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Guilherme Tinoco e Gilberto Borça Jr. analisam os indicadores de produção 
industrial desde 2002, olhando tanto para os principais setores como 
também para as categorias de uso.
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Vera Martins da Silva escreve sobre a conjuntura econômica brasileira, 
mostrando a evolução de variáveis macroeconômicas dos setores interno 
e externo.
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Carlândia Brito Santos Fernandes apresenta uma discussão da literatura 
sobre a influência dos gastos públicos em consumo e em investimento 
no crescimento do produto.
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Notas sobre a Assembleia Constituinte de 
1823 e a Elaboração do Projeto Constitucional

Luciana Suarez Lopes
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Rogério Nagamine Costanzi mostra a evolução dos contribuintes para o 
RGPS, a partir dos dados de registros administrativos, e também os analisa 
a partir dos dados da PNAD contínua.

pesquisa na fea – Economia

Michael Tulio Ramos de França analisa o comportamento da combinação 
de informações de modelos individuais na previsão do prêmio de risco 
brasileiro.

Antonio Carlos Lima Nogueira faz uma análise da evolução e situação atual 
do Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano ABC), criado 
pelo governo federal para ofertar crédito direcionado para a agricultura.

p.  51

Victor Cezarini propõe uma reforma trabalhista mais ampla e politica-
mente viável, além de discutir as ineficiências da atual e comentar sobre 
as mudanças realizadas pela Lei 13.467.

Luciana Suarez Lopes escreve sobre o processo de elaboração da Consti-
tuição de 1824 e o momento político pelo qual o País passava na época.

Esta seção divulga a pesquisa acadêmica desenvolvida por mestrandos e 
doutorandos do Departamento de Economia da FEA/USP, publicando os 
resumos das dissertações e teses defendidas recentemente.

O NEFIN apresenta os principais fatores de risco utilizados na literatura 
(dividend yield, short interest e IVol-BR), utilizando dados brasileiros. 



março de  2018

Conselho Curador

Juarez A. Baldini Rizzieri  
(Presidente) 
Andrea Sandro Calabi 
Denisard C. de Oliveira Alves 
Eduardo Amaral Haddad 
Francisco Vidal Luna 
Hélio Nogueira da Cruz 
José Paulo Zeetano Chahad 
Simão Davi Silber 

INFORMAÇÕES FIPE É UMA PUBLICAÇÃO MENSAL DE CONJUNTURA ECONÔMICA DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS     –     ISSN 1678-6335

Luiz Martins Lopes 
José Paulo Z. 
Chahad 
Maria Cristina  
Cacciamali 
Maria Helena G. 
Pallares Zockun 
Simão Davi Silber

Editora-Chefe 

Fabiana F. Rocha

Preparação de  
Originais e Revisão

Alina Gasparello de 
Araujo

 
 
Produção Editorial

Sandra Vilas Boas

http://www.fipe.
org.br

Diretoria

Diretor Presidente

Carlos Antonio Luque

Diretora de Pesquisa

Maria Helena Garcia 
Pallares Zockun

Diretora de Cursos

Vera Lucia Fava

Pós-Graduação

Márcio Issao Nakane

Secretaria Executiva

Domingos Pimentel 
Bortoletto

Conselho Editorial
Heron Carlos E. do 
Carmo 
Lenina Pomeranz 

Observatório do Emprego e do Trabalho

O Observatório do Emprego e do Trabalho oferece aos formuladores de políticas públicas um conjunto 
de ferramentas inovadoras para aprimorar as possibilidades de análise e de compreensão da evolução do 
mercado de trabalho.

O Observatório inova a análise do mercado de trabalho em dois aspectos importantes. Primeiro, utiliza 
um conjunto de indicadores novos, especialmente criados pelos pesquisadores da FIPE, os quais junta-
mente com indicadores mais conhecidos e tradicionais permitirão um acompanhamento mais detalhado 
do que ocorre no mercado de trabalho. Segundo, porque estes indicadores podem ser utilizados tanto 
para analisar o mercado como um todo, quanto para analisar aspectos desagregados do mercado como, 
por exemplo, uma ocupação ou um município. São indicadores poderosos, que oferecem uma visão de 
curto prazo e também podem formar uma série histórica. O conjunto de indicadores pode ser usado para 
acompanhar tanto as flutuações decorrentes das alterações conjunturais de curto prazo quanto as evolu-
ções estruturais de longo prazo. Mensalmente é divulgado um Boletim que apresenta um resumo do que 
ocorreu no mercado de trabalho do Estado. As bases de dados que originam as informações divulgadas 
pelo Observatório são: a) CAGED (MTE); b) RAIS (MTE); c) PNAD (IBGE).

O Observatório do Emprego e do Trabalho foi desenvolvido e é mantido em conjunto pela Secretaria do 
Emprego e Relações do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo (SERT) e pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas da USP (FIPE).

 
Para saber mais, acesse: 

 
http://www.fipe.org.br/projetos/observatorio/
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Comportamento da Indústria no Brasil:  Perspectiva de Longo 
Prazo

Guilherme Tinoco (*) 
Gilberto Borça Jr. (**)

1  Introdução

O IBGE divulgou, no início de fevereiro, os dados refe-
rentes à produção industrial de 2017. Após três anos 
consecutivos de retração, no ano de 2017 a indústria 
teve  alta de 2,5% (Gráfico 1).

O grande destaque foi o desempenho do setor de veí-
culos, cuja produção subiu 17,2%. Isto refletiu não só a 
recuperação do mercado interno, como também o ex-
celente desempenho das exportações. Outros setores 
que se destacaram no ano foram indústria extrativa e 
equipamentos de informática. 
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Apesar do crescimento da ativida-
de industrial em 2017, levando-se 
em consideração  perspectiva de 
longo prazo, seu nível de produção 
ainda se encontra bastante depri-
mido, próximo ao patamar de 2005.

Nesta breve nota, pretende-se ana-
lisar os indicadores de produção 
industrial desde 2002,1 olhando 
tanto para os principais setores 
como também para as categorias 
de uso.

2   Quadro Geral

Avaliando a produção industrial 
entre 2003 e 2017, é possível notar 
duas fases distintas: (i) entre 2003-
2010, em que a indústria apresen-
tou forte crescimento acelerado − 
com leve intervalo em 2009 devido 
à crise internacional e (ii) entre 
2011-2017, em que a atividade in-
dustrial alternou tendência de es-
tagnação/declínio.

O Gráfico 2 mostra essa dinâmica. 
O primeiro fato a destacar é que 
o nível de produção alcançado em 
2017 está apenas 10% acima do ob-
servado em 2002, ou seja, 15 anos 
atrás. Se comparado com o nível 
máximo de produção, alcançado 
em 2011, o nível atual está 15% 
mais baixo. O atual patamar de 
produção da indústria brasileira é 
semelhante ao de 2004. 

Gráfico 1 – Produção Industrial (var. % a.a.)

                                   Fonte: IBGE.

Gráfico 2 – Nível de Produção Industrial e Taxas de Crescimento por Período
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Gráfico 2: Nível de produção industrial e taxas de crescimento por 
período (2002 = 100)

+3,2% a.a. -2,2% a.a.

                                  Fonte: IBGE.
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O segundo fato a notar é que as 
taxas médias de crescimento são 
bem distintas nos dois períodos 
mencionados: +3,2% entre 2003 e 
2010, e -2,2% entre 2011 e 2017. Ao 
longo do período completo 2003-
2017, o crescimento médio é de 
+0,6% ao ano.

Quando se observa separadamente 
o comportamento da indústria ex-
trativa e de transformação, nota-
-se uma dinâmica bem distinta 
(Gráfico 3). Enquanto a indústria 
de transformação tem o compor-
tamento bastante similar ao total 
da indústria, a indústria extrativa 

manteve seu crescimento no se-
gundo período, embora tenha so-
frido breve interrupção devido ao 
acidente em Mariana (MG). Apesar 
disso, o nível de produção hoje se 
encontra 50% acima de 2002 (e 9% 
abaixo do pico observado ao longo 
de 2015). 

Parte desse resultado deve-se ao 
bom desempenho da produção 
de petróleo, que bate recordes há 
quatro anos consecutivos no Brasil. 
Em 2017, por exemplo, a camada 
pré-sal respondeu por mais da 
metade da produção nacional, de 

acordo com dados na Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP).

Outra informação importante para 
caracterizar o comportamento 
da indústria desde 2003 é que, 
passada a crise internacional, seu 
desempenho foi pior do que a eco-
nomia em geral. O Gráfico 4 mostra 
que, de 2011 a 2016, mesmo nos 
anos em que cresceu, sua expansão 
foi inferior à do PIB. Vale notar, en-
tretanto, que em 2017 esse padrão 
se inverteu.2

Gráfico 3 – Produção Total, Extrativa e Transformação (2002 = 100)
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Gráfico 3: Produção Total, Extrativa e Transformação
(2002 = 100)

Indústria Total Extrativa Transformação

                                    Fonte: IBGE.
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Gráfico 4 –  Produção Industrial

                                       Fonte: IBGE.

3   Análise Setorial

Tomando como pano de fundo os dois períodos anali-
sados, qual foi o comportamento setorial nessas fases? 
Conforme já mencionado, o primeiro período de 2003 
até 2010 mostra um crescimento médio de +3,2% a.a. 
No segundo período de 2011 até 2017, que abrange a 

fase de estabilidade e também do declínio, o cresci-

mento médio é negativo em 2,2% a.a.

A Tabela 1 a seguir apresenta os indicadores de pro-

dução para os maiores e mais relevantes setores da 

indústria.

Tabela 1 - Produção Industrial em Setores Selecionados (var. % a.a.)

                         Fonte: IBGE. No anexo, segue a tabela completa para todos os setores.
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No primeiro período, quatro seto-
res se destacam, com crescimen-
to bem acima da média total da 
indústria: (i) veículos (8,7%), (ii) 
máquinas e equipamentos (5,5%), 
(iii) produtos eletrônicos (4,0%) 
e (iv) indústria extrativa (5,0%). 
Cada um desses segmentos possui 
alguns determinantes específicos, 
como:

Extrativa: teve como vetor princi-
pal a demanda externa – notada-
mente o crescimento da demanda 
da China por minério de ferro – que 
elevou os preços internacionais do 
minério de ferro à época;

Veículos: foi impactado positi-
vamente pelo ciclo expansionista 
de crédito a PFs, sobretudo entre 
2004-2008;

Produtos eletrônicos: beneficiou-
-se, em particular, do aumento da 
demanda doméstica, em função do 
aumento de massa salarial advin-
do tanto dos ganhos da renda real 
quanto do aumento do emprego;

M&E: finalmente, o crescimento 
da demanda doméstica levou, con-
sequentemente, a alta dos inves-
timentos entre 2006-2008, tradu-
zindo-se na expansão do segmento 
de M&E.

Já no segundo período, somente 
dois setores se mantiveram no 
campo positivo: extrativa (0,4%) 
e papel e celulose (0,9%). Todos 
os outros diminuíram a produção, 
especialmente veículos (-6,7%) e 
produtos eletrônicos (-5,9%).

Entre os dois períodos analisados, 
a maior variação entre as taxas 
de crescimento é observada em 
veículos: após um crescimento 
médio bastante robusto, de +8,7%, 
o setor passou apresentar variação 
média de -6,7% no segundo perío-
do: variação impressionante de 15 
pontos percentuais.3

4   Análise por Categoria de Uso

Analisando-se o desempenho da 
indústria por categorias de uso, 
tanto na fase de alta como na de 
baixa do ciclo manufatureiro, é 
possível notar a predominância de 
bens de capital e de bens de consu-
mo duráveis.

No primeiro período, os bens de 
capital tiveram alta média de 8,2%, 
enquanto bens de consumo durá-
veis subiram à taxa média de 7,4%. 
Já no segundo período, as quedas 
médias ficaram em -5,5% e -4,6%, 
respectivamente. Ou seja, mais am-
plas do que o desempenho geral, de 
-2,2% (Tabela 2).

As diferenças no comportamento 
das categorias de uso ficam ainda 
mais claras quando observamos 
o Gráfico 5, com seus respecti-
vos níveis da produção. Vale notar 
ainda que, em 2017, a recuperação 
foi retomada justamente por essas 
duas categorias, que são as “mais 
voláteis”.

Tabela 2 - Produção Industrial por Categoria de Uso (var. % a.a.)

                      Fonte: IBGE.
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Gráfico 5 – Produção Industrial por Categorias de Uso (2002 = 100)
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Gráfico 5: Produção industrial por Categorias de Uso
(2002 = 100)
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                                    Fonte: IBGE.

5   Considerações Finais 

Nesta nota, foi possível analisar 
brevemente o comportamento da 
indústria brasileira em perspectiva 
de longo prazo, isto é, nos últimos 
15 anos. 

Duas fases se destacam: na pri-
meira, um crescimento médio de 
3,2%, com liderança de bens de ca-
pital e bens de consumo duráveis. 
Essa dinâmica esteve intimamente 
relacionada ao quadro geral da 
economia mundial e brasileira no 
período: forte crescimento global, 
com alta dos preços das commodi-
ties, e alto crescimento doméstico, 
acompanhado pela melhoria no 
mercado de trabalho, expansão do 
crédito e fortalecimento das contas 
públicas. Em termos setoriais, des-
taca-se o desempenho dos setores 
extrativos, veículos e máquinas e 
equipamentos.

A segunda fase, por outro lado, é 
marcada por queda da produção 
industrial, tanto em termos ab-
solutos como também em termos 
relativos (perda de participação no 
produto). A queda média da indús-
tria entre 2011 e 2017 foi de -2,2%. 
Observando-se particularmente 
o período 2014-2016, nota-se um 
cenário internacional menos favo-
rável, forte queda do investimento 
e do crédito bancário, juntamente 
com piora intensa do mercado de 
trabalho e das contas públicas.

Nessas condições, a indústria apre-
sentou comportamento extrema-
mente negativo, liderado justa-
mente por bens de capital e bens 
de consumo duráveis, ainda que 
alguns setores específicos tenham 
se salvado, como papel e celulose e 
indústria extrativa.

Olhando para frente, no curto 
prazo, a indústria voltará a crescer, 
seguindo a recuperação da econo-
mia brasileira. Em 2018, por exem-
plo, espera-se que o PIB cresça 
cerca de 3,0%, e a atividade indus-
trial pode se expandir ainda mais. 

No entanto, no longo prazo, o cres-
cimento industrial dependerá de  
série de medidas que favoreçam 
ganhos de produtividade. Existe 
ampla agenda para tratar os enor-
mes gargalos estruturais, que pas-
sam tanto por reformas institu-
cionais, do sistema tributário, do 
mercado de trabalho, quanto por 
melhoria da infraestrutura física, 
abertura da economia e de capital 
humano. São vários os desafios, 
que, se enfrentados corretamen-
te, poderão trazer uma trajetória 
mais benigna para o futuro da 
indústria.
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1  A base de dados da PIM-PF (IBGE) tem início em janeiro de 2002.

2  Embora o dado oficial do PIB de 2017 ainda não tenha divulgado, ele 
ficará próximo a 1,0%.

3  Gráficos com o nível de produção por setor desde 2003 se encontram 
no anexo.

(*) Mestre em Economia pelo IPE/USP.  
(E-mail: gtinoco2002@hotmail.com). 

(**) Mestre em Economia pelo IE/UFRJ.  
(E-mail: gilbertoborca@gmail.com).
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Nível de Atividade: Finalmente Economia em Recuperação

Vera Martins da Silva (*)

Normalmente se pensa em ativida-
de econômica como cíclica e vem à 
mente o ciclo matemático, ou seja, 
depois de uma queda profunda 
deve vir uma retomada igual e per-
manente, algo como uma senoide. 
No mundo da economia não é isso 
que necessariamente acontece; 
podem ocorrer de modo efetivo, 
como em muitos lugares, longos 
períodos de crise e estagnação. Em 
geral, em anos de eleições gerais, 
como é o caso de 2018, há tendên-
cia de aumento dos gastos públicos, 
especialmente em investimentos. 
Mas, com a crise fiscal, decorrente 
da própria crise econômica, e com 
a regra do teto de gastos, serão 
bem mais difíceis as tentativas de 
aceleração da economia por políti-
cas governamentais. Resta, então, 
observar a conjuntura atual e as 
perspectivas para o futuro próxi-
mo. 

