVÉN, 2003).

Junto com um investimento em in-
fraestrutura decrescente, o debate 
sobre a importância de uma taxa 
de câmbio competitiva tornou-se 
mais intenso nesses países. Enten-
dida como um fator determinante 
da competitividade externa, uma 
taxa de câmbio desvalorizada é 
frequentemente considerada como 
uma ferramenta política para de-
sencadear um processo de cresci-
mento rápido.  Mesmo que a ques-
tão da competitividade envolva 
vários aspectos, o foco sobre a taxa 
de câmbio não deve ser muito des-
proporcional, uma vez que pode vir 
a comprometer o seu sucesso. Na 
verdade, dentro de um processo 
de rápido desenvolvimento, várias 
outras circunstâncias e políticas 
podem vir a determinar o caminho 
de uma economia.

No próximo artigo da série, apre-
sentaremos o modelo e suas espe-
cificações. Apresentaremos a cons-
trução de um modelo de economia 
dual para explorar as implicações 
dos diferentes níveis de infraestru-
tura como complementar à política 
cambial. No modelo, uma desvalo-



35temas de economia aplicada34 temas de economia aplicada

novembro de  2015

rização cambial favorece a rentabi-
lidade no setor de tradables   e traz 
a economia para a trilha do desen-
volvimento. O governo tributa o 
capital das empresas no setor de 
tradables   e investe toda a arreca-
dação de impostos resultante para 
a provisão de infraestrutura.

O modelo mostra que (i) um maior 
investimento em infraestrutura 
resulta em maior produtividade no 
setor de tradables, de modo que a 
desvalorização da moeda necessá-
ria para aumentar a taxa de cres-
cimento econômico é mais baixa 
do que na ausência de complemen-
taridade entre as polítcas; (ii) um 
maior investimento em infraestru-
tura leva a diminuir a inflação na 
economia, uma vez que o processo 
de desenvolvimento acompanha o 
aumento de produtividade no setor 
de bens não comercializáveis, e (iii) 
quando existe a possibilidade de 
escolha entre uma política de taxa 
de câmbio e uma política de infra-
estrutura, uma questão relevante 
a considerar é que esta última tem 
melhores consequências distribu-
tivas.

Em suma, as possibilidades de uma 
política cambial ser viável e bem-
-sucedida são maiores quando a 
política cambial é acompanhada 
de uma política de infraestrutura 
complementar adequada.
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Sustentabilidade da Dívida Brasileira (Parte 2)

Raí Chicoli (*)

Este é o segundo de uma série de 
três artigos que tratarão do tema 
da sustentabilidade da dívida bra-
sileira. Neste, serão abordadas as 
variáveis utilizadas para verificar a 
sustentabilidade da dívida pública 
e algumas alterações recentes no 
padrão destas variáveis.

1 Estatísticas Utilizadas

No Brasil, a responsabilidade pela 
divulgação de indicadores fiscais 
é do Banco Central do Brasil e do 
Tesouro Nacional. O primeiro é 
responsável por divulgar as dí-
vidas líquida e bruta do País, as 
necessidades de financiamento do 
setor público e o resultado primá-
rio, enquanto o segundo divulga as 
receitas e despesas (não incluídos 
os juros da dívida) do Governo 
Central. 

Com relação à forma de apuração 
do resultado primário, existem 
dois critérios, o “acima da linha” e 
o “abaixo da linha”. No primeiro, 
temos a diferença entre receitas e 
despesas (não incluídos os juros da 
dívida), e no segundo verifica-se 
a variação na dívida líquida total, 
excluindo-se os gastos com juros 
da dívida.

Por def inição, t anto o método 
“acima da linha”, empregado pelo 
Tesouro Nacional, quanto o “abaixo 
da linha”, utilizado pelo Banco Cen-
tral do Brasil deveriam apresen-
tar os mesmos resultados. Porém, 
como existem diferenças nos cri-
térios de apuração, os resultados 
acabam sendo distintos, apesar de, 
nos últimos anos, existir um esfor-
ço de ambos os órgãos para que 
haja uma convergência entre seus 
resultados. Como os resultados de 
endividamento serão os divulgados 
pelo Banco Central, optaremos pelo 
método “abaixo da linha”.

No que concerne aos resultados 
de dívida líquida e bruta, segundo 
o Manual de Finanças Públicas do 
Banco Central do Brasil (2008, 
p.132), “A dívida bruta do governo 
geral abrange o total de débitos 
de responsabilidade do Governo 
Federal, dos governos estaduais 
e dos governos municipais, junto 
ao setor privado, ao setor público 
financeiro, ao Banco Central e ao 
resto do mundo. Os débitos de res-
ponsabilidade das empresas estatais 
das três esferas de governo não são 
abrangidos pelo conceito. Os débitos 
são considerados pelos valores bru-
tos, sendo as obrigações vinculadas 

à área externa convertidas para 
reais pela taxa de câmbio de final 
de período (compra).” Já a dívida lí-
quida abrange o endividamento do 
setor público não financeiro com o 
sistema financeiro, setor privado 
não financeiro e o resto do mundo. 
Para chegarmos ao saldo líquido, 
desconta-se deste valor os créditos 
do setor público não financeiro e 
do Banco Central. Os saldos desta 
dívida são apurados pelo critério 
de competência.

1.1 Os Superávits Primários 

Nesta série de artigos, utilizaremos 
três conceitos de resultado pri-
mário: (i) o divulgado pelo Banco 
Central, que é o oficial; (ii) o que 
exclui as receitas de “contabilidade 
criativa”, que são as receitas obti-
das pelo governo federal de forma 
pouco usual; e (iii) o permanente, 
que busca retirar as receitas e 
despesas atípicas, de forma a obter 
um superávit primário que reflita a 
real situação fiscal de longo prazo 
brasileira.

O resultado primário divulgado 
pelo Banco Central é o resultado 
“abaixo da linha” do setor públi-
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co consolidado acumulado em 12 
meses em porcentagem do PIB.1

O resultado primário que exclui 
as receitas de “contabilidade cria-
tiva2” corresponde ao primário 
anterior subtraídas as receitas ad-
vindas das operações fiscais pouco 
usuais realizadas pelo Tesouro 
Nacional.3 Essas operações aca-
bam reduzindo a credibilidade da 
política fiscal e encobrindo a real 
situação financeira do Brasil.

Dentre essas operações, a de maior 
destaque foi a cessão onerosa de 
exploração de petróleo que teve 
um valor líquido de R$ 31,9 bi-
lhões em 2010 (31% do superávit 
primário do período), sendo essen-
cial para o cumprimento da meta 
naquele ano. A classificação como 
“contabilidade criativa” se deve à 
triangulação financeira entre Te-
souro, Petrobras e BNDES.

A última forma de apuração do su-
perávit primário que utilizaremos 
é a permanente. Neste formato, 
excluímos as receitas e despesas 
atípicas4 do governo federal5, por-
tanto, excluímos as receitas e des-
pesas extraordinárias6, as receitas 
de outorgas por assinatura de con-
tratos de concessão, operações de 
“contabilidade criativa”, a elevação 
de dividendos pagos pelas empre-
sas estatais e de economia mista, 
no qual descontaremos os valores 
relacionados ao aumento do repas-
se desta modalidade em relação 
aos períodos pré e pós-crise finan-
ceira7; e refinanciamentos de dívi-
da (Refis)8 em que descontaremos 
os pagamentos feitos à vista e que 
tenham uma entrada mais elevada; 
logo, não diminuiremos o fluxo de 
pagamentos, somente iremos des-
contar os valores que ocorrem na 
assinatura do acordo e são muito 

superiores ao fluxo de pagamentos 
dos meses seguintes.

O intuito de utilizar este superá-
vit primário permanente é focar 
em um resultado que só possua 
receitas advindas de impostos e 
contribuições do governo federal, 
descontadas as transferências para 
estados e munícipios e outras re-
ceitas recorrentes, descontando-se 
as despesas recorrentes do Tesou-
ro Nacional. Com isso, pretende-
mos verificar se sob um superávit 
primário mais restrit ivo e que 
reflita a real situação financeira 
do Tesouro a hipótese de a dívida 
pública ser sustentável é satisfeita.

A seguir, apresentamos, grafica-
mente, os três conceitos apresen-
tados acima e que permitem visu-
alizar a evolução e relação de cada 
um deles. 
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Gráfico 1 – Os Superávits Primários (em % do PIB)

                   Fonte: STN, Receita Federal.

Como é possível observar no gráfico, com eclosão da 
crise e seus efeitos sobre a arrecadação federal, houve 
um aumento na diferença entre o resultado do primá-
rio oficial e o primário permanente. Esse resultado 
corrobora a interpretação de que houve uma mudança 
no padrão da política fiscal nos últimos anos, mais 
especificamente a partir de outubro de 2008. Essa 
alteração foi uma das principais responsáveis pela 
deterioração recente do superávit primário, sendo 
que o resultado oficial apresentou déficit primário nos 
últimos meses de 2014, resultado que não havíamos 
observado em toda a nossa série histórica. 

1.2 Dividendos, Concessões e Refinanciamentos

Devido à relevância das receitas de dividendos, con-
cessões e refinanciamento de dívidas (Refis), torna-se 
interessante analisar como elas se comportaram no 
decorrer dos anos e como cada governo fez uso dela. 

As receitas de refinanciamento de dívidas (Refis) são 
acordos realizados entre os governos e os devedores 
do setor privado. A lógica por trás do Refis é que exis-
tem valores de dívida baixos em que um acordo entre 
governo e devedor é menos custoso do que uma ação 
judicial. Outro caso é quando o governo acredita que 
o processo judicial é muito longo ou há elevada pro-
babilidade de o governo não receber o pagamento no 
futuro; logo, o acordo torna-se o caminho mais lógico. 
Porém, recentemente, o governo federal vem realizan-
do parcelamentos tributários de forma recorrente, 
o que acaba levando a problemas de pagamentos de 
impostos, pois as empresas podem deixar de pagar os 
impostos por acreditarem que haverá um parcelamen-
to vantajoso no futuro.

