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Bruno Ferreira Cordeiro faz uma pequena revisão da literatura que trata 
da comparação de modelos macro, mostrando algumas simulações de 
funções de impulso resposta com diferentes modelos.

Rômulo Manzatto escreve sobre o recente livro de ensaios lançado por 
Roberto Mangabeira Unger, chamado Depois do colonialismo mental – Re-
pensar e reorganizar o Brasil.

Luciana Suarez Lopes conta a história de Carlota Pereira de Queiroz, 
única mulher eleita para a Assembleia Constituinte em 1933 e pioneira 
na representação feminina na política.



novembro 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 



3análise de conjuntura

novembro de  2018

Finanças Públicas: aumento de receita alivia o resultado 
primário da União

Vera Martins da Silva (*)

O Resultado Primário do governo 
central acumulado entre janeiro 
e setembro de 2018 foi de -R$ 82 
bilhões, contra um déficit primário 
de -R$ 115 bilhões no mesmo perí-
odo de 2017 − uma redução de R$ 
33 bilhões no primário, ou -29%. 
Isto sinaliza que embora o défi-
cit primário continue gigantesco, 
mesmo assim apresentou queda 
significativa.1  Esse resultado foi 
devido ao aumento de receitas, 
tendo a Receita Total aumentado 
6,2% e a Receita Líquida de Repar-
tições 5,9%. Enquanto isso, a Des-
pesa cresceu bem menos (2,3%). 
Então, pode-se dizer que voltamos 
ao modelo anterior, de ajuste fiscal 
por via de aumento da receita, por 
mais que esse método de ajuste 
seja abominado pela sociedade. 

O aumento da Receita Adminis-
trada pela Receita Federal (R$ 42 
bilhões) foi devido especialmente 
ao aumento da arrecadação da 
COFINS – Contribuição para Fi-
nanciamento da Seguridade (R$ 
24 bilhões) e do PIS/PASEP (R$ 5,8 
bilhões), com  mudanças nas alí-
quotas dos combustíveis e aumen-
to da atividade econômica. Esse 
maior dinamismo da economia 
propiciou também o aumento das 
importações e, consequentemente, 
do Imposto de Importações (R$ 6 
bilhões). Houve aumento de R$ 5,2 
bilhões na arrecadação do Imposto 
de Renda e de R$ 4,7 na arrecada-
ção da Contribuição sobre o Lucro 
líquido (CSLL).2

As Receitas Não Administradas 
pela Receita Federal tiveram um 
aumento de R$ 22 bilhões, dos 

quais R$ 14 bilhões referem-se ao 
aumento da arrecadação de Cota-
-Parte de Compensações Finan-
ceiras em função do aumento dos 
preços internacionais do petróleo 
e da depreciação cambial em 2018. 
Além disso, entraram mais R$ 8 bi-
lhões em Concessões e Permissões, 
a maioria envolvendo operações 
ligadas ao setor de  petróleo e gás. 

Nesses nove meses de 2018 houve 
aporte do Fundo Soberano ao Te-
souro Nacional de R$ 4 bilhões, 
sem contrapartida em 2017, o que 
também ajuda para a melhoria 
observada no cálculo do déficit 
primário. Note-se que o resultado 
primário negativo vem das contas 
previdenciárias, pois o Tesouro e o 
Banco Central obtiveram aumento 
substancial de seu Superávit Pri-
mário no acumulado até setembro 
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de 2018 contra o mesmo período 
de 2017 (de R$ 41 bilhões). Já o 
Regime Geral da Previdência So-
cial apresentou aumento de R$ 8,7 
bilhões em seu déficit, ou seja, é 
um problema recorrente a ser en-
frentado, mesmo que os benefícios 
venham em um longo prazo.

A Receita Previdenciária de ori-
gem urbana, que atingiu R$ 271 
bilhões e representa cerca de 97% 
da arrecadação do Regime Geral, 
continua patinando com o elevado 
número de desempregados e desa-
lentados no mercado de trabalho. 
Houve inclusive redução de R$ 561 
milhões na arrecadação urbana no 
período. Por outro lado, apesar de 
ser bem menos representativa, a 
arrecadação previdenciária rural 
teve aumento de R$ 171 milhões, 
impulsionada pelo desempenho do 
agronegócio e da definição jurídica 
sobre as regras do recolhimento 
das contribuições previdenciárias 
por parte dos produtores.

Um problema rotineiro nas contas 
públicas é o desequilíbrio entre o 
setor rural e o urbano do Regime 
Geral da Previdência. A receita 

urbana representa 97% da recei-
ta previdenciária e os benefícios 
urbanos são os mais relevantes: 
entre janeiro e setembro de 2018 
alcançaram R$ 343 bilhões, ou 
79% do total. Por outro lado, a re-
ceita rural, de apenas 3% do total 
da receita previdenciária, alcançou 
R$ 92 bilhões, ou 21% da despesa 
previdenciária. Esta estrutura de 
financiamento do Regime Geral da 
Previdência foi estabelecida sem se 
considerar seriamente algum equi-
líbrio, além do próprio aumento da 
expectativa de vida da população, 
que tende a piorar o déficit. Como 
resultado, o Déficit Primário do 
Regime Geral foi calculado em -R$ 
157 bilhões. Para reduzir tal abis-
mo, além das medidas pretendidas 
nas variadas propostas de reforma 
previdenciária, cujos benefícios 
serão obtidos em prazos longos, de 
décadas à frente, há que se pensar 
em reativar a economia e a in-
corporação da enorme parcela de 
informais aos diversos mercados 
formais. 

No tocante às Despesas Primárias, 
com o objetivo de realizar um ajus-
te possível destaca-se a redução de 

R$ 5,5 bilhões do item de despesa 
Subsídios, Subvenções e Proagro. 
Neste caso, a maior redução (R$ 
3,2 bilhões) foi nos valores do Pro-
grama de Sustentação ao Investi-
mento (PSI). Contudo, ainda repre-
sentaram uma despesa de R$ 5,1 
bilhões. Mesmo assim, e até devido 
ao ano eleitoral, ocorreu aumento 
de R$ 16 bilhões das Despesas Dis-
cricionárias do Poder Executivo, 
especialmente devido ao custeio 
dos Ministérios e das emendas par-
lamentares impositivas. 

A questão fiscal e a dinamização da 
economia e ampliação do emprego 
são grandes desafios para as novas 
administrações que se iniciam 
em 2019. O Gráfico 1 apresenta a 
evolução do Resultado Primário 
da União desde janeiro de 2014, 
exibindo efetivamente o déficit 
primário em período de recessão, 
com impacto deletério sobre a Dí-
vida Líquida, na medida em que se 
perde um instrumento de controle 
de sua expansão. O Gráfico 2 mos-
tra a evolução da relação dívida 
Líquida /PIB do Tesouro Nacional. 
Num período de apenas quatro 
anos, a relação dívida/PIB dobrou.
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Gráfico 1 - Resultado Primário do Governo Central- Valores Mensais - a Preços de Set/2018 (IPCA - ) R$ Milhões 

                                   Fonte: Anexo Relatório do Tesouro Nacional Setembro 2018.

Gráfico 2- Dívida Líquida do Tesouro Nacional/PIB (%)

                                       Fonte: Anexo Relatório Tesourno Nacional Setembro 2018  (PIB acumulado em 12 meses, estimativa).
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A questão fiscal é também uma 
problemática para os entes fede-
rativos subnacionais. No que diz 
respeito à relação Dívida Cor-
rente Líquida/Receita Corrente 
Líquida − cujo limite determinado 
pela Lei de Responsabilidade Fis-
cal é 2, ou seja, o endividamento 
pode ser até o dobro da receita 
acumulada nos 12 meses ante-
riores à apuração do indicador −, 
segundo informações disponíveis 
no site do Tesouro Nacional, dos 
25 Estados e Distrito Federal que 
apresentaram os dados referen-
tes ao segundo quadrimestre de 
2018, apenas dois estavam de-
senquadrados do limite legal. São 
os casos clássicos de descontrole 
sistemático do teto de endivida-
mento estadual, o Estado do Rio 
de Janeiro, onde essa relação, em 
termos percentuais atinge 270,15 
e o Estado do Rio Grande do Sul, 
com 226,52. O Estado de Minas 
Gerais, que por muito tempo este-
ve acima do teto do endividamen-
to estadual, encontra-se abaixo 
do teto, sendo o indicador dívida/
receita de 189,44, fruto de um 
processo de ajuste importante ao 
longo dos últimos anos. 

O tamanho relativo da dívida é 
relevante, e mais ainda é o pa-
gamento pelo serviço da dívida, 
que para o conjunto de Estados e 
Distrito Federal, no ano de 2017 
alcançou R$ 37 bilhões, dos quais 
cerca da metade são pagamentos 
à União por planos de reestrutu-
ração de dívidas celebrados no 
final dos anos 1990. Apesar desse 

montante significativo, o ano de 
2017 apresentou um alívio de 
até 50% dos valores pagos, com 
a reestruturação de dívidas pos-
sibilitada pela Lei Complementar 
156, de 28 de dezembro de 2016. 
Esta lei permitiu mudanças nos 
contratos de refinanciamento de 
dívidas e a redução de despesas 
com pagamentos e alongamen-
to de dívidas por 20 anos desde 
que os Estados e Distrito Federal 
aprofundassem seus programas 
de ajuste fiscal. O alívio gerado 
pelo pagamento das dívidas com 
a União foi estimado em R$ 13,5 
bilhões em 2016 e R$ 22 bilhões 
em 2017.

Quanto aos Municípios, de um 
total de 4.092 com informações 
disponíveis para o segundo qua-
drimestre de 2018, apenas 0,6% 
deles estavam acima do limite do 
endividamento. Os Municípios re-
correm menos ao endividamento 
para investimentos e normalmen-
te usam os recursos de convênios 
com os Estados e com a União 
para suas obras, o que é a prática 
do mercado político brasileiro. As 
emendas parlamentares também 
funcionam dessa forma.

Uma questão sensível é a despesa 
com pessoal nos Estados. Na falta 
de uma regra geral do que deve 
ser computado e havendo inter-
pretações diversas aceitas por 
Tribunais de Contas estaduais, 
não é certo o percentual efetiva-
mente gasto com esse tipo de des-
pesa. A questão mais delicada é a 

inclusão ou não de pensionistas, 
contribuições patronais e Impos-
to de Renda retido na fonte. A dis-
crepância pode chegar a mais de 
15% no indicador Despesas com 
Pessoal sobre a Receita Corrente 
Líquida, cujo limite no caso dos 
Estados e Distrito Federal é 60%, 
segundo a Lei de Responsabilida-
de Fiscal. 

Em 2017, essa relação foi calcula-
da em 61% pelo governo de Minas 
Gerais, enquanto a estimativa do 
Tesouro Nacional para esse Esta-
do foi de 79%. 3  No caso do Rio 
Grande do Norte, sua estimativa 
própria é de 52%, mas a estima-
tiva do Tesouro é de 72%. E no 
Rio Grande do Sul, a estimativa 
própria é de 56% e a do Tesouro 
é de 69%. Segundo os cálculos 
próprios apenas cinco Estados 
estariam desenquadrados em 
relação aos limites da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. Já segundo 
o Tesouro, seriam 14 Estados. Boa 
parte desse percentual de despe-
sa de pessoal vem das despesas 
com gastos previdenciários, não 
raro havendo pedidos para se 
harmonizar os critérios e retirar 
despesas previdenciárias dos 
cálculos dos limites. Uma solução 
mágica que resolve um problema 
de adequação aos limites de pes-
soal exigidos legalmente, mas co-
loca o problema em outro lugar, já 
que são despesas que continuam 
existindo e seu crescimento com-
prime outras despesas de custeio 
e investimento. 
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E apesar de haver variações significativas entre 
os montantes apurados de déficit previdenciário 
dos Estados, há indicações de que no agregado dos 
Estados e DF esse déficit possa ser da ordem de R$ 
81 a R$ 94 bilhões, dependendo da metodologia 
utilizada. Este é um problema que afeta os Estados 
com quadros maiores e mais envelhecidos como 
São Paulo (déficit previdenciário de -R$ 19 bilhões), 
Rio de Janeiro (-R$ 18 bilhões), Minas Gerais (-R$ 
12 bilhões) e Rio Grande do Sul (-R$ 11 bilhões). 
Afinal, problema fiscal pequeno é bobagem e, dada 
a exigência de respeito aos direitos adquiridos, tudo 
indica que além da mudança nas regras de acesso 
aos benefícios − cujos resultados são diluídos ao 
longo do tempo −, a solução deverá vir, isto sim, pela 
busca de mais receita. É o retorno do velho modelo 
de ajuste pela receita.

1  Valores atualizados até setembro de 2018 pelo IPCA/FIBGE. Note-se 
que o Resultado Primário estimado para 2018 é de -R$ 159 bilhões, 
cerca de -2,3% do PIB. Já o valor efetivamente realizado, acumulado 
em 12 meses (de outubro de 2017 a setembro de 2018), foi calculado 
em -R$ 97,2 bilhões, ou cerca de -1,4% do PIB.

2  Como resultado do mais novo Programa de Regularização Tributária 
ocorreu uma arrecadação adicional de R$ 5,1 bilhões, com sua receita 
distribuída entre os itens de receita tributária que deram origem a 
seus fatos geradores (Imposto de Renda, IPI, COFINS). 

3 Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais, 2018, em: wwww.
tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180, novembro 2018. Apesar 
de despesas com pessoal comprimirem as demais despesas, em 2017 
o Resultado Primário agregado de Estados e DF foi positivo em R$ 15 
bilhões, segundo a metodologia do Tesouro Nacional. Por diferença 
metodológica, o Superávit Primário dos Estados e DF segundo o Ba-
cen foi de R$ 8 bilhões − diferença enorme mas, mesmo assim, um 
primário positivo.

 
 

(*) Economista e doutora pela FEA-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Setor Externo: Transações Correntes Refletem a Retomada da 
Economia Brasileira

Vera Martins da Silva (*)

Os resultados do Balanço de Pa-
gamentos indicam que o setor 
externo da economia brasileira 
continua sendo uma âncora for-
midável nesse mar revolto de 
incertezas que tem permeado o 
desempenho econômico nacional. 
Isso mesmo em um período tur-
bulento na economia internacio-
nal, com ampliação de medidas 
protecionistas e guerra comercial 
entre dois players gigantes glo-
bais, os Estados Unidos e a China. 
As últimas informações oficiais 
sobre o Balanço de Pagamen-
tos do Banco Central do Brasil 
(Bacen) são uma manifestação 
de que a retomada da economia 
brasileira, embora lenta, continua 
ocorrendo, sendo o aumento do 
déficit em Transações Correntes 
seu indicador mais relevante. 

Segundo os Indicadores de Con-
juntura do Bacen, houve um au-
mento do déficit no resultado em 
Transações Correntes de US$ 4,7 
bilhões no acumulado de janeiro 
a setembro de 2018. O saldo em 
Transações Correntes ficou ne-
gativo em -US$ 7,4 bilhões nesse 
período, contra -US$ 2,7 bilhões no 
mesmo período de 2017. O saldo 
positivo da Balança Comercial foi 
reduzido em US$ 10 bilhões, de 
US$ 51 para US$ 41 bilhões tam-

bém no saldo acumulado nesse 
período. Esta queda foi causada 
muito mais pelo aumento de US$ 
25 bilhões das Importações, pas-
sando de US$ 113 para US$ 138,4 
bilhões, sendo muito superior ao 
aumento de US$ 15 bilhões das 
Exportações, que passaram de US$ 
164 bilhões nos nove primeiros 
meses de 2017 para US$ 179 bi-
lhões no mesmo período de 2018. 

No sentido contrário à ampliação 
do déficit da Balança Comercial, 
de U$ 11 bilhões, houve redução 
no déficit de Renda Primária, ou 
pagamentos de serviços de fato-
res de produção a residentes no 
exterior (US$ 5,9 bilhões). Isto 
amenizou o resultado deficitário 
de Transações Correntes no perí-
odo, destacando-se a redução de 
Pagamentos de Lucros e Dividen-
dos (US$ 2,8 bilhões) e de Juros de 
Operações Intercompanhia (US$ 
1,9 bilhões). 

