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Finanças Públicas: Entre o Sonho de um Sistema Tributário Ideal 
e a Penúria do Dia a Dia

Vera Martins da Silva (*)

O desequilíbrio fiscal persiste ao 
longo desses últimos anos, espe-
cialmente com a recessão que der-
rubou a base da arrecadação dos 
entes federados. No caso da União, 
foi-se o tempo em que o resultado 
primário ajudava a controlar a 
expansão da dívida pública. Com a 
queda da atividade econômica e a 
deterioração da arrecadação, os dé-
ficits e a existência de vinculações 
de despesas, a gestão das contas 
públicas fica cada vez mais enges-
sada – e, especialmente, quando a 
sociedade já cansou de pagar tan-
tos impostos e sem a contrapartida 
de serviços públicos de qualidade. 

No contexto de um novo governo, 
ressurge a velha e recorrente dis-
cussão sobre a reforma tributária, 

que torne o sistema mais funcional, 
ainda que sem possibilidade viável 
de redução de carga tributária. Isto 
porque, dado o comprometimento 
da União, Estados e Municípios 
com um conjunto diversificado de 
compromissos e seus respectivos 
programas, pensar em redução de 
carga, por mais que seja um desejo 
da maioria, acaba sendo pratica-
mente inviável. Uma boa simplifi-
cação do sistema tributário já seria 
um grande avanço. E melhor ainda, 
a proibição da criação ou amplia-
ção de novos tributos pela União, 
impedindo um mecanismo que foi 
amplamente usado e abusado no 
passado. 

Essa agenda de reforma tributá-
ria está ganhando corpo tanto no 

Poder Executivo como no Legislati-
vo, recuperando velhas propostas 
e introduzindo outras que, no en-
tanto, devem passar pelo crivo da 
decisão política, efetivamente, dos 
representantes da sociedade como 
um todo. Convém ressaltar que, 
apesar da premissa dos projetos 
de reforma tributária existentes 
de não haver redução de carga 
tributária total, tendo-se em vista 
a delicada situação das finanças 
dos entes federados, sempre há 
ganhadores e perdedores. E esta 
tem sido a dificuldade fundamental 
que tornou praticamente impossí-
vel se chegar a um consenso sobre 
a questão tributária no passado. 
Para minorar os conflitos, é bem 
provável que uma reforma efetiva 
só terá efeitos no médio e no longo 
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prazos, com uma transição longa, 
enquanto os governos continuarão 
a ter de gerir a crise fiscal cotidia-
na. Trata-se não apenas de fundir 
tributos, mas também de definir 
novos critérios de distribuição das 
receitas, questão politicamente 
sensível.

Entre o sonho de um sistema tribu-
tário ideal e a realidade da penúria 
financeira atual, a economia brasi-
leira e as administrações vão se ar-
rastando.  Segundo informações do 
Resultado do Tesouro Nacional de 
junho de 2019, no caso da União, no 
comparativo entre janeiro e junho 
de 2018 e 2019, houve redução do 
déficit primário de R$ 32,8 bilhões 
para R$ 28,8 bilhões em valores 
reais (queda de 12%). 

Desde que foi implantada a regra 
do teto de gastos, que limita a 
maioria das despesas primárias à 
variação da inflação do período an-
terior, tem predominado a conten-
ção de Despesas para a obtenção 
do Resultado Primário. As Despe-
sas Primárias tiveram queda de 
4,2%, enquanto a Receita da União, 
Líquida de Transferência por Re-
partição de Receitas, apresentou 
queda de R$ 1,4 bilhão (ou -0,2%), 

o que significa efetivamente estag-
nação da receita.

Além disso, a redução do Déficit 
Primário só foi possível pela queda 
expressiva das Despesas Discricio-
nárias de R$ 13,3 bilhões (-23,5%). 
Esse conjunto de Despesas pro-
vavelmente ficará em torno de R$ 
95,4 bilhões neste ano de 2019, o 
menor valor da série iniciada em 
2009.1 Neste conjunto de despesas 
inclui-se o investimento público, 
em grande compressão e como me-
canismo de ajuste fiscal. Destravar 
esse componente de gasto, com 
acesso a fontes de financiamento 
alternativas é um nó primordial a 
ser resolvido.