A seguir, apresentamos um gráfico que cobre no pe-
ríodo de 1994 até o final de 2014 cada uma dessas 
receitas individualmente.
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Como é possível observar, quando 
analisamos o governo Fernando 
Henrique Cardoso, além das pri-
vatizações que não entraram no 
cálculo do superávit primário por 
serem receitas de ajustes patri-
moniais e reduzirem diretamente 
a dívida do setor público, verifica-
mos que as receitas de concessões 
foram extremamente importantes 
para o superávit primário do go-
verno. Nesse período, destaca-
ram-se as concessões de telefonia, 
tanto de telefone fixo quanto de 
celular. As receitas de refinancia-
mentos só se iniciam em 2000, 
período em que foi assinado o pri-
meiro Refis.

No governo Lula, as concessões 
perderam importância e os di-
videndos de estatais ganharam 
importância, principalmente no 
período pós-crise, tornando-se 
uma das mais importantes fontes 
de receita para o cumprimento do 
primário no período. Apesar dos 
diversos programas de refinan-
ciamento assinados no período 
(Paes, Paex e Refis da Crise), a ar-
recadação proveniente desta fonte 
manteve-se em torno de 0,2% do 
PIB no período.

No governo Dilma, a receita de di-
videndos continuou tendo grande 
importância, e houve aumento da 

importância das outras modali-
dades. As receitas com refinan-
ciamento se elevaram significa-
tivamente devido ao aumento de 
receitas do Refis da Crise assinado 
em 2009, mas com efeitos relevan-
tes a partir de 2011, e também de-
vido à nova lei de refinanciamento, 
que favoreceu empresas com filiais 
no exterior que não recolheram 
tributos sobre o lucro. Nas conces-
sões, destaca-se a receita do leilão 
do campo de Libra no pré-sal.

A seguir, observamos como essas 
receitas foram importantes na re-
ceita total do Tesouro Nacional. 

Gráfico 2 – Dividendos, Concessões e Refinanciamentos (Acumulado em 12 Meses em % do PIB)

                     Fonte: Siafi (STN).
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O gráfico acima apresenta a receita 
de dividendo, concessão e refinan-
ciamento dividida pela receita total 
do Tesouro Nacional. Os resulta-
dos evidenciam que quanto maior 
o valor, maior a dependência da 
receita total do Tesouro Nacional 
em relação a estas outras fontes 
de receita. No período pós-crise, 
com a redução na arrecadação de 
impostos e elevação nas receitas 
de dividendos, houve forte eleva-
ção na participação de dividendos, 
concessões e refinanciamentos na 
receita total. Após uma estabiliza-
ção nos anos seguintes, essa razão 
voltou a aumentar, principalmente 
a partir de 2013, alcançando uma 
relação um pouco superior a 6% e 
se reduzindo para algo em torno de 
5% ao final de 2014. Esse resultado 
demonstra a grande importância 

adquirida por essas receitas na ar-
recadação total do governo central.

1.2.1 A Importância de Caixa Eco-
nômica Federal e BNDES na 
Receita de Dividendos

Devido ao destaque recente das re-
ceitas de dividendos, torna-se im-
portante verificar se foi o aumento 
da lucratividade dessas empresas 
ou a maior apropriação de dividen-
dos por parte da União que elevou 
esses resultados, principalmente 
para o período pós-crise.

Realizando a análise para as qua-
tro maiores empresas repassado-
ras de dividendos para o Tesouro 
Nacional (Petrobrás, Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal e 
BNDES), a média de lucros dessas 

empresas no período 2000-2008 
(pré-crise) foi de R$ 6,6 bilhões e o 
repasse médio de dividendos foi de 
R$ 1,2 bilhão; a razão dividendos 
por lucro foi, portanto, de 17,9%. 
Para o período pós-crise (2009-
2014)9, a média de lucros foi de R$ 
13,6 bilhões e o repasse médio de 
dividendos foi de R$ 5,1 bilhões; 
logo, a razão dividendos por lucro 
foi de 37,2%.

Portanto, apesar do aumento no 
lucro das empresas no período, o 
aumento no pagamento de dividen-
dos por parte das principais esta-
tais foi significativamente superior 
à elevação na sua lucratividade. 

Ao realizarmos o mesmo exercício 
feito anteriormente, mas agora 
para cada empresa, BNDES e Caixa 

Gráfico 3 – Razão entre Receita de Dividendos, Concessões e Refinanciamentos em Relação à  
Receita Total do Tesouro Nacional (em %)

                    Fonte: Siafi (STN).
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Econômica Federal foram as que ti-
veram os resultados mais alarman-
tes. Ambas as empresas, que são 
bancos estatais dos quais a União 
possui 100% do capital, tiveram 
elevação no lucro médio. No perío-
do pré-crise, os valores eram de R$ 
1,1 bilhão da Caixa e R$ 3,0 bilhões 
do BNDES; no período pós-crise, o 
lucro médio foi, respectivamente, 

de R$ 5,4 bilhões e R$ 8,4 bilhões. 
Já o pagamento de dividendos, que 
era de R$ 0,7 bilhão da Caixa e R$ 
1,5 bilhão do BNDES para a média 
de 2000 a 2008, elevou-se para 
R$ 4,4 bilhões da Caixa e R$ 10,1 
bilhões do BNDES para a média de 
2009 a 2014. Logo, a razão dividen-
do/lucro passou de 65,7% e 50,6% 
no primeiro período para 81,3% e 

119,6% no segundo período para 
Caixa e BNDES, respectivamente. 

Essa maior participação em pa-
gamentos de dividendos para o 
Tesouro Nacional no período pós-
-crise fez com que essas empresas 
se tornassem as principais repas-
sadoras de recurso, conforme po-
demos observar no gráfico a seguir.

Gráfico 4 – Participação dos Dividendos de Caixa e BNDES (em % do Total)

              Fonte: Tesouro Nacional. 

Conforme apresentado por Afonso 
e Barros (2013), essa maior par-
ticipação desses bancos estatais é 
preocupante, pois em alguns anos 
os dividendos pagos por estas ins-
tituições foram superiores ao lucro 
anual, e na média de 2009 a 2013 
os repasses do BNDES foram supe-
riores ao seu lucro. Isso pode gerar 
um problema de capitalização no 
futuro, levando à necessidade de 

aportes por parte do Tesouro Na-
cional.

Outro ponto que deve ser desta-
cado é o fato de essas instituições 
terem recebido recursos do Te-
souro Nacional para aumentar 
sua capacidade de realizar em-
préstimos. A Caixa Econômica os 
recebeu por meio de instrumentos 
híbridos de capital, enquanto o 

BNDES os recebeu por meio de 

empréstimos do Tesouro Nacional 

à instituição, sendo que este capta 

a taxa de juros de mercado e tem 

seus créditos corrigidos pela TJLP. 

Porém, dado o diferencial entre 

essas taxas em favor do BNDES, 

a União cobre essa diferença por 

meio de subsídios. 
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Como o Tesouro capta esses recur-
sos no mercado (débito) e empresta 
para o BNDES (crédito), o impacto 
desta operação acaba sendo nulo 
sob o ponto de vista da dívida lí-
quida.

Logo, a maior capacidade de em-
préstimo destas instituições, de-
vido aos aportes do Tesouro Na-
cional, auxiliou no aumento dos 
seus lucros e, consequentemente, 
no repasse de dividendos, sendo 
importante para o cumprimento 
da meta do superávit primário e 
não tendo impacto algum no endi-
vidamento líquido do setor público. 
Esse fato demonstra a capacidade 
do governo de aumentar a sua ar-
recadação transformando o BNDES 
em uma “máquina de primário”, 
pois quanto maior o volume de 
empréstimos espera-se que seja 
maior a lucratividade do banco e, 
consequentemente, o repasse ao 
Tesouro Nacional. 

Entretanto, essa diferença entre o 
que o Tesouro recebe do BNDES e 
paga ao mercado tem custo estima-
do de R$ 49,1 bilhões, como apon-
tado por Fernandes (2014). Esses 
valores foram calculados pela Se-
cretaria de Política Econômica, 
ligada ao Ministério da Fazenda.

1.3 Dívida Pública

Para a dívida pública, serão utili-
zados os seguintes conceitos: (i) 
conceito de dívida líquida do setor 
público − o mais utilizado para tra-
balhos de sustentabilidade da dívi-
da pública do Brasil e considerado 
o principal indicador de solvência 
do País; (ii) a dívida bruta do setor 
público10 − o conceito mais reco-
mendado para indicar sustentabi-
lidade de um país por organismos 
internacionais e agências de rating; 
e (iii) um indicador de dívida bruta 

que exclui as reservas internacio-
nais do país.

Para as dívidas líquida e bruta do 
setor público, seguimos os resulta-
dos publicados pelo Banco Central 
e explicados anteriormente. Para o 
conceito de dívida bruta excluindo 
as reservas internacionais, utili-
zamos as reservas internacionais 
do conceito liquidez e fizemos a 
conversão cambial pelo dólar PTAX 
de venda. 

A importância de fazermos uso 
deste último dado se deve ao fato 
de ut ilizarmos a dívida bruta, 
porém, descontamos o principal 
ativo em valor e mais líquido do 
setor público (reservas internacio-
nais), tendo assim um indicador 
intermediário entre os outros dois 
conceitos.

A seguir, apresentamos o gráfico 
com os dados de dívida pública.
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Gráfico 5 – Conceitos de Dívida Pública (em % do PIB)

           Fonte: Banco Central do Brasil. 

Enquanto a dívida líquida apresenta trajetória decres-
cente desde o fim de 2002, a dívida bruta apresenta 
trajetória decrescente até o fim de 2008. Porém, após 
esse período, apresenta trajetória crescente e, recente-
mente, está próxima do valor apresentado no início de 
2002, em um patamar elevado em relação aos outros 
países emergentes11 (que possuíam média de 41,2% de 
endividamento em proporção do PIB em 2014).

Com as estatísticas apresentadas, finalizamos este 
segundo artigo. No terceiro artigo, analisaremos os 
testes de sustentabilidade da dívida. 
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1  A série de superávit primário utilizada neste trabalho tem seu início 
em 2002.  As séries anteriores a esse período incluem Petrobras e 
Eletrobras, porém, não é possível realizar o ajuste para uniformizá-las.

2  Para isso, consideramos, somente operações desse gênero praticadas 
pelo governo federal. 

3  As operações que classificamos como “contabilidade criativa” são: 
a antecipação de dividendos, triangulação financeira entre Tesouro 
Nacional, BNDES e Petrobrás na capitalização desta empresa e venda 
de dividendos a receber da Eletrobras pelo Tesouro Nacional ao 
BNDES.