Por enquanto, apesar da relativa 
piora na relação entre Transações 
Correntes e PIB, estimada em 
-0,18% entre janeiro e setembro 
de 2017 e -0,53% no mesmo perí-
odo de 2018, houve um pequeno 
aumento na relação entre Inves-
timento Direto no País /PIB, que 
passou de 3,40% para 3,72%, 

suficiente para manter as contas 
externas em situação de tran-
quilidade. O Gráfico 1 apresenta 
a evolução do indicador Transa-
ções Correntes/PIB (%), onde fica 
claro o processo de ajuste externo 
forçado, dada a recessão econô-
mica e a redução de Importações 
do período. É possível também 
observar a evolução de Investi-
mentos Diretos /PIB (%), que tem 
sido amplamente favorável à ma-
nutenção de folga no setor exter-
no. Destaca-se a queda verificada 
no primeiro semestre de 2018 
devido a um ambiente interna-
cional conturbado pelas medidas 
protecionistas dos grandes atores 
em meio à guerra comercial anun-
ciada pela administração federal 
americana, e também a um am-
biente interno nebuloso face ao 
período eleitoral e a menor atra-
tividade de recursos financeiros 
para o Brasil em função da taxa 
de juros básica em patamares 
baixos por um bom tempo.  É bom 
lembrar que apesar da denomina-
ção de Investimentos Diretos, há 
uma série de operações financei-
ras que estão computadas nesta 
conta, e são muito sensíveis a 
variações de taxas de juros e de 
câmbio.
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Gráfico 1 - Transações Correntes e Investimentos Diretos no País Sobre PIB (%). Dez 2015-Set 2018  

                                           Fonte: Indicadores de Conjuntura do Bacen.

Em relação às Exportações, em-
bora seja efetivamente positivo 
o seu crescimento em meio a um 
ambiente de guerra comercial 
internacional, há que se reparar 
que o crescimento ocorreu muito 
mais no âmbito dos produtos 
básicos. Segundo informações 
do Banco Central, no acumula-
do de 10 meses terminado em 
outubro de 2018, os produtos 
básicos tiveram aumento expres-
sivo (17,75%), enquanto os ma-
nufaturados tiveram aumento de 
5,6%, o que confirma a tendência 
de o país ter uma exportação de 
baixo valor agregado, portanto, 
de baixa capacidade de geração 
de empregos. No acumulado de 
10 meses até outubro de 2018, 
os produtos básicos exportados 
atingiram US$ 102 bilhões, en-
quanto os manufaturados atingi-
ram US$ 74 bilhões. 

Pelo lado das Importações, o au-
mento mais expressivo no acu-
mulado de 10 meses em outubro 
de 2018 foi de Combustíveis e 
Lubrificantes (US$ 19,8 bilhões), 
havendo crescimento de 38,6% 
em relação ao mesmo período 
de 2017, o que mostra a sensi-
bilidade da questão deste item 
para o setor externo e de toda 
a economia. Houve também um 
crescimento importante das Im-
portações de Bens de Capital no 
acumulado de 10 meses em ou-
tubro (que alcançaram o valor de 
US$ 21,3 bilhões) e crescimento 
de 29,8% em relação ao mesmo 
período do ano anterior, o que 
reforça a indicação de retomada 
da economia. 

Apesar dos volumes exporta-
dos e importados terem tido de-
sempenho positivo, mesmo na 

presença de fortes tensões no 
mercado internacional há que se 
destacar a volatilidade da taxa de 
câmbio, afetada em especial pelo 
momento político. Inicialmente, 
o ambiente político foi marcado 
pela grande nebulosidade em re-
lação aos prováveis candidatos à 
presidência. Depois, pela novela 
jurídico-política sobre a partici-
pação do ex-presidente Lula no 
pleito e, por fim, pela polarização 
entre os candidatos para o se-
gundo turno. Com tais fatores, o 
mercado financeiro ficou nervoso 
e o dólar subiu. As eleições acon-
teceram, o mercado se acalmou 
e já depois das eleições o dólar 
americano passou a cair. O Grá-
fico 2 mostra a oscilação da taxa 
cambial real, usando-se o Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) da FIBGE como referência 
para a variação de preços.
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Gráfico 2 - Taxa de Câmbio Real (IPCA) - Taxa Média de Venda Acumulada no Mês - Jan 2017- Out 2018 

                                     Fonte: Indicadores de Conjuntura do Bacen.

 No entanto, passadas as eleições persistem as dú-
vidas, ainda que de outra natureza. Não é certo se 
o presidente eleito vai efetivamente reorientar a 
política externa e rever os acordos com o Mercosul 
e a China − grandes parceiros comerciais −  e cami-
nhar na aproximação com os Estados Unidos. Se há 
a retórica eleitoral, há também um conjunto de tra-
tados e acordos que tornam alterações significativas 
muito improváveis no curto prazo. No entanto, as 
especulações em torno disso trazem mais ruído ao 
ambiente de negócios e podem afetar o desempenho 
de médio e de longo prazos do setor externo. 

A relativa tranquilidade no setor externo da eco-
nomia também é reflexo do confortável nível de 
reservas internacionais, muito embora haja várias 
análises que destacam uma sobreacumulação de re-
servas. De qualquer forma, o fato de elas existirem e 
num montante elevado, cerca de US$ 381 bilhões em 

outubro de 2018, permite uma grande tranquilidade 
no âmbito das contas externas e até mesmo pensar 
em seu uso para dinamizar a economia doméstica, 
com redobrado cuidado. E de fato essa acumulação 
de reservas foi permitida pelo ciclo de crescimento 
de preços das commodities em nível internacional e 
da expansão do agronegócio brasileiro. O problema 
é até onde e quando se pode contar com isso. Ou 
seja, há uma estratégia de desenvolvimento que se 
pretende adotar para o país ou apenas seguiremos o 
ritmo das condições externas para dançar conforme 
a música. Nada está claro; ao contrário, tudo está 
bem opaco. O Gráfico 3 apresenta o índice de Pre-
ços de Commodities CRB, sugerindo um novo bom 
momento positivo para o crescimento dos setores 
ligados às commodities. Espera-se que esse bom de-
sempenho mais ajude do que atrapalhe o restante 
da economia não ligada a bens e serviços comercia-
lizáveis. 
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Gráfico 3 - Índice Mensal de Preços de Commodities CRB - Commodity Research Bureau - dez 2008 - out 218 

                                         Fonte: Indicadores de Conjuntura do Bacen.

 
(*) Economista e doutora pela FEA-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Mercado de Trabalho e Desemprego: O Que o Novo Presidente 
Herdará?1

                                                                        José Paulo Zeetano Chahad (*) 
Rayne Aparecida Alves Santos (**)

1  Introdução 

O Brasil vivenciou a mais acirrada 
disputa presidencial dos últimos 
tempos, com uma polarização que 
assustou a todos, turvando o hori-
zonte futuro do país. O presidente 
eleito irá se deparar com um qua-
dro de mercado de trabalho há 
muito deteriorado como ref lexo 
do baixo dinamismo da economia 
brasileira.  

Utilizando, contudo, a desocupa-
ção (desemprego)2 e indicadores 
de formalidade e informalidade, 
já é possível observar uma lenta 
recuperação do mercado de tra-
balho, notadamente a partir de 

meados de 2016.3 Ela não ocorre 
no “vazio”, posto que o mercado de 
trabalho tende a responder àquilo 
que ocorre na atividade econômica, 
seja fruto da expansão do PIB, ou 
mesmo em decorrência das expec-
tativas futuras positivas (ou menos 
negativas).  Essa lenta recuperação 
está nitidamente associada aos 
esforços de reformas políticas do 
presidente Michel Temer.

Veremos neste artigo o que, a nosso 
juízo, parece ser o quadro do mer-
cado de trabalho. Se não está ani-
mador, já aponta para alguma es-
perança de melhoria, e poderá se 
firmar caso a eleição em si e o novo 

presidente contribuam para a reto-
mada da atividade econômica.

2 A Lenta e Persistente Queda na 
Taxa de Desemprego

Vamos abordar nesta seção a tra-
jetória da taxa de desemprego, 
destacando inclusive alguns fatos 
a ele associados e que moldam seu 
comportamento.

De acordo com o Gráfico 1, as in-
formações da PNADc indicam uma 
forte subida do desemprego entre 
o final de 2014 e o final de 2016.4 
Posteriormente, iniciou-se um pe-
ríodo claudicante de queda, mas 
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havendo continuidade neste movimento descendente. 
De fato, ao final de 2014 a taxa de desemprego era 
13,7%, caindo para 12,1% no trimestre encerrado em 

agosto de 2018. Dado o tamanho da força de trabalho, 
esta queda representa tirar milhares de pessoas do 
desemprego.

Gráfico 1 - Brasil: Taxa de Desemprego; 2012-2018 (%)

                   Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
                   *O valor para o trimestre encerrado em setembro é uma previsão.

Observando os últimos dados trimestrais de 2018 
publicados pelo IBGE, o número de desempregados 
reduziu-se de 13,2 milhões no trimestre junho-julho-
-agosto para 12,7 milhões em relação ao trimestre an-
terior (março-abril-maio). Isto representa uma queda 
de 0,6 pontos percentuais, ou seja, expressivos 500 mil 
desempregados a menos. 

Sob outra ótica, em relação ao mesmo trimestre 
(junho -julho-agosto) do ano de 2017, a taxa de desem-
prego teve redução de 0,5 pontos percentuais. Ou seja, 
o desemprego vem caindo trimestre a trimestre em 

2018, quando se compara ao mesmo período de 2017. 
A queda no início de 2018 é esperada em decorrência 
dos padrões de sazonalidade do mercado de trabalho, 
mas a queda em relação ao ano anterior confere mais 
robustez a esta queda lenta e gradual que vem sendo 
observada na taxa de desemprego.

O IPEA alerta para alguns aspectos importantes para 
a redução do desemprego.5 O primeiro argumenta que 
“de forma geral, a queda da desocupação não ocorreu 
por conta da expansão da população ocupada (PO), e 
sim devido à retração da força de trabalho” (página 1). 
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Desde o último trimestre de 2017, 
a taxa de crescimento entre anos 
da PEA vem revelando sucessivos 
recuos e permitindo a geração 
de novas vagas de trabalho. Essa 
geração de vagas, mesmo longe 
do desejável, dado que a maioria 
é informal, tem possibilitado re-
tirar contingentes significativos 
de trabalhadores do desemprego, 
permitindo ainda absorver parte 

dos novos entrantes no mercado de 
trabalho.

Tais impactos não são mais bené-
ficos para a queda do desemprego, 
pois tem ocorrido uma desacelera-
ção do crescimento da ocupação. 

O segundo aspecto a qualificar o 
comportamento atual da taxa de 
desemprego refere-se ao fato de 

que, enquanto se observa um recuo 
do número de desempregados, há 
um elevado tempo de permanência 
no desemprego, com tendência a 
aumentar. Isto pode ser visto no 
Gráfico 2, que mostra a proporção 
de trabalhadores que se mantive-
ram desempregados por trimestre, 
a cada ano,  no qual se verifica evi-
dente aumento deste indicador.

Gráfico 2 - Brasil: Proporção de Trabalhadores Que Se Mantiveram Desempregados por Trimestre; 2012-2018 (%)

 
           Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral. 
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Analisando sob outra ótica significa que o desemprego 

de longo prazo − ou seja, aquele de maior gravidade 

tanto para o indivíduo quanto para a sociedade − vem 

se elevando desde 2015, conforme revelam as infor-

mações do Gráfico 3 a seguir.6 No trimestre janeiro-

-fevereiro-março, 33,1% dos desempregados estavam 

há um ano ou mais buscando trabalho, cifra esta que 

chegou a 40,8% no último trimestre de 2017.

Embora seja um dado muito ruim pode-se dizer, en-
tretanto, que assim como a taxa de desemprego geral, 
este percentual de desemprego de longo prazo passou 
a crescer a taxas menores a partir do início de 2016, 
observando-se um declínio a partir do final de 2017. 
Entre o último trimestre daquele ano e o trimestre 
abril-maio-junho de 2018, houve queda de 1,8 ponto 
percentual − um resultado bastante significativo para 
um espaço tão curto de tempo.

Gráfico 3 - Brasil: Desempregados Procurando Trabalho há 1 Ano Ou Mais*; 2012-2018 (%)

  Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
  *Tempo de procura por trabalho de 12 meses ou mais.
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Como se sabe, a alta incidência de 
desemprego de longo prazo é um 
fenômeno muito ruim, sob qual-
quer ótica. Assim, torna-se interes-
sante verificar como se encontra o 
Brasil no cenário internacional. O 
Gráfico 4 traz o percentual de de-
semprego de longo prazo para um 
conjunto de países aleatoriamente 
selecionados. Por esta amostra po-
de-se dizer que o país se encontra 
entre aqueles com maiores taxas 
de desemprego de longo prazo. 

A situação é mais grave no caso 
brasileiro, quando sabemos que 
nações como França, Portugal e 
Itália possuem uma taxa de de-
semprego tradicionalmente alta, e 
com isso seu desemprego de longo 

prazo tende também a ser alto. 
Estes países, assim como inúme-
ros outros do continente europeu, 
possuem sólidos programas de 
Welfare State, nos quais despon-
tam sistemas bastante generosos 
de seguro-desemprego, bem como 
outros mecanismos de proteção 
aos trabalhadores, o que permite 
aos desempregados prolongarem 
bastante sua busca por trabalho. 

Também há um programa de se-
guro-desemprego no Brasil, com 
poucos critérios de elegibilidade 
e grande dificuldade de controlar 
a indução à fraude que nele sabe-
mos existir. Além disso, o número 
de parcelas do benefício é muito 
baixo. Quando o benefício se esgo-

ta e obriga o indivíduo a procurar 
trabalho, surge outro problema, re-
presentado pela baixa capilaridade 
da rede de recolocação dos desem-
pregados no mercado de trabalho. 

O corolário destas afirmações é 
que, diferentemente dos países 
com forte Welfare State, parte do 
nosso desemprego de longo prazo 
se deve ao desenho ruim do sis-
tema de recolocação dos desem-
pregados no mercado de trabalho 
brasileiro. A outra parte advém 
da estagnação econômica que há 
muito vivenciamos, com a conse-
quente redução das oportunidades 
de emprego por um longo período.

Gráfico 4 - Taxa de Desemprego de Longo Prazo* para Países Selecionados; 2017 (%)

                  Fonte: OCDE; dados para o Brasil extraídos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
                  *O desemprego de longo prazo refere-se a pessoas que estão desempregadas há 12 meses ou mais.
                  **Média trimestral ao longo de 2017.
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A desagregação dos dados de de-
semprego traz, contudo, uma infor-
mação preocupante, a qual acaba 
por limitar as expectativas positi-
vas trazidas pela redução gradu-
al da taxa de desemprego: desde 
meados de 2015 vem aumentando 
significativamente a proporção de 
trabalhadores fora da força de tra-
balho devido ao chamado desalen-
to com relação à obtenção de uma 
nova ocupação.7

De fato, conforme se verifica no 
Gráfico 5, no trimestre abril-maio-
-junho de 2015 a proporção de 
trabalhadores desalentados foi de 
1,5%, mas no mesmo trimestre de 
2018 passou para 4,4%(!). Ou seja, 
elevou-se 2.9 pontos percentuais. 