A recuperação da economia bra-
sileira está acontecendo e chegou 
mesmo a surpreender muitos ana-
listas com o anúncio de um cresci-

mento de 1% do Produto Interno 
Bruto (PIB) de 2017 sobre 2016. 
Em 2017, o PIB foi estimado em 
R$ 6.559,9 bilhões dos quais R$ 
5,6 trilhões referem-se ao Valor 
Adicionado a preços básicos e R$ 
911 bilhões aos Impostos Indiretos 
Líquidos de Subsídios. Como nos 
anos de 2015 e 2016 o PIB recuou 
3,5%, verifica-se então uma recu-
peração − sem dúvida, uma boa 
notícia. Contudo, depois de uma 
crise tão intensa, a maior queda da 
qual se tem informação no período 
recente da história brasileira, esse 
crescimento de 1% representa ape-
nas uma gota de água no deserto. 
O PIB per capita, definido como o 
PIB estimado no ano dividido pela 
população residente no meio do 
ano, apresentou expansão de 0,2% 
em relação a 2017, tendo sido esti-
mado em R$ 31.587. Na verdade, o 
PIB per capita apenas reflete uma 
estagnação depois de três anos 
consecutivos de queda. 

O Gráfico 1 mostra o desempe-
nho dos principais agregados das 

Contas Nacionais desde o início de 
2010, ficando claro como o Consu-
mo das Famílias está colocado no 
desempenho do PIB, mesmo por-
que é seu principal componente. 
Em 2017, foi estimada uma partici-
pação do Consumo das Famílias em 
63,4% do PIB, apesar de ter havido 
um declínio ao longo dos anos: em 
2000 o Consumo das Famílias era 
cerca de 65% do PIB. A Formação 
Bruta de Capital Físico (FBKF) é 
muito mais variável e, apesar de 
menos significativa em termos de 
participação − 15,5% em 2017 −, 
é sua instabilidade que acaba por 
impactar o desempenho econômico 
geral. Ressalte-se que no início de 
2000 sua participação era de 19%. 
Portanto, a redução do Investi-
mento tem sido o grande problema 
para o desempenho econômico 
nacional, especialmente nos úl-
timos anos. Tudo indica que essa 
queda da FBKF está ficando para 
trás e há de fato uma retomada 
dos investimentos, embora ainda 
pouco significativa para alavancar 
o crescimento.
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Gráfico 1 - PIB, Consumo das Famílias e Formação Bruta de Capital, Variação do  
Acumulado em Quatro Trimestres (%);  1° Tri 2010 a 4° Tri 201

                                                   Fonte: Contas Trimestrais  - IBGE.

Seria bom se a recuperação, mesmo 
que lenta, fosse fundada sobre o 
crescimento da produção, mensu-
rada pelo Valor Adicionado. Mas as 
informações do IBGE mostram que, 
na verdade, o crescimento foi mais 
intenso no âmbito dos impostos 
indiretos. Houve crescimento de 
0,9% do Valor Adicionado a preços 
de mercado e de 1,3% nos Impos-
tos Indiretos Líquidos de Subsídios, 
destacando-se o aumento de 7,9% 
do Imposto de Importação, acom-
panhando o aumento das Impor-
tações. Espera-se que a retomada 
das Importações seja mais um bom 
sinal de revitalização da economia 
e que esta seja esparramada ao 
longo do ano de 2018.

Em termos setoriais, o crescimento 
do Valor Adicionado foi consegui-
do especialmente pela expansão 

do setor Agropecuário (alta de 
13%), seguido de Serviços (0,3%) 
e estagnação da Indústria (0,0%). 
Na Agropecuária, o destaque foi o 
crescimento da produção de grãos: 
milho, com crescimento de 55%, e 
soja, de 19%. Apesar da pujança da 
Agropecuária, este setor represen-
ta uma parcela pequena do Valor 
Adicionado gerado no Brasil, cerca 
de 5,3% em 2017, participação não 
muito diferente do ano de 2000, 
quando era 5,5%.

Na Indústria, foi estimado para 
2017 um crescimento das Indús-
trias Extrativas (aumento de 4,3% 
em relação a 2016), com destaque 
para a Indústria de Óleo e Gás e 
Minerais Ferrosos. A Indústria de 
Transformação apresentou uma 
recuperação de 1,7% em relação a 
2016, crescimento ligado ao setor 

de Máquinas e Automotivo. O de-
sempenho da Indústria da Cons-
trução Civil foi péssimo, com queda 
de 5%, o que afeta negativamente a 
FBKF. Nos Serviços, houve aumen-
to de 1,8% do Comércio e queda 
em Atividades Financeiras (1,3%), 
como também em Informação e 
Comunicação (1,1%). Em relação 
à participação desses grandes se-
tores no Valor Adicionado, o de 
Serviços apresentou elevação de 
68% em 2000 para 73% em 2017, 
tendo se estabilizado nesse nível de 
participação nos anos desta última 
crise. 

Esse aumento do setor de serviços 
não é uma característica brasileira, 
verifica-se também nas economias 
maduras, o que leva à ocorrência 
da chamada desindustrialização. 
No setor de Serviços, o Comércio 
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aumentou sua participação: 8,1% em 2000 e 12,7% 
em 2017. O outro lado da moeda é o desempenho so-
frido da indústria doméstica. A Indústria Geral perdeu 
participação, passando de 27% em 2000 para 21% em 
2017, destacando-se a queda da participação relativa 
da Indústria de Transformação, que representava 
15,3% do Valor Adicionado em 2000 para 11,8% em 
2017. O Gráfico 2 apresenta a evolução do volume 
produzido pela Indústria desde o início de 1996, des-
tacando-se o expressivo crescimento das Indústrias 

Extrativas a partir dos anos 2000 em decorrência dos 
aumentos de preços das commodities metálicas e da 
demanda por parte da China. A Indústria da Constru-
ção teve forte declínio a partir de meados de 2014, o 
que ajudou a derrubar o PIB. O fim das construções 
para os grandes eventos esportivos e a freada nas ati-
vidades ilícitas das grandes empreiteiras são a causa 
imediata desta queda. Tomara que a próxima geração 
de obras seja mais efetiva para a sociedade do que 
para apenas um pequeno grupo de interessados.

Gráfico 2 - Índice de Volume da Indústria, 1° Tri 1996 a 4° Tri 2017, 1995=100 

                                                        Fonte: Contas Trimestrais, IBGE.

Pelo lado da despesa, pelo décimo quarto trimes-
tre consecutivo, a Formação Bruta de Capital Físico 
(FBKF) teve queda de 1,8%. Porém, apesar dessa 
queda sistemática, tem ocorrido uma desaceleração 
da queda, conforme visto no Gráfico 1.  O Consumo 
do Governo apresentou uma queda praticamente des-
prezível entre 2016 e 2017 (0,6%). A boa notícia é o 
aumento, mesmo que pequeno face aos recuos anterio-
res, do Consumo das Famílias (1%). No setor externo, 

houve aumento tanto de Exportações (5,2%) como de 
Importações (5%), sendo este o aspecto com maior 
dinamismo na economia nos últimos trimestres. O 
Gráfico 3 apresenta a taxa de variação do acumulado 
em quatro trimestres de Exportações e Importações, 
estas últimas apresentando crescimento sistemático 
desde 2016, o que indica retomada da própria ativida-
de econômica.
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A taxa de investimento em 2017 foi estimada em 
15,6% − abaixo da de 2016, de 16,1%. A taxa de pou-
pança em 2017 foi de 14,8%, maior do que a de 2016, 
calculada em 13,9%. Não é novidade, mas sempre é 
bom ressaltar que tem havido um declínio do gasto 
com investimento relativamente ao PIB nos últimos 

anos. O Gráfico 4 mostra essa trajetória declinante 
durante sete anos, em que a capacidade produtiva 
vem se arrastando e comprometendo a produtividade 
da economia. Como reverter essa tendência é a chave 
para uma retomada robusta do crescimento.

Gráfico 3 - Exportação e Importação, Acumulado em 4 Trimestres, (%)  - 1° Tri 2010 a 4° tri 2017 

                                                   Fonte: Contas Trimestrais, IBGE.

Gráfico 4 - Formação Bruta de Capital Sobre o PIB (%) - 1° Tri 2010 a 4° Tri 2017 

                                                         Fonte: Contas Trimestrais, IBGE.
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Janeiro

As informações sobre a Indústria em janeiro são, como 
de costume, recorrentes, com uma queda de -2,4% da 
produção industrial de dezembro para janeiro na série 
com ajuste sazonal, o que já era de se esperar, pois há 
um tipo de recesso econômico no início do ano, muitas 
empresas utilizam esse período para férias coleti-
vas, coincidindo com o período de férias escolares e 
maior dinamismo no setor de Serviços de Turismo. Na 
comparação do acumulado do ano encerrado no mês 
de janeiro, a atividade industrial com ajuste sazonal, 
apresentou um crescimento de 2,8% para o país como 
um todo, destacando-se o crescimento do Pará, Ama-
zonas e Santa Catarina.

No âmbito do Comércio Varejista, na virada de de-
zembro para janeiro houve um aumento do volume 
de vendas de 0,9%, e no acumulado em 12 meses um 
aumento de 2,5%, um resultado positivo que só havia 
sido obtido em outubro de 2016. No Varejo Amplia-
do, que além do varejo inclui atividades de veículos, 
motos, peças e materiais de construção, o acumulado 
de 12 meses subiu 4,6%, o que mostra um retorno à 

atividade normal, depois da super crise de 2014-206. 
Ajuda muito este desempenho do varejo a redução 
da inflação e dos juros, que permitem aos consumi-
dores ampliarem seus gastos, mesmo na presença de 
forte desemprego e informalização. Chama a atenção, 
também, que no Varejo Ampliado, destacam-se o cres-
cimento de vendas de eletrodomésticos, +12%, e de 
materiais de construção, +9,4%. Ou seja, as famílias, 
e como uma onda se espalhando, a economia como 
um todo, se recuperando. Que seja um retorno longo 
e próspero.

 
(*) Economista e doutora pela FEA- USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Os Gastos Públicos em Investimento e Consumo São  
Produtivos?

Carlândia Brito Santos Fernandes (*)

Com o advento dos modelos de 
crescimento endógeno, por exem-
plo, Romer (1986) e Lucas (1988), 
em que o crescimento econômico é 
influenciado também por decisões 
dos agentes econômicos e não so-
mente por fatores exógenos como 
as taxas de crescimento popula-
cional e de progresso tecnológico, 
as pesquisas sobre a relação entre 
a política fiscal e o crescimento 
econômico ganharam destaque, o 
que se intensificou ainda mais após 
a publicação do artigo de Barro 
(1990).1 

A literatura relacionada a esse 
tema, incluindo aquela publicada 
antes de Barro (1990), tem de-
monstrado que a política fiscal tem 
efeitos na taxa de crescimento eco-
nômico tanto no curto quanto no 

longo prazo, embora os resultados 
não sejam homogêneos. Enquan-
to Landau (1983), Grier e Tullock 
(1989) e Barro (1991) encontram 
que a relação entre o consumo do 
governo e o crescimento2 é nega-
tiva, Devarajan , Swarrop e Zou 
(1996) encontram que é positi-
va. Já os trabalhos de Devarajan, 
Swarrop e Zou (1996) e Ghosh e 
Gregoriou (2008) indicam que o 
aumento dos gastos públicos em 
investimento gera impacto negati-
vo no crescimento, e os de Knight, 
Loayza e Villanueva (1993), Cashin 
(1995) e Bose, Haque e Osborn 
(2007) apontam o oposto.

Diante disto, este pequeno ensaio 
apresenta uma discussão da litera-
tura sobre a influência dos gastos 
públicos em consumo e em investi-

mento no crescimento do produto, 
o que está diretamente associado 
à classificação dos gastos públicos 
em produtivos – aqueles que im-
pulsionam a taxa de crescimento 
econômico – e improdutivos, os 
que retraem o crescimento. 

Iniciando por um dos trabalhos 
mais citados da área, Aschauer 
(1989) investiga a relação entre 
gastos públicos e crescimento eco-
nômico. Especificamente, o ob-
jetivo do autor é verificar se os 
gastos públicos são produtivos e 
qual o seu papel na produtividade 
de longo prazo. Seu modelo teó-
rico é baseado em uma função de 
produção do tipo Cobb-Douglas 
y
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capital privado não residencial, g
t
 

o estoque de capital3 do setor pú-
blico, a

t  
a medida de produtivida-

de, ei são as elasticidades da produ-
ção em relação a cada insumo (N, 
K e G). Na análise empírica para os 
países do G7 e no período de 1973 a 
1985 o autor encontra um impacto 
positivo do investimento público 
sobre a taxa de produtividade do 
trabalho e, então, sobre a taxa de 
crescimento econômico. Por outro 
lado, obtém uma relação negativa 
entre os gastos em consumo do 
governo e a taxa de crescimento do 
produto.

No modelo desenvolvido por Barro 
(1990), de crescimento endógeno 
e com retornos constantes, o setor 
público tem o papel de fornecer 
insumo ao setor privado. Assim, 
o autor considera que os gastos 
do governo são complementares 
à produção privada e que, neste 
sentido, todos os gastos do gover-
no são produtivos. Pode se afirmar 
que isto é complementar a Lewis 
(1960 p. 305), que afirma: “Em 
certo sentido, se o governo não 
desperdiça, todas as suas despesas 
são produtivas”.

Barro (1990) conclui que os gastos 
do governo apresentam uma re-
lação positiva com o crescimento 
econômico quando o governo gasta 
pouco. Porém, à medida que os gas-
tos do governo aumentam a relação 
torna-se negativa. Este resultado 
sugere que há uma relação não 
linear, no formato de U invertido. 

Porém, ao investigar esta relação 
empiricamente, realizando uma 
análise em cross section para 98 
países em desenvolvimento, no 
período de 1960 a 1985, encontra 
que o investimento público não 
tem impacto significativo no cres-
cimento e que os gastos públicos 
em consumo têm relação negativa 
(BARRO, 1991).

Easterly e Rebelo (1993), utilizan-
do dados em painel para 28 países, 
encontram, dentre os principais 
resultados, que a proporção de in-
vestimentos públicos em transpor-
te e comunicação é positivamente 
correlacionada com o crescimento 
econômico, reforçando as evidên-
cias encontradas por Aschauer 
(1989). Porém, Devarajan, Swar-
rop e Zou (1996), utilizando dados 
sobre os gastos do governo no perí-
odo de 1970 a 1990 para 43 países 
em desenvolvimento, incluindo o 
Brasil, encontram evidências de 
que os gastos normalmente consi-
derados produtivos como capital, 
transporte e comunicação, quando 
efetuados em excesso, teriam rela-
ção negativa ou insignificante com 
a taxa de crescimento econômico 
e que a única categoria dos gastos 
que estaria diretamente associada 
ao crescimento econômico seriam 
os gastos correntes. 

A explicação para este resultado, 
segundo os autores, é que os países 
em desenvolvimento teriam deslo-
cado gastos públicos em favor de 
gastos em capital, de forma exces-
siva, a expensas de gastos corren-

tes, sendo então a recomendação 
tradicional  aumentar a proporção 
do investimento público no orça-
mento, inapropriada para os países 
em desenvolvimento. Isto porque 
alguns componentes dos gastos 
correntes poderiam ter taxas de 
retorno mais elevadas do que os 
gastos em capital. 