4  Como receitas e despesas atípicas, classificamos aquelas que afetam 
o resultado fiscal de um determinado período, sem refletir o real 
esforço fiscal daquele ano e que, provavelmente, não se repetirão em 
outros anos.

5  Devido à dificuldade de obter dados fiscais desagregados dos estados, 
nos concentramos em obter dados do governo federal para constru-
irmos o primário permanente.

6  Como receitas e despesas extraordinárias destacam-se acordos 
entre o governo federal e segmentos da indústria e setor financeiro 
para pagamentos de impostos, operações com o Fundo Soberano, 
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transferências de depósitos para a conta única do Tesouro e venda 
de participação societária.

7  Para realizarmos este cálculo, faremos a média de dividendos em 
relação aos lucros das estatais no período pré-crise e faremos a 
diferença entre esta média e a obtida no período pós-crise. Quando 
a média do pós-crise for superior ao do pré-crise, este valor superior 
de dividendo será descontado do superávit primário.

8  Tanto as receitas extraordinárias quanto os programas de refinan-
ciamento têm seu resultado líquido de transferências para estados e 
municípios.

9  Para o caso da Petrobras, devido ao prejuízo gigantesco de 2014 
associado a perdas com corrupção e impairment, consideramos as 
médias de 2009-2013. Caso acrescentássemos a observação de 2014, 
toda a análise perderia sentido. Os efeitos sobre dividendos para a 
União devidos às perdas de 2014 serão sentidos ao longo dos anos.

10  Para este conceito, utilizamos a série histórica de dívida bruta 
com metodologia vigente até o final de 2007. A série tem início ao 
final de 2001, em contraposição à de metodologia vigente a partir 

de 2008 que tem início no final de 2006, o que encurtaria muito 
nossa análise, diminuindo a credibilidade do nosso resultado de 
sustentabilidade. 

11  Os dados de dívida bruta para emergentes foram retirados da World 
Economic Outlook Databases do Fundo Monetário Internacional.

(*) Mestre em Economia pela FEA-USP.  
(E-mail: rai.chicoli@gmail.com).
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eh

“A Mulher Votante! Que Calamidade! É o Reinado das Saias!”1 
Sobre a Conquista do Voto Feminino no Brasil

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

[...]

Now, I want to say to you who think women cannot succeed, we have brought the 
government of England to this position, that it has to face this alternative: either 
women are to be killed or women are to have the vote. I ask American men in this 
meeting, what would you say if in your state you were faced with that alterna-
tive, that you must either kill them or give them their citizenship? Well, there is 
only one answer to that alternative, there is only one way out – you must give 
those women the vote.

[…]

So here am I. I come in the intervals of prison appearance. I come after having 
been four times imprisoned […], probably going back to be rearrested as soon as 
I set my foot on British soil. I come to ask you to help to win this fight. If we win 
it, this hardest of all fights, then, to be sure, in the future it is going to be made 
easier for women all over the world to win their fight when their time comes.

Emmeline Pankhurst 
(Emmeline Pankhurst’s Freedom or death. 

Discurso pronunciado nos EUA, em Hartford,  
Connecticut, aos 13 de novembro de 1913)
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Está disponível, no sítio do periódi-
co britânico The Guardian, na inter-
net, um conjunto de transcrições, 
algumas delas integrais e outras 
editadas, do que o jornal considera 
os Great speeches of the 20th cen-
tury.2 Um desses grandes discursos 
do século passado f icou para a 
história com o nome de Freedom or 
death e foi proferido por Emmeline 
Pankhurst. Renomada militante do 
movimento sufragista na Inglater-
ra, nascida em 14 de julho de 1858, 
Emmeline falou aos 13 de novem-
bro de 1913 nos Estados Unidos 
da América. São desse discurso os 
trechos reproduzidos na epígrafe 
desta crônica.

Conforme nos informa Zina Abreu, 
Pankhurst integrara a NUWSS - 
National Union of Women’s Suffrage 
Societes, organização sufragista 
britânica fundada em 1897. To-
davia, em inícios do Novecentos, 
Emmeline criou outra organização, 
cuja atuação marcou-se pelo privi-
légio dado a novas formas de mili-
tância, as quais contribuíram para 
sedimentar a distinção entre os 
termos “sufragistas” e “sufragetes”. 
Nas palavras de Abreu,

As “sufragistas” [a exemplo das 
integrantes da NUWSS-JFM/LSL] 
adotaram táticas e métodos pací-
ficos e moderados, sem violarem 
a lei ou a ordem pública, pelo que 
são conhecidas como “sufragistas 
constitucionalistas” [...].

Já as “sufragetes” eram assim co-
nhecidas por serem membros da 
[...] WSPU-Women’s Social and Po-
litical Union, associação sufragista 
fundada em Manchester, em 1903, 
pelas Pankhursts: Emmeline (Pre-
sidente) e as filhas Christabel, Syl-
via e Adela. A WSPU adotou como 
lema DEEDS NOT WORDS, impri-
mindo à sua campanha de luta pelo 
Voto uma estratégia agressiva, que 
representava um desvio da estraté-
gia de moderação e constituciona-
lidade da NUWSS, que aguardava 
pacientemente pela boa vontade 
dos políticos, estratégia que tinha 
dado provas de ser ineficaz. [...] A 
WSPU era uma organização ativa 
com objetivos bem definidos e uma 
ética especial. [...] Tinham como 
objetivo único molestar os políti-
cos e o Governo até conseguirem 
o direito de Voto. (ABREU, 2002, p. 
461-462)3

A ação das sufragistas e, talvez so-
bretudo, de “sufragetes” como Em-
meline e suas filhas, foi decerto de 
grande relevância para a conquista 
do direito de voto das mulheres, 
aprovado pelo Parlamento inglês 
por uma lei de reforma eleitoral em 
1918:

Esta lei (Representation of the 
People Act) conferiu o direito de 
voto às mulheres com idade igual 
ou superior a 30 anos, desde que 
os maridos fossem qualificados 

para o voto (rendimento mínimo 
de £5 por ano); só com a lei Equal 
Enfranchise Act (1928) é que foi 
alargado o direito de voto não qua-
lificado a todos os homens e mulhe-
res, com idade igual ou superior a 
21 anos. (Ibidem, p. 464, destaques 
no original)4

No caso dos Estados Unidos, a 19ª 
Emenda à Constituição, ratificada 
pelo Congresso em 18 de agos-
to de 1920, significou conquista 
similar para as norte-americanas: 
“The right of citizens of the United 
States to vote shall not be denied 
or abridged by the United States 
or by any State on account of sex” 
(Constitution of the United Stated 
– Amendment XIX).5

Não obstante o interesse que possa 
suscitar a luta pelo sufrágio femini-
no na Inglaterra e nos Estados Uni-
dos, voltamos nossa atenção aqui 
para o caso brasileiro. Daí termos 
escolhido para título desta crônica 
algumas das frases ditas por Anas-
tácio, Conselheiro do ex-Império do 
Brasil, personagem da peça teatral 
O voto feminino, de 1890, comédia 
em um ato de autoria de Josefi-
na Álvares de Azevedo.6 A autora 
inspirou-se no parecer negativo 
exarado pelo então ministro do 
Interior, Cesário Alvim, decorrente 
de consulta a ele feita pela comis-
são de alistamento eleitoral do 
Rio de Janeiro acerca da tentativa 
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de alistamento de Isabel de Sousa 
Matos:

Cirurgiã-dentista, no ano de 1885, 
requereu seu alistamento eleitoral 
na sua cidade natal (São José do 
Norte/RS) com base na Lei Saraiva 
(09/01/1881) – que garantia o 
direito de voto aos portadores de 
títulos científicos. Com o advento 
da República e a convocação de 
eleições para a Assembleia Cons-
tituinte, Isabel de Matos, que se 
transferira para o Rio de Janeiro 
por aquela época, procura a co-
missão de alistamento eleitoral da 
Capital Federal na tentativa de ga-
rantir novamente o pleno exercício 
dos seus direitos de cidadã. (SOUTO 
MAIOR, 2004, p. 66)

O tema do voto feminino entre 
nós, portanto, não deixou de estar 
presente no período imperial e foi 
alvo de discussão ao longo de toda 
a República Velha. No Segundo Rei-
nado, se, por exemplo, no tocante 
à atividade de uma pioneira como 
Nísia Floresta, observou Branca 
Moreira ALVES (1980, p. 90) que 
“nem há referências quanto a even-
tuais reivindicações sufragistas de 
sua parte”, tais reivindicações são 
encontradas à farta no jornal femi-
nista O Sexo Feminino, fundado pela 
professora Francisca Senhorinha 
da Motta Diniz aos 7 de setembro 
de 1873 na cidade de Campanha 
da Princesa, em Minas Gerais.7 De 
fato, por exemplo, “O número de 7 
de abril de 1875, editado já no Rio 

de Janeiro, é dedicado à defesa do 
sufrágio.” (ALVES, 1980, p. 90).

Contudo, apenas no Governo Provi-
sório de Getúlio Vargas, resultante 
da revolução de 1930, o voto femi-
nino foi finalmente instituído no 
Brasil, aprovado juntamente com 
o voto secreto quando da promul-
gação do Código Eleitoral (Decreto 
n. 21.076, de 24 de fevereiro de 
1932).8 Não será demais “[...] acen-
tuar que o sufrágio feminino não foi 
uma concessão de Vargas no ano de 
1932”; tal como em outros países, 
também no nosso ele foi “[...] parte 
de um processo e de uma luta trava-
da por homens e mulheres no Brasil” 
(K AR AWEJCZYK, 2013, p. 325). 
Afinal, como bem apontou Branca 
Moreira ALVES (1980, p. 13, desta-
ques no original),

[...] a historiografia brasileira, se 
e quando se refere ao decreto de 
1932 ou à Constituição de 1934 
concedendo o sufrágio feminino, 
geralmente silencia sobre o mo-
vimento [sufragista-JFM/LSL], 
deixando crer que as mulheres se 
tornaram eleitoras por uma dádiva 
generosa e espontânea, sem que 
tivessem lutado ou demonstrado 
qualquer interesse por este direito.