Do lado da receita, destaca-se o au-
mento da arrecadação do Imposto 
de Renda em R$ 8,4 bilhões e a 
queda da receita da Cide-Combus-
tíveis em R$ 1,3 bilhões em fun-
ção da isenção dessa contribuição 
sobre o diesel a partir de junho de 
2018, fruto da greve dos caminho-
neiros em maio desse ano. O recado 
foi duro, com aumento de tributos; 
no caso da Cide-combustível, houve 
um impacto desastroso sobre a 
economia, embora o setor sofra de 
problemas específicos.

No Gráfico 1 apresentam-se os 
Resultados Primários do Governo 
Central, ou seja, da União, desde 
janeiro de 2014 até junho de 2019, 
em valores mensais reais e média 
móvel de 12 meses, atualizados 
para junho de 2019 pelo IPCA – 
Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo do IBGE. Segundo informa 
o Gráfico 1, salvo poucos meses 
de resultado primário positivo 
(em geral em janeiro de cada ano, 
quando o jogo ainda não começou 
efetivamente), a partir de 2015 o 
déficit primário é uma constante, 
mesmo tendo em conta artifícios 
contábeis − as chamadas peda-
ladas − ou mesmo com a adoção 
da regra do teto. Na verdade, em 
períodos de estagnação ou reces-
são − como é o caso da economia 
brasileira desde 2015, quando os 
gastos continuam aumentando e a 
receita pública, que é fortemente 
cíclica, não acompanha a evolução 
das despesas − não haveria mesmo 
outro resultado, ou seja, déficit 
primário. As reformas estruturais, 
embora fundamentais, têm resul-
tados no médio e no longo prazos, 
enquanto no curto prazo a econo-
mia e, consequentemente, a receita 
pública não dão conta da expansão 
de gastos.
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Gráfico 1 - Resultado Primário do Governo Central, Jan/2014-Jun/2019. R$ Milhões  - Valores de Junho/19 (IPCA) 

                                                Fonte: Anexos do Relatório do Tesouro Nacional  (RTN) junho/2019.

O Gráfico 2 mostra a evolução do acumulado em ter-
mos reais em 12 meses do Resultado Primário do 
Governo Central entre janeiro de 2014 e maio de 2019, 
com os valores atualizados até junho de 2019 pelo 
IPCA/IBGE.  Esse gráfico indica claramente como o 
Resultado Primário depende da conjuntura econômica 
do país, que passou a se deteriorar a partir de outubro 
de 2014, alcançou o fundo do poço em outubro de 2017 
e começou a melhorar a partir de janeiro de 2018 com 
a implantação da regra do teto de gastos. Entre junho 
de 2018 e maio de 2019, o Déficit Primário da União, 
acumulado em 12 meses e a valores de junho de 2019 
foi de R$ 107, 8 bilhões, redução de 30% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. Além da regra fiscal 

do teto de gastos, ajuda também nesse controle o fato 
de estarmos no primeiro ano de mandato de presiden-
te e governadores, período normalmente para colocar 
a casa em ordem e de maior controle de gastos.

Na composição do déficit do governo central, no pri-
meiro semestre de 2019, enquanto o Tesouro e o Banco 
Central tiveram superávit primário de R$ 67 bilhões, 
o Regime Geral da Previdência Social teve um Déficit 
Primário de R$ 96 bilhões. A Arrecadação Líquida 
para o Regime Geral da Previdência aumentou em R$ 
5,4 bilhões, ou +2,9%. As despesas com Benefícios Pre-
videnciários aumentaram um valor semelhante, R$ 5,5 
bilhões (+1,9%).  
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Gráfico 2 - Evolução do Resultado Primário do Governo Central, Acumulado em 12 Meses,  
R$ Milhões de Junho/2019 (IPCA)

                                           Fonte: Anexos do Relatório do Tesouro Nacional, junho de 2019.

O Gráfico 3 apresenta a evolução do déficit do Regime 
Geral da Previdência, acumulado real em doze meses a 
partir de janeiro de 2014, destacando-se que o grosso 
do déficit previdenciário até meados de 2015 vinha 
da área rural. Com a retração econômica nas áreas 
urbanas a partir de então, e o forte aumento da deso-
cupação no mercado de trabalho e do aumento de vín-
culos informais, o déficit simplesmente dobrou, desta 
vez em decorrência da crise nos setores da indústria 
e serviços. A partir do início de 2018 há uma estabi-
lização do déficit do Regime Geral da Previdência em 
torno de R$ 200 bilhões no acumulado de 12 meses. 
Há que se salientar que embora os números indiquem 
os problemas e as tendências da questão previdenci-
ária, também refletem o fato de que há uma série de 
desonerações e desvinculações ainda existentes, que 

reduzem as receitas do sistema e que já deveriam ter 
sido eliminadas há muito tempo, formando parte do 
imbróglio que é o sistema fiscal.