Essa ausência de homogeneida-
de nos resultados se mantém nas 
pesquisas mais recentes. Bose, 
Haque e Osborn (2007) analisam 
30 países em desenvolvimento, 
no período de 1970 a 1990, e seus 
resultados sugerem que os gastos 
correntes agregados não têm efeito 
sobre o crescimento e que os gas-
tos agregados em capital têm efeito 
positivo. Ghosh e Gregoriou (2008) 
empregam técnicas de GMM para 
estudar 15 países em desenvolvi-
mento e demonstram que enquan-
to a variável de gastos correntes é 
significativa e tem efeitos positivos 
sobre o crescimento os gastos em 
capital têm efeitos negativos. Estas 
evidências, apesar de estarem em 
linha com Devarajan, Swarrop e 
Zou (1996), são opostas às encon-
tradas por Gupta et al. (2005) e 
Benos (2009), mesmo utilizando 
metodologias semelhantes. 

Arslanalp et al. (2010) utilizam mo-
delos de efeitos fixos para estimar 
uma função de produção para 48 
países (OCDE e não OCDE), usando 
o estoque de capital como variável 
explicativa. Concluem que aumen-
tos no estoque de capital público 
são positivamente correlacionados 
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com o crescimento, mas em curto 
prazo os efeitos são mais fortes 
para países da OCDE, enquanto 
que em longo prazo são mais fortes 
para países não OCDE. 

Attinasi e Klemm (2016), ao anali-
sarem o impacto da política fiscal 
discricionária sobre o crescimento 
econômico, para um grupo de paí-
ses da União Europeia no período 
de 1998 a 2011, concluem que re-
duções nos gastos em investimento 
geram reduções nas taxas de cres-
cimento, ou seja, há uma relação 
direta entre essas variáveis. Obtêm 
esse mesmo padrão para os gastos 
correntes, mas sua magnitude é 
bem menor se comparada àquela, 
além de estatisticamente menos 
significativa.

No que se refere às pesquisas es-
pecíficas para o Brasil, Ferreira 
(1996) e Ferreira e Malliagros 
(1998) encontram, para os perí-
odos de 1970 a 1993 e de 1950 
a 1995, respectivamente, que o 
impacto dos investimentos em in-
fraestrutura sobre o crescimento 
da economia brasileira é positivo 
no longo prazo. Esse resultado se 
mantém em Mazoni (2005) para 
os gastos em investimento, mas os 
gastos em consumo não se apre-
sentam como promotores do cres-
cimento. Destacam-se ainda os 
artigos de Rocha e Giubert (2007) 
e Silva e Triches (2014) que encon-
tram, para um período que abrange 
desde o início dos anos 1980 até o 
início dos anos 2000, uma relação 
positiva e significativa entre algu-

mas categorias de gastos em inves-
timento e a taxa de crescimento do 
PIB brasileiro.

Observa-se que os gastos públicos 
em consumo e em investimento 
não apresentam um padrão similar 
de comportamento com relação à 
taxa de crescimento econômico, 
mesmo em estudos que utilizam 
como objeto empírico países em 
condições similares de desenvol-
vimento. Por exemplo, tanto Bose, 
Haque e Osborn (2007) quanto 
Ghosh e Gregoriou (2008) investi-
gam países em desenvolvimento, 
mas os resultados encontrados 
são opostos para os efeitos dos 
gastos em capital no crescimento 
econômico. Conforme argumenta 
Gupta et al. (2014, p.165) “This is 
not surprising, as the effects of new 
investment spending depend on the 
quantity and quality of the capital 
stock in place. In general, the larger 
the stock and the better its quality, 
the lower will be the impact of addi-
tions to this stock. 

Em resumo, há uma controvérsia 
na literatura, pois tanto os gastos 
em consumo quanto os em inves-
timento podem ser produtivos ou 
improdutivos, isto é, podem, ou 
não, estimular o crescimento eco-
nômico. O resultado pode depender 
de fatores como as condições es-
truturais dos países, da qualidade 
das instituições, da metodologia 
econométrica utilizada para análi-
se dos dados, do período investiga-
do etc. Por isso, é importante que 
os policy makers conheçam como 

o nível de produção responde a al-
terações nas diferentes categorias 
dos gastos públicos, de forma a 
almejar aqueles que causem bons 
efeitos na taxa de crescimento 
econômico. Assim, pesquisas nessa 
área e temática são sempre impor-
tantes.
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A Evolução dos Contribuintes Para a Previdência Social no Brasil

Rogério Nagamine Costanzi (*)

1  Introdução

A forte recessão pela qual o Brasil 
passou, em especial nos anos de 
2015 e 2016, acabou gerando uma 
reversão no expressivo processo 
de expansão do mercado formal 
de trabalho e redução de informa-
lidade que prevaleceu no período 
de 2004 a 2014. Em decorrência 
da referida recessão e da mudança 
de trajetória do emprego formal, 
também houve efeitos negativos 
sobre a evolução dos contribuintes 
para previdência social, que tam-
bém vinha experimentando um 
incremento significativo. Embora, 
efetivamente, tenha ocorrido uma 
retração no comportamento dos 
contribuintes para o Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS), tal 
fato não deve obscurecer que a 
piora da situação financeira do 
RGPS está intimamente ligada ao 
crescimento em ritmo insusten-
tável da despesa. Mesmo com a 
retração nos anos de 2015 e 2016, 
houve incremento expressivo dos 
contribuintes na comparação de 
2016 com 2003.

De forma a analisar essas questões, 
o presente artigo está organizado 
da seguinte forma: a) na segunda 
parte, é mostrada a evolução dos 
contribuintes para o RGPS a partir 

dos dados de registros administra-
tivos; b) na seção seguinte, é feita 
uma análise dos contribuintes a 
partir dos dados da PNAD contí-
nua; d) na última parte, são apre-
sentadas as considerações finais.

2 Evolução de Contribuintes com 
Dados de Registros Administra-
tivos

A partir da análise de dados de re-
gistros administrativos, é possível 
notar o efeito negativo da recessão 
pela qual o país passou na reversão 
do crescimento de contribuintes 
para o RPGS. Como pode ser visto 
pela Tabela 1, tanto quando se con-
sideram os contribuintes com pelo 
menos uma contribuição no ano 
como o número médio mensal, há 
retração nos anos de 2015 e 2016. 

Contudo, é importante notar que, 
em que pese o efeito da recessão 
sobre o mercado formal de traba-
lho e, consequentemente, sobre o 
volume de pessoas contribuindo 
para o RGPS, o ritmo de crescimen-
to dos contribuintes entre 2003 e 
2016 ainda se mantém em patamar 
elevado. Apesar da não desejada 
retração do total de contribuintes 
para o RGPS de 5% e 6,4%, respec-
tivamente, quando se considera o 

número médio e o total com pelo 
menos uma contribuição no ano, o 
total de contribuintes, em 2016, era 
67,6% e 81,7% superior ao regis-
trado em 2003 pelos dois critérios 
citados. Em termos de crescimento 
dos contribuintes, quando se con-
sideram aqueles com pelo menos 
uma contribuição no ano para o 
RGPS, registra-se uma média anual 
de 4,1% a.a entre 2003 e 2016. Con-
siderando o número médio mensal, 
o incremento médio anual entre 
2003 e 2016 foi de 4,7% a.a. Por-
tanto, os dados deixam claro que 
atribuir o atual agravamento da 
situação financeira da previdência 
social exclusivamente à recessão 
pela qual o país passou consiste em 
não ver que o ritmo de crescimento 
de contribuintes e da arrecadação 
foi elevado nas últimas décadas. 
Também não pode obscurecer o 
fato de que a tendência de forte 
piora dos déficits do RGPS desde 
1995 tem como elemento estrutu-
ral o ritmo insustentável de cresci-
mento da despesa previdenciária. 

Ademais, com o processo de recu-
peração econômica em 2017, que 
deverá se intensificar este ano, 
para 2018 espera-se a melhora 
do mercado formal de trabalho e 
crescimento de contribuintes para 
a previdência social.
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Tabela 1 – Evolução dos Contribuintes para o RGPS – 2003 a 2016 

ANO Contribuintes (pelo menos 
uma contribuição no ano) Variação anual em % Variação acumulada em 

relação a 2003 em %
Variação média anual a 
partir de 2003 em %a.a.

2003 39.850.452
2004 42.084.323 5,6 5,6 5,6
2005 45.035.035 7,0 13,0 6,3
2006 46.676.737 3,6 17,1 5,4
2007 49.936.338 7,0 25,3 5,8
2008 53.964.928 8,1 35,4 6,3
2009 55.877.835 3,5 40,2 5,8
2010 60.197.924 7,7 51,1 6,1
2011 64.109.870 6,5 60,9 6,1
2012 67.246.063 4,9 68,7 6,0
2013 69.837.123 3,9 75,2 5,8
2014 71.339.903 2,2 79,0 5,4
2015 69.635.082 -2,4 74,7 4,8
2016 66.775.159 -4,1 67,6 4,1

ANO Contribuintes (pelo menos 
uma contribuição no ano) Variação anual em % Variação acumulada em 

relação a 2003 em %
Variação média anual a 
partir de 2003 em %a.a.

2003 28.592.909
2004 30.609.123 7,1 7,1 7,1
2005 32.486.813 6,1 13,6 6,6
2006 33.333.012 2,6 16,6 5,2
2007 36.428.202 9,3 27,4 6,2
2008 39.605.694 8,7 38,5 6,7
2009 41.045.142 3,6 43,6 6,2
2010 44.406.673 8,2 55,3 6,5
2011 47.725.150 7,5 66,9 6,6
2012 50.907.423 6,7 78,0 6,6
2013 52.688.195 3,5 84,3 6,3
2014 54.663.705 3,7 91,2 6,1
2015 53.604.092 -1,9 87,5 5,4
2016 51.954.513 -3,1 81,7 4,7

Fonte: Elaboração a partir de dados do Anuário Estatístico da Previdência Social (vários anos) e AEPS infoLogo disponível no site. 

Um ponto que chama atenção no que diz respeito aos 
chamados contribuintes individuais é a mudança de 
composição entre plano completo, com alíquota de 
20%, e os demais planos que são altamente subsidia-
dos, como o plano simplificado, com alíquota de 11% 
do salário mínimo, e do MicroEmpreendedor Indivi-
dual (MEI), com contribuição de apenas 5% do piso 
previdenciário. Em 2006, havia apenas o plano com-
pleto, que teve sua participação reduzida para apenas 

57,3% em 2016. Por sua vez, o plano simplificado e o 
MEI aumentaram sua participação para, respectiva-
mente, 17,8% e 24,9% em 2016 (Gráfico 2 e Tabela 1A 
do Anexo). O total de contribuintes optantes do plano 
completo, em 2016, mostrava retrações de, respectiva-
mente, 2,2% e 6,2% comparativamente a 2007 e 2014. 
Por outro lado, o plano simplificado apresentava um 
incremento de 358% entre 2007 e 2016. O MEI regis-
trava um incremento de 8.078% entre 2009 e 2016. 
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Esses dados são um indício de que deve ter havido mi-
gração do plano completo para o simplificado e o MEI. 
Atualmente, cerca de ¼ dos contribuintes individuais 
estão inscritos como MEI. O total de contribuintes in-
dividuais aumentou cerca de 5,2 milhões entre 2007 

e 2016, sendo que o aumento do plano simplificado e 
MEI foi de 5,3 milhões no mesmo período. Portanto, 
todo incremento de contribuintes individuais entre 
2007 e 2016 é explicado pelos planos subsidiados ou 
especiais (ver Tabela 1A do Anexo).

Gráfico 1 – Composição dos Contribuintes Individuais do RGPS – Brasil 2007 a 2016  
(pelo menos uma contribuição no ano)

                           Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Anuário Estatístico da Previdência Social.

3 Evolução de Contribuintes a Partir dos Dados da 
PNAD Contínua

A PNAD contínua também mostrou, nos anos de 2016 
e 2017, retração na evolução dos contribuintes para a 
previdência social, tanto em termos absolutos como 
em % do total de ocupados. Contudo, com a esperada 
recuperação econômica e do emprego formal em 2018 
a perspectiva é de que haja recuo do desemprego e 
também da informalidade. Também é esperado para 
2018 um incremento dos contribuintes e do percen-
tual de população ocupada com contribuição para a 
previdência tendo em vista um ritmo de crescimento 
econômico mais acelerado em 2018 relativamente a 
2017.  

O percentual de ocupados com contribuição para a 
previdência, em qualquer trabalho, caiu de 65,7% no 
quarto trimestre de 2015, para 63,4% no mesmo ou 
no último trimestre de 2017 (Gráfico 2 e Tabela 2A 
do Anexo).1 O recuo ocorreu para todas as regiões do 
país e acabou sendo mais acentuado nas Regiões Sul e 
Sudeste, justamente aquelas que apresentam o maior 
nível de contribuição entre a população ocupada e 
acima da média nacional. As regiões norte e nordeste 
apresentam % de contribuição para a previdência 
abaixo da média nacional em função de serem aquelas 
com maior nível de informalidade e precariedade no 
mercado de trabalho.
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Apesar da retração nos anos de 2016 e 2017, o percen-
tual de contribuição prevalecente no último trimes-
tre de 2017 era maior que aquele vigente no mesmo 

trimestre de 2012 para o Brasil e para todas as regi-
ões, exceto para o Sudeste (Gráfico 2 e Tabela 2A do 
Anexo). 

Gráfico 2 – Percentual da População Ocupada com Contribuição Para a Previdência – PNAD Contínua  
Brasil 1º Trimestre de 2012 a 4º Trimestre de 2017

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pnadct/tabelas>. Acesso em: 05 mar. 2018.

Contudo, a variação no percentual de ocupados com 
contribuição à previdência pode decorrer tanto da 
variação de contribuintes como também de alterações 
no total de pessoas ocupadas. Neste sentido, parece 
também adequado fazer uma análise das estimativas 
do total absoluto de contribuintes para a previdência 
em qualquer trabalho. Quando se analisa a estimativa 
do total de contribuintes, também se nota que o pata-

mar no quarto trimestre de 2017 estava abaixo do ob-
servado no último ou mesmo trimestre de 2015 tanto 
para o Brasil como um todo quanto também para 
todas as regiões do país. Entretanto, também se ob-
serva que, em geral, o total de contribuintes no quarto 
trimestre de 2017 estava acima daquele observado no 
mesmo período de 2013 (ver Gráfico 3 e Tabela 3A do 
Anexo).
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Gráfico 3 – População Ocupada com Contribuição Para a Previdência – PNAD Contínua  
Brasil 1º Trimestre de 2012 a 4º Trimestre de 2017 – 1º Trimestre de 2012=100

                            Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pnadct/tabelas.>. Acesso em: 05 mar. 2018.