Desse processo e dessa luta, e to-
mando como balizas temporais a 
data da comédia escrita por Josefi-
na de Azevedo (1890) e a do Código 
Eleitoral de Getúlio (1932), são dois 
os episódios que trazemos para a 
reflexão de nossos leitores. O pri-

meiro tem a ver com a discussão 
sobre o sufrágio “universal” decor-
rente das disposições da primeira 
Constituição da República dos Es-
tados Unidos do Brasil, de 1891. 
O segundo refere-se ao paralelo, 
para o caso brasileiro e com base 
em breve comparação das militân-
cias de Bertha Lutz e de Leolinda 
Daltro, da distinção acima descrita 
entre “sufragistas” e “sufragetes”.

Sobre a primeira discussão, é pre-
cisa a caracterização feita por Céli 
Regina Jardim Pinto (2003, p. 15-
16):

A questão do direito ao voto para 
as mulheres [...] foi discutida na 
Constituinte republicana de 1891, 
tendo como defensores figuras tão 
ilustres como os posteriores presi-
dentes da República Nilo Peçanha, 
Epitácio Pessoa e Hermes da Fon-
seca. O projeto não foi aprovado, 
mas a Constituição não proibiu ex-
plicitamente o voto das mulheres. 
[...] A mulher não foi citada porque 
simplesmente não existia na cabeça 
dos constituintes como um indiví-
duo dotado de direitos.9

Vale dizer, naqueles fins do século 
XIX, apesar da luta de mulheres 
como Josefina Álvares de Azevedo 
e Francisca Senhorinha da Motta 
Diniz, entre muitas outras, e em 
que pese o assunto não ter deixado 
de ocupar a atenção dos consti-
tuintes, a questão do voto femini-
no, ao fim e ao cabo, nem era uma 
questão! Impossível não mencionar 
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aqui o comentário de Rachel Soihet 
(2000, p. 98), lembrando-nos do 
entendimento então dominante: 
“a mulher foi formada para sentir, 
como o homem foi criado para pen-
sar”, sendo ademais perigoso con-
trariar essas determinações. Para 
ilustrar esse “perigo”, por exemplo, 
afirmavam os cientistas daquele 
tempo, “do desenvolvimento do cé-
rebro feminino, resultava a atrofia 
do útero”, relação de causa e efeito 
que Soihet encontrou expressa em 
um trabalho de Cesare Lombroso e 
Guglielmo Ferrero (1896). Tratava-
-se, em outras palavras,

[...] do senso comum da época: a 
evidência de uma natural exclusão 
da mulher, que para tanto não 
necessitava ser nem mesmo men-
cionada. Mesmo quando a Consti-
tuição aponta explicitamente quem 
não está apto a votar, a mulher não 
é citada. Com base neste esqueci-
mento, muitas mulheres reque-
reram alistamento ao longo dos 
mais de 40 anos em que vigorou 
a Constituição de 1891. (PINTO, 
2003, p. 16, destaque nosso)

Pois é! Nem todos aceitavam pas-
sivamente a sabedoria do senso 
comum, e muitas mulheres pre-
feriram correr o risco da “atrofia 
do útero”! Por outro lado, esse 
“esquecimento” estabeleceu um 
traço distintivo do caso brasileiro, 
quando comparado, por exemplo, 
aos da Inglaterra e dos Estados 
Unidos, países

[...] que deixaram clara a exclusão 
das mulheres da política, ao em-
pregar o termo “masculino” nas 
suas legislações, nesses [países-
-JFM/LSL] foi a explícita exclusão 
feminina que passou a denotar com 
clareza os limites naturais impos-
tos à participação das mulheres na 
política. (KARAWEJCZYK, 2014, p. 
71, destaque no original)

Dentre as muitas brasileiras que 
se insurgiram contra tais “limites 
naturais” e se engajaram na luta 
pelo sufrágio feminino na Repúbli-
ca Velha, é oportuno efetuarmos 
uma sucinta caracterização das 
militâncias de Leolinda Figueiredo 
Daltro (1859-1935) e Bertha Maria 
Júlia Lutz (1894-1976), bem como 
avançarmos um tópico da possível 
comparação entre elas.

Com 24 anos de idade, a baiana 
Leolinda chegou ao Rio de Janeiro, 
Capital Federal, onde exerceu o 
magistério. Separada de seu pri-
meiro marido, com quem tivera 
dois filhos, migrou da Bahia junto 
com seu segundo esposo.10 Sua 
primeira grande bandeira de luta 
foi a causa da educação dos índios; 
e o envolvimento com essa causa 
levou Leolinda ao enfrentamento 
de obstáculos decorrentes de sua 
condição sexual. Por exemplo, em 
1909, por ser mulher, ela “ foi im-
pedida de apresentar um trabalho 
com suas propostas para a política 
indigenista oficial no Primeiro Con-
gresso Brasileiro de Geografia” (KA-

RAWEJCZYK, 2014, p. 69). Definia-
-se assim sua trajetória futura:

De modo que parecem ter sido a 
sua condição de mulher e a maneira 
como ela era tratada perante a so-
ciedade os principais entraves para 
a realização de suas metas e ideais. 
Essa teria sido a mola propulsora 
que teria levado Daltro a refletir 
sobre a situação de inferioridade 
da mulher e a buscar mudá-la atra-
vés de alguma ação. Interessante 
apontar que a ação proposta por 
ela fosse a busca pela participação 
ativa das mulheres no mundo polí-
tico, iniciando a sua luta pelo reco-
nhecimento do sufrágio feminino. 
(Ibidem, destaque no original)

Em dezembro de 1910, Daltro foi 
uma das fundadoras do Partido 
Republicano Feminino (PRF), apa-
rentemente por sugestão do se-
nador gaúcho Pinheiro Machado, 
um dos protagonistas da dinâmica 
político-partidária na Primeira 
República.11 O PRF, por disposição 
estatutária, vedava a participação 
masculina. A atuação de Leolinda 
e de seu partido dão sustentação à 
analogia reproduzida, por exemplo, 
por Teresa Marques (2004, p. 163), 
com as radicais “sufragetes” na 
Inglaterra:

Logo, sobre a forma de mobiliza-
ção adotada por Leolinda e suas 
colaboradoras pairava o espectro 
das radicais sufragettes inglesas, 
que puseram seus corpos a servi-
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ço da causa do sufrágio feminino, 
invadindo as ruas da Inglaterra. 
Se o radicalismo político mascu-
lino causava apreensão e repulsa 
e justificava políticas repressivas, 
o suposto radicalismo político 
feminino era uma terrível ameaça 
que confrontava o poder marital 
no interior dos lares. (destaque no 
original)

Outros jornais daquele tempo fa-
ziam essa mesma aproximação. No 
A Época, de 03 de junho de 1914, 
matéria de capa tem em seu fecho 
o seguinte comentário: “e por aí vai 
a entusiasta iniciadora do advento 
sufragista entre nós, transportando 
para cá, as ideias de miss Pankhurst, 
depois de havê-las, porém, fumigado 
na estufa do seu nativismo” (Apud 
KARAWEJCZYK, 2014, p. 75). E no 
A Noite, de 27 de maio de 1913, 
as semelhanças de “método” mos-
tram-se mesmo inegáveis:

As terríveis sufragistas têm pratica-
do e continuam a praticar desatinos 
de que muito homem não seria 
capaz. Já não se limitam as fervo-
rosas propagandistas a simples 
quebras de vitrines, mas assaltam 
e queimam edifícios, ameaçam 
como há poucos dias, a catedral de 
São Paulo, cometem atos de furioso 
vandalismo. (Apud KARAWEJCZYK, 
2014, p. 74)

Um contraponto a ações como 
essas, das “sufragetes” brasilei-
ras, é encontrado na militância de 
Bertha Lutz. Filha de estrangeiros, 

Bertha fez o curso primário em 
São Paulo, no Externato Mada-
me Ivancko. As demais etapas de 
sua formação foram realizadas na 
França, onde, em 1918, obteve o 
diploma de Licenciée em Sciences, 
pela Faculté des Sciences da Uni-
versidade de Paris. Ainda em 1918, 
“Bertha retorna ao Brasil e dá início 
a sua carreira profissional como 
tradutora e encarregada do museu 
de zoologia do Instituto Oswaldo 
Cruz” (LÔBO, 2010, p. 26).12 Talvez 
seja por conta, ao menos em parte, 
de sua militância mais comedida, 
quando comparada à de Daltro, que

O nome mais lembrado e exaltado 
quando se fala na luta em prol do 
voto feminino no Brasil é o de Ber-
tha Lutz, mundialmente conhecida 
pela sua atuação à frente da Federa-
ção Brasileira pelo Progresso Femi-
nino (FBPF), associação feminina 
fundada em 1922. (KARAWEJCZYK, 
2014, p. 66)

Não menos importante, porém, 
para essa celebração do nome de 
Bertha, decerto foi o pano de fundo 
dos anos de 1920, descrito com 
justeza por Rachel Soihet (2000, p. 
101):

Nesse contexto, inaugura-se a 
década de 1920, que polariza inú-
meros descontentamentos que se 
vinham manifestando ao longo da 
República e que se expressam em 
vários movimentos: o Tenentismo, 
a criação do Partido Comunista, 
o Modernismo, como também o 

crescimento do Feminismo. Esses 
movimentos revelam insatisfações 
— relacionadas com o nível eco-
nômico, a esfera política marcada, 
especialmente, pelo descontenta-
mento com a corrupção caracte-
rística do sistema eleitoral vigente 
—, mas também no que tange ao 
terreno das ideias, do comporta-
mento, dos valores.

Se o contexto daquela década apre-
sentava-se mais favorável à acei-
tação das atividades da FBPF, isto 
não significa inexistirem obstá-
culos ainda muito grandes. Assim 
é que o anteprojeto da nova lei 
eleitoral do Governo Provisório 
de Getúlio Vargas incorporava vá-
rias restrições ao voto feminino, 
limitando-o aos seguintes casos: às 
mulheres maiores de 21 anos, sol-
teiras, viúvas e casadas que aufe-
rissem renda própria; àquelas que, 
por declaração judicial da ausência 
do marido, estivessem na direção 
dos bens do casal; às desquitadas e 
àquelas que tivessem sido deixadas 
pelo marido por um período maior 
que dois anos, encontrando-se 
este “em lugar sabido” (cf. SOIHET, 
2000, p. 104, nota 5). 