Qual o motivo desta forte elevação? 
Assim o estudo do IPEA explica 
este fenômeno:

O motivo para a elevação recente 
do desalento não se restringe ape-
nas ao aumento de permanência 
no desemprego. Há ainda uma 
mudança de comportamento dos 
indivíduos, constatada pelos dados 
de transição no mercado de traba-
lho […] vem crescendo a proporção 
de pessoas que, entre dois trimes-
tres consecutivos, transitaram da 
atividade para a inatividade se 
declarando desalentadas, mesmo 
não tendo ficado desempregadas, 
ou tendo permanecido muito pouco 
tempo nesta condição.8

Por fim, ainda nesta questão do 
desalento, destaca-se que ele não 
incide de forma homogênea entre 
os inativos classificados nesta ca-
tegoria. Ou seja, há um perfil claro 
onde o desalento está mais pre-
sente. Este fenômeno é proporcio-
nalmente mais alto entre grupos 
que possuem maior dificuldade 
de inserção no mercado de tra-
balho. Dentre estes, destacam-se: 
(a) os jovens; (b) as mulheres; (c) 
os menos qualificados/escolari-
zados, especialmente com ensino 
fundamental incompleto; (d) os 
residentes na região Nordeste; (e) 
os mais idosos; (e) os não chefes de 
família.9

Gráfico 5 - Brasil: Proporção de Trabalhadores Fora da PEA em Situação de Desalento; 2012-2018 (%)

                    Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
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3 Subutilização da Força de Tra-
balho e Informalidade 

Nesta seção, abordaremos dois tó-
picos de relevância para a análise 
da atual situação do mercado de 
trabalho brasileiro: subutilização 
da força de trabalho e informali-
dade. 10

3.1  A  Subuti l ização da Força 
de Trabalho

Juntamente com a informalidade, a 
subutilização da força de trabalho 
é um dos principais indicadores da 
baixa qualidade das condições de 
emprego. O IBGE considera como 
subutilizados, ou subocupados, 
aqueles que trabalharam menos de 

40 horas por semana e gostariam 
de trabalhar mais. O mesmo órgão 
também define a força de trabalho 
potencial como aquela formada por 
pessoas que gostariam de traba-
lhar, mas não procuraram, ou pro-
curaram, mas não estavam dispo-
níveis para trabalhar no momento 
da pesquisa.

No Gráfico 6, temos a evolução da 
taxa composta da subutilização 
da força de trabalho entre 2012 e 
2018. Esta taxa agrega os desem-
pregados, os subocupados e a força 
de trabalho potencial como fração 
da força de trabalho ampliada.11 A 
observação dos dados revela au-
mento da taxa combinada da subu-
tilização da força de trabalho desde 
o final de 2015, como esperado, em 

decorrência do desaquecimento da 
economia do país e das altas taxas 
de desemprego. 

Para o trimestre encerrado em 
agosto de 2018, a taxa de subuti-
lização ficou em 24,4%, represen-
tando, em números, 12,7 milhões 
de desempregados, 6,7 milhões de 
subocupados e 8,1 milhões de pes-
soas que poderiam trabalhar, mas 
não trabalharam (força de trabalho 
potencial). Embora os resultados 
numéricos mereçam atenção, po-
demos perceber uma tendência de 
estabilização da taxa composta de 
subutilização da força de trabalho 
a partir de meados de 2017, sina-
lizando para a recuperação que, 
mesmo gradual, já despontava na-
quele ano.

Gráfico 6 - Brasil: Taxa composta de subutilização da força de trabalho* das pessoas de 14 anos ou mais de 
idade, na semana de referência; 2012-2018 (%)

                                  Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
                               *Taxa de subutilização da força de trabalho definida como: subocupados por insuficiência de horas + desempregados +  

                                 força de trabalho potencial)/ força de trabalho ampliada (Pna).
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3.2  A Informalidade no Merca-
do de Trabalho

Como se sabe, a lenta recuperação 
do mercado de trabalho nos últi-
mos meses reflete a dificuldade de 
retomada da atividade econômica, 
que segue caminhando a passos 
de tartaruga. Dados extraídos da 
PNADc revelam que a melhora na 
taxa de ocupação, sob a ótica de 
pequena retração no desempre-
go, tem sido acompanhada pelo 
surgimento de maiores níveis de 
trabalho informal.12 Tal resultado 
demonstra que a retomada na ge-
ração de empregos é uma situação 
muito aquém da desejada. Porém, 

de qualquer forma representa ele-
vação dos níveis de ocupação.

O Gráfico 7 mostra a evolução da 
taxa de informalidade observada 
entre 2012 e 2018. Os dados apon-
tam que o processo de formaliza-
ção do mercado de trabalho brasi-
leiro respondeu mais lentamente 
com relação ao avanço da informa-
lidade, como era de se esperar nos 
anos de baixa atividade econômica. 
Essa tendência pode ser vista na 
elevação da taxa de informalidade 
em 2015, já que nos anos anterio-
res a informalidade  manteve-se 
praticamente em uma trajetória 
estável de queda. 

Após 2015 a dinâmica foi oscila-
tória, apresentando crescimento 
a partir do início de 2017. Este 
aumento da informalidade no 
último ano parece acompanhar a 
recuperação do emprego, sendo 
uma característ ica da própria 
lentidão do mercado de trabalho 
que tende a responder com algum 
atraso à melhora na situação eco-
nômica. Apesar desse pequeno 
avanço, a economia brasileira 
precisa dar sinais mais robustos 
de recuperação, de modo a pro-
mover a geração de postos de 
trabalho formal. 

Gráfico 7 - Brasil: Taxa de Informalidade Observada*; 2012-2018

        Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral.
        *Taxa de informalidade observada definida como: sem carteira + conta própria/empregador não contribuintes da previdência + não  

        remunerados)/ocupados (PNADc). 
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Embora o cenário apresentado não 
seja dos melhores e haja um longo 
caminho a percorrer para levar 
novamente a taxa de desemprego a 
valores civilizados, as expectativas 
futuras para a informalidade apon-
tam uma tendência de recuo já no 
início de 2019. Dados para o mês de 
agosto, divulgados pela PNADc13, 
revelam que o número de trabalha-
dores sem carteira assinada − por 
volta de 11,2 milhões de brasileiros 
− ficou estável na comparação com 
o mesmo trimestre do ano passado. 
Outra categoria de trabalho (tam-
bém caracterizada como informal) 
que não apresentou avanço expres-
sivo é a de trabalhadores por conta 
própria. Esta categoria reúne cerca 
de 23 milhões de brasileiros, tendo 
aumentado apenas 1,9% na compa-
ração entre os anos de 2017 e 2018.

4 O Mercado de Trabalho Formal

Vimos que desde 2016 os resulta-
dos do desemprego, informalidade 
e subocupação têm revelado uma 
melhoria no mercado de trabalho. 
Mas o dado mais eloquente dessa 
recuperação vem do lado do em-
prego formal. De fato, as estatísti-
cas do Caged/MTb vêm apontando 
um progressivo aumento da gera-
ção de empregos formais. Os dados 
desta fonte para o mês de agosto 
de 2018 indicam que a economia 
brasileira gerou aproximadamente 
110,4 mil novos empregos formais. 

Além disso, as últimas estatísticas 
divulgadas pelo Caged/MTb se-
guem reforçando esse movimento 
de elevação da formalidade, com 

destaque para o mês de setembro, 
no qual foram gerados ao todo 
137.336 mil empregos com carteira 
de trabalho assinada. Além disso, 
no acumulado de janeiro até setem-
bro foram criados 719.089 postos 
de trabalho com carteira assinada 
no país.

O Gráfico 8 apresenta os saldos 
entre admissões e desligamentos 
no mercado de trabalho formal 
para o mês de setembro no perío-
do entre os anos de 2012 e 2018. 
Através de uma análise rápida dos 
dados é possível perceber que, 
desde 2013, não se criavam tantos 
postos de trabalho como em setem-
bro de 2018. 

Gráfico 8 - Brasil: Geração de Postos de Trabalho Formais para o Mês de Setembro; 2012-2018

                                Fonte: Caged/Ministério do Trabalho.
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Espera-se que, até o final de 2018, 
essa tendência de aumento na gera-
ção de empregos formais continue 
se confirmando e prossiga também 
em 2019. Como se sabe, apesar de 
ser um meio para recuperação de 
renda de muitos trabalhadores, prin-
cipalmente os menos escolarizados, 
o trabalho informal é ainda um sinal 
de precarização das condições de 
trabalho, já que os brasileiros nessa 
situação são alijados de uma parte 
de seus direitos trabalhistas, dada 
a maior instabilidade e insegurança 
legal dos trabalhos informais.14 

Assim, a informalidade tende tam-
bém a frear as possibilidades de 
crédito aos consumidores pois, sem 
carteira assinada, o trabalhador tem 
mais dificuldade em mostrar garan-
tias ao recorrer aos empréstimos. 
Há, portanto, uma ineficiência nesse 
mercado, que se ref lete no menor 
potencial de crescimento da ativi-
dade econômica, já que o acesso 
ao crédito tem um papel relevante 
sobre o consumo, o crescimento e a 
geração de empregos.

5 Síntese Conclusiva e Perspec-
tivas 

A análise dos dados sobre mercado 
de trabalho com a utilização das 
informações da PNADc revela um 
quadro pouco animador, mas mos-
tra que alguma recuperação vem 

ocorrendo. De fato, apesar da alta 
taxa de desemprego, este tem apre-
sentado tendência de queda desde 
o final de 2016. O desemprego de 
longo prazo (trabalhadores pro-
curando emprego há mais de um 
ano) também está alto, mas desde 
meados de 2017 tem igualmente 
apresentado tendência à redução. 

Os indicadores de subutilização 
da força de trabalho permanecem 
estáveis desde o início de 2017. Não 
obstante ser um indicador de baixa 
qualidade do emprego, a informa-
lidade tem se elevado, mas isto 
significa crescimento da ocupação. 
Finalmente, um dado ainda mais 
robusto: o emprego formal está 
em crescimento desde o começo 
de 2017.

Mas, como numa economia tão 
enfraquecida os indicadores de 
mercado de trabalho não estão tão 
deteriorados e alguns estão até 
mesmo em franca recuperação? A 
resposta é que dois fatos positivos 
aconteceram com a chegada do 
presidente Temer ao poder 15. O 
primeiro diz respeito a uma ime-
diata mudança nas expectativas 
futuras com relação aos rumos do 
país produzindo resultados positi-
vos na economia.  O segundo fato, 
e mais relevante, é que sob seu 
comando adotaram-se importantes 
políticas econômicas com inequí-
vocos resultados para a retomada 

econômica do Brasil. Entre outras, 
destacam-se: (i) forte queda da in-
flação; (ii) queda da taxa de juros 
Selic; (iii) reajustes no programa 
Bolsa Família; (iv) A Lei do teto 
para os gastos públicos; (v) uma 
ampla reforma trabalhista permi-
tindo que as relações de trabalho 
acompanhem a modernização das 
atividades produtivas; e (vi) uma 
agenda de reformas que, mesmo 
não concretizada, indicou a vonta-
de política do Governo Federal em 
criar um novo ambiente institucio-
nal mais favorável ao crescimento.

Essas ações muito contribuíram 
para reverter o quadro de “terra 
arrasada” deixada pelos governos 
do PT até o impeachment da presi-
dente Dilma Roussef  levando a su-
cessivas quedas do PIB, conforme 
revela o Gráfico 9. Porém, percebe-
-se que após a mudança de governo, 
em 2016, as taxas de variações do 
PIB foram paulatinamente saindo 
de valores negativos, tornando-se 
positivas a partir de 2017.16

Se este quadro não é muito anima-
dor, ao menos revela uma situação 
na qual a economia vai se recupe-
rando. A nosso juízo, isto explica a 
lenta retomada do mercado de tra-
balho. Sem as medidas promovidas 
pelo presidente Temer parece certo 
que estaríamos numa situação 
ainda mais calamitosa.
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Outra estatística a corroborar a reversão que está 
havendo na atividade econômica, com consequências 
para a lenta melhoria do mercado de trabalho, refere-
-se à trajetória da taxa de investimentos com relação 
ao PIB, mostrada no Gráfico 10. 

Fica claro que a taxa de investimentos, apesar de seus 
baixos valores, vem se recuperando deste o final de 

2016, assim como outros indicadores apresentados 
anteriormente.   Sob a ótica do mercado de trabalho 
este é um resultado importante, uma vez que os inves-
timentos tendem a promover mais e melhores empre-
gos, residindo neste comportamento dos investimen-
tos uma das explicações do crescimento mais rápido 
do mercado formal de trabalho.

Gráfico 9 - Brasil: Taxa de Variação do PIB Trimestral a Preços de Mercado; 2012-2018 (%)

                       Fonte: IBGE - Contas Nacionais Trimestrais.
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Assim, a herança do presidente 
Jair Bolsonaro já está dada: re-
ceberá uma economia com baixo 
crescimento, o que reverbera em 
indicadores do mercado de tra-
balho reagindo lentamente, mas 
com clara indicação de tendência à 
recuperação. 

Quanto às perspectivas para o 
futuro, se não estiverem tão ruins 
também não estão tão boas assim. 
De acordo com os organismos eco-
nômicos internacionais, e mesmo 
do Banco Central, a previsão para o 

binômio 2019-2020 é de uma taxa 
de crescimento do PIB de 2,5% ao 
ano. Esta taxa de crescimento, que 
por si só já representa um número 
baixo, terá dificuldades em se rea-
lizar no contexto de inequívocos si-
nais de piora do crescimento global 
para os próximos anos.

Desta forma, uma recuperação 
mais forte da economia, com im-
pactos positivos para o mercado de 
trabalho, depende mais diretamen-
te da adoção de sólidas políticas 
internas, as quais devem ser sufi-

cientemente robustas para darem 
um “choque de eficiência” no siste-
ma produtivo brasileiro. É preciso 
que o Brasil eleve, com vigor, seus 
níveis de produtividade.

Terá o novo presidente cacife polí-
tico e uma equipe econômica para 
promover as reformas necessárias 
para crescer num ritmo mais in-
tenso do que permitirá o contexto 
internacional adverso? 

Vamos aguardar.

Gráfico 10 - Brasil: Taxa de Investimento Nominal Como % do PIB; 2012-2018

                        Fonte: IBGE - Contas Nacionais Trimestrais.
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Análises Teóricas Sobre o Uso da Poupança Externa: dos Defen-
sores aos Críticos da Utilização Desse Recurso Como Fonte de 
Funding

Rodger Antunes (*)

Esse texto tem por objetivo discu-
tir o papel da poupança externa 
em um contexto macroeconômico. 
Para tanto, apontam-se as visões 
de economistas alinhados à hete-
rodoxia e outros que fazem uma 
análise sob o prisma da Economia 
Neoclássica. Adiante, propõe-se 
uma visão que pode ser considera-
da uma síntese entre os dois polos.  

Na literatura econômica alguns 
economistas denominam a estra-
tégia da utilização de poupança ex-
terna como sendo uma estratégia 
fraca da conta corrente, visto que 
a entrada de capital implica dire-
tamente a valorização cambial cor-
roendo a balança comercial, pois, 
nesse modelo, “observa a moeda 
como não neutra [...] referindo às 
economias monetárias de produ-
ção que são caracterizadas pela 
coexistência de tempo histórico, 
incerteza e moeda” (RESENDE; 
AMADO, p. 42, 2007). Essa políti-
ca econômica de abertura, sob os 
ideais do Consenso Washington, 
consolidada no Plano Brady (1990) 
“é a [política] de que países em 
desenvolvimento deveriam neces-
sariamente conviver com déficits 
em contas correntes” (BRESSER-
-PEREIRA; GALA, p. 4, 2007) de-

vido ao ganho relativo, em virtude 
das consequências benéficas à efi-
ciência marginal do capital e aos 
retornos dos fatores. 

Há preferência por poupança ex-
terna em detrimento de poupança 
interna se e somente se a elastici-
dade dos salários e ordenados for 
baixa o suficiente, se o custo de 
vida não pressionar os salários e, 
por consequência, não influenciar o 
lucro (baixa), aumentando o custo 
de oportunidade (lucro – juros). 
Sob a análise da demanda, a taxa 
de substituição será maior dada 
a sensibilidade das exportações 
à taxa de câmbio, ou seja, quanto 
varia em unidade exportada dada 
a apreciação marginal da taxa de 
câmbio. Ora, se a elasticidade for 
alta, haverá despoupança interna 
(transações correntes deficitárias) 
e retração do animal spirit, já que 
há uma tendência de aumento dos 
salários reais e aumento de con-
sumo. (BRESSER-PEREIRA; GALA, 
2007).