4 Considerações Finais

O presente artigo procurou mostrar que, embora 
tenha havido retração dos contribuintes devido à re-
cessão que o país atravessou nos anos de 2015 e 2016, 
a piora da situação financeira do RGPS está ligada a 
um ritmo de crescimento da despesa insustentável em 
médio e longo prazos. Como mostrado por Lozardo, 
Santos e Costanzi (2018), a despesa do RGPS cresceu 
ao ritmo de 6,5% a.a. em termos reais ou acima da in-
flação no período de 1995 a 2017, que implica duplicar 
a despesa em termos reais a cada 11 anos. Apesar do 
efeito negativo da recessão sobre a evolução dos con-
tribuintes e da arrecadação nos últimos anos, ainda 
assim prevalece nas comparações de médio e longo 
prazos um incremento muito expressivo nas últimas 

décadas. A arrecadação do RGPS cresceu ao ritmo de 
4,6% a.a em termos reais no período de 1995 a 2017. 
Na comparação de 2016 com 2003, o total de contri-
buintes cresceu ao ritmo de 4% ao ano. Portanto, a re-
tração decorrente da recessão não pode obscurecer a 
existência de um problema estrutural que é o elevado 
ritmo de crescimento da despesa. Além do mais, não 
se pode planejar a previdência em médio e longo pra-
zos sem considerar que as flutuações e os ciclos econô-
micos fazem parte da realidade e tendem a ocorrer de 
tempos em tempos. Não se pode projetar o futuro e as 
despesas imaginando que altos níveis de crescimento 
dos contribuintes e da receita possam ser mantidos 
de forma duradoura e sem risco de flutuações. Tal 
comportamento gera, como mostra o período recente, 
riscos fiscais que precisam ser evitados.
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Anexo

Tabela 1A – Contribuintes Individuais para o RGPS por Tipo de Plano – Brasil 2007 a 2016

ANO Total Completo Simplificado MEI

2007 8.581.824 8.047.361 534.463 0

2008 9.214.580 8.213.965 1.000.615 0

2009 9.617.883 8.204.606 1.371.355 41.922

2010 10.634.443 8.354.148 1.722.755 557.540

2011 11.307.215 8.289.409 2.022.517 995.289

2012 11.910.290 8.278.311 2.108.848 1.523.131

2013 12.556.301 8.110.555 2.284.633 2.161.113

2014 13.686.466 8.392.736 2.438.841 2.854.889

2015 13.913.197 8.077.592 2.440.268 3.395.337

2016 13.747.881 7.872.563 2.446.834 3.428.484

Em % do total

ANO Total Completo Simplificado MEI

2007 100 93,8 6,2 0,0

2008 100 89,1 10,9 0,0

2009 100 85,3 14,3 0,4

2010 100 78,6 16,2 5,2

2011 100 73,3 17,9 8,8

2012 100 69,5 17,7 12,8

2013 100 64,6 18,2 17,2

2014 100 61,3 17,8 20,9

2015 100 58,1 17,5 24,4

2016 100 57,3 17,8 24,9

Fonte: elaboração própria a partir de dados de registros administrativos.
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Tabela 2A – Percentual com Contribuição para Previdência em % do Total de Ocupados – PNAD Contínua 
Brasil e Regiões do 1° Trimestre de 2012 ao 4° Trimestre de 2017

Trimestre
Percentual da População Ocupada com Contribuição para a Previdência em Qualquer Trabalho

Brasil Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste

1º trimestre 2012 61,6 45,4 45,0 69,9 70,8 64,3

2º trimestre 2012 61,6 44,9 44,5 70,0 70,9 64,2

3º trimestre 2012 62,0 44,6 44,7 70,7 71,4 64,2

4º trimestre 2012 62,1 44,7 44,9 70,9 71,2 64,0

1º trimestre 2013 62,6 44,7 45,3 71,2 72,0 64,6

2º trimestre 2013 62,7 45,8 45,8 70,8 72,5 65,0

3º trimestre 2013 63,1 45,8 46,2 71,4 72,9 64,7

4º trimestre 2013 63,2 45,7 45,7 71,8 73,5 65,8

1º trimestre 2014 64,3 45,9 46,9 72,9 75,1 65,8

2º trimestre 2014 64,6 46,2 47,3 73,3 75,7 66,3

3º trimestre 2014 64,7 46,0 47,3 73,6 75,3 66,3

4º trimestre 2014 64,7 46,6 47,4 73,4 75,0 67,4

1º trimestre 2015 64,9 46,8 47,6 73,6 75,5 67,2

2º trimestre 2015 64,9 45,8 48,2 73,3 76,1 66,9

3º trimestre 2015 64,6 45,3 47,7 73,4 75,7 66,2

4º trimestre 2015 65,7 46,6 48,7 74,3 76,8 66,5

1º trimestre 2016 65,7 46,5 48,5 74,2 76,6 67,2

2º trimestre 2016 65,4 46,3 48,5 73,5 76,6 67,0

3º trimestre 2016 65,6 46,4 48,7 73,7 76,9 66,9

4º trimestre 2016 65,4 46,1 49,1 73,0 76,7 66,9

1º trimestre 2017 65,0 45,4 49,4 72,0 76,4 66,8

2º trimestre 2017 64,2 44,9 48,5 71,2 76,0 66,1

3º trimestre 2017 63,8 46,6 48,1 70,6 75,2 65,8

4º trimestre 2017 63,4 45,6 48,1 70,2 74,6 66,1

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pnadct/tabelas acesso em 05/03/2018. - foi utilizado o padrão do 
IBGE de ocupados com 14 anos ou mais de idade.
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Tabela 3A – Contribuintes para a Previdência (em Milhões) – PNAD Contínua  
Brasil e Regiões do 1° Trimestre de 2012 ao 4° Trimestre de 2017

Trimestre
Ocupados com contribuição para a previdência em qualquer trabalho (em milhões)

Brasil Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste

1º trimestre 2012 54,3 3,0 9,8 27,3 9,9 4,4

2º trimestre 2012 55,2 3,1 9,7 27,9 10,1 4,5

3º trimestre 2012 55,8 3,0 9,8 28,3 10,2 4,5

4º trimestre 2012 56,1 3,1 9,8 28,4 10,2 4,5

1º trimestre 2013 56,0 3,1 9,7 28,3 10,3 4,6

2º trimestre 2013 56,8 3,2 9,9 28,6 10,5 4,7

3º trimestre 2013 57,5 3,2 10,1 28,9 10,6 4,7

4º trimestre 2013 58,1 3,2 10,3 29,0 10,7 4,8

1º trimestre 2014 58,6 3,2 10,5 29,3 10,9 4,8

2º trimestre 2014 59,5 3,3 10,7 29,7 11,0 4,9

3º trimestre 2014 59,7 3,3 10,8 29,8 11,0 4,9

4º trimestre 2014 60,1 3,3 10,9 29,9 11,0 5,0

1º trimestre 2015 59,7 3,3 10,8 29,7 11,0 4,9

2º trimestre 2015 59,9 3,3 10,9 29,7 11,1 4,9

3º trimestre 2015 59,5 3,3 10,9 29,6 10,9 4,8

4º trimestre 2015 60,6 3,4 11,0 30,1 11,3 4,9

1º trimestre 2016 59,5 3,3 10,6 29,6 11,1 4,9

2º trimestre 2016 59,3 3,3 10,6 29,5 11,0 4,9

3º trimestre 2016 59,0 3,2 10,4 29,4 11,0 4,9

4º trimestre 2016 59,0 3,2 10,4 29,3 11,1 4,9

1º trimestre 2017 57,8 3,1 10,3 28,6 11,0 4,8

2º trimestre 2017 57,9 3,2 10,2 28,7 11,0 4,9

3º trimestre 2017 58,3 3,3 10,2 28,8 11,0 5,0

4º trimestre 2017 58,4 3,3 10,4 28,8 11,0 5,0

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pnadct/tabelas acesso em 05/03/2018. - foi utilizado o padrão do 
IBGE de 14 anos ou mais de idade.
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1  Os dados foram extraídos do sistema SIDRA do IBGE e, portanto, usaram 
o critério padrão que considera a faixa etária de ocupados com 14 anos 
ou mais de idade.
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Tabela 4A – Contribuintes para a Previdência e % da População Ocupada com Contribuição  
Para a Previdência 2012 a 2014 (Média dos 4 Trimestres)

ANO
Percentual da população ocupada 

com contribuição para a previdência 
em % do total de ocupados

Contribuintes para a previdência em 
qualquer trabalho (em mil)

2012 61,8 55.338

2013 62,9 57.089

2014 64,6 59.464

2015 65,0 59.921

2016 65,5 59.210

2017 64,1 58.114

Fonte: IBGE - foi utilizado o padrão do IBGE de 14 anos ou mais de idade.
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Prêmio de Risco Brasileiro: Combinando Informações de Mo-
delos1

Michael Tulio Ramos de França (*)

1 Introdução

Conforme destacamos nas edições 
anteriores do Boletim de Informa-
ções Fipe, diversos autores têm 
apresentado modelos e variáveis 
que ajudam a detectar mudanças 
nas condições econômicas e que 
poderiam sinalizar flutuações no 
prêmio de risco esperado. Entre-
tanto, tais variáveis isoladamente 
podem captar diferentes compo-
nentes das condições de negócios. 
Neste sentido, Rapach, Strauss e 
Zhou (2010) argumentam que fato-
res como mudanças institucionais, 
choques de políticas econômicas, 
avanços na tecnologia de informa-
ção e aprendizado dos investidores 
podem impactar no processo gera-
dor dos dados do prêmio esperado 
de tal forma que seria difícil de 
aproximar usando uma única abor-
dagem. Logo, os autores destacam 
que uma simples combinação de 
previsão tal como a média, poderia 
acompanhar de forma mais confiá-
vel movimentos no prêmio de risco. 
No entanto, apesar do recente au-
mento do interesse de combinação 
de previsões na macroeconomia, o 
uso pela literatura financeira ainda 
permanece relativamente raro. 
Neste texto, nosso objetivo é ana-

lisar o comportamento da combi-
nação de informações de modelos 
individuais.

2 Combinação dos Modelos Indi-
viduais 

A previsão para o prêmio de mer-
cado  pode ser realizada no 
tempo t por meio de uma média 
ponderada de N previsões indivi-
duais baseadas em:

 

Onde  são os pesos para 
ponderação calculados no tempo 
t. Podemos usar diversas formas 
de combinação. Como sugerido 
por Rapach, Strauss e Zhou (2010), 
empregamos os métodos de com-
binaç ão da média ,  mediana e 
média aparada. A média fixa  
para . A mediana con-
siste na mediana de  e a 
média aparada consiste em fixar 

 para previsões individuais 
com menores e maiores valores e 

 para o restante das 
previsões individuais. 

Outra proposta de combinação re-
fere-se à de Stock e Watson (2004), 
que consiste em combinar os pesos 
no tempo  como função do desem-
penho da previsão histórica dos 
modelos individuais sobre o perío-
do fora da amostra. Para isso, eles 
propõem o Discount Mean Square 
Prediction Error (DMSPE):

Onde q é um fator de desconto. O 
método DMSPE dá maior peso para 
aquela variável preditiva que pos-
sui melhor desempenho preditivo 
sobre o período de previsão. Não 
existe desconto quando . No 
entanto, quando  o método dá 
um peso maior para o desempenho 
de previsão recente. Desta forma, 
assim como Rapach, Strauss e Zhou 
(2010), consideraremos  e 

. Além disso, também testa-
mos se a metodologia do Vetor Au-
torregressivo (VAR) fornece uma 
melhora sobre a previsão do mode-
lo individual (CHIN; POLK, 2015). 
Com este intuito, definimos o vetor 



29temas de economia aplicada28 temas de economia aplicada

março de  2018

das variáveis previsoras de  e, pela especificação do 
VAR irrestrito, temos que este vetor segue o seguinte 
processo autorregressivo:

 

Onde  é um vetor ,  é a matriz  dos coe-
ficientes do VAR e  é o vetor de choque. Considera-
mos que o VAR segue um processo autorregressivo de 
primeira ordem e, assim como fizemos nos modelos 
estimados por MQO acima, estimamos o VAR(1) recur-
sivamente.

Por fim, testamos a sugestão de Duarte e Rosa (2013) 
de usar o modelo de componente principal para com-
binar informação de diversas abordagens. A análise 
de componentes principais está associada à ideia da 
redução da massa de dados com menor perda possível 
da informação. Para isso, construímos uma matriz X 
onde as colunas representam os modelos individuais e 
as linhas seus valores (padronizados) numa frequên-
cia mensal. Desta forma, o primeiro componente prin-
cipal corresponde ao autovetor da matriz de variância 
e covariância de X associado com o maior autovalor e 
representa a seguinte combinação linear dos modelos 
individuais:

 

Na equação acima,  é o primeiro componente 
principal,  é a variável ou modelo ,  é o peso 
que o componente principal desempenha no modelo 
 e  representa a quantidade de variáveis usadas na 

combinação. De forma semelhante às metodologias de 
combinação anteriores, calculamos o modelo de pri-
meiro componente principal recursivamente. Assim, 

geramos a série com informações de vários modelos 
e rodamos a regressão abaixo de forma análoga a que 
fizemos na seção do prêmio de curto prazo:

 

Usamos estas abordagens para combinar informa-
ções de até sete variáveis preditivas e chegamos aos 
resultados apresentados na Tabela 1. Para estimar as 
propostas de combinação acima, ordenamos as variá-
veis preditivas individuais de acordo com as maiores 
estatísticas .  Assim, a segunda coluna da tabela 
abaixo corresponde à combinação de informações das 
duas variáveis preditivas individuais que obtiveram o 
maior poder preditivo no período de previsão fora da 
amostra. Apresentamos no Apêndice A1 uma tabela 
que sintetiza a ordenação das variáveis usadas em 
cada conjunto de combinação. Conforme apresenta-
mos numa publicação anterior, os maiores valores 
do  individual para k=1, k=12, k=36 e k=60 foram 
0.06525, 0.4197, 0.8199 e 0.8857, respectivamente. 
Pelos resultados apresentados na Tabela 1, notamos 
que o poder preditivo da combinação das variáveis 
oscila entre as abordagens e a janela temporal que 
estamos prevendo. Para k=1, o melhor resultado que 
obtivemos em termos de  foi o do modelo de com-
ponente principal usado para combinar três variáveis 
preditivas. No entanto, este tipo de combinação apre-
sentou um desempenho preditivo superior ao modelo 
individual considerando a combinação de qualquer 
conjunto de variáveis preditivas. No caso da previsão 
do prêmio médio de 12 meses, o modelo DMSPE com 

 apresentou um resultado relativamente pró-
ximo ao melhor modelo individual quando conside-
ramos sete variáveis preditivas. Entretanto, quando 
consideramos duas variáveis preditivas, o resultado 
apresentado pelo modelo de componente principal foi 
relativamente maior. Para os prêmios médios de 36 e 
de 60 meses, o modelo que apresentou melhores resul-
tados foi o VAR(1).
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Apesar de, em alguns casos, os resultados considerando 
um conjunto de variáveis preditivas menor que sete 
terem apresentado uma maior estatística , con-
forme veremos na próxima seção, a incorporação de 
informação de um número maior de variáveis tende 
a diminuir a variabilidade da previsão. Além disso, o 
processo gerador do prêmio é complexo e pode mudar 
no tempo de tal forma que, variáveis preditivas que 
ofereceram razoável previsibilidade em determinados 
períodos do tempo poderão fornecer piores resulta-
dos em outros. Assim, combinar informação de várias 
variáveis que estão correlacionadas com retornos 
subsequentes tende a acompanhar melhor o ciclo de 
negócios (RAPACH; STRAUSS; ZHOU, 2010). 