Como vimos, o Decreto n. 21.076, 
de 24 de fevereiro de 1932, ficou 
para a história como o marco da 
instituição do voto feminino entre 
nós. E Bertha Lutz foi indicada 
pelas organizações feministas 
como sua representante na Comis-
são de Elaboração do Anteprojeto 
à Constituição de 1934, a qual, em 
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seu artigo 108, coroou os esfor-
ços despendidos: “São eleitores os 
brasileiros de um e de outro sexo, 
maiores de 18 anos, que se alistarem 
na forma da lei” (Constituição da 
República dos Estados Unidos do 
Brasil, de 16 de julho de 1934).13

A atividade política de Bertha Lutz 
teve continuidade.14 Todavia, como 
indicamos antes, interessa-nos 
aqui assentar as marcantes distin-
ções entre as militâncias, ambas 
igualmente relevantes para o re-
sultado alcançado, de Bertha e de 
Leolinda Daltro, para o que nos 
valemos uma vez mais de Marques 
(2004, p. 165):

As iniciativas de Leolinda Daltro 
[...] representam a linguagem do 
confronto aberto e permanente, da 
invasão dos espaços públicos domi-
nados por homens e pela exposição 
física das simpatizantes à reação 
do público. Já Bertha, cercada que 
foi por colaboradoras egressas de 
famílias de grande prestígio social 
[...], conquistou, palmo a palmo, as 
metas definidas pela agenda da sua 
organização, sem suscitar reações 
contrárias [...].

Por fim, nada melhor para encer-
rarmos esta crônica do que dar a 
palavra aos personagens de O voto 
feminino: o Conselheiro Anastácio, 
sua esposa, Inês, a filha do casal, 
Esmeralda e o marido desta, Rafael:

ESMERALDA – Enfim, vamos ter o 
direito de voto.
INÊS – E o de sermos votadas.
ANASTÁCIO (entrando, furioso) – 
Que pouca vergonha!
INÊS – Ora, até que enfim, já se pode 
ser mulher nesta terra!
ANASTÁCIO – Como diz?
INÊS – Digo-lhe que o direito de 
voto às mulheres vai ser decretado 
pelo ministro.
ANASTÁCIO – Está doida, minha 
senhora.
ESMERALDA – Está em consulta, 
meu pai.
RAFAEL – Está, não; subiu para o 
ministro.
ANASTÁCIO – Figas! Figas, é o 
que é. Pode lá dar-se semelhante 
patifaria?
INÊS – Patifaria, não. É a coisa mais 
justa deste mundo.
ANASTÁCIO – Se tal acontecer 
pode-se dizer que o Brasil é uma 
terra de malucos. (SOUTO MAIOR, 
2004, p. 76)
Demorou... mas aconteceu! E viva o 
reinado das saias!!
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amendment was first introduced in Congress, 
and August 18, 1920, when it was ratified, 
champions of voting rights for women worked 
tirelessly, but strategies for achieving their 
goal varied. Some pursued a strategy of pass-
ing suffrage acts in each state —nine western 
states adopted woman suffrage legislation 
by 1912. Others challenged male-only voting 
laws in the courts. Militant suffragists used 
tactics such as parades, silent vigils, and 
hunger strikes. Often supporters met fierce 
resistance. Opponents heckled, jailed, and 
sometimes physically abused them.”

6  “Levada ao palco uma única noite [de abril 
de 1890 – JFM/LSL], no teatro Recreio 
Dramático, a peça de Josefina foi publicada 
em A Família no formato de folhetim nos 
meses seguintes” (MARQUES, 2004, p. 158, 
destaque no original). A peça encontra-se 
transcrita, por exemplo, ao fim do artigo de 
Souto Maior (2004, p. 74-82), bem como em 
anexo à Dissertação de Mestrado de Bárbara 
Figueiredo Souto (2013, p. 166-191).

7  Nísia Floresta Brasileira Augusta (1810-
1885), pseudônimo de Dionísia Gonçalves 
Pinto, nasceu em Papari, no Rio Grande do 
Norte e faleceu nos arredores de Rouen, na 
França; foi “[...] autora de importantes títulos 
sobre a mulher, professora e fundadora de 
colégios para meninas, que muito contribuiu 
para o avanço da educação feminina em 
nosso país.” (DUARTE, 2010, p. 11). Já Fran-
cisca Senhorinha da Motta Diniz foi uma “[...] 
professora mineira, romancista, casada, mãe 
de três moças, religiosa e enfática defensora 
da emancipação da mulher através da ins-
trução e educação.” (SOUTO, 2013, p. 28).

8  O artigo 2º desse decreto estabeleceu: “É 
eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem dis-
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tinção de sexo, alistado na forma deste Código.” (Decreto nº 21.076, 
de 24 de fevereiro de 1932).

9  É oportuno transcrevermos o artigo 70 da Constituição de 1891: 
“Art. 70 - São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem 
na forma da lei. § 1º - Não podem alistar-se eleitores para as eleições 
federais ou para as dos Estados: 1º) os mendigos; 2º) os analfabetos; 
3º) as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de 
ensino superior; 4º) os religiosos de ordens monásticas, companhias, 
congregações ou comunidades de qualquer denominação, sujeitas 
a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia da 
liberdade individual. § 2º - São inelegíveis os cidadãos não alistáveis.” 
(Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de 
fevereiro de 1891).

10  “Com o novo marido Leolinda teve mais três filhos. Segundo apon-
tam as pesquisas de Elaine Rocha (2002), logo após sua vinda para 
o Rio de Janeiro, Leolinda deve ter se separado ou ficado viúva” 
(KARAWEJCZYK, 2014, p. 67).

11  Informação prestada pela própria Leolinda Daltro em entrevista 
concedida ao jornal carioca A Noite, publicada em 3 de agosto de 
1934. O PRF sucedera a Junta Feminil pró-Hermes, fundada por 
ela, em 1909, em apoio à candidatura de Hermes da Fonseca à 
presidência do Brasil (cf. KARAWEJCZYK, 2014, p. 71-73).

12  Entre as diversas atividades de Bertha figurou seu esforço “[...] para 
preservar a memória do pai depois de sua morte em 6 de outubro de 
1940. Seus projetos incluíam a construção de um museu para abrigar 
as coleções de Adolpho Lutz, assim como a publicação de toda sua 
obra e de uma biografia. Pioneira do movimento feminista no Brasil e 
pesquisadora do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Bertha foi sempre 
fiel auxiliar do pai [...]. Por mais de trinta anos, dedicou-se à missão 
de imortalizar o nome do pai, acionando com este fim políticos e 
cientistas brasileiros e estrangeiros” (BENCHIMOL et al., 2003, p. 
203).

13  No Parágrafo único deste artigo, lemos: “Não se podem alistar elei-
tores: a) os que não saibam ler e escrever; b) as praças-de-pré, salvo os 
sargentos, do Exército e da Armada e das forças auxiliares do Exército, 
bem como os alunos das escolas militares de ensino superior e os 

aspirantes a oficial; c) os mendigos; d) os que estiverem, temporária 
ou definitivamente, privados dos direitos políticos” (Constituição da 
República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934).

14  No sítio do Senado Federal mantido na Internet, somos informados 
do seguinte sobre Bertha Lutz: “Candidata, em 1933, pela Liga Eleito-
ral Independente, a uma vaga na Assembleia Nacional Constituinte de 
1934, pelo Partido Autonomista do Distrito Federal, Bertha não con-
seguiu eleger-se. Mas obteve a primeira suplência no pleito seguinte 
e acabou assumindo o mandato de deputada na Câmara Federal em 
julho de 1936, devido à morte do titular, Cândido Pessoa.” (Senado 
Federal – Notícias). Sua atuação como deputada estendeu-se até 
o fechamento das casas legislativas com a implantação do Estado 
Novo em 1937.

 
(*) Professor Livre-Docente da FEA/USP. (E-mail: jflaviom@usp.br). 

(**) Professora Doutora da FEA/USP. (E-mail: lslopes@usp.br).
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Cultura e Desenvolvimento em Celso Furtado

Mauricio Herrera-Jaramillo (*)

Carlos Mallorquín (2000), no artigo 
em homenagem ao octogésimo ani-
versário de Celso Furtado, enfatiza 
a importância que o golpe militar 
teve na vida política e intelectual 
do autor. Segundo Mallorquín, a 
partir daquele momento aparece 
uma mudança radical na reflexão 
teórica e política de Furtado que 
poderia se descrever como de “que-
bra” da trajetória intelectual, em 
referência a certos tópicos sobre o 
desenvolvimento econômico. “É o 
começo de uma nova época existen-
cial tanto para Furtado como para 
o Brasil” (MALLORQUÍN, 2000, p. 
69-70). Nesse sentido, conforme a 
leitura do autor, ainda que voltada 
para descrever um texto específico 
de Furtado, Prefácio a uma nova 
economia política (1977), é possível 
extrapolá-lo para compreender 
o momento complexo de Celso a 
partir da metade dos anos 1960: “a 
relativa heterogeneidade [da obra] 
só fica clara se é levado em conta o 
objetivo de re-teorizar a problemá-
tica da periferia” (MALLORQUÍN, 
1999, p. 12-13, tradução nossa). 

Essa “quebra” de alguma maneira 
corresponde àquilo que os estu-
diosos da obra de Furtado deno-
minam como a “terceira etapa da 
trajetória intelectual de Furtado”, 
a qual os autores defendem como 

uma integração do plano cultural 
na problemática do subdesenvolvi-
mento.1 Com uma diferença de pe-
riodização quanto ao início da fase 
da cultura, Rosa Freire d’Aguiar 
Furtado defende na introdução 
do livro Ensaios sobre cultura e o 
Ministério da Cultura (2012), que 
existiram quatro momentos nos 
quais Celso Furtado se aprofundou 
no estudo da cultura. O primeiro 
teve início no final dos anos 1970, 
quando Celso se concentrou em 
leituras de filosofia, psicanálise, 
história, mitologia, ciências, artes e 
cultura, sendo o texto seminal “Que 
somos?” o fechamento desta fase. A 
segunda fase em que Celso refletiu 
muito sobre a cultura brasileira se 
realizou durante os anos 1986 a 
1988, quando esteve na frente do 
Ministério da Cultura. O terceiro 
momento foi de 1992 a 1995, quan-
do integrou a Comissão Mundial de 
Cultura e Desenvolvimento e, final-
mente, o quarto foi quando entrou 
na Academia Brasileira de Letras, 
eleito em 1997, para a cadeira nú-
mero 11, que fora ocupa da por seu 
amigo Darcy Ribeiro (FURTADO, 
2012).