Com a aprovação da Reforma da Previdência, a tendên-
cia é a contenção da expansão desse tipo de despesa, 
em que pese que o regime da aposentadoria do setor 
rural foi excluído das regras gerais da chamada Nova 
Previdência, grupo de despesas que já pressionava as 
contas previdenciárias mesmo quando a área urbana 
apresentava resultados superavitários. Ressalte-se 
que a chamada economia esperada pela reforma da 
previdência, de cerca de R$ 930 bilhões em 10 anos, 
na verdade não deve ter um impacto significativo nos 
primeiros anos de sua vigência, dado o período de 
transição entre os regimes atual e futuro. 
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Gráfico 3 - Resultado do Regime Geral da Previdência Social RGPS - Valores Reais  Acumulados em 12 Meses  
(IPCA/IBGE), Janeiro/2014 a Junho 2019, R$ Milhões

                                                     Fonte: Anexos do RTN, junho 2019.

Como consequência do desequilíbrio previdenciário, 
em meio a uma crise econômica sem precedentes, o 
Resultado Primário do Governo central acumulado 
em 12 meses foi de -R$ 119 bilhões, ou -1,68% do PIB, 
abaixo da meta de déficit de R$ 139 bilhões para o 
ano de 2019. No entanto, esse “melhor resultado” será 
facilmente revertido ao longo do segundo semestre, 
quando as despesas com décimo terceiro de pessoal 
e aposentadorias e pensões tiverem de ser pagas. 
Portanto, o dia a dia das despesas com funcionalismo, 
inativos e pensionistas continua imperando sobre a 
(in)capacidade de os governos planejarem suas ações 

com visão de longo prazo. E ainda vai demorar um 
bom tempo para essa situação ser revertida. 

1  Cf. informações do Resultado do Tesouro Nacional, Brasília, 26 de 
junho de 2019.

(*) Economista e doutora em Economia pela FEA-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Setor Externo: Entre Crises e Guerras Comerciais, Um Porto Ain-
da Seguro

Vera Martins da Silva (*)

1  Transações Correntes e Comér-
cio Exterior

Em meio ao acirramento da guer-
ra comercial e cambial entre Es-
tados Unidos e China, persiste 
o modelo brasileiro de financia-
mento das importações por meio 
de exportação baseada principal-
mente em produtos básicos e pela 
entrada de recursos financeiros. 
Conforme informações do Banco 
Central, entre janeiro e junho de 
2019, o saldo de Transações Cor-
rentes foi de -US$ 10,5 bilhões, 
um aumento de déficit em US$ 
2 bilhões em relação ao mesmo 

período do ano anterior (de -US$ 
8 bilhões). Houve tal mudança em 
decorrência da redução do saldo 
da Balança Comercial, de US$ 27,5 
bilhões para US$ 24,8 bilhões. 
Essa queda deveu-se a um pe-
queno aumento das Importações 
(US$ 937 milhões) e a uma impor-
tante redução das Exportações 
(de US$ 1,7 bilhões). 

Como resultado, o indicador Tran-
sações Correntes sobre o Produto 
Interno Bruto (PIB) apresentou 
uma piora, passando de -0,87% 
entre janeiro-junho de 2018 para 

-1,14% no mesmo período de 
2019. Isso, contudo, não chega a 
ser preocupante em função da 
entrada de recursos pela Conta 
Financeira, de US$ 8,2 bilhões, 
que ajudou no financiamento do 
déficit em Transações Correntes. 
O Gráfico 1 apresenta a evolução 
do saldo de Transações Correntes 
e do Investimento Estrangeiro 
Direto sobre o PIB, dados mensais 
com estimativas do acumulado 
em 12 meses, desde janeiro de 
2018 até junho de 2019, indicando 
que o déficit tem sido financiado 
pela entrada de capital externo.