Neste sentido, note por meio da tabela acima que para 
o período de previsão de 2005:1 a 2009:12, o modelo 

de combinação DMSPE com  e k=60 usando 
duas variáveis preditivas foi superior àquele que usa 
sete variáveis preditivas. Entretanto, consideran-
do um período de previsão maior, por exemplo, de 
2001:01 e 2009:12, a estatística  com duas vari-
áveis foi de 0.80, enquanto de sete variáveis foi  
de 0.86. Com o intuito de apresentar uma ilustração 
visual para o período compreendido entre 2001:01 a 
2009:12 da previsão fora da amostra do modelo de 
combinação DMSPE (com sete variáveis preditivas) em 
relação ao modelo do prêmio histórico, apresentamos, 
a seguir, o Gráfico 1. Conforme podemos verificar, a 
previsibilidade do modelo de combinação DMSPE (

, k=60) foi relativamente superior ao prêmio 
histórico e, além disso, o modelo conseguiu capturar 
melhor as flutuações dos prêmios médios futuros.
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Tabela 1 – Combinação das Abordagens

 

Número de Variáveis Preditivas 2 3 4 5 6 7
       
k=1  

Média 0.0712 0.0687 0.0623 0.0616 0.0575 0.0536

Mediana 0.0712 0.0625 0.0527 0.0551 0.0511 0.0454

Media Aparada 0.0625 0.0527 0.0549 0.0506 0.0468

DMSPE, 0.0630 0.0616 0.0566 0.0555 0.0518 0.0487

DMSPE, 0.0633 0.0620 0.0569 0.0558 0.0521 0.0490

VAR(1) 0.0498 0.0791 0.0739 0.0705 0.0665 0.0511

Componente Principal 0.0841 0.0912 0.0815 0.0848 0.0869 0.0785
 
k=12 

Média 0.4698 0.4341 0.4082 0.3877 0.3731 0.3685

Mediana 0.4698 0.3779 0.3566 0.3522 0.3570 0.3521

Media Aparada 0.3779 0.3566 0.3582 0.3473 0.3496

DMSPE, 0.4947 0.4517 0.4265 0.4199 0.4161 0.4176

DMSPE, 0.4845 0.4369 0.4115 0.4054 0.4017 0.4024

VAR(1) 0.5012 0.3486 0.3342 0.4405 0.3404 0.3443

Componente Principal 0.6128 0.5322 0.5016 0.4623 0.4157 0.3971
 
k=36

Média 0.8177 0.7821 0.8068 0.7800 0.7478 0.7159

Mediana 0.8177 0.7319 0.7695 0.7167 0.7241 0.6842

Media Aparada 0.7319 0.7695 0.7405 0.7213 0.6906

DMSPE, 0.8243 0.7948 0.8213 0.8022 0.7868 0.7666

DMSPE, 0.7145 0.6629 0.5753 0.5996 0.624 0.6508

VAR(1) 0.8074 0.8083 0.8531 0.8417 0.8501 0.8266

Componente Principal 0.8203 0.8004 0.8015 0.7969 0.7782 0.7496
 
k=60

Média 0.8837 0.8716 0.8701 0.8709 0.8605 0.8112

Mediana 0.8837 0.8796 0.8696 0.8597 0.8659 0.8212

Media Aparada 0.8796 0.8696 0.8581 0.8667 0.8452

DMSPE, 0.8908 0.8786 0.8821 0.8751 0.8790 0.8711

DMSPE, 0.8851 0.8770 0.8736 0.8703 0.8710 0.8473

VAR(1) 0.8954 0.8864 0.9371 0.9414 0.9389 0.8691
Componente Principal 0.8135 0.7886 0.8024 0.8283 0.8236 0.8092

Nota: O início da amostra corresponde a 1999:12. O período de previsão para k=12, k=36 e k=60 corresponde a 2009:1-2013:12, 2007:1-2011:12 
e 2005:1-2009:12, respectivamente. 
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Gráfico 1 – Comparação das Previsões
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2.1 Estabilização

Conforme verificamos na seção anterior, se olharmos 
somente para a estatística , considerando o perí-
odo de previsão fora da amostra, temos que os resul-
tados foram variados entre o conjunto das variáveis 
preditivas e, em alguns casos, a combinação de uma 
quantidade menor de variáveis preditivas ofereceu 
uma maior estatística . Apesar disso, a combi-
nação de um número maior de variáveis individuais 
tende a diminuir a variabilidade das previsões. Isso 
ocorre quando as previsões são fracamente ou ne-
gativamente correlacionadas. A Tabela 2 mostra que 
muitas correlações foram relativamente baixas e até 
negativas. Como esperado, as correlações entre razões 
de avaliação foram altas.

Este fato indica que a combinação de previsões poderá 
diminuir a variabilidade da previsão. Para verificar 
isto, calculamos a dispersão das previsões dos mo-
delos individuais que apresentaram maior estatística 

 e da combinação usando a média das previsões 
na Tabela 3 para os diferentes conjuntos de variáveis. 
Conforme podemos constatar, a variabilidade das pre-
visões dos modelos de combinação foi mais baixa que 
os modelos individuais. Isso ocorre porque a combina-
ção gera previsões com menores ruídos que o modelo 
de previsão individual, pois incorpora informação de 
mais variáveis. Tal fato está de acordo com Rapach, 
Strauss e Zhou (2010), que destacaram que agregar 
informações de várias variáveis previsoras tende a ser 
mais estável e acompanha melhor as flutuações dos 
ciclos de negócios.
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Tabela 3 – Desvio Padrão da Previsão

Desvio Padrão

Número de Variáveis Preditivas 1 2 3 4 5 6 7

k=1 0.65% 0.31% 0.31% 0.24% 0.24% 0.23% 0.22%

k=12 0.54% 0.34% 0.29% 0.26% 0.23% 0.21% 0.22%

k=36 0.40% 0.28% 0.23% 0.30% 0.26% 0.24% 0.21%

k=60 0.47% 0.49% 0.45% 0.42% 0.43% 0.40% 0.39%

Nota: A tabela acima apresenta o desvio padrão do período de previsão de cada conjunto usando a média para realizar a combinação. 
A segunda coluna representa o desvio padrão da previsão do modelo individual que usa como variável preditiva aquela que 
obteve maior . O início da amostra corresponde a 1999:12 e o período de previsão fora da amostra para k=12, k=36 e 
k=60 corresponde a 2009:1-2013:12, 2007:1-2011:12 e 2005:1-2009:12, respectivamente. 

3 Considerações Finais

Nas edições anteriores do Boletim 
Informações Fipe, partimos do fato 
de que o prêmio histórico brasilei-
ro calculado usando os retornos 
realizados dos últimos vinte anos 
foi relativamente baixo e, assim, 
procuramos investigar se tal esti-
mativa constitui um valor razoável 
para inferirmos o futuro compor-
tamento do mercado acionário. 
Durante anos, tal abordagem foi 
vista pela literatura como a melhor 
estimativa para o retorno esperado 
(CAMPBELL, 2007). Implicitamen-
te, tínhamos a suposição de que o 
retorno esperado seria constante 
no tempo e, consequentemente, o 
prêmio futuro deveria convergir 
para a média dos prêmios passados 
(DAMORADAN, 2013). Entretanto, 
na década de 1980 começaram a 
surgir evidências de previsibilida-
de dos retornos e, em seguida, a 
literatura passou a questionar se 
o retorno esperado seria constan-
te no tempo. Assim, um frutífero 

campo de pesquisa nasceu com o 
intuito de analisar a variação no 
tempo do retorno esperado e diver-
sas técnicas de estimação surgiram 
na literatura (CAMPBELL; THOMP-
SON, 2008). Cochrane (2011) des-
taca que o prêmio esperado varia 
consideravelmente no tempo e que 
teorias sobre o tema ainda estão na 
sua infância. Além disso, ele aponta 
que existem muitas controvérsias 
no assunto e argumenta que a li-
teratura sobre o tema necessita de 
uma forte consolidação. 

Se, por um lado, vários trabalhos 
focaram nos testes dentro da amos-
tra e concluíram que existe evidên-
cia de previsibilidade do prêmio 
(COCHRANE, 2008; LEWELLEN, 
2004), por outro, Goyal e Welch 
(2008) apresentaram evidências 
de que as variáveis previsoras com 
capacidade preditiva dentro da 
amostra não obtiveram desempe-
nho superior ao prêmio histórico 
fora da amostra. Nesse sentido, 
uma grande limitação dos testes 

dentro da amostra é que os parâ-
metros da regressão de previsão 
são estimados usando os dados de 
toda a série de tempo e, portanto, 
não levam em consideração se a 
informação estaria disponível con-
temporaneamente (CHIN; POLK, 
2015). Já os testes fora da amostra 
permitem verificar comparativa-
mente se os modelos sugeridos pela 
literatura forneceram informações 
úteis para os investidores em suas 
decisões de investimento. Conse-
quentemente, testes de previsão 
fora da amostra passaram a ter 
significativa atenção da literatura 
de estimação do prêmio esperado. 

Neste cenário, uma corrente da 
literatura recente destaca que po-
demos melhorar o poder preditivo 
combinando informações dos mo-
delos (CHIN; POLK, 2015; DUARTE; 
ROSA, 2013; RAPACH; STRAUSS; 
ZHOU, 2010). Temos documentado 
diversas variáveis e modelos que 
possuem potencial informação pre-
ditiva. Entretanto, a instabilidade 
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econômica torna difícil de aproximar usando um único 
modelo. Por exemplo, dois modelos individuais podem 
capturar diferentes componentes das condições de ne-
gócios e, assim, um modelo pode oferecer falsos sinais 
durante certos períodos do tempo. Se os dois modelos 
forem fracamente correlacionados, a combinação de-
verá ser menos volátil e seguir melhor os movimentos 
do prêmio de risco (RAPACH; STRAUSS; ZHOU, 2010).

Assim, estruturamos a metodologia deste trabalho 
em três etapas. Na primeira, procuramos selecionar 
as principais abordagens apresentadas pela literatura 
com habilidade para inferir o prêmio de risco e verifi-
camos certa heterogeneidade dos resultados. Em se-
guida, testamos se elas apresentaram um desempenho 
preditivo no mercado acionário brasileiro superior ao 
prêmio histórico. Como resultado, encontramos que 
alguns modelos superaram o poder preditivo da média 
histórica e que a previsibilidade tende a aumentar no 
longo prazo. Neste cenário, não seria razoável levar 
em consideração somente a média histórica dos re-
tornos realizados para inferir o comportamento do 
retorno esperado. Consequentemente, o último passo 
da nossa metodologia foi verificar se a combinação da 
informação dos modelos melhora a capacidade pre-
ditiva. Desta forma, encontramos que a combinação 
tende a melhorar a previsibilidade e a fornecer sinais 
mais estáveis do futuro comportamento do mercado 
acionário. Esta melhora na previsibilidade deve-se ao 
fato de a combinação atingir o meio termo em relação 
à variabilidade. Por um lado, os modelos de regressão 
individual tendem a ser muito voláteis para repre-
sentar mudanças no prêmio esperado. Por outro lado, 
a média histórica é muito suave, ignorando assim, 

informação contida em variáveis econômicas que po-
tencialmente afeta o prêmio esperado.
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Apêndice

A1 - Variáveis Selecionadas na Combinação

k=1 k=12 k=36 k=60

2
Câmbio
Dividendo-preço

Câmbio
Volatilidade Ibovespa

Câmbio
Selic

Swap - 180 dias
Selic

3
Câmbio
Dividendo-preço
Índice de Expectativas (IEC)

Câmbio
Volatilidade Ibovespa
Dividendo-preço

Câmbio
Selic
Swap - 180 dias

Swap - 180 dias
Selic
Swap - 360 dias

4

Câmbio
Dividendo-preço
Índice de Expectativas (IEC)
Dividend yield

Câmbio
Volatilidade Ibovespa
Dividendo-preço
Lucro - preço

Câmbio
Selic
Swap - 180 dias
Média 84 meses

Swap - 180 dias
Selic
Swap - 360 dias
Câmbio

5

Câmbio
Dividendo-preço
Índice de Expectativas (IEC)
Dividend yield
Lucro-preço

Câmbio
Volatilidade Ibovespa
Dividendo-preço
Lucro - preço
Swap - 360 dias

Câmbio
Selic
Swap - 180 dias
Média 84 meses
Swap - 360 dias

Swap - 180 dias
Selic
Swap - 360 dias
Câmbio
Média 84 meses

6

Câmbio
Dividendo-preço
Índice de Expectativas (IEC)
Dividend yield
Lucro-preço
AR(1)

Câmbio
Volatilidade Ibovespa
Dividendo-preço
Lucro - preço
Swap - 360 dias
Swap - 180 dias

Câmbio
Selic
Swap - 180 dias
Média 84 meses
Swap - 360 dias
Dividendo-preço

Swap - 180 dias
Selic
Swap - 360 dias
Câmbio
Média 84 meses
Dividendo-preço

7

Câmbio
Dividendo-preço
Índice de Expectativas (IEC)
Dividend yield
Lucro-preço
AR(1)
Selic

Câmbio
Volatilidade Ibovespa
Dividendo-preço
Lucro - preço
Swap - 360 dias
Swap - 180 dias
Selic

Câmbio
Selic
Swap - 180 dias
Média 84 meses
Swap - 360 dias
Dividendo-preço
Dividend yield

Swap - 180 dias
Selic
Swap - 360 dias
Câmbio
Média 84 meses
Dividendo-preço
Dividend yield

Nota: As linhas correspondem a quantidade de variáveis utilizadas e as colunas representam o horizonte do prêmio futuro.

1  Texto adaptado de parte da dissertação de mestrado de França (2015): 
Prêmios Realizados e Esperados no Brasil.

(*) Mestre em Economia pela Universidade de São Paulo (USP).  
Doutorando em Teoria Econômica na Universidade de São Paulo (USP).  

(E-mail:: michaeltulioramos@usp.br).
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Uma Arrojada Proposta de Reforma Trabalhista

Victor Cezarini (*)

Esse art igo tem como objetivo 
sugerir uma reforma trabalhista 
mais ampla e politicamente viável, 
bem como verificar as ineficiências 
da atual e comentar brevemente 
as mudanças realizadas pela Lei 
13.467, datada de 13/07/2017.

A reforma trabalhista aprovada 
no ano de 2017 foi um passo im-
portante na direção correta do de-
senvolvimento econômico e redu-
ção da pobreza. Contudo, algumas 
matérias f icaram pendentes ou 
aquém do necessário. Dentre elas 
se destacam: (i) continuidade da 
multa em caso de demissão sobre o 
saldo do FGTS; (ii) limitação sobre 
o tempo da jornada de trabalho 
semanal; (iii) remuneração dife-
renciada para horas extras; e (iv) 
manutenção de todos os encargos 
sobre a folha de pagamento. Esta 
última, ainda que esteja mais re-
lacionada a uma eventual reforma 
tributária, também será abordada 
neste artigo.

Com relação ao item (i), antes da 
reforma o empregador era obri-
gado a pagar ao trabalhador 40% 
sobre o saldo do FGTS e mais 10% 
ao governo em caso de demissão 
sem justa causa; por outro lado, 
se o trabalhador pedisse demissão 
não tinha direito ao referido valor. 

Com a reforma, essas regras per-
maneceram exatamente iguais, foi 
apenas criada uma nova opção em 
que o funcionário e o empregador 
podem chegar a comum acordo de 
saída, e neste caso a multa será 
equivalente a somente 20% sobre 
o saldo do FGTS. Além disso, se na 
demissão sem justa causa o tra-
balhador tem acesso a 100% dos 
recursos mantidos no Fundo de 
Garantia, na saída em comum acor-
do o acesso é limitado a 80% dos 
recursos da conta. 

Ainda que a reforma tenha ali-
viado um pouco o problema, os 
incentivos permanecem distorci-
dos mesmo com a criação da nova 
modalidade de saída. Caso o tra-
balhador queira sair do emprego, 
continua sendo mais vantajoso 
para ele estimular sua própria de-
missão do que entrar em comum 
acordo com o empregador, o que 
pode gerar um conflito entre as 
partes e redução da produtividade 
do trabalho. Além disso, demissões 
normalmente ocorrem quando a 
empresa passa por dificuldades 
financeiras. A existência de multas 
para uma companhia nessa situ-
ação aumenta a probabilidade de 
falência e consequente perda ge-
neralizada de empregos. Portanto, 
em uma nova reforma trabalhista é 

ideal que essa multa seja eliminada 
por completo.

Com relação aos itens (ii) e (iii), a 
jornada diária de trabalho permiti-
da saiu de 8 horas para 12 horas di-
árias; contudo, o limite máximo da 
jornada semanal permaneceu em 
44 horas. Caso o número de horas 
ultrapasse esse limite, é obrigató-
rio a cobrança de hora extra, cujo 
valor é superior em 50% a hora 
usual.  E, considerando as horas 
extras, não é permitida uma jor-
nada semanal superior a 48 horas, 
mesmo utilizando o sistema de 
banco de horas. 

Essas regras demasiadamente rí-
gidas são uma restrição direta 
à liberdade do funcionário. Em 
diversas modalidades de trabalho 
é usual que o trabalhador opte 
por realizar uma jornada muito 
superior em determinada semana 
do ano e inferior em outra. Como 
exemplos que se encaixam pode-
mos citar hotéis, restaurantes, 
comerciantes, motoristas de táxi e 
aplicativos de transporte, serviços 
de entretenimento, dentre outros 
diversos negócios que possuem 
sazonalidade elevada. A existência 
de um valor superior para horas 
extras cria problemas e ineficiên-
cias na relação empregado-empre-



39temas de economia aplicada38 temas de economia aplicada

março de  2018

gador, principalmente nos setores acima mencionados. 

De fato, diversos países desenvolvidos não preveem 

o pagamento de valor superior por horas extras em 

sua legislação, como o Reino Unido, Nova Zelândia, 

Dinamarca e Suécia (Doing Business Report – Banco 

Mundial). 