Partindo do reconhecimento de 
que Furtado incorporou aspectos 
culturais em sua obra, neste ar-
tigo procuramos avaliar como a 

evolução de sua definição para o 
conceito de difusão do progresso 
tecnológico, alterada durante o 
contexto dos anos 1960, contribuiu 
para uma “nova teorização” de sua 
teoria do subdesenvolvimento, 
caminhando para o que pode ser 
entendido como uma teoria da de-
pendência cultural. 

1   A Difusão do Progresso Tecno-
lógico Além da Tecnologia 

Ao ter seus direitos políticos cas-
sados pelo golpe militar de 31 de 
março de 1964 (seu nome foi in-
cluído na lista AI-1), Celso Furtado 
passou a receber convites para 
lecionar em universidades e insti-
tuições de países como Chile, EUA 
e França. A primeira parada seria 
o Chile, país epicentro do encontro 
de muitos pensadores brasileiros 
após o golpe.

Uma atmosfera de saturação apa-
rente do modelo de substituição 
de importações se respirava nos 
círculos acadêmicos e políticos da 
América Latina. Esta foi uma das 
razões que levaram este grupo de 
intelectuais e aqueles que faziam 
parte da CEPAL e da recém-cria-
da ILPES, se propor a fazer uma 
nova leitura dos textos clássicos da 
CEPAL.
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No que diz respeito aos estudos de 
Celso Furtado, um conceito voltou 
a ter protagonismo no seu pensa-
mento, o conceito de difusão do pro-
gresso tecnológico. Originalmente 
emprestado de Raul Prebisch, o 
conceito seria mais bem formulado 
naquela época a partir das refle-
xões feitas pelo autor a partir das 
palestras realizadas por Ragnar 
Nurkse no Instituto brasileiro de 
Economia no Rio de Janeiro, em 
1951.2 Para Nurkse, a questão da 
demanda e dos limites do consumo 
de uma sociedade alertava sobre 
a necessidade de analisar também 
essa variável para compreender os 
problemas da formação de capitais 
nas experiências de subdesenvol-
vimento. Além desse conceito, o 
autor reforçava a ideia de compre-
ender o problema do subdesenvol-
vimento como um processo histó-
rico. O resgate dessas duas ideias 
marcara o início das reflexões que 
introduziram como maior força o 
tema da cultura na sua obra e na 
explicação do subdesenvolvimento 
além da dependência tecnológica.3 

O espaço do ILPES permitiu, assim, 
que Celso Furtado pudesse colocar 
suas ref lexões de mais de uma 
década de trabalho – tanto como 
técnico econômico na CEPAL como 
economista no BNDES e formula-
dor do Plano Trienal. Seria o mo-
mento de colocar duas ideias que 
iriam marcar suas pesquisas futu-
ras, sendo a base para a análise da 
difusão do progresso tecnológico 
como categoria histórica e terri-
torial. 

A primeira ideia, partindo da pers-
pectiva histórica, tinha como base 
que esse processo de difusão en-
gendrou um sistema de divisão 
internacional de trabalho que ope-
rava como mecanismo de concen-
tração dos frutos do progresso 
técnico naqueles centros indus-
trializados, onde tanto a análise 
da expansão da Inglaterra, como 
posteriormente dos EUA, foram os 
focos de estudo. Nesse sentido, o 
autor defendia a necessidade de en-
tender o conceito de poder associa-
do ao processo de difusão na base 
da análise e propunha o que seria 
a construção de uma nova teoria 
do imperialismo tendo os Estados 
Unidos como protagonista. 

A segunda ideia, já em uma linha 
territorial, debatia a defasagem 
entre nível tecnológico e as neces-
sidades a serem satisfeitas no caso 
dos países do centro e da periferia.4 
Neste sentido, Furtado apresenta-
va a ideia de que a assimilação da 
tecnologia avançada, além de frear 
o desenvolvimento dos países da 
periferia, faria com que aquilo que 
em um primeiro momento podia 
ser considerado como dependên-
cia tecnológica, emergia como um 
aspecto de dependência cultural 
(FURTADO, 1991). Conforme o pró-
prio autor:

O produtor de açúcar ou de café de 
começos de século XX podia conti-
nuar adotando técnicas produtivas 
similares às da época de seus avós, 
mas seus padrões de consumo 

eram os da época do automóvel e 
do telégrafo sem fio. 

Esse processo de modernização 
engendrava uma dependência cul-
tural que condicionava a estrutura 
econômico-social. A industrializa-
ção tardia se realizava no quadro 
dessa dependência. (FURTADO, 
1991, p. 35)

Assim, nem a questão da produti-
vidade era resolvida, uma vez que 
o acesso à tecnologia era restrito, 
nem o problema de melhorar a 
qualidade de vida era solucionado. 
No entanto, a expansão das desi-
gualdades sociais entre as elites 
e o povo estava se tornando um 
problema cultural quanto ao de-
sejo por parte das sociedades dos 
países da periferia de acompanhar 
os padrões de consumo das elites 
do centro. 

2   A Hegemonia dos Estados Uni-
dos e o Futuro da América La-
tina

Em setembro de 1964, Celso mu-
dou-se para o Centro de Estudos 
do Desenvolvimento da Universi-
dade de Yale, e em julho de 1965 
escreveria o texto intitulado La 
hegemonía de los Estados Unidos y 
el futuro de América Latina. O texto 
marcava o início da construção de 
sua teoria do imperialismo como 
processo que constituiria uma 
linha de trabalho para os anos pos-
teriores, como pode ser observado 
nas diversas versões de seus textos 
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publicados em revistas da América 
Latina e Europa5, como também 
com a temática presente em livros 
como Subdesenvolvimento e estag-
nação na América Latina (1966), 
Um projeto para o Brasil (1968) e 
A hegemonia dos Estados Unidos e 
o Subdesenvolvimento da América 
Latina (1973).6

Um antecedente necessário para 
compreender a mudança da leitu-
ra do papel dos EUA no futuro da 
América Latina de Celso Furta-
do foi o desencontro que ele teve 
com o projeto norte-americano da 
Aliança para o Progresso.7 Sobre 
essa temática Carlos Mallorquín 
(2000) apresenta que foi sob a ad-
ministração Kennedy que Furtado 
sofreria o desencanto e a desilusão 
das políticas que os Estados Unidos 
tinham para a América Latina, em 
parte por “la forma en que esta 
administración intentó promover 
ciertas estrategias de “desarrollo” 
en el Nordeste, y para el Brasil, en 
detrimento de las impulsadas por 
la SUDENE” (MALLORQUÍN, 2000, 
p. 73).

Duas frases contidas no primei-
ro dos livros citados indicam a 
magnitude do problema que Fur-
tado queria tratar. Por um lado, 
denunciando o conforto das clas-
ses dirigentes locais que lucravam 
com o subdesenvolvimento: “Como 
as atuais classes dirigentes não 
compreendem tal problema e se 
obstinam na manutenção do sta-
tus quo, aqueles que, na América 
Latina, lutam efetivamente pelo 

desenvolvimento, desempenham, 
conscientemente ou não, um papel 
revolucionário” (FURTADO, 1968, 
p. 40).

Do outro lado, denunciava os con-
glomerados econômicos como 
agentes desestabilizadores do 
corpo social e como elo do polí-
tico e do econômico: “As grandes 
empresas com sua avançada tec-
nologia e elevada capitalização, ao 
penetrar em uma economia subde-
senvolvida [...] tem efeitos simila-
res aos de certas grandes árvores 
exóticas que são introduzidas em 
determinadas áreas: drenam toda 
a água e dessecam o terreno, pro-
vocando um desequilíbrio na flora 
e na fauna, a emergência de pragas 
e outras coisas parecidas” (FURTA-
DO, 1968, p. 45). 

Nesta perspectiva, Furtado cla-
ramente ampliou o alcance do 
conceito de difusão do progresso 
tecnológico, indo além da análise 
econômica ao evidenciar tanto a 
noção de poder que carregava o 
conceito como a natureza política 
do processo que, portanto, era útil 
à expansão do capital. Sua propos-
ta “revolucionária” avançava além 
da técnica, dando importância à 
necessidade de uma mudança no 
sistema de instituições políticas 
que permitiriam transformar a re-
alidade apocalítica que já tinha ca-
minhado nos países da América La-
tina, tendo como objetivo a busca 
por caminhos que viabilizassem 
um desenvolvimento endógeno.  

3  Cultura e Desenvolvimento em 
Época de Crise

O segundo debate enfrentado por 
Furtado em Santiago do Chile foi 
semente daquilo que se tornaria 
a partir dos anos 1970 sua ênfase 
nos aspectos culturais da teoria 
do subdesenvolvimento. O ponto 
de partida seria o histórico-es-
truturalismo latino-americano, 
pensamento próprio que naquele 
momento ganhava importância8 e 
que procurava entender as econo-
mias subdesenvolvidas como sub-
sistemas cuja dinâmica particular 
dependia da sua estrutura (dinâ-
mica interna) e do funcionamento 
do sistema global (dinâmica exter-
na). Ou seja, buscava-se entender 
as relações entre os subsistemas 
dominantes e os dependentes, ele-
mento que Furtado colocava como 
ignorado na teoria neoclássica de 
alocação de recursos. Este elemen-
to contribuirá ao entendimento de 
sua teoria do subdesenvolvimento 
como essencialmente uma teoria 
da dependência (FURTADO, 1971).

Assim, o conceito de difusão do pro-
gresso tecnológico em sua definição 
incorporará, além da categoria 
histórica, a análise estrutural do 
fenômeno do desenvolvimento. 
Cabe notar que Furtado se distan-
ciava da perspectiva estruturalista 
que nesse momento na França era 
gestada9, dado que, de modo con-
trário, o autor seguia de perto o 
conceito de estrutura de François 
Perroux (1939).10 Nesse sentido, 
Furtado reforçava a característi-
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ca do estruturalismo econômico 
latino-americano, que tinha por 
objetivo principal levar em conta a 
importância dos “parâmetros não 
econômicos” nos modelos macro-
econômicos, recuperando outras 
variáveis que no caso de sistemas 
econômicos heterogêneos, tanto 
social como tecnologicamente, ti-
nham uma relevância notável. 