Para tanto, na modelagem macro-
econômica proposta por Bresser-
-Pereira e Gala (2007), a apreciação 
cambial tem um efeito sobre a re-
muneração do trabalho. A mecâ-

nica que se processa nesse modelo 
é que ao aportar capital externo 
segue-se uma apreciação cambial. 
Como a cesta de bens de um con-
sumidor é composta de bens trada-
bles e non-tradables, a apreciação 
do câmbio nominal afeta direta-
mente o custo de vida dos cida-
dãos, pois “uma desvalorização do 
câmbio real com o aumento do 
preço dos comercializáveis em re-
lação ao salário nominal significará 
uma queda de salário real já que a 
cesta de consumo do trabalhador 
em questão custará mais caro” 
(BRESSER-PEREIRA; GALA, p.8, 
2007). Portanto, neste contexto, 
haverá uma pressão ao aumento 
do salário nominal para que haja 
manutenção da paridade do poder 
de compra. 

Essa pressão salarial reduz a mar-
gem de lucro das firmas, a qual 
utiliza poupança externa para in-
vestimento, contrariando a racio-
nalidade da teoria do investimento 
e, segundo Bresser e Nakano (2003, 
p.11), “a taxa de crescimento, no 
período de tomada dos recursos 
até o dia do pagamento, tem que 
superar o crescimento da época de 
amortização da dívida”. E, devido 
às características tecnológicas dos 
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países em desenvolvimento serem 
escassas (apresentam característi-
ca de produção trabalho intensiva), 
explicita a necessidade de impor-
tação de tal tecnologia por meio da 
poupança adquirida. Nesse ponto 
específico, além de a valorização 
cambial aumentar salários, incorre 
também numa dupla “punição” ao 
investidor, pois torna a importação 
dessa tecnologia mais cara. Incor-
re, assim, numa camisa de força: 
transfere renda aos trabalhadores 
e inibe importação de tecnologia, 
dificultando o ganho de produti-
vidade, além da barreira colocada 
para o setor de exportação de bens, 
desaguando numa situação finan-
ceira de possível incapacidade de 
liquidação – formando agentes es-
peculativos e/ou, no limite, ponzis. 

Soma-se à crítica o direcionamento 
desse fluxo para consumo. Uma vez 
que o salário é aumentado artifi-
cialmente (monetariamente)  − já 
que a produtividade marginal se 
mantém constante, e assumindo 
que a propensão marginal a consu-
mir dos assalariados é maior que a 
dos empreendedores  – observa-se 
uma corrida ao consumo, culmi-
nando na diminuição de poupança 
interna. O problema é mais eviden-
ciado por meio da transferência de 
renda dos capitalistas aos assala-
riados, que não têm comprometi-
mento com investimento. Quando 
o consumo é direcionado a bens 
importados, observa-se maior fra-
gilização no processo de investi-
mento, ou seja, evasão de renda na-
cional via consumo e pagamento de 

juros, incorrendo em diminuição 
da formação de poupança interna e 
redução de investimento.

Entretanto, em defesa da utilização 
do recurso externo, Franco (1998) 
parte da crítica ao Processo de 
Substituição de Importação (PSI) 
durante as décadas de 70 e 80 do 
século passado. Para Franco, o PSI 
esteve assentado sob uma ideo-
logia de formação de autarquia e 
soberania  em que autossuficiência 
e autodeterminação sustentaram 
que abertura econômica implicava 
vulnerabilidade externa e crise 
cambial e não desenvolvimento. 
Portanto, o PSI permitiu desecono-
mias, pois “numa economia prote-
gida, o mundo empresarial reluta 
em dedicar recursos escassos a 
investimentos em qualidade e pro-
dutividade [uma vez que] pode-se 
ganhar dinheiro ‘sem fazer força’ 
num mercado não contestável” 
(FRANCO, 1998, p. 128), cuja pro-
dutividade do capital e trabalho 
estavam aquém da produtividade 
internacional. Essa tese implicou a 
proteção de um parque industrial 
improdutivo pelo Estado, cujo au-
mento de lucro se daria apenas por 
aumento de preços, culminando 
num processo inflacionário. 

Ainda dentro da concepção neo-
clássica1, Franco (1998) e Taylor 
(1999) defendem que a integração 
econômica (abertura comercial e 
financeira) é vetor formador de 
uma economia competitiva geran-
do eficiência nas alocações dos 
recursos. Portanto, a integração 

se apoia sobre três eixos: a) cresci-
mento das redes filiais de empre-
sas transnacionais; b) proliferação 
de estratégias de ajustamento e 
racionalização compreendendo 
desintegração vertical, outsour-
cing e relocalização no exterior; c) 
proliferação de “novas formas” de 
investimento internacional. 

O primeiro eixo se assenta sob 
aporte de recursos pela via de In-
vestimento Direto Estrangeiro 
(IDE), a economia interna incorre 
em aumento do nível de emprego, 
aumento da produtividade mar-
ginal do trabalho devido ao fato 
de as empresas instaladas serem 
intensivas em capital. Em outras 
palavras, há uma transferência de 
tecnologia, importação de qualida-
de e ganhos de escala pelo ganho 
de produtividade, permitindo um 
preço competit ivo no mercado 
internacional que impulsiona o 
setor exportador. No que tange ao 
segundo eixo, destaca-se não mais 
uma planta produtiva sob a ideolo-
gia fordista, mas partes diferentes 
desse produto são produzidas em 
localidades diferentes do planeta a 
fim de minimizar custos. O terceiro 
eixo envolve a globalização finan-
ceira, isto é, acesso aos recursos 
financeiros sem envolver a comple-
xidade do IDE. 

Entre os dois polos de análise para 
utilização de poupança externa, 
Aurélio (1997) propõe uma síntese 
crítica. Primeiramente, nota-se que 
a defesa da ortodoxia se pauta na 
prerrogativa de que o capital apor-
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tado é aplicado em sua totalidade 
na economia produtiva, quando 
para os heterodoxos os recursos 
aportam pela conta capital, signi-
ficativamente na conta portfólio, 
afetando os termos de troca.

As contribuições de Collins e Park 
(1999) e Aurélio (1997) se dão ao 
esclarecer que há condicionalida-
des que devem ser observadas para 
que o uso da poupança externa 
confira à economia tomadora de 
crédito desenvolvimento econômi-
co e estabilidade monetária.  Isto 
é, não há uma dinâmica de vetor 
único – gera crescimento ou não 
gera; pelo contrário, há posições 
que devem ser assumidas e ob-
servadas a fim de que este capital 
externo promova crescimento eco-
nômico. 

A utilização de poupança externa 
para financiamento do déficit da 
conta corrente torna a análise da 
utilização desse recurso importan-
te pois o pagamento do serviço da 
dívida é função direta do retorno 
do investimento. Entretanto, se 
esse financiamento é direcionado 
ao consumo, tal economia se enca-
minha à instabilidade e déficits fu-
turos como explicitado nos críticos 
da conta corrente fraca. 

Para Aurélio (1997), poupança 
externa deve configurar-se como 
fonte de funding apenas se o fluxo 
de capitais for considerado está-
vel. A estabilidade do aporte de 
capital depende de fatores macro-
econômicos da economia recepto-

ra: consolidação da estabilização 
econômica, reformas estruturais 
e política monetária. Para além 
da estabilidade da economia em 
que o capital externo é aportado, o 
direcionamento desse recurso em 
rubricas específicas apresenta a 
característica do aplicador/inves-
tidor. Portanto, investimento em 
portfólio apresenta alta volatilida-
de e demanda por ativo de alta li-
quidez (investidor especulador). Os 
aportes em IDE apresentam maior 
estabilidade do capital; entretanto, 
maior segurança é demandada pelo 
investidor no mercado produtivo 
(aparato de regras bem estabele-
cidas). 

Portanto, o estímulo ao aporte de 
capital estável deve ser seguido 
por políticas econômicas que dire-
cionem esses fluxos financeiros a 
setores produtivos desde infraes-
trutura a educação básica, capazes 
não somente de financiar o déficit 
em transações correntes, mas de 
gerar capacidade de formação de 
poupança interna e atrair capital 
produtivo ao promover um am-
biente que gere desenvolvimento 
do capitalismo (capital humano e 
capital produtivo). Collins e Park 
(1999) afirmam que o desenho 
da política econômica do governo 
coreano na condução da utilização 
da poupança externa justifica sua 
saída da crise econômica após a 
guerra e choque do petróleo uma 
vez que a poupança externa era 
utilizada como complementar à 
poupança interna. 

Cabe ressaltar, em suma, que o 
processo de captação de poupança 
externa não é um ciclo que deva 
ocorrer ad infinitum. Deve-se co-
locar como um entreposto do gap 
financeiro e do desenvolvimento 
econômico (financiando investi-
mento produtivo) que, no longo 
prazo, conduza tal economia ao 
autofinanciamento. Portanto, deve 
permanecer o processo de poupan-
ça interna mesmo enquanto a pou-
pança externa é utilizada, ou seja, 
a dívida externa deve ser usada 
como complemento da poupança 
interna. O estímulo à poupança 
interna se dará ao serem assegu-
radas as vantagens comparativas 
do setor exportador, redução do 
déficit público e políticas monetá-
rias que exerçam influência sobre 
a propensão a poupar do consumi-
dor. Ademais, o aumento da pro-
pensão marginal a poupar confere 
à economia tomadora de funding, 
internamente, menores custos. 
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Mudança Tecnológica na Indústria Automobilística: Veículos 
Movidos por Motores Elétricos

Michael Tulio Ramos de França (*)

1 Introdução

Nos textos das edições anteriores 
do Boletim Informações FIPE, dis-
cutimos questões relacionadas a 
organização e internacionalização 
das atividades de pesquisa e desen-
volvimento da indústria automobi-
lística.1 Neste artigo, o objetivo é 
descrever como foi a corrida para 
o desenvolvimento de formas de 
propulsão mais eficientes e menos 
poluentes no período compreendi-
do entre 1990 e 2010.2

2  Veículos Elétricos Tradicionais

Os veículos puramente elétricos 
não podem ser considerados como 
uma novidade na indústria auto-
mobilística. No início do século 
passado, os motores elétricos eram 
o principal tipo de propulsão dos 
veículos. Aproximadamente 40% 
dos veículos eram elétricos, e os 
veículos equipados com motores a 
combustão interna representavam 
cerca de 22%, perdendo até para os 
carros a vapor que, na época, repre-
sentavam 38% dos veículos (ABDI, 
2008; AUTOMOTIVE BUSINESS, 
2009). Esta época é considerada 
como a idade de ouro do carro elé-
trico, na qual a bateria recarregável 

inventada em 1889 por Thomas 
Edison teve participação significa-
tiva para que isto ocorresse. Logo 
depois, com o desenvolvimento de 
motores a combustão interna mais 
eficiente e com o crescimento da 
indústria petrolífera, os veículos 
de combustão interna acabaram se 
tornando a tecnologia dominante 
(MOWERY; ROSENBERG, 2005).

Contudo, atualmente, devido a fa-
tores ambientais e ao preço do pe-
tróleo, a indústria automobilística 
e o governo de vários países têm 
investido pesadamente em outros 
tipos de tecnologia3 (NRC, 2008 a). 
Com isto, o desenvolvimento dos 
carros elétricos está de volta e com 
diversas trajetórias tecnológicas 
possíveis. Há os puramente elétri-
cos e os híbridos. No caso dos pura-
mente elétricos, existem diversas 
possibilidades de fontes de energia4 
(AUTOMOTIVE BUSINESS, 2009).

Os veículos elétr icos possuem  
alta eficiência energética, ou seja, 
conseguem atingir uma distância 
maior para uma dada quantidade 
de energia. Outra característica 
deste tipo de motor é o seu baixo 
nível de ruído, quando compara-
mos com um motor a combustão 
interna. Além disso, os motores 

elétricos são considerados ecologi-
camente corretos, pois não emitem 
quaisquer tipos de gases. Contudo, 
vale destacar que, se a geração de 
energia for feita por fontes não 
renováveis, como por exemplo, os 
combustíveis fósseis e o carvão, a 
utilização em massa dos veículos 
elétricos irá apenas transferir a po-
luição da indústria automobilística 
para a indústria de energia (ABDI, 
2008; BNDES, 2006).

Em contrapartida, os veículos elé-
tricos ainda têm uma barreira tec-
nológica difícil de ser vencida: a 
autonomia dos carros. Em geral, as 
baterias ainda são muito caras, pe-
sadas e possuem baixa capacidade 
de armazenamento de energia. A 
primeira geração destes veículos –
Tesla, Revam Think City, Nev, GEM, 
American Electric Vehicle, Fly Bo, 
Myers Motors, Commuters Cars, 
Dinasty Electric, Zero Air Pollu-
tion – tem autonomia média de 
109 km e velocidade máxima de 78 
km/h.  Segundo um relatório anual 
divulgado pela Volkswagen em 
2008, “os fabricantes de bateria e 
os engenheiros de desenvolvimento 
enfrentam o desafio de aumentar 
maciçamente o conteúdo de ener-
gia da bateria e, ao mesmo tempo, 
reduzir significativamente os cus-
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tos de produção” (VOLKSWAGEN, 
2008, p. 59). 

3  Veículos Elétricos Híbridos

Como a superação do problema da 
autonomia dos veículos elétricos 
parecia não ter solução no curto 
prazo, a alternativa criada pela 
indústria automobilística foram 
os veículos híbridos. Nestes veícu-
los, o princípio de funcionamento 
diverge dos puramente elétricos; 
além disso, existe mais de uma 
configuração possível de veículos 
híbridos. Em alguns casos, a res-

ponsabilidade da tração fica divi-
dida entre os motores a combustão 
e o elétrico, e, dependendo do veí-
culo, há mais de um motor elétrico. 
Porém, há também aqueles em 
que o motor a combustão funciona 
apenas como um carregador das 
baterias. Com isto, a autonomia do 
veículo elétrico aumenta conside-
ravelmente, permitindo assim uma 
eficiência energética muito maior 
do que os tradicionais motores a 
combustão. Com o lançamento do 
Toyota Prius em 1997, a Toyota 
se tornou a primeira empresa a 
lançar comercialmente um veículo 

híbrido. (AUTOMOTIVE BUSINESS, 
2009). 

As vendas dos veículos híbridos5 
têm crescido consideravelmente no 
período compreendido entre 2000 
e 2006, em especial no Japão e nos 
Estados Unidos (ver Figuras 1 e 2). 
Contudo, essas vendas ainda são 
muito baixas se comparadas com 
as vendas dos tradicionais motores 
a combustão interna. Em 2009, as 
vendas de veículos híbridos foram 
aproximadamente 1,6% das vendas 
totais.

Figura 1 −  Vendas de Híbridos nos Estados Unidos, 2000-2006

                                       Fonte: Chanaron (2007).
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Figura 2  −   Vendas de Híbridos no Japão, 1996-2005

Fonte: Chanaron (2007).

Em 2007, acreditava-se que os veículos híbridos se-
riam apenas um passo intermediário entre a tradi-
cional tecnologia de motores movidos a gasolina e a 
diesel e os veículos totalmente elétricos, os quais, pro-
vavelmente, seriam movidos a célula de combustíveis 
no futuro (CHANARON, 2007)

4  Veículos a Células de Combustível

Em 2008, algumas pesquisas apontavam que a econo-
mia americana poderia estar próxima de uma expres-
siva transição energética (NRC, 2004, 2008 b, c e d). 
Estas pesquisas reconheciam que o hidrogênio seria 
uma alternativa para se criar um sistema energético 
limpo e sustentável. Além disso, o hidrogênio também 
era visto como um potencial combustível substituto 
à gasolina. Assim sendo, o governo americano vem 
investindo um considerável volume de recursos no 
desenvolvimento de veículos movidos a células de 
combustível, tecnologia que poderia diminuir a de-
pendência americana do petróleo6 e as emissões de 

dióxido de carbono, o principal gás do efeito estufa 
(NRC, 2008 b e c). 

Diversas empresas e governos ao redor do mundo 
têm investido em pesquisas para desenvolver esta 
tecnologia. Como resultado destas pesquisas, houve 
um considerável progresso técnico. Entretanto, para 
conseguir obter viabilidade comercial, os veículos 
movidos a hidrogênio precisaram de maiores avanços 
técnicos, da redução de custos, de uma eficiente coor-
denação das atividades produtivas e da infraestrutura 
do fornecimento de hidrogênio. 