O item (iv) pode ser considerado o mais danoso de 
todos. Os elevados encargos sobre a folha de pagamen-
to oneram excessivamente as empresas e reduzem de 
forma considerável o salário líquido do trabalhador. 
A tabela a seguir mostra a diferença entre o valor 
despendido pela empresa, o salário bruto e o salário 
líquido do funcionário. Para ilustração, consideramos 
um salário bruto equivalente a R$ 3.000:

Salário Bruto R$3.000 Salário Bruto  R$3.000 

Salário Educação  R$75 INSS -R$330 

 SAT (Seguro contra acidentes no trabalho)  R$94 IRPF -R$57 

INCRA/SENAI/SESI/SEBRAE  R$99 Salário Líquido  R$2.613 

FGTS  R$240 

Provisão para multa sobre FGTS  R$120 

INSS  R$600 

Férias  R$358 

13º Salário  R$250 

Encargos sobre Férias e 13º  R$250 

Total pago pela Empresa  R$5.086 

Do valor total de R$ 5.086 pago pela empresa, apenas 
R$ 2.613 (51%) chegam de forma direta ao bolso do 
trabalhador. Férias e 13º entram uma vez por ano na 
conta do funcionário, e o FGTS somente em casos de 
demissão, compra de imóvel e outras ocasiões especí-
ficas. Mesmo considerando esses outros recebimentos, 
a diferença entre o total pago pela empresa e o salário 
líquido permanece muito elevada. 

As consequências dos elevados encargos sobre a folha 
podem ser vistas na prática. A força de trabalho bra-
sileira atinge hoje 100 milhões de pessoas; destas, 
somente 33 milhões estão formalizadas na CLT. Na 
maioria das vezes, é muito mais vantajoso tanto para 
a empresa quanto para o trabalhador estabelecer uma 
relação informal de trabalho, visto que o primeiro terá 
custos menores e o segundo, salário maior. Contudo, 
quando a empresa contrata funcionários de forma 

informal ela assume diversos riscos jurídicos, o que 
prejudica seu potencial de crescimento e geração de 
empregos. O empresário fica com medo de crescer e 
aparecer, visto que pode ser autuado a qualquer mo-
mento e obrigado a pagar diversas multas, as quais 
podem levar inclusive ao fechamento da empresa. 
Desta forma, muitas companhias brasileiras optam 
por permanecer pequenas e na informalidade, geran-
do riqueza abaixo de seu potencial.

Além dos pontos (i), (ii), (iii) e (iv), é importante com-
preender que nossa legislação continua com o formato 
de um contrato fixo, no qual o número de horas de 
trabalho é predeterminado, sem possibilidade de pa-
gamento exclusivamente por hora trabalhada. Ainda 
que não haja necessidade de produção para a empresa 
em determinado período de tempo, o funcionário con-
tinua recebendo. E, caso haja necessidade de produ-
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ção acima do esperado, a empresa 
incorre em diversos custos extras, 
podendo inclusive ser impedida 
por lei de contar com aquele fun-
cionário pelo tempo idealmente 
necessário. Portanto, a recente re-
forma trabalhista não abordou da 
forma ideal a flexibilização entre o 
custo trabalhista e a produção.

A falta de f lexibilização entre o 
custo trabalhista e a produção é 
uma das principais causas de fa-
lências, prejuízos e dificuldades 
financeiras em muitos negócios. 
A oscilação da demanda do mer-
cado exige trabalhar com capaci-
dades de produção variável.  Se 
na variação da produção há um 
custo fixo trabalhista, o resultado 
é um custo unitário total indepen-
dente do preço de venda, muitas 
vezes acima. O resultado é preju-
ízo financeiro e crescimento do 
endividamento, e no médio prazo 
dificuldades financeiras, recupera-
ções judiciais e falências. Por outro 
lado, se um negócio possui somente 
custos variáveis, a possibilidade 
de ele gerar prejuízo e fechar é 
muito menor, pois pode reduzir a 
produção e o custo, conforme a os-
cilação do mercado. A viabilidade 
dos negócios é precondição para 
o crescimento do emprego e ge-
ração de trabalho e renda para os 
brasileiros. A atual política traba-
lhista, mesmo após a reforma, não 
contempla esta possibilidade. Isto 
inibe a criação de novos negócios 
pela insegurança de empreender, 
principalmente num país instável 
como o Brasil. 

Com o intuito de promover uma 
reforma trabalhista mais ampla, 
que seja benéfica tanto para o tra-
balhador quando para o empre-
gador, que vise maior geração de 
empregos, melhor remuneração da 
mão de obra, menor burocracia e 
menores custos para as empresas, 
e ainda, que seja politicamente viá-
vel de ser aceita, o presente artigo 
propõe as seguintes medidas:

a. Não será feita nenhuma alteração 
em relação à CLT, ela continuará 
exatamente igual ao que está 
atualmente. 

b. Será criada uma nova legislação 
trabalhista adicional, chamada de 
“Salário-Hora”.

Na modalidade “Salário-Hora”, 
como o próprio nome diz, o salá-
rio será com base nas horas tra-
balhadas. Não haverá custos de 
demissão, não haverá necessidade 
de férias remuneradas, e o horário 
e a quantidade de horas trabalha-
das serão definidos livremente 
respeitando o valor pago pela hora 
trabalhada. Bonificações por pro-
dutividade serão permitidas e ne-
gociadas diretamente entre o em-
pregado e o empregador. Será uma 
legislação completamente “livre”. 
Os encargos sobre a folha serão 
praticamente todos eliminados, o 
único que continuará vigente será 
o INSS (com uma alíquota menor, a 
ser discutida), para que o sistema 
de previdência fique financeira-
mente sustentável.

Com o objetivo de que a criação 
da nova legislação seja viável po-
liticamente, será feita a seguinte 
restrição: quando cada empresa 
oferecer uma vaga de emprego 
deverá realizar duas propostas, 
uma na modalidade CLT e uma na 
modalidade “Salário-Hora”, sendo 
que a remuneração na segunda 
modalidade deverá ser no mínimo 
100% superior à primeira. Dadas 
essas condições, cabe somente ao 
trabalhador escolher em qual legis-
lação prefere se enquadrar: na CLT, 
que possui diversos “benefícios”, 
ou na Salário-Hora, que não possui 
“benefícios”, porém apresenta uma 
remuneração muito superior. 

Vale lembrar que hoje há pratica-
mente 50 milhões de brasileiros 
que se enquadram em um formato 
de trabalho muito semelhante ao 
“Salário-Hora”. Como estão na in-
formalidade e não há legislação que 
os protege, seu salário e condições 
de trabalho são de fato negociados 
livremente entre empregado e em-
pregador. Com a criação da legis-
lação Salário-Hora, será possível 
formalizar grande parte da força 
de trabalho brasileira. Além disso, 
milhões de empresas sairão da 
informalidade e poderão aumentar 
sua produção sem medo de serem 
autuadas. O benefício econômico 
que a criação da legislação “Salá-
rio-Hora” pode obter é imensurá-
vel, ajudando milhões de pessoas 
a aumentar sua renda e conseguir 
emprego, além de permitir redução 
significativa no custo de produção, 
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diminuição dos preços aos consumidores e longevida-
de dos negócios.

Por fim, outra vantagem da nova legislação será a 
possibilidade de maior arrecadação do INSS. Com 
uma lei mais flexível, diversos trabalhadores que hoje 
são informais poderão se enquadrar na modalidade 
“Salário-Hora”, contribuindo de forma efetiva para o 
sistema de previdência.
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Financiamento da Agricultura de Baixo Carbono no Brasil

Antonio Carlos Lima Nogueira (*)

Uma das formas de se favorecer a 
mudança de sistemas produtivos 
na agricultura no sentido de re-
duzir a emissão de gases de efeito 
estufa é a oferta de crédito dire-
cionado. O principal instrumento 
do Brasil nesse campo é o Plano 
Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono (Plano ABC), criado em 
2010 pelo governo federal. Tendo 
em vista a contribuição que a agri-
cultura pode oferecer para a ques-
tão ambiental brasileira e global, 
este artigo oferece uma análise da 
evolução e situação atual do pro-
grama em questão. 

Para analisar a evolução do uso 
dos recursos, consideramos as 
informações contidas no relatório 
“Análise dos Recursos do Plano 
ABC Safra 2016/17”, de setembro 
de 2017 (disponível em http://ob-
servatorioabc.com.br/publicacoes). 
O documento foi produzido pelo 
Observatório ABC, um projeto do 
Centro de Agronegócio (GV Agro) 
da Fundação Getúlio Vargas com 
apoio da Aliança pelo Clima e Uso 
da Terra (CLUA). 

O objetivo do Plano ABC consiste 
na redução das emissões de gases 
de efeito estufa (GEE) das ativi-
dades agropecuárias simultanea-
mente a uma transformação destas 

atividades em mais modernas e 
mais competitivas. Além disso, o 
Plano ABC prevê um programa 
voltado para atividades de adap-
tação às mudanças do clima. No 
âmbito da mitigação de GEE no 
setor, o Plano incentiva a adoção de 
determinadas tecnologias de baixa 
emissão de GEE no campo (testa-
das e validadas cientificamente 
pela Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária – Embrapa), por 
meio de sete subprogramas. A lista 
a seguir indica os outros seis sub-
programas, que possuem objetivos 
específicos:

• ABC Recuperação: recuperação 
de 15,0 milhões de hectares de 
pastagens degradadas;

• ABC Integração: ampliação da 
adoção de sistemas de integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) 
em 4,0 milhões de hectares;

• ABC Plantio Direto: expansão 
da adoção do Sistema Plantio 
Direto (SPD) em 8,0 milhões de 
hectares;

• ABC Fixação: expansão da adoção 
da Fixação Biológica de Nitro-
gênio (FBN) em 5,5 milhões de 

hectares de áreas de cultivo, em 
substituição ao uso de fertilizan-
tes nitrogenados;

• ABC Florestas: expansão do plan-
tio de florestas em 3,0 milhões de 
hectares;

• ABC Dejetos: ampliação do uso 
de tecnologias para tratamento 
de 4,4 milhões de metros cúbicos 
de dejetos animais.

Ao início de cada ano-safra, o go-
verno federal estabelece o montan-
te de recursos a ser disponibilizado 
aos produtores rurais, com taxas 
de juros mais atrativas ao crédito 
rural, equalizadas pelo Tesouro 
Nacional. Os prazos e as carências 
para o pagamento das operações 
são alinhados às atividades finan-
ciadas, podendo chegar a quinze 
anos de prazo e oito anos de ca-
rência. O modelo de operação do 
Programa ABC estabelece como 
agentes desembolsadores dos re-
cursos o Banco do Brasil (BB) e o 
Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES), 
este último por meio de bancos 
credenciados.

O Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 
2016-2017 destinou R$ 183,8 bi-



43temas de economia aplicada42 temas de economia aplicada

março de  2018

lhões para serem tomados pelos 
produtores rurais em forma de cré-
dito rural, sendo R$ 149,8 bilhões 
para operações de custeio e co-
mercialização com juros controla-
dos e livres e R$ 34,0 bilhões para 
programas de investimentos. Em 
comparação com o disponibilizado 
no período anterior (2015-2016), 
houve uma diminuição de cerca 
de 2,5% no valor previsto, sendo 
que o montante disponibilizado 
na safra 2015/16 foi de R$ 187,7 
bilhões (R$ 149,5 para custeio e 
comercialização e R$ 38,2 bilhões 
para investimentos).

Os períodos de 2013/14 e 2014/15 
foram os anos em que o governo fe-
deral mais disponibilizou recursos 
para o Programa ABC (um total de 
R$ 9,0 bilhões, sendo R$ 4,5 bilhões 
para cada ano), demonstrando seu 
comprometimento com o fomento 
da agricultura de baixa emissão 
de carbono no Brasil, mesmo que a 
demanda pelo recurso não atingis-
se 100%. Além da redução do valor 
ofertado, é relevante notar que 
o montante previsto para o Pro-
grama ABC representa 8,53% do 
total destinado às linhas voltadas 
a investimentos e 1,58% do PAP 
2016-2017. 

As taxas de juros determinadas 
para a safra 2016/17 foram de 
8,5% ao ano ou 8,0% ao ano, no 
caso de médios produtores rurais. 
Estes valores são as taxas mais 
elevadas da história do Programa 
ABC, o que desestimulou o acesso 
dos produtores rurais ao crédito. O 

prazo de pagamento permaneceu 
em até quinze anos dependendo da 
finalidade de investimento contra-
tada; o período de carência conce-
dido foi de três a oito anos.

Na safra 2016/17, de junho de 2016 
a junho de 2017, foram disponibi-
lizados R$ 2,9 bilhões para o Pro-
grama ABC, em comparação a R$ 
3 bilhões no período anterior. Para 
a safra 2017/18, o governo federal 
anunciou a redução do montante 
do Programa ABC no PAP 2017-
2018, disponibilizando ao Progra-
ma um total de R$ 2,13 bilhões (re-
dução de 26,5% em relação à safra 
2016/17). Esta redução reflete as 
limitações ditadas pelas políticas 
fiscal e monetária de controle das 
finanças públicas e o baixo apetite 
dos produtores rurais em tomar o 
financiamento, em razão das con-
dições oferecidas. 

Os produtores rurais contrataram 
R$ 1,81 bilhão na safra 2016/17, o 
que representa 63% do total ofer-
tado. Na safra 2012/13, o progra-
ma atingiu uma execução de 90%, 
a maior desde o lançamento. O nú-
mero de contratos aprovados du-
rante a safra 2016/17 foi de 4.559, 
uma queda de 28% em relação à 
safra anterior, que teve 6.353 ope-
rações contratadas. O valor médio 
dos contratos aumentou, indicando 
que menos produtores rurais con-
seguiram acesso aos recursos.

O relatório informa que, pela pri-
meira vez, os valores contratados 
via bancos credenciados do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) supera-
ram o valor repassado diretamente 
pelo Banco do Brasil (BB). Foram 
contratados R$ 814,77 milhões via 
BB (44,9%), R$ 816,19 milhões via 
BNDES (45,0%) e R$ 183,99 mi-
lhões por meio do Banco da Ama-
zônia (BASA) (10,1%). O BB conti-
nua sendo um importante agente 
do Programa ABC, mas, na safra 
2016/17, atuou amplamente como 
repassador de recursos do BNDES. 
Os bancos Bradesco e Santander 
também se destacaram entre os 
principais repassadores privados. 
O banco Santander, que ficou em 
terceiro lugar, merece especial 
destaque, tendo ampliado o seu 
financiamento em cerca de 160%, 
passando de R$ 93,7 milhões em 
2015/16, para R$ 243,27 milhões 
em 2016/17, ficando atrás do banco 
Bradesco, que contratou R$ 318,39 
milhões.

A análise desses dados indica um 
recuo do protagonismo do setor 
público no programa, consideran-
do-se a redução na participação do 
Banco do Brasil. Como o resultado 
agregado dos agentes públicos 
e privados na operação foi uma 
pequena redução no volume de 
recursos aplicados, observa-se que 
os bancos privados não ocuparam 
totalmente a oportunidade criada. 
A identificação das razões para 
esse resultado depende de estudos 
específicos, mas estas podem estar 
relacionadas à maior rigidez na 
análise de crédito ou à redução da 
demanda por parte dos produtores, 
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dadas as incertezas geradas pela 
desaceleração da economia brasi-
leira. 

As regiões Centro-Oeste e Sudeste 
continuam sendo as que mais cap-
taram recursos do Programa ABC, 
com 31,0% e 22,7% do total con-
tratado, respectivamente. A região 
Norte é a que mais tem ganhado 
participação, passando de 9,6% em 
2014/15, para 19,5% em 2016/17. 
Goiás foi o Estado que mais con-
tratou recursos do Programa ABC 
pelo segundo ano consecutivo, com 
R$ 288 milhões, seguido por Minas 
Gerais, com R$ 224 milhões. Tocan-
tins também se destacou, com R$ 
176 milhões, ocupando o terceiro 
lugar.