Nessa linha, a difusão do progres-
so tecnológico deixaria de ser um 
processo linear, para ser entendido 
como um processo dinâmico que 
acontecia conforme o processo da 
expansão do capital, e que tinha, no 
caso latino-americano, uma série 
de particularidades. Talvez a pri-
meira definição ampla do conceito 
estivesse no artigo publicado em 
espanhol na Revista Trimestre Eco-
nômico, intitulado “Dependência 
externa y teoria económica” (1971). 
Ali o autor mostrava como, desde o 
século XIX, resultado da difusão da 
civilização industrial ocidental, foi 
gerado um descompasso entre te-
oria e realidade na medida em que 
além de ajudar a quebrar o círculo 
vicioso do subdesenvolvimento, 
esse processo mostrava como atrás 
da diversificação dos padrões de 
consumo eram colocadas as bases 
de uma forte dependência cultural 
no processo de modernização das 
elites brasileiras via “aculturação”, 
a qual ficara posteriormente refor-
çada no século XX com os proces-
sos de urbanização e modernização 
acontecidos durante a primeira e a 
segunda etapa da industrialização. 
Nesse sentido, Furtado vai dei-

xar claro que o fator dinamizador 
deste processo era a difusão de 
novas formas de consumo que en-
quanto importadas, eram impostas 
de fora para dentro: 

Es posible por lo tanto, demostrar 
que la introducción de nuevos pa-
trones de consumo entre los grupos 
ricos constituye el verdadero factor 
primario (al lado de la acción del 
Estado) del “desarrollo” de las 
llamadas economías subdesarrolla-
das (FURTADO, 1971, p. 598)

Assim, o conceito de difusão do 
progresso tecnológico seria enri-
quecido com a análise do consumo, 
já não só em termos econômicos 
da demanda, como também com a 
compreensão da racionalidade so-
cial que sustentava o modelo social 
das sociedades latino-americanas. 
Para Furtado, na medida em que o 
consumo passava a ser a essência 
do bem-estar humano e os valores 
materiais passam a ter o predomí-
nio na reprodução social, acontecia 
a transmutação dos meios em fins, 
ou seja, os bens materiais passa-
vam a ser os únicos fins possíveis, 
reduzindo a dinâmica social a um 
esforço na maioria dos casos a um 
exercício individualista que “põe 
em xeque as possibilidades de que 
a humanidade prossiga o enrique-
cimento cultural” (RODRIGUEZ, 
2006, p. 301)   

O problema do subdesenvolvimen-
to então superava as históricas 
dissertações sobre a formação de 

capitais, a cooperação internacio-
nal, entre outras questões, para 
ser localizado em um plano geral 
em que a essência do processo de 
desenvolvimento, a inovação e 
com ele o processo criativo, agora 
tenham que ser discutidos. Nessa 
linha, Carlos Brandão vai apresen-
tar a seguinte reflexão baseada em 
Furtado:

O grande desafio civilizatório bra-
sileiro é saber se “continuaremos a 
contribuir para o enriquecimento 
do patrimônio comum da huma-
nidade ou seremos relegados ao 
papel passivo de simples consumi-
dores de bens culturais adquiridos 
dos mercados. Ter ou não acesso a 
criatividade, eis a questão” (FUR-
TADO, 1999, p. 53 apud BRANDÃO, 

2012, p. 8)

Portanto, o Estruturalismo Histó-
rico Latino-americano contribuiu 
ao superar muitas das limitações 
que as teorias clássicas e a análise 
econômica colocavam ao enten-
dimento do subdesenvolvimento, 
marcando assim o início de uma 
década fértil para a produção teó-
rica do autor e outros pensadores 
locais. Livros como Análise do ‘mo-
delo’ brasileiro (1972), O mito do 
desenvolvimento econômico (1974), 
Teoria e política do desenvolvimento 
econômico em sua edição amplia-
da e revisada pelo autor (1975) 
e Criatividade e dependência na 
civilização industrial (1978) vão 
contribuir para a construção de 
um corpo teórico que será colocado 
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no livro Pequena introdução ao desenvolvimento – um 
enfoque interdisciplinar (1980) sob a proposta de uma 
teoria da dependência que, embasada em uma teoria 
do excedente social, tendia a seguir três pilares bási-
cos:  uma teoria da acumulação que “pode capturar a 
diversidade no tempo e no espaço do processo de acu-
mulação e das projeções da diversidade no comporta-
mento dos segmentos periféricos” (Furtado, 1980, p. 
37); uma teoria da estratificação social, que permitia 
aprofundar a “análise das ligações entre as relações 
externas e formas internas de dominação social nos 
países em que foram instalados no desenvolvimento” 
(Ibid.); e, por fim, uma teoria do poder, para visualizar 
outras questões, como a natureza do Estado no papel 
das corporações transnacionais nesses países.

4  Considerações Finais

O contexto político, social e econômico com o qual 
Celso Furtado se deparou na primeira década do exí-
lio foi a base da reelaboração de um corpo teórico que 
tendia às bases no pensamento cepalino. Este corpo 
teórico representou um passo adiante na compreen-
são da dialética desenvolvimento/subdesenvolvimen-
to, e fez com que o estruturalismo latino-americano, 
não apenas com Celso Furtado, mas também com 
intelectuais como Osvaldo Sunkel e Aníbal Pinto, se 
consolidasse como uma escola de pensamento crítico, 
já não mais só no campo econômico, como também 
aberto às ciências sociais em geral. Assim, a crise civi-
lizatória hoje analisada desde diferentes perspectivas 
e de escolas no mundo, já era diagnosticada pelo es-
truturalismo no início da década de 1970. No entanto, 
em meio ao caos das mudanças dos anos 1970 e à crise 
que representou a construção de uma nova ordem 
mundial, essa teoria, como muitas outras, foi esque-
cida. Por isso, hoje precisam ser lembradas, não como 
uma verdade desvelada, mas sim como parte de uma 
proposta para reconstruir um pensamento crítico que 
necessariamente deve beber daquelas teses que por 

décadas procuraram construir como ideais autócto-
nes, além de ideologias, uma aposta por um desenvol-
vimento endógeno, entendendo esse último como um 
desenvolvimento que está baseado em nossas próprias 
prioridades definidas coletivamente e não por agentes 
externos.
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A Ocupação do “Oeste Paulista” na Primeira Metade do Oito-
centos

Luciana Suarez Lopes (*)

A ocupação das terras da região 
nordeste do atual Estado de São 
Paulo começou ainda durante o 
século XVIII, motivada pelo cons-
tante fluxo de viajantes no “Cami-
nho dos Goyases”. A ocupação pro-
movida por esse caminho marcou 
profundamente o interior paulista. 
Os pousos estabelecidos para dar 
apoio aos viajantes acabaram se 
transformando em núcleos popula-
cionais, depois arraiais, freguesias 
e, finalmente, vilas. Na primeira 
metade do século XVIII, a descober-
ta do ouro em Goiás fez intensificar 
o trânsito nessa estrada, tendo sido 
registrados diversos pedidos de 
sesmarias. A principal justificativa 
apresentada pelos solicitantes era 
a intenção de formar pousos e dar 
apoio aos transeuntes que partiam 
de São Paulo em direção às novas 
minas. Em aproximadamente nove 
anos, de 1727 até 1736, foram re-
gistradas mais de 69 concessões de 
sesmarias. (Cf. BRIOSCHI, 1999, p. 
47) Com o esgotamento das minas 
goianas os pousos esvaziaram-se 
e na segunda metade do século 
XVIII eram poucos os moradores 
da região. 

No final do século, o interesse pelas 
terras do antigo sertão foi rea-

parecendo “quer nas precauções 
tomadas pelas autoridades quan-
to à legitimação das posses, quer 
na disposição de particulares em 
adquirir glebas na região.” Esse 
interesse era reflexo de uma nova 
leva de ocupantes, paulistas de 
outras localidades, descendentes 
de antigos sesmeiros e entrantes 
mineiros, com o objetivo de explo-
rar o potencial pecuário dessas 
áreas ricas em pastos naturais. (Cf. 
BRIOSCHI, 1995, p. 72-75)

No entanto, relatos dos viajantes 
que percorreram o interior do país 
durante a primeira metade do sé-
culo XIX mostram que, apesar do 
restabelecimento das correntes de 
povoamento do nordeste paulista 
nos anos finais do século XVIII, a 
extensa região ainda possuía mui-
tas áreas desabitadas. 

Luiz D’Alincourt, português que 
percorreu o interior paulista em 
1818, mostra em sua “Memória 
sobre a Viagem do Porto de Santos 
à Cidade de Cuiabá” que os territó-
rios além de Campinas eram pouco 
povoados, dedicando-se, seus ha-
bitantes, ao cultivo de gêneros de 
subsistência, além da criação de 
gado e pequenos animais. Sobre 
Casa Branca informa o viajante,

[...] a gente é bisonha, e descon-
fiada, o sítio saudável, e alegre; 
as águas boas: um comprido vale 
coberto de arvoredo, semicircun-
da o lugar e a ele vão dar outros 
menores igualmente cobertos, cuja 
variedade forma uma agradável 
perspectiva. Estes povos colhem al-
godão, milho, feijão, e algum trigo; 
plantam cana-de-açúcar; porém o 
forte de seu negócio consta de gado 
vacum e capados. (D’ALINCOURT, 
1975 [1953], p. 65) 

P a r t i n d o  d e  C a s a  B r a n c a , 
D’Alincourt seguiu percorrendo 
a estrada para Goiás. Passou por 
diversas fazendas, descrevendo as 
terras, plantações e animais. Na 
fazenda Paciência havia uma série 
de diferentes plantações, boas pas-
tagens e regos d’água. Eram cria-
dos bovinos, equinos, porcos e 
galinhas. Plantava-se milho, feijão, 
legumes e cana-de-açúcar, uti-
lizada na fabricação de açúcar e 
aguardente. Essa fazenda seria a 
última que o viajante ia encontrar 
até alcançar o rio Pardo. 