Gráfico 1 - Transações Correntes e Investimento Estrangeiro Direto sobre PIB. Dados Mensais,  
Acumulado de 12 Meses, Jan/2018 a Jun/2019 (%)

                                                      Fonte: Bacen.
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Apesar da guerra comercial entre as grandes eco-
nomias, o comércio exterior brasileiro ainda se 
mantinha relativamente dentro do padrão até junho. 
O Gráfico 2 mostra os saldos de Exportação e Im-
portação, indicando que a Exportação está em torno 
dos US$ 19,4 bilhões mensais (jan/2018-jul/2019) e 

a Importação tem se mantido em torno de US$ 14,9 
bilhões. Em julho, a Importação chegou a US$ 17,7 
bilhões, sugerindo uma retomada das importações 
e da economia como um todo. Porém, as últimas 
informações sobre a atividade econômica estão na 
verdade sugerindo uma nova fase recessiva à frente. 

Gráfico 2 - Exportações e Importações, Valores Mensais Entre Janeiro/2018 a Julho/2019. US$ Milhões

                                                  Fonte: Banco Central do Brasil.

Recessão ou não, a estagnação de vários setores é 
espantosa e a taxa de desocupação continua muito 
elevada, ou seja, ociosidade e apatia econômica são 
as características deste ano. E para agravar a situ-
ação, a crise na Argentina atua no sentido negativo 
em relação a exportações de manufaturados brasi-
leiros, conforme revelam os dados da Secretaria de 
Comércio Exterior para o período que inclui julho 
de 2019. Essas informações dão conta de resultados 
fracos em relação ao primeiro semestre de 2019. 
Segundo o Boletim da Balança Comercial Brasileira, 
da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério 
da Economia, entre janeiro e julho de 2019, as ex-
portações de manufaturados apresentaram queda 
de 6,5%, os semimanufaturados tiveram queda de 

2,7% e os produtos básicos ficaram praticamente 
estagnados, com aumento de 0,2%. 

Por país de destino, as exportações brasileiras entre 
janeiro-julho de 2019 tiveram como principais mer-
cados consumidores: China, Hong Kong e Macau 
(US$ 37,6 bilhões), Estados Unidos (US$ 17,4 bi-
lhões), Argentina (US$ 6 bilhões), Países Baixos (US$ 
5 bilhões) e Alemanha (US$ 3 bilhões). Apenas a 
crise na Argentina provocou uma queda da exporta-
ção de veículos e autopeças de cerca de 40%, sendo 
esta a principal causa da queda dos resultados das 
exportações no semestre. Por outro lado, a desace-
leração da China também segura a exportação dos 
primários.  
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2  Reservas

Importante lembrar que o ele-
vado volume de reservas (US$ 
385 bilhões) dá tranquilidade ao 
mercado de câmbio, não haven-
do, portanto, percepção de crise 
nesse aspecto. Apesar disso, a 
taxa de câmbio pode sofrer alte-
rações em função de notícias va-
riadas e de especulação com mo-
edas – o que é de se esperar em 
um regime de câmbio flutuante. 
O custo de carregar essa proteção 
via reservas estrangeiras − fonte 
de debate sobre o nível ótimo de 
reservas − vem sendo reduzido 

conforme as taxas de juros têm 
caído no mercado interno. 

Além disso, a entrada de capital 
estrangeiro no País, para além do 
acúmulo de reservas, tem permi-
tido a entrada de capital de risco 
ao longo do tempo. Em 1995, a 
participação do Investimento 
Direto no País na forma de Parti-
cipação no Capital  correspondia 
a apenas 6,1% do PIB. Em 2017, 
esse indicador correspondia a 
27,2% do PIB, o que permitiu às 
empresas a ampliação das fon-
tes de financiamento à produção 
e distribuição num período em 
que as taxas de juros domésticas 

eram muito elevadas.1 O Gráfi-
co 3 apresenta o Investimento 
Estrangeiro no País, líquido do 
Investimento de residentes no 
Brasil no exterior, por trimestre, 
desde o início de 2014. Apesar de 
a série ser curta, é possível vis-
lumbrar uma sazonalidade, com 
aumento da entrada de recursos 
no início do ano e redução ao 
final de cada ano, em função dos 
ajustes de balanços das empresas. 
Anos eleitorais também tendem a 
ser períodos de baixa na entrada 
de recursos externos, em função 
do aumento da incerteza quanto 
às políticas da futura administra-
ção.