A principal finalidade de investi-
mento continua sendo a recupe-
ração de pastagens (ABC Recu-
peração), com 61% dos recursos 
contratados (R$ 1,104 bilhão). Em 
seguida, com 23% do total e R$ 423 
milhões contratados, está o destino 
dos recursos para atividades de 
plantio direto, tecnologia já bas-
tante consolidada no Brasil. As ati-
vidades de sistemas integrados de 
produção (iLPF) e florestas plan-
tadas contaram com 7% e 6% do 
total contratado, respectivamente.

Com relação à distribuição regional 
e por atividade dos recursos, pode-
-se avaliar que o programa tem 
sido utilizado mais intensamente 
em processos relacionados à mo-
dernização da pecuária nas regiões 
Norte e Centro-Oeste, com foco na 

recuperação de pastagens. Aparen-
temente, trata-se de um processo 
de mudança no uso da terra ou in-
tensificação da atividade pecuária 
após o ciclo inicial de exploração de 
novas áreas obtidas com a retirada 
da vegetação nativa original. Esse 
tipo de mudança parece envolver 
menor risco e exigência de capaci-
tação dos funcionários em relação 
à adoção dos sistemas de integra-
ção lavoura-pecuária-floresta, que 
apresenta menor participação nos 
projetos. Além disso, pode-se con-
siderar que os impactos ambien-
tais com a simples melhoria das 
pastagens sejam menos relevantes 
do que os benefícios de aumento na 
diversidade de espécies vegetais e 
animais e a redução na ocorrência 
de pragas e doenças que os siste-
mas integrados podem proporcio-
nar. 

O Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (MAPA) 
divulgou no início de outubro de 
2017 que no bimestre julho-agosto 
foram estabelecidos 227 contratos 
com um valor total de R$ 146,2 
milhões, superior ao obtido em 
igual período do ano anterior, com 
16 contratos totalizando R$ 45 mi-
lhões. Segundo o coordenador do 
programa, o crescimento da ado-
ção pode ter sido favorecido pela 
queda na taxa de juros do Plano 
Agrícola e Pecuário 2017/2018. 
O gestor considera que houve um 
desempenho equilibrado entre as 
regiões, visto que o Sudeste teve o 
maior aumento em número de con-
tratos, o Centro-Oeste liderou no 

volume de recursos e o Sul na área 
financiada. O Norte e o Nordeste 
também apresentaram desempe-
nho favorável, visto que o Norte 
responde por mais de 22% dos 
contratos (2ª região), cerca de 30% 
do valor contratado (1ª região) e 
mais de 32% em área financiada 
(1ª região). O Nordeste ficou com 
quase 24% do valor contratado (2ª 
região).

Desde a safra 2010/11 até a safra 
2016/17, o Programa ABC desem-
bolsou um total de R$ 15,64 bi-
lhões, para um total disponibiliza-
do de R$ 23,45 bilhões no mesmo 
período (execução de 66,7%). Esse 
valor está muito aquém do previsto 
inicialmente no Plano ABC: a apli-
cação de R$ 157 bilhões via crédito 
rural até 2020. Restando menos 
de três anos para a finalização do 
Plano ABC, o Programa ABC dificil-
mente atingirá o montante inicial 
previsto. Cabe destacar os desafios 
dos agentes públicos em identificar 
os eventuais gargalos de capacita-
ção de agentes financeiros, pres-
tadores de serviços e produtores, 
de modo a ampliar a participação 
deste programa no financiamento 
do agronegócio brasileiro. 

(*) Pesquisador do PENSA USP - Centro de 
Conhecimento em Agronegócios  
(E-mail: aclimano@gmail.com).



45temas de economia aplicada44 temas de economia aplicada

março de  2018

Relatório de Indicadores Financeiros1

Núcleo de Economia Financeira da USP – nefin-FEA-USP (*)

Em 02/jan/2012 foram (teoricamente) investidos R$ 
100 em quatro carteiras long-short tradicionais da 
literatura de Economia Financeira. O Gráfico 1 apre-
senta a evolução dos valores das carteiras. (1) Carteira 
de Mercado: comprada em ações e vendida na taxa de 
juros livre de risco; (2) Carteira Tamanho: comprada 
em ações de empresas pequenas e vendida em ações 
em empresas grandes; (3) Carteira Valor: comprada 

em ações de empresas com alta razão “valor contábil-
-valor de mercado” e vendida em ações de empresas 
com baixa razão; (4) Carteira Momento: comprada em 
ações de empresas vencedoras e vendida em ações de 
empresas perdedoras. Para detalhes, visite o site do 
NEFIN, seção “Fatores de Risco”: <http://nefin.com.br/
risk_factors.html>.

Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 - 16/03/2018)

Tabela 1

 
Tamanho Valor Momento Mercado

 
Semana 0,32% 0,33% 1,40% -1,82%

Mês atual -1,40% 0,57% 4,29% -0,02%

Ano atual -7,63% 7,89% 6,91% 9,28%

2010-2018 -43,46% -23,68% 378,31% -22,57%
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Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 16/03/2018)

Tabela 2 

 Dez Maiores Dez Menores
 
 Papel Preço-Dividendo Papel Preço-Dividendo 

1.   ANIM3 429,87 EZTC3 9,21

2.   GOAU4 377,37 BRSR6 16,19

3.   MYPK3 346,90 BBSE3 16,42

4.   GGBR4 318,75 ITSA4 17,21

5.   RADL3 258,23 ITUB4 17,92

6.   SLCE3 239,79 CCRO3 19,54

7.   LAME4 228,90 HGTX3 19,79

8.   BBDC4 228,80 ECOR3 20,89

9.   RAPT4 219,52 GRND3 22,14

10.   PCAR4 212,47 VIVT4 24,16

O Gráfico 2 apresenta a evolução histórica do dividend 
yield do mercado acionário brasileiro: razão entre o 
total pago de dividendos nos últimos 12 meses pelas 
empresas e o valor total das empresas hoje. Essa é 
tradicionalmente uma variável estacionária (rever-
te à média) e é positivamente correlacionada com o 
retorno futuro esperado dos investidores. Ou seja, é 
alta em momentos ruins (de alto risco ou alta aver-

são ao risco), quando os investidores exigem retorno 
esperado alto para investir no mercado, e baixa em 
momentos bons. A Tabela 2 apresenta o inverso do di-
vidend yield, conhecido como Razão Preço-Dividendo, 
de algumas empresas. Ordenam-se os papéis da última 
semana de acordo com essa medida e reportam-se 
os papéis com as dez maiores e dez menores Razões 
Preço-Dividendo.
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Gráfico 3 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 16/03/2018)

Tabela 3 

 Cinco Maiores da Semana
 

 Short interest Taxa de Aluguel
 

1.   CMIG4 7,89% GFSA3 13,68%

2.   VLID3 7,74% ARZZ3 9,82%

3.   RAPT4 5,22% ADHM3 9,00%

4.   EZTC3 5,18% PSSA3 8,77%

5.   CPLE6 5,17% BGIP4 7,75%

 Variação no short interest Variação na taxa de aluguel
 

1.   GFSA3 1,77% ADHM3 8,30%

2.   MPLU3 0,67% CTNM4 4,75%

3.   EVEN3 0,46% MPLU3 3,50%

4.   RENT3 0,43% SLED4 2,11%

5.   CMIG4 0,38% OMGE3 2,09%

O Gráfico 3 apresenta a evolução histórica do short in-
terest do mercado acionário brasileiro e a taxa média 
de aluguel de ações. O short interest de uma empresa 
é dado pela razão entre a quantidade de ações em alu-
guel e a quantidade de ações outstanding da empresa. 
Mede assim o estoque de vendas a descoberto reali-
zadas com as ações da empresa, tendendo a ser maior 
em momentos de expectativa de queda no valor da 

empresa. O short interest do mercado, apresentado no 
gráfico, é a média (ponderada por valor) dos short in-
terest individuais. A Tabela 3 reporta os cinco maiores 
short interest individuais e taxas de aluguel da semana 
passada, tanto em nível como primeira diferença (no 
caso deste último, são excluídos os papéis que tiveram 
variação negativa).
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O IVol-BR é um índice de volatilidade futura esperada 
para o mercado acionário brasileiro. É derivado do 
comportamento dos preços de opções sobre o IBOVES-
PA. Já o VIX® é o índice de volatilidade futura espera-
da para o mercado americano calculado pela CBOE®. 

O Gráfico 4A apresenta ambas as séries. O Gráfico 
4B apresenta a diferença entre o índices, apurando 
assim a evolução da incerteza especificamente local. 
Para detalhes, visite o site do NEFIN, seção “IVol-Br”: 
<http://nefin.com.br/volatility_index.html>.

Gráfico 4 – Volatilidade Forward-Looking (01/08/2011 - 28/02/2018)

A

B

1 O NEFIN não se responsabiliza por qualquer dano ou perda ocasionada 

pela utilização das informações aqui contidas. Se desejar reproduzir 

total ou parcialmente o conteúdo deste relatório, está autorizado, 

desde que cite este documento como fonte.

 O Nefin agradece à FIPE pelo apoio financeiro e material na elaboração 

deste relatório.

2 VIX® e CBOE® são marcas registradas da Chicago Board Options 

Exchange.    

(*) <http://nefin.com.br/>.
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Os Efeitos de Ação Afirmativa: Evidências do Curso de Direito da 
UERJ

Ana Carolina Trindade Ribeiro

Resumo

O principal objetivo de políticas de ação afirmativa (AA) é dar oportunidades, em geral inexistentes, aos mem-
bros da sociedade menos privilegiados, em especial àqueles pertencentes a minorias. Neste trabalho, é feita uma 
análise acerca do impacto da política de cotas no curso de Direito da primeira universidade pública a adotar a 
política de cotas no Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, de forma a estimar os efeitos da política após o ensino su-
perior. Especificamente, o quanto a política impulsiona seus beneficiários e em que medida permite que estes se 
aproximem de candidatos que obtiveram pontuação alta no vestibular, mas não foram admitidos exclusivamente 
por causa da reserva de vagas. Adicionalmente, o impacto sobre estes últimos, que também são diretamente 
afetados. Para tanto, foram utilizados dados do processo de admissão do curso de Direito da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), considerado de alto prestígio, em conjunto com as listagens de aprovação no 
exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Os resultados indicam que a política aumenta em 51 p.p. a probabi-
lidade de certificação dos candidatos que se beneficiam da política, apesar de os mesmos ainda apresentarem 
4.56 p.p. menos chance de certificação do que os candidatos displaced. Além disso, há evidências de que a polí-
tica não afeta negativamente as chances de aprovação na OAB dos candidatos displaced que pontuaram pouco 
abaixo do corte de admissão na UERJ. Por outro lado, a política é capaz de aumentar a certificação dos alunos 
admitidos para vagas destinadas ao sistema de ensino público com pontuação próxima ao corte em até 52 p.p.
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Caridade nos Clássicos Britânicos

 Gabriel Godinho Ramos Ribeiro

Resumo

A dissertação aborda o tema da caridade privada e da assistência pública aos pobres em três autores do período 
clássico da Economia Política britânica: Adam Smith, Thomas Malthus e Jeremy Bentham. Argumenta-se que 
a questão está intimamente conectada à visão de natureza humana de cada um destes autores, bem como ao 
contexto histórico marcado pelas legislações conhecidas como “Leis dos Pobres” na Inglaterra. Smith aborda o 
assunto com ênfase em aspectos psicológicos e morais do homem, indicando que existem sérios obstáculos à 
realização da caridade direcionada aos mais necessitados, principalmente devido à menor propensão humana 
de simpatizar com o pobre, se comparada à propensão de simpatizar com pessoas mais afortunadas. Entre-
tanto, para Smith, uma sociedade livre seria capaz de reduzir a pobreza extrema através da grande geração de 
riquezas consequente da divisão do trabalho e acumulação de capital, reduzindo a miséria e a necessidade da 
caridade. Na obra de Malthus, apresenta-se a visão de natureza humana partindo dos princípios da busca pela 
sobrevivência e reprodução, que teriam como consequência um aumento populacional sempre que a miséria 
fosse aliviada. A caridade, neste contexto malthusiano, deveria ser reservada a indivíduos merecedores, com 
“freio moral”, e as Leis dos Pobres deveriam ser abolidas. Já a abordagem de Bentham tem base em seu princípio 
da utilidade, bem como em sua perspectiva de que as motivações humanas são governadas pela busca do prazer 
e fuga da dor. A partir daí, Bentham evidencia a impossibilidade de que a caridade privada venha a suprir toda a 
demanda de caridade por indigentes. Para que se resolva o problema, o autor propõe o estabelecimento de uma 
instituição privada, a National Charity Company, que com subsídio público, se responsabilize pela eliminação da 
indigência através do encarceramento, auxílio e trabalho compulsório de todos indigentes capazes de realizá-lo. 
Defende-se que os três autores possuem abordagens diferenciadas, contudo, constata-se que são suas premissas 
comportamentais – mais bem compreendidas como a “natureza humana” em suas teorias – que fundamentam 
muitas de suas conclusões sobre os temas da caridade e Leis dos Pobres.
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Desenvolvimento dos Cursos de Econometria no Programa de 
Pós-Graduação da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo

  Alex Hayato Sassaki

Resumo

O principal objetivo deste trabalho é compreender como se deu o desenvolvimento da econometria no programa 
de pós-graduação em economia da FEA/USP e averiguar se havia ou não grandes atrasos no ensino e pesquisas 
desse referencial metodológico com relação ao exterior, no período entre a criação do programa de pós-gradu-
ação (meados dos anos 1960) e o fim dos anos 1970. Outro objetivo é com relação à importância do Professor 
Delfim Netto nesse processo. O trabalho tenta inserir estes desenvolvimentos tanto na história institucional da 
FEA/USP como na evolução da econometria na academia internacional, notadamente a norte-americana. Foi 
efetuada uma pesquisa nos arquivos da FEA, onde encontramos as ementas dos cursos. Adicionalmente, foram 
efetuadas entrevistas com professores que ministraram cursos de econometria no início da pós-graduação e 
professores que orientaram trabalhos econométricos nesse mesmo período. As principais conclusões às quais 
pudemos chegar é que nesse período a literatura era, dentro do possível, atualizada em relação ao exterior, e 
os próprios cursos já alcançavam grau de sofisticação comparável ao dos cursos dos EUA. Com relação à influ-
ência do professor Delfim, não há indícios de que sua participação para o desenvolvimento dos cursos de pós-
-graduação de econometria da FEA tenha sido grande, mas podemos argumentar que ele foi importante para o 
desenvolvimento da pós-graduação em economia como um todo.
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Notas Sobre a Assembleia Constituinte de 1823 e a Elaboração 
do Projeto Constitucional

Luciana Suarez Lopes (*)

A primeira assembleia constituin-
te do Brasil independente foi ofi-
cialmente aberta em 3 de maio 
de 1823. Todavia, essa não foi a 
primeira iniciativa de discussão 
de um projeto constitucional no 
Brasil. Em meados de 1822, numa 
reação articulada às disposições 
das cortes de Lisboa, consolidadas 
na constituição promulgada em 23 
de setembro de 1822, convocou-
-se no Brasil uma assembleia geral 
provincial. Nessa ocasião, não se 
buscava ainda a independência, 
mas sim um melhor entendimento 
com a administração metropolita-
na. Nesse sentido, é esclarecedora 
a fala de José Clemente Pereira, 
então presidente do Senado da 
Câmara do Rio de Janeiro, “[c]on-
voque V. A. Real já nesta Corte uma 

assembleia geral das províncias 
do Brasil, e a união com Portugal 
será mantida e a das províncias do 
Brasil consolidada”. (RODRIGUES, 
1974, p. 24)

Dado o rompimento definitivo com 
a metrópole lusitana, outra as-
sembleia foi convocada, mas desta 
vez com o objetivo de se elaborar 
nossa primeira constituição. Novas 
eleições foram convocadas, sendo 
alguns representantes reeleitos, 
sendo quase todos brasileiros 
natos. (VARNHAGEN, 1940, p. 276) 
Após algumas sessões preparató-
rias, a Assembleia foi oficialmente 
aberta em maio de 1823. 