Seguindo seu caminho, encontrou 
o sítio da Oleria, habitado por um 
só morador. Depois, passou pelo 
sítio Cercado, habitado por outras 
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quatro pessoas. Continuando, en-
controu mais dois moradores e 
observou mais alguns à esquerda 
do caminho. Por fim, alcançou o 
rio Pardo, onde a travessia era 
feita por meio de canoas. Nesse 
pequeno porto, viviam duas pes-
soas, responsáveis pela cobrança 
das taxas de transporte: vinte réis 
pelo transporte da carga, quatro-
centos pelo transporte de uma 
pessoa e sessenta réis por cada 
animal que cruzasse o rio a nado. 
(Cf. D’ALINCOURT, 1975 [1953], p. 
66-67)

Outro viajante estrangeiro que 
passou pelo sertão paulista na 
primeira metade do Oitocentos foi 
Auguste de Saint-Hilaire. Natura-
lista francês, Saint-Hilaire viveu no 
Brasil de 1816 a 1822, viajou pelos 
Estados do Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Goiás, São 
Paulo, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. Em 1817, começou sua pri-
meira jornada à antiga província 
paulista, partindo de Franca, pas-
sando pelas localidades de Mogi 
Mirim, Campinas, Jundiaí e São 
Paulo. Desta última, partiu em di-
reção a Itu, Sorocaba, Itapetininga 
e Itapeva da Faxina. O Mapa 1.2 
apresenta esse trajeto, apontando 
as principais cidades visitadas pelo 
francês. 

Entre Franca e Moji Mirim o natu-
ralista percorreu cerca de quaren-
ta léguas, aproximadamente 264 
quilômetros, atravessando campos 
pouco acidentados, pastagens e al-
gumas flores. Sobre os habitantes 

que ele encontrou nesse percurso, 
o viajante declara:

A escassa população existente no 
trecho situado entre esse arraial 
[o arraial de Franca – LSL] e a ci-
dade de Moji-Mirim é igualmente 
composta de uma mistura de an-
tigos habitantes e novos colonos. 
Os primeiros, todos paulistas e 
provavelmente mestiços, em dife-
rentes graus, de índios e brancos 
[...] homens grosseiros, apáticos e 
sujos. Os segundos, nascidos geral-
mente na Comarca de São João del 
Rei, [...] diferem bastante de seus 
vizinhos. A limpeza reina em suas 
casas, eles são mais ativos, bem 
mais inteligentes, menos descor-
teses e mais hospitaleiros que os 
legítimos paulistas dessa região. 
Numa palavra, eles conservam to-
dos os hábitos e costumes de sua 
terra natal. (SAINT-HILAIRE, 1976 
[1945], p. 92)

As atividades desenvolvidas por 
essas pessoas não se afastam das 
identificadas anteriormente por 
D’Alincourt. Não há menção ao café 
e a atividade predominante é a de 
criação. Conforme informações do 
francês, os bois criados na região 
eram comercializados via São João 
del Rei ou enviados para São Paulo. 

Os fazendeiros aproveitam-se das 
excelentes pastagens que o lugar 
oferece, dedicando-se à criação 
de ovelhas e de numeroso gado, 
não negligenciando também a de 

porcos. Os mais ricos, [donos de 
fazendas ou de grandes proprie-
dades – LSL] enviam as suas crias, 
por sua própria conta, à capital do 
Brasil, e os negociantes da Comarca 
de São João del Rei vão comprar nas 
próprias fazendas o gado dos cria-
dores menos prósperos. Um grande 
número de bois da região é enviado 
também para São Paulo, onde são 
usados no trabalho dos engenhos 
de açúcar. Ali, a má qualidade das 
pastagens não tarda a fazer com 
que a maioria morra, o que força 
os seus proprietários a comprar ou-
tros. Alguns anos antes da época de 
minha viagem, os bois não valiam 
ali mais do que 3.000 réis; em 1819 
os negociantes compravam-nos até 
por 5.000. (SAINT-HILAIRE, 1976 
[1945], p. 92-93)

Chegando ao rio Pardo, Saint-Hilai-
re observou que em meio ao brejo 
que se formava em certas áreas ao 
longo do rio havia pequenos poços 
de água, que seriam as chamadas 
“águas minerais do rio Pardo”. 
Essas possuíam um gosto forte 
e cor avermelhada, sendo muito 
apreciadas pelos animais, que com 
sua ingestão substituíam o sal tão 
necessário à sua dieta. (Cf. SAINT-
-HILAIRE, 1976 [1945], p. 99)

Mais ou menos na época da visita 
de Saint-Hilaire, o português José 
Dias Campos1 tomava posse, posse 
primitiva como era chamada, de 
uma grande parte de terras na re-
gião. A fazenda do Rio Pardo, com 
extensão de aproximadamente 
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13.262 alqueires, foi ocupada por 
Dias Campos e seus filhos, por volta 
de 1811.2 A ocupação teria sido ra-
tificada em 1816, mesma ocasião 
em que foi denominado Ribeirão 
Preto o principal curso d’água da 
fazenda. A família, após ocupar a 
parte de terras em questão, tratou 
de promover a ligação desta com 
os núcleos populacionais mais pró-
ximos, tendo sido responsável pela 

[...] abertura de estradas ligando 
a fazenda com as freguesias de 
Batatais e Casa Branca, via São 
Simão, com porto no rio Pardo [...] 
providenciaram também vários 
caminhos encruzilhados, havendo 
benfeitorias, inclusive na forquilha 
ou barra do Ribeirão Preto. (MAR-
TINS, 1998, p. 271). 

Em 1832, parte das terras da fa-
zenda Rio Pardo foi apropriada por 
outra família, os Reis de Araújo, 
em especial pelos irmãos Manoel 
José dos Reis, Vicente José dos Reis 
e Matheus José dos Reis, que eram 
moradores da fazenda da Figueira, 
pertencente à vila de São Simão. Os 
Reis de Araújo, inclusive, teriam 
construído uma pequena casa às 
margens do córrego das Palmeiras, 
como forma de garantir a ocupa-
ção. A partir do momento em que 
ocuparam as terras, os Reis de 
Araújo passaram a disputar legal-
mente a propriedade das mesmas 
com a família Dias Campos.

A questão durou anos e só foi re-
solvida em 1846, quando as duas 

famílias entraram em acordo. Os 
Dias Campos concordaram em 
vender aos Reis de Araújo uma 
área de mais de dez mil alqueires 
pelo valor de quatro contos de 
réis. Durante o longo processo 
estes aproximadamente dez mil 
alqueires foram divididos pelos 
posseiros em cinco glebas, dando 
origem às fazendas: Pontinha do 
Ribeirão Preto; Laureano; Retiro; 
Barra do Retiro; Palmeiras; e Barra 
do Esgoto.

Os moradores destas fazendas, 
oriundas da divisão da parte de 
terras da fazenda Rio Pardo ad-
quirida pelos Reis de Araújo dos 
Dias Campos, foram os primeiros 
habitantes do que viria a se tornar 
a vila de São Sebastião do Ribeirão 
Preto. E foram estes mesmos mora-
dores os primeiros a tentar formar 
o patrimônio de São Sebastião.

Contudo, durante muitos anos a 
origem do município de Ribeirão 
Preto foi atribuída não à ocupação 
da fazenda Rio Pardo, mas sim à 
concessão de uma antiga sesmaria, 
ao Padre Manuel Pompeu de Ar-
ruda, em 1815. Em 1909, o jornal 
local “A Cidade” teria chegado até 
mesmo a publicar o que seria o 
resumo da tal carta de sesmaria. 
Motivada por esse resgate histó-
rico, a Câmara Municipal chegou 
até mesmo a propor que o nome 
de uma das ruas da cidade fosse 
mudado para Padre Pompeu, o que 
não se concretizou.3 Tal interpreta-
ção sobre o surgimento da cidade 
continuou presente no imaginário 

local, sendo novamente apresen-
tada em 1922, na ocasião da publi-
cação de um álbum comemorativo 
da Independência nacional, “O mu-
nicípio e a cidade de Ribeirão Preto 
de 1822 a 1922. Ribeirão Preto na 
Comemoração do 1º Centenário 
da Independência Nacional”. Nele 
novamente pode ser vista a narra-
tiva sobre a carta de sesmaria do 
Padre Manuel, que teria vendido 
suas terras em 1820 para o capitão 
João Pedro Diniz Junqueira, que 
teria promovido sua demarcação e 
divisão.  

Tal versão durou até o final da dé-
cada de 1940, quando o historiador 
local Plínio Travassos dos Santos 
desfez o mal-entendido. Ao ler a re-
ferida carta de sesmaria declarou: 
“A leitura desse documento nos foi 
decepcionante, desde logo nos con-
venceu não se referir ele a terras de 
RIBEIRÃO PRETO...”, pois diversas 
fazendas citadas na carta nunca 
pertenceram a Ribeirão Preto, mas 
sim a Batatais. Santos alega que a 
confusão surgiu porque uma das 
fazendas citadas chamava-se Fa-
zenda do Retiro, tal qual uma das 
fazendas localizadas em Ribeirão 
Preto. Todas as outras fazendas 
citadas na carta localizavam-se 
em Batatais e diversos pontos de 
referência descritos também, o que 
confirmou o erro. Santos também 
não teria encontrado indícios da 
venda citada no álbum comemo-
rativo. 

Os conflitos e as mudanças de pro-
priedade da terra eram caracte-
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rísticas marcantes de regiões que, devido a ocupação 
recente, tinham uma estrutura fundiária ainda não 
definida, certamente o caso do nordeste paulista oi-
tocentista. Eram comuns as transferências de posse, 
doações e heranças, muitas vezes não documentadas 
− em especial, no período imediatamente posterior à 
independência, quando deixa de funcionar o sistema 
sesmarial. Seria somente com a lei de terras de 1850 
que o arcabouço institucional voltaria a regulamentar 
a propriedade da terra. Fruto de uma ocupação espon-
tânea, as terras do antigo “sertão desconhecido” foram 
sendo rapidamente ocupadas, tendo essa ocupação 
sido motivada pelas possibilidades de desenvolvimen-
to, primeiramente da criação de gado, e posteriormen-
te da cultura cafeeira. 
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