O hidrogênio apresenta diversas vantagens como um 
combustível para veículos e como fonte de energia 
estacionária para as residências e indústrias. Seu uso 
poderia diversificar a matriz energética de diversos 
países. Além disso, outra vantagem do hidrogênio é 
que a sua produção pode ser gerada de diversas fontes 
energéticas, como os combustíveis fósseis, energia 
solar, energia nuclear, energia eólica, biomassa e pela 
eletrólise da água (ver Figura 3). 
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Sustentabilidade Fiscal dos Estados Brasileiros (Parte 2 – Re-
visão de Literatura

Leandro Mendes Barbosa (*)

1 Introdução

No artigo anterior, estudamos a evolução da dívida 
dos Estados brasileiros. Neste segundo artigo, ana-
lisaremos a literatura sobre sustentabilidade fiscal, 
começando pela literatura internacional, passando 
pelas análises de sustentabilidade da dívida federal no 
Brasil e finalizaremos explorando a literatura nacional 
sobre a dívida dos Estados.

O saldo fiscal de um governo depende sempre do valor 
de suas receitas e de suas despesas. O déficit público 
ocorre quando o montante de receitas de um governo 
é inferior ao montante de despesas durante um deter-
minado período de tempo. Na situação oposta, ocorre 
o chamado superávit do setor público.

Na ocorrência de sucessivos períodos de déficit públi-
co ocorre o aumento da dívida pública. Por sua vez, 
aumentos recorrentes da dívida pública levantam a 
indagação a respeito de sua sustentabilidade.

A sustentabilidade da dívida pública de uma unidade 
nacional ou subnacional é definida pela capacidade do 
governo de cumprir sua restrição orçamentária (de 
longo prazo) sem rupturas na utilização das políticas 
monetária e fiscal.

De acordo com Romer (2000), a restrição orçamentá-
ria intertemporal pode ser entendida como o somató-
rio das despesas e receitas públicas trazidas a valor 
presente, onde o valor presente dos gastos públicos 
(G) deve ser menor ou igual à soma da sua riqueza ini-
cial (ou dívida a pagar) (-D), mais o valor presente dos 
tributos a receber descontadas as transferências (T).

 

Reescrevendo a restrição orçamentária do governo, 
para a dívida ser sustentável é necessário que o valor 
presente dos saldos primários seja maior ou igual à 
dívida pública. Ou seja:

 

Com base na análise da restrição orçamentária in-
tertemporal trazida a valor presente há uma vasta 
literatura econômica que busca investigar a sustenta-
bilidade da dívida. Diferentes metodologias de análise 
empírica foram aplicadas, sendo os principais traba-
lhos apresentados a seguir.

2 Revisão de Literatura Sobre Sustentabilidade da 
Dívida

2.1 Sustentabilidade da Dívida Pública na Lite-
ratura Mundial

A utilização da restrição orçamentária intertemporal 
como ferramenta analítica da sustentabilidade foi 
realizada de maneira pioneira por Hamilton e Flavin 
(1986) com dados sobre as finanças públicas norte-
-americanas no período pós-guerra. No trabalho, são 
analisadas séries de tempo para investigar a dispo-
sição dos indivíduos em manter-se financiando o go-
verno, por meio de testes de raiz unitária e também 



35temas de economia aplicada34 temas de economia aplicada

novembro de  2018

com a utilização do teste de bolhas 
especulativas. São definidas duas 
hipóteses sobre o limite ao endivi-
damento público. A primeira afir-
ma que o governo pode incorrer em 
sucessivos déficits, financiando sua 
dívida com a emissão de nova dívi-
da. A segunda diz que não haverá 
f inanciamento do governo pelo 
público caso não haja comprometi-
mento crível da manutenção de um 
orçamento equilibrado governa-
mental em termos de valor presen-
te. Os autores concluem através dos 
testes empíricos que a promessa de 
que haverá equilíbrio orçamentá-
rio por parte do governo é consis-
tente com os dados da economia 
norte-americana no pós-guerra 
devido à redução do valor real da 
dívida governamental detida pelo 
público no período.

Outro importante trabalho foi de-
senvolvido por Trehan e Walsh 
(1988) por meio de análise de 
dados para o déficit público dos 
Estados Unidos entre 1890 e 1986. 
Os autores não rejeitam a hipótese 
de cointegração entre receitas e 
despesas do setor público. Na me-
todologia empregada no trabalho, 
embora o déficit público seja consi-
derado uma série não estacionária, 
a cointegração entre gastos e recei-
tas governamentais garante que o 
déficit público é sustentável.

Sob as premissas de taxas de juros 
reais estocásticas, possibilidade de 
não-estacionariedade do superávit 
primário e a robustez à violação 
estocástica da restrição orçamen-

tária, Wilcox (1989) propôs outro 
teste de sustentabilidade da dívi-
da. Utilizando um modelo ARIMA, 
a política fiscal é dita sustentável 
quando levar a trajetória do valor 
presente esperado da dívida go-
vernamental para zero, caso seja 
mantida indefinidamente. Ou seja, 
o teste de Wilcox testa se a dívida 
descontada é um processo estacio-
nário com média zero. O trabalho 
constata que entre 1960 e 1974 
não havia evidências se a econo-
mia norte-americana respeitou ou 
não sua restrição orçamentária 
intertemporal; entretanto, para o 
período de 1974 a 1984 a restrição 
não foi satisfeita.

Na metodologia de Hakkio e Rush 
(1991), a política fiscal de um go-
verno é sustentável quando suas 
receitas e despesas são séries 
cointegradas. Aplicando a análise 
de cointegração para os gastos e 
receitas norte-americanas para 
testar a restrição orçamentária 
intertemporal do país, os autores 
concluem que a política fiscal era 
insustentável, sendo necessário 
aumento de receitas ou redução de 
gastos para o equilíbrio fiscal.

Analisando 18 países da Organiza-
ção para Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), Corsetti 
e Roubini (1991) testam via cointe-
gração se a restrição orçamentária 
intertemporal é satisfeita manten-
do-se constantes algumas carac-
terísticas macroeconômicas e es-
truturais da economia, assim como 
as políticas fiscal e monetária.  O 

trabalho apontou sérios problemas 
de solvência na Itália e problemas 
de sustentabilidade presentes em 
Bélgica, Irlanda, Holanda e Grécia; 
para os Estados Unidos, a evidên-
cia encontrada é mista, enquanto 
Alemanha e Japão mostraram-se 
solventes na análise.

Uma investigação sobre a solvên-
cia do setor público indiano e a 
eventual monetização e inflação 
decorrente da estabilização da 
dívida sem quaisquer alterações 
no déficit primário na economia 
indiana é realizada por Buiter e 
Patel (1992). Os autores concluem 
que a não-estacionariedade da 
dívida pública descontada sugere 
que a continuidade do padrão de 
comportamento do setor público 
da Índia é inconsistente com a ma-
nutenção da solvência, sendo este 
comportamento reforçado pela 
evolução da relação dívida/PNB e 
pela relação entre o superávit pri-
mário mais senhoriagem e o PNB. 
As estimativas do trabalho suge-
rem que mesmo o uso máximo da 
senhoriagem não é suficiente para 
restaurar a solvência do país.

O trabalho de Bohn (1998) suge-
re que os testes de sustentabili-
dade existentes até então estão 
explicitamente ou implicitamente 
baseados numa condição que é 
inválida em um ambiente estocás-
tico, não se podendo afirmar que 
ao incorrer em déficits primários 
expressivos nos últimos anos um 
país esteja desrespeitando a res-
trição orçamentária intertemporal 
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trazida a valor presente, pois não 
há nenhuma restrição que impos-
sibilita este mesmo país de obter 
superávits primários considerá-
veis e por tempo suficiente para 
respeitar a restrição orçamentaria 
intertemporal. O artigo propõe um 
novo teste para sustentabilidade 
que é válido sob incerteza em um 
modelo de equilíbrio geral. O autor 
argumenta ainda que políticas fis-
cais aparentemente sustentáveis 
podem não o ser ao se introduzir 
um ambiente de incerteza.

Um novo teste de sustentabilidade 
foi proposto por Bohn (1998). No 
trabalho, a verificação da restrição 
orçamentária intertemporal via 
testes econométricos de cointe-
gração e raiz unitária é deixada 
de lado em detrimento da análise 
da capacidade de reação fiscal do 
setor público. O autor defende que 
a restrição orçamentária intertem-
poral é satisfeita quando o superá-
vit primário reage positivamente 
a aumentos da relação dívida/PIB.

Baseando-se em um modelo de 
cointegração com múltiplas que-
bras estruturais endógenas, Mar-
tin (2000) examina a sustentabili-
dade da política fiscal dos EUA. A 
dívida é considerada fortemente 
sustentável se as despesas gover-
namentais são acompanhadas por 
receitas governamentais equiva-
lentes; é considerada fracamente 
sustentável quando as receitas 
acompanham os gastos governa-
mentais, mas não no mesmo ritmo. 
Por fim, considera-se a dívida in-

sustentável quando os aumentos 
dos gastos não são acompanhados 
por aumentos das receitas. Sob 
esta abordagem encontram-se evi-
dências de um processo de dívi-
da sustentável durante o período 
1947-1992, apesar da ocorrência 
de rupturas durante as décadas de 
1970 e 1980.

Realizando testes de cointegração 
entre despesas e receitas públi-
cas, permitindo quebras estrutu-
rais, Afonso (2005) investigou, via 
dados em painel, os países da Zona 
do Euro, observando que para o 
período entre 1970 e 2003, com 
poucas exceções, a política fiscal 
adotada não apresentou sustenta-
bilidade. Assim sendo, os governos 
destes países poderiam tornar-
-se intrinsecamente endividados 
mesmo com a estabilização da re-
lação Dívida/PIB ocorrida ao final 
dos anos 1990.

Examinando empiricamente a sus-
tentabilidade da política fiscal dos 
países da União Europeia entre 
1970 e 2001, Claeys (2007) ana-
lisou a regra de política fiscal im-
plícita no pacto de estabilidade e 
crescimento, que visava a manu-
tenção de políticas fiscais sustentá-
veis e apoiava a independência do 
Banco Central Europeu. Testando 
a restrição orçamentária intertem-
poral via cointegração das receitas 
e despesas tanto em nível nacional 
quanto para todos os países con-
juntamente, o trabalho mostrou 
evidências de que a política fis-
cal da União Europeia, em termos 

agregados, é sustentável. Porém, 
quando analisados individualmen-
te, diversos países apresentaram 
uma dinâmica de dívida insusten-
tável.

Avaliando a sustentabilidade fiscal 
dos Estados Unidos entre 1972 
e 2003, Bohn (2008) encontrou 
evidências de sustentabilidade via 
função de reação fiscal do setor pú-
blico. Além disso, o autor afirmou 
que os testes de estacionariedade 
e cointegração comumente uti-
lizados para avalitar a sustenta-
bilidade dos déficits públicos são 
incapazes de rejeitar a hipótese de 
sustentabilidade, pois a restrição 
orçamentaria intertemporal é sa-
tisfeita caso as séries de receitas 
e despesas incluindo juros sejam 
integradas de ordem indefinida-
mente alta, ou seja, após diferen-
ciarmos um número muito grande 
de vezes;  logo, as séries de receitas 
e despesas não precisam ser coin-
tegradas para a dívida ser conside-
rada sustentável. O autor defende 
que a utilização do modelo de cor-
reção de erros é um procedimento 
mais propício para compreensão 
dos déficits através das funções de 
reação da política fiscal ao aumen-
to da dívida.

Utilizando dados em painel para 
avaliar a sustentabilidade das fi-
nanças de 15 países da União Eu-
ropeia entre 1970 e 2006, Afonso 
e Rault (2010) aplicaram diversos 
testes de estacionariedade, incluin-
do testes com quebras estruturais 
e testes de cointegração. Os resul-
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tados questionaram a sustenta-
bilidade de alguns países quando 
analisados individualmente nos 
períodos de 1970 a 1991 e 1992 a 
2006, mas apontaram a sustentabi-
lidade fiscal para a análise conjun-
ta dos países da Zona do Euro.

Avaliando qual o limite de endivi-
damento que um país pode obter 
sem comprometer a solvência fis-
cal, Ghosh et. al. (2011) usaram um 
modelo estocástico para amorti-
zação fiscal da dívida do governo 
no contexto de “fadiga fiscal”, no 
qual o aumento do saldo primá-
rio não é capaz de acompanhar o 
aumento da dívida. Usando dados 
de 23 economias avançadas entre 
1970 e 2007, o estudo concluiu que 
melhorias estruturais ou aumento 
da taxa de crescimento econômico 
de um país aumentam seu limite ao 
endividamento, ao passo que um 
choque negativo influencia o limite 
de endividamento negativamente. 
Na amostra pesquisada os limites 
para o endividamento variaram 
entre 150% a 250% do PIB. As esti-
mativas, que não levaram em conta 
os riscos de liquidez, rolagem ou a 
realização de passivos contingen-

tes, indicaram que há pouco espaço 
de manobra fiscal na Grécia, Islân-
dia, Itália, Japão, Portugal, assim 
como no Reino Unido e nos EUA, 
situação contrária a Austrália, Co-
reia do Sul e  países Nórdicos.

Com dados anuais entre 1975 e 
2005, Fincke e Greiner (2012) pes-
quisaram as finanças de Áustria, 
França, Alemanha, Itália, Holanda 
e Portugal. Os autores testaram a 
reação do superávit primário às 
mudanças na relação Dívida/PIB e 
também utilizaram testes de esta-
cionariedade com relação à dívida 
real incluindo os pagamentos de 
juros. Concluíram que todos os 
países analisados apresentaram 
sustentabilidade no intervalo de 
tempo avaliado.

Verificando a sustentabilidade da 
dívida em 15 países da OCDE entre 
1980 e 2010, Schoder (2014) testou 
a validade da restrição orçamen-
tária intertemporal com a metodo-
logia proposta por Bohn (1998). 
O estudo encontrou evidências 
de que os critérios de convergên-
cia da zona do Euro contribuíram 
para a sustentabilidade da dívida 
dos países que os adotaram, além 

de apontar problemas de sustent-
abilidade em países como Grécia, 
Portugal e França, ao contrário de 
Itália e Espanha que se mostraram 
solventes no período pesquisado.

Utilizando dados em painel sobre 
as finanças subnacionais dos EUA 
no período 1978-2010 e da Ale-
manha no período 1975-2010, 
Potraf ke e Reischmann (2015) 
mostraram que as transferências 
intergovernamentais podem im-
plicitamente subsidiar as dívidas 
e fornecer conclusões enganosas 
sobre a sustentabilidade fiscal. No 
estudo realizado pelos autores, os 
dois países apresentaram susten-
tabilidade fiscal com a medida de 
superávit primário usual. Entre-
tanto, a hipótese de sustentabilida-
de não foi aceita quando os autores 
desconsideraram as transferências 
fiscais pagas e recebidas pelos go-
vernos subnacionais.

Em síntese, os trabalhos relacio-
nados a Sustentabilidade Fiscal na 
literatura econômica podem ser di-
vididos em três principais corren-
tes teóricas, conforme apresentado 
no quadro a seguir:
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2.2 Sustentabilidade da Dívida 
Pública Federal no Brasil

A preocupação com a sustentabi-
lidade da dívida pública no Brasil 
é um tema recorrente, principal-
mente após a implementação do 
Plano Real. Com a utilização do 
instrumental desenvolvido pela 
literatura econômica internacional, 
baseado na validade da restrição 
orçamentária intertemporal trazi-
da a valor presente, vários autores 
testaram a hipótese de sustenta-
bilidade da dívida brasileira, com 
diferentes metodologias e para 
períodos distintos.

O primeiro autor a aplicar testes 
empíricos baseados no cumpri-
mento da restrição orçamentária 
intertemporal na economia brasi-
leira foi Pastore (1995) ao analisar 
as relações entre déficit público 
e inflação no início da década de 
1990. Através de testes de raiz 
unitária e cointegração o autor 
concluiu que ao abandonar o obje-
tivo de estabilizar o nível geral de 

preços a economia nacional pode-
ria gerar a senhoriagem necessária 
para financiar seus déficits. Ou 
seja, a passividade monetária im-
plica a endogeneidade da senhoria-
gem, permitindo o cumprimento da 
restrição orçamentária intertem-
poral por meio da monetização dos 
déficits e não da disciplina fiscal.