Seu funcionamento foi conturba-
do.1 Num primeiro momento, a 

falta de organização e a rotina bu-
rocrática comprometeram o anda-
mento dos trabalhos, produzindo 
muito poucos resultados concretos. 
As primeiras sessões foram marca-
das por um clima de euforia, com 
pronunciamentos que exaltavam 
a grandeza da nova nação e pro-
postas nas quais se defendia desde 
uma anistia geral a todos os envol-
vidos no conflito de independência 
até a expulsão do território nacio-
nal de todos aqueles suspeitos de 
não apoiarem a causa da emanci-
pação. Marcando o início dos traba-
lhos, a instalação de várias comis-
sões, que ficaram responsáveis por 
dar encaminhamento a questões, 
tais como o reconhecimento dos 
diplomas dos deputados eleitos, a 
elaboração do regimento interno e 
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a redação do projeto da constitui-
ção. Todavia, conforme destacado 
por Varnhagen,

Corriam os trabalhos (da Consti-
tuinte) com falta de ordem e de 
método, em resultado da nenhuma 
experiência destas lides da maior 
parte dos operários, começando 
pela presidência, umas vezes exer-
cida pelo bispo, outras por José Bo-
nifácio, e seguindo-se os mais que 
compunham a mesa. (VARNHAGEN, 
1940, p. 280; itálicos no original)

Continuava-se, porém, a observar, 
no andamento das discussões, a 
natural falta de conhecimento dos 
estilos parlamentares; sendo a sua 
marcha entorpecida de contínuo 
com indicações, propostas, apre-
sentações de pareceres de comis-
sões, requerimentos e reclamações 
particulares, recomendações feitas 
ao Governo e outros assuntos. 
(VARNHAGEN, 1940, p. 282) 

As reflexões de Varnhagem, ainda 
que redigidas durante a segunda 
metade do século XIX, não se afas-
tam muito do que pode ser encon-
trado em jornais publicados em 
1823. Como exemplo, pode-se citar 
o trecho publicado pelo periódico 
O Sylpho em 20 de agosto daquele 
mesmo ano. Em artigo assinado 
pelo Amigo da verdadeira ordem, é 
possível perceber a frustração com 
a falta de resultados concretos da 
Assembleia. O texto menciona di-
retamente o silêncio do imperador 
e da imprensa em geral “como se 

ainda algemada se visse”. Nas pala-
vras do próprio autor, 

O silêncio que tem vv. mm. Guarda-
do sobre a Assembleia Geral Cons-
tituinte e Legislativa do Império, 
indo nesta parte de acordo com o 
demais Periódicos desta Capital; 
como se ainda algemada se visse 
a faculdade de patentear cada um 
seus princípios políticos, e de ad-
vertir aos Funcionários Públicos 
de seus deveres; faz com que eu, 
deixando a singela hibernação em 
que tenho vivido à muito; pegue 
da pena para dirigir-lhe duas li-
nhas; por quanto não pareça que 
a Assembleia é Corpo morto, é da 
maior indiferença para a Nação [...] 
À muito tempo, Srs. Redatores, que 
ando com cócegas de dizer duas 
palavras sobre a nulidade dos tra-
balhos da Assembleia. Estávamos 
representados desde 3 de maio, e 
até hoje ainda se não tem publica-
do uma só Lei; ainda se não tomou 
uma só medida geral; ainda se não 
proclamou à Nação; ainda se não 
apresentou o Projeto de Consti-
tuição. (O SYLPHO: PERIODICO 
FLUMINENSE, ed. 5, 20 de agosto 
de 1823, p. 21-22)

O colegiado permaneceu reunido 
por pouco tempo. Tendo como es-
topim o aumento das hostilidades 
contra os nascidos em Portugal, 
polêmica alimentada principal-
mente pelos Andradas, assim como 
os crescentes atritos entre esses 
irmãos e a figura do imperador, a 

crise final que resultaria no fecha-
mento de nossa primeira consti-
tuinte ocorreu em novembro de 
1823. A complicada situação foi 
bem sintetizada por Fleiuss (1922),

A formidável oposição dos Andra-
das pela imprensa e na Assembleia 
Constituinte e os seus contínuos 
ataques aos atos do Governo e ao 
Exército, irritaram profundamen-
te os ânimos, a ponto de d. Pedro 
resolver-se, de vez, a bani-los ou a 
dissolver a Câmara. Os ministros 
que discordaram dessa medida 
violenta foram imediatamente 
demitidos a 10 de Novembro; e 
dirigindo-se em pessoa à cidade, na 
manhã de 12, à frente de um corpo 
de cavalaria, fez o imperador cercar 
o Paço da Câmara por uma força 
militar, e, pelo brigadeiro Moraes, 
uma ordem para que se dissolves-
se a Assembleia imediatamente. 
(FLEIUSS, 1922, p. 154-155)

Dois dos três irmãos Andradas fo-
ram presos ao sair da Assembleia, 
juntamente com seu sobrinho, o 
também deputado Belchior Pinhei-
ro, José Joaquim da Rocha e Fran-
cisco Montezuma. José Bonifácio 
foi preso pouco depois, em casa. 
Todos ficaram detidos no Arsenal 
da Marinha, sendo posteriormente 
exilados.2 

Para José Honório Rodrigues, a 
obra legislativa da Constituinte, 
ainda que de alcance limitado, foi 
relevante. Seus trabalhos resulta-
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ram na apresentação de 39 projetos 
de lei, dentre os quais pode-se citar 
o projeto do regimento interno; o 
projeto de Constituição; além de 
147 propostas e 238 pareceres 
elaborados pelos deputados, indi-
vidualmente ou em comissões. (Cf. 
RODRIGUES, 1974, p. 49) Todavia, 
o número de leis aprovadas foi pe-
queno, apenas seis, todas promul-
gadas com data de 20 de outubro 
de 1823. (Cf. MELO, 1863, p. 8-10; 
TAUNAY, 1974, p. 15)

Sem dúvida, dentre os diversos 
produtos da Assembleia o mais 
importante seria o da primeira 
Constituição nacional. A comissão 
responsável pela elaboração do 
esboço havia sido constituída na 
sessão de 05 de maio, sendo com-
posta por Antonio Carlos (relator), 
José Bonifácio, M. F. da Camara de 
Bittencourt e Sá, Araújo Lima, José 
Ricardo e Moniz Tavares. A primei-
ra versão do texto foi apresentada 
na sessão de 1º de setembro, e no 
dia 15 de setembro foram iniciadas 
as discussões (MELO, 1863, p. 7-9). 
Conforme registrado por Homem 
de Melo em 1863,

Todos os grandes princípios das 
liberdades constitucionais, todas 
as novas conquistas do sistema re-
presentativo, eram aí proclamados 
e consagrados. A liberdade pessoal, 
a igualdade perante a lei, a publi-
cidade do processo, a abolição do 
confisco e da infâmia das penas, a 
liberdade religiosa, a liberdade de 
imprensa e de indústria, a garantia 

da propriedade, o julgamento pelo 
juri eram aí solenemente reconhe-
cidos. (MELO, 1863, p. 9)

Conforme Taunay (1974), pari 
passu à elaboração do primeiro 
projeto constitucional, sua apre-
sentação à Assembleia e o início 
das discussões a ele relacionadas, 
ocorria também o desgaste da re-
lação entre o Imperador e a Cons-
tituinte, em especial os Andradas. 
Com isso, cresciam os rumores de 
que os deputados planejassem in-
cluir no texto constitucional meios 
de cercear o poder do Imperador, 
o que, por sua vez, agravava ainda 
mais a situação descrita anterior-
mente, culminando nos eventos de 
novembro de 1823. (Cf. TAUNAY, 
1974, p. 16) 

Todavia, se o projeto constitucional 
elaborado pela Assembleia foi con-
siderado por Melo (1863) um tanto 
quanto progressista, o mesmo não 
pode ser dito com relação ao texto 
promulgado em 1824. A mudança 
de rumos começou antes mesmo da 
dissolução do colegiado de deputa-
dos, com a demissão do gabinete 
Andrada em 14 de julho de 1823 e a 
nomeação de “homens que tinham a 
reputação de mais moderados”. Pelo 
menos em parte, os conflitos entre 
o governo, os deputados e os An-
dradas, podem ser explicados por 
uma falta de costume desse mesmo 
governo em prestar contas de seus 
atos. Recém-saído da condição de 
colônia, mas guardando ainda mui-
tos laços com as instituições ante-
riores – tendo em vista, inclusive, 

a origem portuguesa de nosso im-
perador – o recém-constituído go-
verno imperial reagia muitas vezes 
como se ainda fosse um governo 
metropolitano. (Cf. MELO, 1863, p. 
10) Como exemplo, pode-se citar o 
seguinte caso, no qual o governo, 
ao não aceitar uma decisão da As-
sembleia acabou por acentuar as 
divergências até então existentes. 
Trata-se da nomeação de Felisberto 
Caldeira Brant Pontes como envia-
do diplomático à Inglaterra, res-
ponsável por negociar, entre outros 
pontos, o encerramento do tráfico 
de escravos para o Brasil.

[...] o ministro do império Carneiro 
de Campos pediu à assembleia au-
torização para seguir para Londres 
em caráter diplomático o deputado 
Felisberto Caldeira Brant Pontes, 
não obstante a lei, recentemente 
promulgada, de 20 de outubro, 
que inibia aos deputados, durante 
o tempo da sessão, o exercício de 
qualquer cargo, à exceção do de mi-
nistro de estado e intendente geral 
da polícia. O deputado Montezuma 
o opoz-se à essa autorização com 
todos os recursos da tribuna e foi 
nisso apoiado por Martim Francis-
co. Antonio Carlos, como membro 
da comissão de constituição, deu 
parecer a favor e na discussão de-
fendeu com sua palavra prestigiosa 
a medida pedida pelo ministro. Na 
sessão de 6 foi a dispensa conce-
dida pela assembleia. O governo, 
porém, não estava acostumado a 
essas contrariedades, à essa fisca-
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lização severa de seus atos. Daí esse 
antagonismo vivo e flagrante, essa 
irritação sempre crescente entre a 
assembleia e o governo, que veio 
infelizmente complicar-se com as 
rivalidades de nacionalidade. O 
governo, até então independente 
e livre de peas3, sofria com cons-
trangimento a ação de um poder 
soberano, que lhe ditava a lei e 
tomava-lhe contas. (MELO, 1863, 
p. 11-13)

Para Taunay, existem diferenças 
substanciais entre o texto elabo-
rado pela comissão constitucional 
e aquele promulgado em março de 
1824. De modo geral, se o projeto 
da Constituinte limita o poder do 
Imperador, atribuindo um papel de 
maior relevância aos parlamenta-
res, o texto final promulgado em 
1825 amplia o raio de atuação do 
monarca, conferindo-lhe uma série 
de atribuições até então conside-
radas excessivas pelos membros 
da comissão constitucional, e que 
por essa razão não figuram entre 
os artigos do projeto inicial. (Cf. 
TAUNAY, 1974, p. 20-21)

Apoiando-se nos apontamentos 
de Melo (1863), Taunay relata que 
dentre as várias divergências entre 
o conteúdo do projeto constitucio-
nal e a Constituição de 1824, desta-
cam-se: enquanto o projeto previa 
a existência de três poderes – exe-
cutivo, legislativo e judiciário – a 
Constituição estabelece também 
o poder Moderador; o projeto não 
previa que o Imperador pudesse 

dissolver a Câmara dos Deputados, 
mas a Constituição sim; o projeto 
determina que se o Imperador ou 
seu herdeiro, suceder em coroa 
estrangeira e aceitar, perde o trono 
brasileiro, a Constituição não co-
gita essa hipótese; o projeto de-
termina que apenas o legislativo 
pode suspender as garantias cons-
titucionais em casos específicos de 
rebelião ou invasão estrangeira, a 
Constituição estende tal compe-
tência também ao executivo em 
caso de não estar a Assembleia 
reunida ou existir perigo eminente 
para o país; e por fim, o projeto não 
prevê a existência de um Conselho 
de Estado, a Constituição sim. (Cf. 
MELO, 1863, p.  21; TAUNAY, 1974, 
p. 20-21)

É interessante ressaltar que as 
impressões de TAUNAY (1974) 
com relação ao caráter mais con-
servador da Constituição de 1824 
não encontra correspondência nos 
registros de John Armitage, histo-
riador inglês que em 1835 publicou 
sua História do Brasil, cuja tradu-
ção em português seria publicada 
apenas dois anos depois no Rio de 
Janeiro. Dessa forma, conforme 
relata Armitage (1837), no decreto 
da dissolução da Constituinte, D. 
Pedro havia declarado que con-
vocaria nova assembleia e que ele 
próprio submeteria novo proje-
to constitucional aos deputados, 
sendo esse de caráter mais liberal 
do que o primeiro. 

No decreto da dissolução declarou 
Sua Majestade que tinha lançado 

mão desta medida pelo perjúrio 
da assembleia, mas que convocaria 
outra imediatamente, que examina-
ria o projeto de Constituição que 
ele mesmo havia de submeter aos 
deputados, e que seria duas vezes 
mais liberal do que a projetada 
pela Assembleia Constituinte [...]
(ARMITAGE, 1837, p. 90-91)

Todavia, a nova Constituinte não 
foi convocada. A fim de dar pros-
seguimento aos trabalhos, o Im-
perador instituiu uma comissão 
especial, um Conselho de Estado 
formado por 10 indivíduos, que 
passou a discutir e elaborar um 
novo projeto constitucional. Uma 
vez terminado, o novo projeto de-
veria ser submetido e votado por 
uma Assembleia Nacional. Não foi 
isso que aconteceu. O projeto foi 
publicado nos primeiros dias de 
1824, sendo remetido para Câma-
ras Municipais de diversas provín-
cias. Certo da aprovação do texto, 
o Imperador, a Imperatriz, o Bispo 
do Rio de Janeiro e a Câmara Muni-
cipal teriam prestado juramento, 
entrando a nova Carta Magna em 
vigor na data de 25 de março de 
1824. 

Para alguns autores, o resultado 
final de todo esse processo foi posi-
tivo. Como exemplos, destaco dois 
trechos, com os quais finalizo esse 
breve relato de pesquisa. O primei-
ro, escrito em meados da década de 
1830 registra que “[e]m princípios 
gerais a Constituição é tão satisfa-
tória como a projetada pela última 
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Assembleia: e em conformidade com a promessa do 
Imperador muitas das suas disposições são ainda 
mais liberais .” (ARMITAGE, 1837, p. 97) Em linhas 
gerais, tais percepções positivas sobre a Constituição 
encontram-se presentes também no segundo registro 
ora destacado, elaborado por Varnhagem na década 
de 1870. Para ele, o novo projeto constituinte limitou-
-se, se comparado ao projeto anterior, “a dar melhor 
classificação às doutrinas consignadas no que fora 
oferecido à Assembleia, a ser mais generoso a respeito 
da liberdade de cultos, e a introduzir, como primeira 
experiência ensaiada na prática, o poder moderador 
[...]”. (VARNHAGEN, 1940, p. 352-353)
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1  Sobre o funcionamento da Assembleia Constituinte de 1823, ver por 
exemplo as obras de José Honório Rodrigues (1974), Francisco Adolfo 
de Varnhagen (1940), Max Fleiuss (1922), e Alfredo d’Escragnolle de 
Taunay (1974).

2  Além desses, foram presos e depois liberados os deputados Vergueiro, 
Muniz Tavares, Henriques de Resende Carneiro da Cunha, Alencar, 
Cruz Gouveia, Xavier de Carvalho e Luís Inácio de Andrade Lima. Dois 
filhos menores do deputado José Joaquim da Rocha também foram 
detidos, assim como o conselheiro Antonio de Menezes Vasconcellos 
de Drumond. (Cf. RODRIGUES, 1974, p. 222-223)

3  Segundo o Novo Diccionario da Lingua Portugueza, de Eduardo de 
Faria, a palavra pea significa “laço de corda, couro, ou corrente de 
ferro que prende os pés das bestas um ao outro na estrebaria ou na 
pastagem”. (FARIA, 1853, p. 131)
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