Analisando a condição de solvên-
cia do governo brasileiro, Rocha 
(1997) utiliza dois testes para veri-
ficação da restrição orçamentária 
intertemporal do setor público 
em termos de valor presente. Um 
deles investiga o estoque da dívi-
da pública com a metodologia de 
Trehan e Walsh (1988) e o outro 
faz a relação entre gastos e receitas 
do governo com a metodologia de 
Hakkio e Rush (1991). Aplicando 
os testes aos dados do Brasil entre 
1980 e 1993, conclui-se que se a se-
nhoriagem é desconsiderada como 
receita, o orçamento do governo 
não é equilibrado em termos de 
valor presente, ocorrendo o oposto 

se a senhoriagem é incluída como 
receita.

Usando sér ies temporais com 
dados das contas nacionais de 1947 
a 1992, Issler e Lima (2000) inves-
tigaram a presença de cointegra-
ção entre as receitas e despesas do 
setor público brasileiro. Os autores 
concluíram que os gastos gover-
namentais são exógenos, mas as 
receitas endógenas, sendo o orça-
mento equilibrado quase inteira-
mente pelo aumento de impostos, 
independente da causa do dese-
quilíbrio fiscal; e a dívida pública 
obedece à hipótese de sustenta-
bilidade apenas no caso em que a 
senhoriagem é usada como fonte 
de receita do governo.

Examinando as respostas dos sal-
dos fiscais do setor público a alte-
rações na razão Dívida-PIB, Lupori-
ni (2001) testou a sustentabilidade 
do governo federal brasileiro entre 
os anos 1966 e 2000. Utilizando a 
metodologia proposta por Bohn 
(1998), foi detectado que os supe-

Quadro 1 - Estrutura dos Testes de Sustentabilidade Fiscal
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rávits fiscais não têm respondido 
de forma sistemática a variações 
da relação Dívida/PIB, sugerindo 
um padrão não sustentável da dívi-
da nacional.

Com ênfase na gestão de risco do 
portfólio da dívida pública do go-
verno federal, Garcia e Rigobon 
(2004) estudam a sustentabilidade 
da dívida no Brasil com simulações 
em um modelo de Vetores Autor-
regressivos (VAR). Averiguando 
as propriedades estocásticas da 
dinâmica da dívida pública, o es-
tudo constata que embora a dívida 
possa ser sustentável na ausência 
de risco, a presença de choques em 
determinadas variáveis macroeco-
nômicas pode tornar o setor públi-
co brasileiro insolvente.

Utilizando o teste de sustentabi-
lidade desenvolvido por Wilcox 
(1989) para dados brasileiros de 
1995 e 2002, Giambiagi e Ronci 
(2004) afirmam que a principal 
causa do agravamento fiscal no 
primeiro governo Fernado Henri-
que Cardoso foi a deterioração do 
saldo primário e não o aumento 
dos pagamentos de juros sobre a 
dívida pública. Também afirmam 
que o ajuste fiscal ocorreu inteira-
mente devido ao aumento das re-
ceitas, uma vez que a despesa pri-
mária federal cresceu em termos 
reais durante os oito anos das duas 
administrações. Por fim, concluem 
que a dívida do setor público no 
período analisado não apresentou 
sustentabilidade. 

Explorando dados mensais de 1991 
a 2006 sobre a dívida líquida do 
setor público e dos fluxos de gastos 
e receitas incluindo senhoriagem, 
Simonassi (2007) estimou a função 
de reação do setor público para 
o Brasil. Foram encontradas evi-
dências de mudança estrutural na 
política fiscal em 1995, com a capa-
cidade de resposta do setor público 
passando a ser significativa, além 
da melhora do resultado fiscal do 
governo associada à irrelevância 
da senhoriagem como fonte de fi-
nanciamento dos déficits. Portanto, 
a dívida foi considerada susten-
tável no período analisado pelo 
trabalho.

Estimando a “função de reação fis-
cal” do setor público consolidado 
brasileiro após o Plano Real, ado-
tando o modelo de “Markov-Swi-
tching”, no qual a probabilidade de 
mudança de regime é determinada 
endogenamente, Mendonça et. al. 
(2009) defendem que a política 
fiscal no Brasil apresentou dois 
regimes distintos após o Plano 
Real. O primeiro, que vai até o ano 
2000, demonstrou alta reação do 
superávit primário a variações na 
Dívida Líquida do Setor Público 
(DLSP). Após o ano 2000, o setor 
público caracterizou-se por uma 
baixa reação do superávit primá-
rio a variações na DLSP. A dívida 
foi considerada sustentável e em 
ambos os regimes o superávit pri-
mário pareceu responder positiva-
mente a variações no produto, ao 
passo que em ambos os períodos 
o governo utilizou explicitamente 

a política fiscal como instrumento 
para controle da inflação.

Utilizando séries temporais men-
sais de gasto, receita e dívida no 
período entre fevereiro de 1997 
e agosto de 2008, Bicalho e Issler 
(2011) testaram a sustentabilida-
de da dívida pública brasileira por 
meio da análise de cointegração. 
O resultado mostrou sustentabili-
dade da relação Dívida/PIB. Além 
disso, apontou os efeitos negativos 
do aumento da carga tributária 
sobre o crescimento devido à redu-
ção de eficiência e desestímulo ao 
investimento privado.

Invest igando a resposta f iscal 
média do governo brasileiro a al-
terações na razão Dívida/PIB entre 
1991 e 2011, Luporini (2014) apon-
tou que a hipótese de sustentabili-
dade fiscal no período foi atendida, 
com uma resposta fiscal média do 
governo consolidado de 0.096% no 
superávit primário para o aumento 
de um ponto percentual na relação 
dívida PIB. Além disso, a reação 
da função reação fiscal tornou-se 
mais estável a aumentos da rela-
ção dívida PIB após o ano 2000 e 
assumiu uma tendência declinante 
após 2006.

Avaliando diversos conceitos de 
superávit primário e de endivida-
mento com dados de 2003 a 2014, 
Chicoli (2015) utilizou a metodo-
logia proposta por Bohn (1998 e 
2008) para testar a hipótese de 
sustentabilidade da dívida pública 
no Brasil. Em todos os conceitos 
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analisados a hipótese de susten-
tabilidade não foi aceita. O autor 
apontou para a necessidade de 
alteração da política fiscal brasilei-
ra, sendo a mudança no padrão de 
política fiscal realizada após a crise 
de 2008 um fator determinante 
para a insolvência do setor público 
brasileiro.

2.3  Sustentabi l idade da Dív i -
da Pública dos Estados no 
Brasil

Em função dos reincidentes déficits 
dos estados, assim como pela di-
ficuldade para controlá-los, maior 
importância com relação à dívida 
das unidades subnacionais no Bra-
sil passou a ser dada recentemente. 
Foram desenvolvidas diferentes 
linhas de pesquisa relacionadas a 
sustentabilidade: alguns trabalhos 
buscavam explicar os determinan-
tes do déficit subnacional no Brasil, 
outros mostravam os impactos 
da Lei de Responsabilidade Fiscal 
sobre o endividamento subnacio-
nal. Entretanto, até o momento, 
há poucos trabalhos com foco na 
sustentabilidade da dívida e sua 
avaliação via restrição orçamentá-
ria intertemporal.

Analisando as finanças dos Estados 
brasileiros de 1985 a 1997 utilizan-
do dados em painel, Cossio (2001) 
mostra como determinantes polí-
ticos afetam a dívida dos Estados 
no Brasil. O estudo apontou as se-
guintes evidências: quanto maior 
a dispersão partidária, maiores os 

gastos estaduais; em anos eleito-
rais há aumento da despesa com 
relação aos anos normais; partici-
pação política da população exerce 
um papel disciplinador na política 
fiscal; mesma filiação partidária 
entre os poderes estadual e federal 
diminui os gastos dos entes sub-
nacionais; por fim, o autor aponta 
também que os resultados fiscais 
dos governos estaduais dependem 
consideravelmente das flutuações 
do nível de atividade.

Investigando os determinantes do 
comportamento fiscal dos Estados 
brasileiros, Botelho (2002) utilizou 
um modelo logit multinomial (mé-
todo que generaliza uma regressão 
logística para problemas com mais 
de dois resultados possíveis). O 
estudo mostrou que Estados com 
maior gasto de pessoal como pro-
porção das receitas apresentam 
dificuldades para realização de 
ajustes fiscais; também apresen-
tam dificuldades os Estados que 
possuem grande participação de 
receita tributária com relação à 
receita corrente; ademais, foram 
encontradas evidências de maiores 
gastos em anos eleitorais e sobre 
a dificuldade para realizar ajustes 
fiscais em Estados com maior dis-
persão das preferências eleitorais.

Por meio de um modelo com dados 
em painel com diferentes especi-
ficações, Barroso e Rocha (2004) 
analisaram os efeitos da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal sobre a Dívida 
Pública dos Estados no período 
entre 1999 e 2002. O estudo con-

cluiu, em acordo com a teoria insti-
tucionalista, que em todas as suas 
especificações a variável dummy do 
modelo para a aprovação da LRF é 
altamente significativa. Ou seja, a 
LRF se mostrou um instrumento 
eficaz para diminuir o endivida-
mento dos Estados da União.

Examinando a sustentabilidade 
das dívidas estaduais e munici-
pais no período entre 1998 e 2004, 
Mora e Giambiagi (2007) defendem 
a manutenção dos pontos centrais 
da Lei de Responsabilidade Fiscal 
com argumentos sustentados por 
simulações sobre a evolução da 
trajetória da dívida subnacional. Os 
cálculos realizados pelos autores 
sugerem que a dívida é sustentá-
vel, sendo quitada ou ao menos 
convergindo para quitação dentro 
do prazo na maioria dos Estados. 
Entretanto, os Estados de Alagoas, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul e São 
Paulo apresentam uma situação 
fiscal que requer cuidados.

Com base em estimativas da fun-
ção de reação fiscal para diferentes 
níveis de governo e testes para a 
sustentabilidade da dinâmica da 
dívida pública, Mello (2008) anali-
sou dados mensais para o período 
1995-2004. Os resultados mostra-
ram que todos os níveis de governo 
aumentaram suficientemente o 
superávit primário como reação 
às mudanças no endividamento. 
O papel das instituições também 
foi considerado importante para a 
sustentabilidade fiscal. Por fim, a 
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capacidade de resposta da política 
orçamentária subnacional ao en-
dividamento tornou-se mais forte 
após 1998, momento em que foram 
introduzidos os limites máximos 
ao endividamento.

Utilizando testes de cointegração, 
testes de raiz unitária e Vetores 
Autorregressivos (VAR) com dados 
de 1986 a 2005 dos Estados brasi-
leiros, Pereira (2008) mostra que 
embora a dívida seja sustentável 
no período analisado, a queda pro-
gressiva da razão dívida consolida-
da líquida/receita corrente líquida 
inspira preocupações sobre as pos-
síveis consequências da dívida em 
um período com baixo crescimento 
econômico ou de pressões inf la-
cionárias, principalmente para os 
Estados das regiões Sul e Sudeste 
da federação.

Por fim, Tabosa et. al. (2016) ana-
lisaram a reação fiscal dos Esta-
dos brasileiros entre 2006 e 2011 
incluindo a possibilidade de não 
linearidades por meio de efeitos 
limiares, ou seja, permitindo que as 
reações por parte das unidades fe-
derativas com maiores níveis de dí-
vidas sejam diferentes das demais. 
Os resultados mostraram que, em 
regra, não há uma política fiscal es-
tadual ativa de geração de superá-
vit primário ao aumento da dívida 
pública. Os autores concluem que 
a persistência dessa política fiscal 
inócua implicará a trajetória as-
cendente da relação dívida/PIB e, 
por conseguinte, a insolvência dos 
governos estaduais.

3 Conclusão

Baseando-se no conceito de restri-
ção orçamentária intertemporal, a 
literatura econômica produziu uma 
série de metodologias para avaliar 
a sustentabilidade fiscal dos go-
vernos nacionais e subnacionais. 
Diversas técnicas foram aplicadas 
para avaliar a solvência da dívida, 
tais como a análise de cointegra-
ção, os testes de estacionariedade 
e as análises de reação fiscal.

Vários autores aplicaram estas 
metodologias para os dados brasi-
leiros a partir da década de 1990, 
investigando a sustentabilidade no 
nível nacional. No período recen-
te, o endividamento subnacional 
passou a inspirar preocupações, 
dando início ao desenvolvimento 
de literatura sobre as finanças sub-
nacionais brasileiras.

A principal apreensão ocorre com 
relação à dívida dos Estados. Ape-
sar das sucessivas tentativas de 
redução dos recorrentes déficits, 
os dados recentes indicam elevado 
endividamento de alguns entes fe-
derativos, levantando indagações 
a respeito de sua sustentabilidade 
fiscal.

Tal investigação será realizada no 
próximo texto, que encerrará esta 
coletânea. Nele, analisaremos em-
piricamente a dívida dos Estados 
brasileiros através de estatísticas 
descritivas e de técnicas econo-
métricas, avaliando se a dívida das 

unidades federativas brasileiras é 
sustentável ou não.
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Comparação de Modelos DSGE

Bruno Ferreira Cordeiro (*)

A questão da comparação de mo-
delos econômicos ainda é relati-
vamente pouco explorada na lite-
ratura (especialmente no Brasil), 
e adquiriu uma relevância maior 
após a crise econômica de 2008 e 
as subsequentes críticas aos mo-
delos DSGE por não a terem pre-
visto. Recentemente, foram feitos 
avanços na modelagem do setor 
financeiro na análise do ciclo de 
negócios. Para o policy maker é 
importante saber opções de polí-
tica pública que sejam robustas à 
incerteza quanto ao modelo econô-
mico (WIELAND et al., 2016). Por-
tanto, este artigo faz uma pequena 
revisão da literatura que trata da 
comparação de modelos macro 
e mostra algumas simulações de 
funções de impulso resposta que 
evidenciam como estas mudam 
dependendo da estrutura de cada 
modelo.

Tradicionalmente, Bancos Centrais 
e organismos internacionais como 
o FMI dedicaram maiores esforços 
em comparar como os canais de 
transmissão de políticas e seus 
impactos se comportam sob di-
ferentes modelos, talvez até pela 
própria dificuldade computacional 
para pesquisadores individuais 
desenvolverem tal comparação. 
No entanto, recentemente foi de-

senvolvida uma plataforma deno-
minada The Macroeconomic Model 
Data Base, criada por Wieland et 
al. (2016), que armazena diversos 
modelos reconhecidos na literatura 
internacional e facilita a compara-
ção entre os mesmos. 

Como exemplo de estudos feitos 
utilizando a plataforma, Binder et 
al. (2017) analisam as implicações 
que os modelos com fricção finan-
ceira desenvolvidos após a crise 
têm sobre o canal de transmis-
são da política monetária, além de 
olhar para a robustez de regras de 
políticas monetárias nos diferentes 
modelos e testar a performance em 
previsão de cada um deles. Na área 
fiscal, Cwik e Wieland (2011) in-
vestigam o pacote de gastos anun-
ciados por governos europeus após 
a crise, para os anos de 2009 e 
2010, utilizando cinco modelos 
macroeconômicos. Com isso, eles 
conseguem avaliar os impactos 
do estímulo fiscal sob diferentes 
suposições de modelos e parame-
trizações.

Para o caso brasileiro, o artigo de 
Cavalcanti e Vereda (2015) quan-
tif ica e compara os efeitos ma-
croeconômicos de choques nos 
diferentes tipos de gastos públicos 
(investimento público, transfe-

rências e folha de pagamento do 
funcionalismo), sob diferentes re-
gras fiscais. Dentre os resultados 
encontrados, estão o de que os mul-
tiplicadores do investimento públi-
co são sempre positivos no médio 
prazo, regras fiscais baseadas em 
impostos distorcivos resultam em 
menor produto e um ajuste fiscal 
mais prolongado implica maiores 
custos de ajustamento no médio 
prazo.

Como forma de tentar motivar a 
importância da comparação de 
modelos para o estudo de política 
econômica serão mostradas, a se-
guir, algumas funções de impulso 
resposta (IRF) a choques fiscais 
e monetários. Primeiro, foram si-
mulados os modelos de Coenen, 
McAdam e Straub (2008) (EAUS 
NAWM08), Cogan et al .  (2010) 
(US CCTW10) e o SAMBA (BR A 
SAMBA08).  Coenen, McAdam e 
Straub (2008) usam o New Area-
-Wide Model, um modelo calibrado 
de dois países desenvolvido pelo 
Banco Central Europeu. A grande 
vantagem desse modelo está no de-
talhado setor fiscal, composto por 
uma rica estrutura de taxação e 
que permite estudar os potenciais 
benefícios de uma mudança nessa 
estrutura, reduzindo distorções 
no mercado de trabalho. Além do 
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mais, inclui dois tipos de indivíduos, os ricardianos e 
os não ricardianos. 

Já Cogan et al. (2010) estendem o modelo de Smets 
e Wouters (2007) com a inclusão dos agentes rule-
-of-thumbs, os quais gastam toda a renda disponível. 
Como a equivalência ricardiana não vale devido à 
presença deles, uma regra de política fiscal é também 
inclusa para determinar um caminho particular para 
os impostos. Por fim, o modelo SAMBA foi desenvol-
vido pelo BC brasileiro como uma pequena economia 
aberta, também composta pelos dois tipos de agentes 
citados anteriormente, e estimado com técnicas Baye-
sianas com dados brasileiros.

A Figura 1 mostra a função impulso resposta a um 
choque de política fiscal nos três modelos citados, uti-
lizando uma regra de Taylor do seguinte tipo:

   (1)

Em que  é a taxa de juros trimestral anualizada,  
é a inflação trimestre sobre trimestre anualizada,  é 
o gap de produto trimestral, definido como a diferença 
entre o produto atual e aquele em que os preços são 
flexíveis. Por fim,  é o choque de política monetária.

Figura 1

Com relação ao output gap,  o SAMBA e o EAUS 
NAWM08 apresentam uma resposta mais forte, e 
neste último há uma maior persistência. A diferença 
maior entre os modelos está na resposta da inflação, 
bem forte no US CCTW10, moderada no SAMBA e ne-
gativa no EAUS NAWM08. Para o output as respostas 

são parecidas, diferindo em persistência. Por fim, na 
taxa de juros o SAMBA e o EAUS NAWM08 apresen-
tam comportamento semelhante, e no outro modelo a 
variável responde com um certo lag e se mostra mais 
persistente. A Figura 2 apresenta as IRFs a um choque 
de política monetária.
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Em relação à taxa de juros, o comportamento é quase 
idêntico nos três modelos. O comportamento mais dis-
crepante se dá no output gap e output, com o SAMBA 
apresentando uma queda brusca nas duas variáveis. 
Na inflação, a reação muda um pouco em magnitude 
nos modelos, mas qualitativamente são semelhantes. 
A Figura 3 mostra um exercício de comparação um 
pouco diferente. Ele mostra uma simulação do modelo 
US CCTW10 sob três diferentes regras monetárias: a 
de Taylor citada anteriormente, a de Christiano, Ei-

chenbaum e Evans (2005) (CEE) (2) e a utilizada no 
próprio modelo, que se trata da regra utilizada em 
Smets e Wouters (2007) (3). Abaixo estão as duas re-
gras citadas anteriormente:

    (2)

  (3)

Figura 2

Figura 3
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Note que o output gap, o output e a 
inflação variam muito pouco sob 
a regra de Taylor, além da taxa de 
juros não ter persistência, pelo 
fato dessa regra não incluir a taxa 
de juros defasada. Com relação às 
outras duas regras, as variáveis 
se comportam de forma seme-
lhante, apresentando flutuação e 
persistência bem maiores que no 
caso anterior. Por fim, a Figura 4 
mostra uma simulação do modelo 

SAMBA com as regras de Taylor e 
CEE explicitadas anteriormente, 
além da regra do próprio modelo, 
que se trata de uma Taylor do tipo 
forward looking.

Nesse caso, a regra que se destaca 
é do CEE, levando a uma grande 
flutuação no output gap, output e 
inflação, além de uma maior per-
sistência na taxa de juros. As ou-
tras duas regras se comportam de 

forma muito parecida, pelo fato de 
serem uma regra de Taylor e dife-
rirem na questão de ser forward 
looking no SAMBA. Em suma, as 
simples simulações realizadas com 
os modelos originais atentam para 
o fato da importância das diferen-
ças entre os vários modelos e suas 
suposições, além de mostrar como 
as regras de política monetária 
podem levar a resultados tão dís-
pares nos modelos econômicos.

Figura 4
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Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 - 16/11/2018)

Tabela 1

 
Tamanho Valor Momento Mercado

 
Semana -0,41% -1,18% -0,36% 2,79%

Mês atual 0,81% -0,73% 0,96% 1,40%

Ano atual -9,73% 23,92% 9,17% 4,50%

2010-2018 -44,59% -12,34% 386,00% -26,03%

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 lite-
ratura de Economia Financeira. O Gráfico 1 apresenta 
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>.
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Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 16/11/2018)

Tabela 2 

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

1.   EQTL3 633,12 QGEP3 7,32

2.   CESP6 486,96 EZTC3 8,42

3.   MGLU3 390,84 VIVT4 11,28

4.   PETR4 251,04 DIRR3 11,56

5.   LAME4 236,21 CSMG3 12,38

6.   JBSS3 229,22 TRPL4 13,68

7.   LINX3 220,61 BBSE3 15,40

8.   BBDC4 215,95 QUAL3 15,64

9.   CVCB3 200,08 BRSR6 16,21

10.   USIM5 198,54 CCRO3 17,51

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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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).

Gráfico 3 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 16/11/2018)

Tabela 3 

 Cinco Maiores da Semana
 

 Short interest Taxa de Aluguel
 

1.   USIM5 9,16% DMMO3 34,60%

2.   RAPT4 7,69% FJTA3 20,56%

3.   GOAU4 7,55% FJTA4 18,70%

4.   TEND3 7,22% GFSA3 18,39%

5.   CPLE6 6,73% CIEL3 13,56%

 Variação no short interest Variação na taxa de aluguel
 

1.   OIBR4 2,13% DMMO3 6,92%

2.   BEEF3 0,59% GFSA3 6,86%

3.   RAPT4 0,50% ODPV3 3,47%

4.   AALR3 0,45% DTEX3 3,27%

5.   OIBR3 0,45% BRKM3 2,00%
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A

B

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 os 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 - 31/10/2018)

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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Complexidade Aplicada ao Estudo da Dinâmica do Investimen-
to: um Modelo Baseado em Agentes (ABM) de Inspiração  
Kaleckiana

Adriano dos Reis Miranda Laureno Oliveira

Resumo

Os principais modelos de equilíbrio parcial e DSGE que estudam a dinâmica do investimento desconsideram 
questões centrais para a pesquisa desse tema e têm dificuldades em explicar resultados da literatura empírica. 
Defendemos que estudar a dinâmica do investimento como um sistema adaptativo complexo por meio de mo-
delos de simulação baseados em agentes (ABMs) é uma alternativa promissora. Nessa dissertação motivamos, 
descrevemos, justificamos metodologicamente e construímos um ABM nos inspirando em modelos importan-
tes da literatura e incorporamos às expectativas de demanda das firmas uma regra de revisão de otimismo e 
um mecanismo de interação em suas decisões de produção e investimento. Com isso, reproduzimos diversos 
fatos estilizados da literatura empírica e conseguimos testar os efeitos macroeconômicos de hipóteses teóri-
cas relacionadas a fenômenos de contágio via confiança, motivações políticas e à reflexividade, presentes nas 
decisões das firmas. Nossos resultados colocam em dúvida a efetividade de mecanismos análogos à greve de 
investimentos, como meios dos empresários controlarem as políticas dos governos. No entanto, confirmam 
que endogeneizar possíveis motivações políticas, ainda que subjetivas, no nível de confiança das firmas tem 
efeitos macroeconômicos substanciais. Ademais, nossos experimentos sugerem que: i) tanto a evolução da pro-
dutividade quanto dos salários reais são condições necessárias para o crescimento; ii) choques de confiança 
temporários têm efeitos de longo prazo; iii) para que choques de pessimismo localizados contagiem a economia, 
eles precisam ser persistentes; iv) considerar o conceito de reflexividade tem consequências macroeconômicas 
importantes. Não encontramos evidências de que contrações fiscais do governo possam ser expansionistas por 
meio de seus efeitos na confiança.



53

novembro de  2018

pesquisa na fea – Economia

Distribuição de Riqueza e Atividade Econômica: uma Extensão 
kaleckiana

Eduardo Lederman Rawet

Resumo

No contexto em que a distribuição de riqueza fica cada vez mais concentrada nas mãos dos mais ricos (PI-
KETTY, 2014), torna-se essencial incluir a riqueza e a sua distribuição no estudo dos determinantes da ativi-
dade econômica. Assim, dentro de um arcabouço Kaleckiano com modelagem stock-flow-consistent, essa dis-
sertação busca entender como o grau de utilização de capacidade das firmas se relaciona com a distribuição 
de renda e riqueza. Trabalhos na tradição pós-Keynesiana já haviam buscado entender essas relações, pri-
meiro em Kaldor (1955) e Pasinetti (1962), na literatura neo-Keynesiana, e posteriormente em Dutt (1990) 
e Palley (2012), na literatura Kaleckiana. A principal inovação desta dissertação é incluir a acumulação de 
riqueza por trabalhadores e capitalistas, eliminando, porém, a possibilidade de trabalhadores acumularem 
estoque de capital físico. O modelo desenvolvido possui três classes: duas de trabalhadores que dividem 
a massa de salários e uma de capitalistas, que recebe os lucros. Uma das classes de trabalhadores é mais 
qualificada, recebe um salário mais elevado e tem propensão a consumir sobre a renda disponível menor 
que a unidade. Assim como os capitalistas, que também têm propensão a poupar positiva sobre a renda 
disponível, a classe dos trabalhadores mais qualificados acumula riqueza na forma de títulos públicos, que 
rendem juros, e moeda. Além disso, ambas as classes têm propensão a consumir positiva sobre o estoque 
de riqueza financeira. No modelo, a riqueza impacta a demanda agregada por quatro canais: i) consumo 
sobre a riqueza; ii) gasto do governo sobre a riqueza tributada; consumo sobre a renda financeira; gasto 
do governo sobre a renda financeira tributada. No curto prazo valem o paradoxo dos custos e o paradoxo 
da poupança, e uma maior proporção da riqueza dos trabalhadores mais qualificados na distribuição de 
riqueza financeira eleva a utilização de capacidade. No longo prazo, os resultados sugerem que uma maior 
parcela dos trabalhadores na distribuição de riqueza está associada, na maioria dos casos, com uma menor 
utilização de capacidade. Além disso, o paradoxo dos custos e o paradoxo da poupança também deixam de 
valer, a despeito de o modelo ser liderado pela demanda.
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O Que Vem Depois do Colonialismo Mental?

Rômulo Manzatto (*)

“Para construir-se, o Brasil tem 
de entender-se” e “As ideias por 
si sós não mudam o mundo. Sem 
ideias, porém, não podemos mudá-
-lo”. Esses são os pontos de partida 
de Roberto Mangabeira Unger em 
Depois do colonialismo mental – 
Repensar e reorganizar o Brasil 
(2018), seu recente livro de ensaios 
publicado no país pela editora Au-
tonomia Literária.

A primeira afirmação dá o objetivo 
declarado da obra, o de pensar os 
problemas do Brasil para então 
propor direções e caminhos alter-
nativos. A segunda frase delimita 
o campo de ação que Mangabeira 
Unger escolheu para atacar os pro-
blemas fundamentais do país, isso 
é, o plano das ideias.

O breve prefácio da obra de Unger 
é assinado pelo mais do que conhe-
cido cantor Caetano Veloso, que se 
confessa “fascinado” pelo pensa-
mento de Unger desde meados da 
década de 1980.1 O próprio fato de 
que o texto introdutório seja escri-
to por Caetano dá testemunho da 
ampla difusão das ideias de Manga-
beira Unger, que vai bastante além 
dos círculos de scholars especiali-
zados em que obras como essa são 
normalmente discutidas.

É com o espírito e o entusiasmo de 
quem já declarou que “O Brasil vai 
dar certo porque eu quero”, que 
Caetano Veloso relata sua admira-
ção de longa data pelas ideias de 
Roberto Mangabeira Unger, citan-
do ainda a insólita participação do 
prestigiado filósofo e teórico social 
em programa de televisão aberta, 

em que Unger “recebeu dos par-
ticipantes (sambistas, funkeiros, 
youtubers populares) uma acolhida 
positiva e direta”, diz Caetano.2

Nascido no Brasil, mas tendo pas-
sado a maior parte da infância nos 
Estados Unidos, Roberto Manga-
beira Unger formou-se em Direito 
pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e posteriormen-
te realizou seus estudos em nível 
de pós-graduação na Universidade 
de Harvard, nos Estados Unidos, 
onde já aos 25 anos recebeu tenure, 
título equivalente ao de professor 
titular, na Harvard Law School.

Em sua bem-sucedida carreira 
como filósofo e teórico social, Man-
gabeira Unger publicou mais de 
16 livros, em português ou inglês. 
Mais recentemente, a partir de 
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2007, no Brasil, serviu duas vezes 
como Secretário Especial de As-
suntos Estratégicos, liderando a 
Secretaria de mesmo nome, com 
status de ministério.3

Até por isso, Depois do colonialismo 
mental é uma espécie de encontro 
entre duas faces de Unger. A do in-
telectual, que pensa e sistematiza 
os problemas que a realidade lhe 
coloca, com a do realizador políti-
co, que procura agir sobre a reali-
dade para transformá-la.

O livro é dividido em duas partes. 
A primeira, intitulada “Repensar 
o Brasil”, organiza os principais 
pontos da visão de longo prazo de 
Mangabeira Unger para o desen-
volvimento brasileiro em torno de 
mensagens ou orientações amplas 
que o filósofo considera indispen-
sáveis para a plena realização das 
potencialidades do país.

Nos textos dessa primeira parte, 
o otimismo de Mangabeira Unger, 
baseado no que considera como a 
grande vitalidade brasileira, figura 
ao lado de frutíferas comparações 
e originais interpretações da rea-
lidade econômica e social do país. 
Como a comparação entre Brasil e 
Estados Unidos, “os mais desiguais 
de seus respectivos tipos”4, os Esta-
dos Unidos como o mais socialmen-
te desigual entre os países desen-
volvidos e o Brasil também como 
o mais desigual entre as grandes 
nações emergentes.

Ou mesmo a interpretação de que 
a história política do Brasil pode-
ria ser dividida em dois caminhos 
principais, expressos na ação do 
que Unger chama de “partido da 
mensagem”, que inconformado com 
o duradouro atraso da nação, pro-
curava fazer seu país à semelhança 
dos países mais avançados. E de 
outro lado, o “partido da onda”, 
cuja proposta teria sido sempre a 
de aproveitar os movimentos in-
ternacionais, “surfando” a onda do 
momento e “aceitando o nicho que 
nossa situação e nossas vantagens 
comparativas estabelecidas nos 
reservavam”.5

A tônica desses textos é a da crítica 
epistemológica ao que Mangabei-
ra Unger chama de “colonialismo 
mental”, que consistiria na perma-
nente disposição em interpretar a 
realidade brasileira somente com 
ideias trazidas de outros contex-
tos, sem que houvesse o cuidado 
necessário de adequar o aparato 
conceitual existente para os desa-
fios específicos que a experiência 
brasileira proporciona. 

Nesse caso, o prejuízo é duplo, 
acredita Unger, uma vez que o atual 
estado das coisas tem como conse-
quência “negar à alta cultura a ins-
piração que o vínculo com a cultura 
popular lhe daria. E negar à cultura 
popular o acesso às abstrações 
que lhe permitiram entender-se e 
criticar-se.”6

A primeira parte da obra traz, 
ainda, uma crítica ao que Unger 

considera como o horizonte po-
lítico limitado das políticas re-
distributivas, assim como uma 
interpretação coesa da crise do 
atual modelo de desenvolvimento 
econômico brasileiro, seguida de 
radicais propostas de reformas 
institucionais, com vistas à criação 
de uma “democracia de alta ener-
gia” e amplas propostas para a re-
cuperação da capacidade fiscal do 
Estado, apontando a necessidade 
de constituição de um novo tipo de 
federalismo, que se soma ao apelo 
pela conscientização dos obstácu-
los a serem superados pelo país.

A segunda parte do livro, com o 
título “Reorganizar o Brasil”, reúne 
textos breves publicados na gran-
de imprensa, em sua maior parte, 
entre os anos de 1998 e 2007. Os 
textos dessa segunda parte rea-
gem a diferentes acontecimentos 
da época em que foram escritos, 
visando o comentário de questões 
mais amplas do desenvolvimento 
brasileiro. Assim, os fragmentos 
não só acompanham o movimen-
to conjuntural como formam um 
mosaico da visão interpretativa 
de Mangabeira Unger quanto aos 
desafios estruturais do país.

Essa segunda parte é dividida em 
sete eixos temáticos: “O Caminho 
do Brasil”, em que sobressaem o 
texto de 2015, “Pôr a mão nas feri-
das: o que o Brasil requer”, sobre as 
necessidades estratégicas do país 
à época, e texto do já distante ano 
de 2003, “O Nordeste e o Brasil”, a 
respeito da necessidade de esta-
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belecimento de uma nova política 
para o desenvolvimento da região, 
que combinasse uma abrangente 
proposta de desenvolvimento para 
o Nordeste.

Nos eixos seguintes, “Emergentes 
e Batalhadores e “Política e Poder”, 
chama a atenção o diagnóstico de 
Unger, em “O Brasil dos emergen-
tes”, de 2001, do surgimento de 
uma “nova pequena burguesia”, 
cuja ascensão poderia modificar a 
estrutura social do país.

As temáticas dedicadas ao “Modelo 
de desenvolvimento e sua recons-
trução” e “A capacitação dos brasi-
leiros” abordam tradicionais ques-
tões do pensamento econômico e 
social brasileiro em “Como ter um 
empresariado nacional”, escrito em 
2001, ou em “Como cuidar do so-
cial”, do mesmo ano, em que Unger 
avalia o que considera como os três 
programas sociais mais exitosos 
da história moderna brasileira: a 
escola pública, o salário mínimo e a 
aposentadoria rural.

No eixo temático seguinte, “A rein-
venção da democracia brasileira”, 
impressiona a acurácia das pre-
visões de texto do ano de 2005, 
intitulado “As Forças Armadas e a 
Nação”, em que Unger considerava 
que o então momento de hegemo-
nia Norte-Americana seria breve, 
não mais do que um “intervalo 
entre o antigo antagonismo dos 
Estados Unidos com a União So-
viética e sua rivalidade nova com 
a China”,7 motivo pelo qual o for-

talecimento das Forças Armadas 
nacionais seria imperativo para 
“quando se def lagrar no mundo 
uma guerra que não seja apenas 
local”.8 Já em “Ideias, atitudes, emo-
ções”, o destaque vai para a eulogia 
a Celso Furtado, em artigo de no-
vembro de 2004.

Os artigos que servem de epílogo, 
no entanto, são mais esperançosos. 
Para o encerramento da coletâ-
nea, Roberto Mangabeira Unger 
selecionou o artigo “Quixote”, de 
dezembro de 1998, que traz de 
volta o tom propositivo e esperan-
çoso que perpassa toda a obra. Ao 
encerrar a coletânea de artigos, 
Unger afirma ambicionar para seu 
país um projeto nacional que não 
se limite a seguir os roteiros já 
traçados por outras experiências 
históricas. Deseja, portanto, que o 
país vá além do horizonte possível 
em sua imaginação política e em 
suas propostas de transformação. 

“Que o Brasil se quixotize”, afirma, 
mas sem perder o senso de realida-
de e os pés no chão de um Sancho. É 
o que deseja o filósofo, mesmo que 
com mais fervor do seja capaz de 
“justificar ou entender”.9
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Carlota Pereira de Queiroz e a “Colaboração Feminina na Políti-
ca do País”

Luciana Suarez Lopes (*)

Apesar do silêncio que tenho mantido desde o início dos trabalhos desta Casa, 
cabe-me a honra, com a minha simples presença aqui, de deixar escrito um ca-
pítulo novo para a história do Brasil – o da colaboração feminina na política do 
país.

Com essas palavras, no dia 13 de março de 1934, Car-
lota Pereira de Queiróz, a única mulher eleita para a 
Assembleia Constituinte em 1933, iniciava oficialmen-
te sua participação nos trabalhos de elaboração da 
nova constituição. Sua participação foi marcada por 
sua atuação na Comissão de Educação e Saúde, defen-
dendo a criação dos primeiros serviços sociais do país, 
colaborando para a obrigatoriedade da destinação de 
verbas a trabalhos de assistência social. Promulgada a 
nova Constituição, Carlota foi reeleita, ocupando uma 
das 34 cadeiras conseguidas pelos paulistas na Câma-
ra dos Deputados. (Cf. ORIÁ, [s.d.], p. 244)

Carlota nasceu em São Paulo no dia 13 de fevereiro 
de 1892. Filha de uma tradicional família paulistana, 
tornou-se professora ao concluir os estudos na Escola 
Normal da Praça, onde também trabalhou como inspe-
tora e professora primária durante dez anos. No início 
da década de 1920, ingressou na Faculdade de Medi-
cina e Cirurgia de São Paulo, transferindo-se para o 
Curso de Medicina do Rio de Janeiro, no qual se formou 
em 1926. Especializou-se em dietética infantil, assu-
mindo a direção do Laboratório da Clínica pediátrica 
da Faculdade de Medicina de São Paulo. (Cf. SCHPUN, 
1997, p. 168; ORIÁ, [s.d.], p. 243)  

Foi participante ativa na Revolução Constitucionalista 
em 1932, quando organizou junto à Cruz Vermelha 
Paulista um grupo de 700 mulheres no chamado 
“Departamento de Assistência aos Feridos”, além de 
dirigir a “Oficina de Costura”. No mesmo ano de 1932, 

participou da comissão que foi ao Hospital Central do 
Exército, no Rio de Janeiro, buscar os últimos prisio-
neiros constitucionalistas que ainda se encontravam 
internados. (Cf. BEGLIOMINI, [s.d.], p. 1)

A presença de Carlota nesse circuito é mais complexa do 
que a das demais damas ligadas à filantropia. Pois além 
de atuar em várias organizações caritativas, ser muito 
conhecida e respeitada na Liga das Senhoras Católicas, 
enfim, além de toda uma militância assistencial, típica 
das mulheres de seu meio, Carlota tem sua carreira, 
ela é educadora e médica. Assim, sua entrada na esfera 
pública de atividades não depende de sua ação junto 
aos organismos de caridade [...] (SCHPUN, 1997, p. 177)

Passado o levante e tendo sido aprovado o voto das 
mulheres na reforma eleitoral de fevereiro de 1932, 
Carlota foi uma das candidatas por São Paulo à Assem-
bleia Constituinte de 1934. Numa enquete feita pelo 
jornal O Diário de Pernambuco, buscando traçar o per-
fil ideal de uma representante do sexo feminino nos 
trabalhos da constituinte, ficou claro que esta teria,  

[...] necessariamente, que ser inteligente, culta, possuir 
idoneidade moral e reconhecida competência no ramo 
da atuação profissional que abraçara ou influência no 
meio social por onde circulava. Bastante representativa 
do modo de pensar dessas mulheres, era a declaração 
coletiva dada ao jornal pela Federação Pernambucana 
para o Progresso Feminino, que reuniu mais de duzentas 
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e vinte e oito assinaturas: “A uma 
forte inteligência deve aliar-se 
sólida cultura, aprimoradas ambas 
por uma perfeita educação religio-
sa, cívica, e comprovado senso de 
equilíbrio”. (ARAUJO, 2003)

Sem dúvida, Carlota reunia todos 
esses atributos. Vinda de uma fa-
mília da elite paulistana, era filha 
de José Pereira de Queiroz e de 
Maria de Azevedo Pereira de Quei-
roz. Seu avô paterno era um im-
portante proprietário de terras em 
Jundiaí, membro do PRP e um dos 
fundadores do Jornal “A Província 
de São Paulo”. (Cf. ORIÁ, [s.d.], p. 
243)

Afirmando não ser feminista, e sem 
ter participado de forma efetiva do 
movimento sufragista da década 
anterior, o nome de Carlota era 
um dos 22 candidatos da chamada 
“Chapa Única por São Paulo Unido”. 
A escolha de tais nomes foi feita 
por meio de uma comissão com-
posta por cinco membros, cada um 
representando uma das seguintes 
entidades: Associação Comercial; 
Liga Eleitoral Católica; Federa-
ção dos Voluntários (Revolução de 
1932); o PD e o PRE. Cada um dos 
membros da comissão apresentou 
uma lista de indicações composta 
por dez nomes, e então, dentre 
essas cinquenta sugestões foram 
escolhidos os nomes dos 22 can-
didatos paulistas. Segundo depoi-
mento da própria Carlota, 

[...] a inclusão de seu nome entre os 
candidatos da Chapa deu-se através 

da lista da Associação Comercial 
que recebeu sugestões de nomes, 
entre outros, da Associação Cívica 
Feminina. Esta, de cujo Conselho 
Carlota faz parte, convocou assem-
bleia geral visando selecionar no-
mes e discutir sobre a possibilidade 
de que esses fossem femininos. Daí 
sai aclamado o nome de Carlota 
Pereira de Queiroz, inicialmente 
proposto pela professora Clothilde 
Kleiber de Freitas. Além da Associa-
ção Cívica, outras treze associações 
femininas apresentaram seu nome. 
(SCHPUN, 1997, p. 184)

À sua indicação como possível can-
didata, seguiu-se uma ampla cam-
panha, organizada por duas de 
suas amigas mais próximas: Olívia 
Guedes Penteado e Pérola Bying-
ton. Publicam então na imprensa 
paulistana a “Mensagem da Mulher 
Paulista”, na qual pediam assina-
turas e apoio ao nome de Carlota, a 
fim de que esta fosse efetivamente 
lançada como uma das 22 candida-
turas paulistas. (Cf. SCHPUN, 1997, 
p. 184; ORIÁ, [s.d.], p. 244)

A candidatura de Carlota foi de 
fato confirmada e a mesma estru-
tura utilizada para angariar apoio 
a sua candidatura depois desta 
confirmada foi utilizada como fer-
ramenta de conscientização da im-
portância do alistamento eleitoral 
feminino, que era facultativo. Sobre 
os procedimentos de alistamento e 
as obrigações que recairiam sobre 
as mulheres eleitoras, surgiram 
alguns boatos e por conta desses, 

algumas notas de esclarecimento 
foram publicadas na imprensa pau-
listana. Como exemplo, podemos 
citar a nota reproduzida a seguir, 
extraída do jornal Correio de S. 
Paulo,

Notícias postas a circular na cidade 
diziam que a mulher que se alistas-
se eleitora assumiria a obrigação, 
ou pelo menos poderia ser obri-
gada a servir no Tribunal do Júri. 
Várias senhoras, temerosas de vir 
a sofrer aquele ônus público, estão 
deixando de se alistar. No entre-
tanto, são destituídas de qualquer 
fundamento essas notícias. O alis-
tamento da mulher é facultativo. E 
a mulher paulista vem se alistan-
do com entusiasmo e satisfação 
porque compreende quanto S. 
Paulo precisa, nesta emergência, 
de reunir o maior número possível 
de eleitores. E porque é ela a pro-
fessora de civismo da gente ban-
deirante. E porque ela sabe amar o 
seu Estado com a sinceridade que 
dispõe a todos os sacrifícios. E por 
ser facultativo, torna-se mais pau-
lista ainda o gesto da mulher que 
se alista – para o bem de S. Paulo. 
(JORNAL CORREIO DE S. PAULO, 
quarta-feira, 15 de fevereiro de 
1933, p. 1)

Nas eleições, ocorridas em maio de 
1933, Carlota obteve 5.311 votos 
no primeiro turno e 176,916 no se-
gundo. Foi a única mulher eleita, do 
país, ocupando uma das 254 cadei-
ras da Assembleia. (Cf. ORIÁ, [s.d.], 
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p. 244) As Figuras 1 e 2 ilustram bem a singularidade 
da ocasião. Na primeira, Carlota aparece em meio aos 
demais participantes eleitos para a Assembleia. Na 

segunda, imagens de seu discurso de 13 de março de 
1934. Em ambas ela aparece como a única mulher pre-
sente nos recintos retratados. 

Figura 1 - Carlota Pereira de Queiroz na Assembleia Constituinte de 1934 (Acervo Câmara dos Deputados)

 

Figura 2 – Carlota Pereira de Queiroz Lendo seu Primeiro Discurso na Assembleia Constituinte de 1934  
(Acervo Câmara dos Deputados)
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Para Carlota, a inserção efetiva da 
mulher na política do país, assim 
como a sua própria eleição, eram 
decorrentes das diversas mudan-
ças pelas quais passava nossa 
nação. O processo de urbanização, 
a mecanização dos processos pro-
dutivos, o advento da eletricidade 
e a modificação das relações de 
trabalho haviam incentivado tam-
bém mudanças na organização da 
sociedade e das famílias. Segundo 
suas próprias palavras,   

[...] o lar era a unidade produtora 
da sociedade. Tudo se fabricava ali, 
o açúcar, o azeite, a farinha, o pão, 
o tecido. E, como única operária, a 
mulher nele imperava, empregando 
todas as suas atividades. Mas as 
condições de vida mudaram. As má-
quinas, a eletricidade, substituin-
do o trabalho do homem, deram 
novo aspecto à vida. As condições 
financeiras da família exigiram da 
mulher nova adaptação. Através 
do funcionalismo e da indústria, 
ela passou a colaborar na esfera 
econômica. E, o resultado dessa 
mudança, foi a necessidade que 
ela sentiu de uma educação mais 
completa. As moças passaram a 
estudar nas mesmas escolas que 
os rapazes, para obter as mesmas 
oportunidades na vida. E assim foi 
que ingressaram nas carreiras libe-
rais. Essa nova situação despertou-
-lhes o interesse pelas questões 
políticas e administrativas, pelas 
questões sociais. O lugar que ocupo 
neste momento nada mais signifi-

ca, portanto, do que o fruto dessa 
evolução. (DISCURSO de Carlota 
Pereira de Queiroz, proferido no 
dia 13 de março de 1934)

A partir da eleição de Carlota, tem 
crescido, ainda que num ritmo 
lento, a participação das mulheres 
no cenário político nacional. Atu-
almente, as mulheres compõem 
cerca de 52% do eleitorado brasi-
leiro. Todavia, nas eleições de 2016, 
apenas 31,9% dos candidatos era 
do sexo feminino. Contudo, dentre 
as candidaturas femininas, um 
grande número não recebeu ne-
nhum voto, levando o Ministério 
Público a apurar possíveis irregu-
laridades. Ao que tudo indica, com 
a obrigatoriedade de ter em seus 
quadros candidatos do sexo femi-
nino, os partidos acabaram regis-
trando candidatas que, apesar de 
reais, sequer sabiam que estavam 
concorrendo. (Cf. TSE, 2018)

Carlota continuou atuante como 
deputada até 1937, quando o golpe 
do Estado Novo fechou o Congres-
so. Tentou sem sucesso se eleger 
novamente como deputada pela 
UDN durante as décadas de 1950 
e 1960, sem sucesso. Durante todo 
esse período, nunca deixou de 
exercer sua profissão, ingressando 
como membro titular da atual Aca-
demia de Medicina de São Paulo, 
em abril de 1941. Pertenceu tam-
bém à Association Française pour 
l’Étude du Cancer, à Academia Na-
cional de Medicina de Buenos Aires 
e à Academia Nacional de Medici-

na, na qual ingressou em julho de 
1942. Em 1950, fundou a Academia 
Brasileira de Mulheres Médicas, 
entidade que durante alguns anos 
também foi presidida por ela. Além 
disso, foi também escritora e his-
toriadora, publicando as obras Um 
Fazendeiro Paulista no século XIX e 
Vida e Morte de um Capitão-Mor. (Cf. 
BEGLIOMINI, [s.d.]) 

Carlota nunca se casou. Viveu uma 
longa e produtiva vida, falecendo 
na cidade de São Paulo, em abril de 
1982, com 90 anos.  
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