Gráfico 3 -  Investimento Estrangeiro Direto Líquido - 2014.I a 2019.II. US$ Bi

                                     Fonte: Banco Central do Brasil.
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Por outro lado, a entrada de re-
cursos financeiros no país tem 
contribuído para a manutenção 
da taxa cambial apreciada, abai-
xo do que era em junho de 1994, 
período da implantação do Plano 
Real. Segundo as estimativas do 
Banco Central do Brasil, mos-
tradas no Gráfico 4, em junho de 
2019, a taxa de câmbio efetiva 
estaria cerca de 30% abaixo do 
que era em junho de 1994. Essa 

é uma boa pista para a perda de 
competitividade de vários ramos 
industriais, embora não esgote 
a questão. Há um conjunto de 
problemas que agem no sentido 
contrário da competitividade no 
país, incluindo um ambiente de 
negócios muito hostil, especial-
mente em função de sistemas tri-
butário e regulatório complexos e 
instáveis, além de problemas na 
infraestrutura física e social. As 

dificuldades são tão distintas e 
generalizadas, assim como os in-
teresses por trás dessas questões, 
que inibem um desempenho razo-
ável da economia como um todo. 
Guerra comercial e cambial entre 
os grandes players mundiais tam-
bém não ajudam o ambiente ex-
terno, pois uma economia inter-
nacional pujante sempre é melhor 
do que uma situação de ampliação 
de restrições comerciais.

Gráfico 4 - Índices de Taxas Reais de Câmbio (IPA-DI)  - em Relação a uma Cesta de 15 Moedas dos Principais 
Parceiros das Exportações Brasileiras, Dezembro/2013 a Junho/2019. (Junho 1994=100)

                                        Fonte: Bacen. 
                                        Nota: * estimativa.

1  Informações disponíveis no site do Bacen. Acesso em: 13 ago. 2019.
(*) Economista e doutora em Economia pela FEA-USP.  

(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Tendências Internacionais das Pensões por Morte

Rogério Nagamine Costanzi (*)

A Previdência Social precisa se 
adaptar às profundas transforma-
ções econômicas e sociais que vêm 
ocorrendo desde a segunda metade 
do século passado. Com o expres-
sivo aumento da participação das 
mulheres no mercado de trabalho, 
a redução da fecundidade e a signi-
ficativa diminuição da desigualda-
de de gênero certamente há a ne-
cessidade de se repensar o sistema 
de proteção social. As pensões por 
morte foram construídas, do ponto 
de vista histórico, com base em um 
modelo homem-provedor, no qual o 
marido trabalhava e a esposa pres-
tava cuidados domésticos de cará-
ter não remunerado. Ademais, o ca-
samento normalmente terminava 

com a morte, na maioria das vezes, 
dos homens e não pelo divórcio. 
Com as mudanças da participação 
feminina no mundo do trabalho e 
dos arranjos familiares, que ten-
dem a reduzir o número de viúvas 
dependentes economicamente dos 
maridos com filhos menores, existe 
a necessidade de reavaliar o de-
senho que foi concebido em outro 
contexto histórico. 

Com o intuito de avaliar de forma 
muito sintética essas questões, o 
presente artigo está organizado 
da seguinte forma: a) na primeira 
parte é apresentado um breve e 
sintético diagnóstico para os paí-
ses da OCDE; b) na segunda seção 
são feitas as considerações finais.

1   Breve Panorama das Pensões 
por Morte nos Países da OCDE

A maioria das pensões existentes 
em esquemas de repartição (pay-
-as-you-go) são financiadas por 
contribuições e impostos  de ca-
ráter geral. Pode-se esperar que 
esses esquemas impliquem a redis-
tribuição de pessoas solteiras para 
indivíduos elegíveis para pensões 
por morte, embora a existência de 
teste de meios possa limitar essa 
referida redistribuição. Também 
há a necessidade de avaliar os im-
pactos sobre os incentivos ou a 
oferta de trabalho. 

Em média, os países da OCDE gas-
tavam em torno de 1% do PIB com 
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pensões por morte em esquemas obrigatórios (Gráfico 
1 e Tabela 1 do anexo), considerando tanto a despesa 
pública (0,9%) quanto a privada (0,1%). Em cerca de 
13 países, como Reino Unido, Noruega e Austrália, 
a despesa com pensão ficou abaixo de 0,5% do PIB. 
Para um total de 20 países, o gasto ficou abaixo de 1% 
do PIB. Em apenas quatro países o percentual foi de 
2% ou mais do PIB, mais especificamente Dinamarca 

(2%), Espanha (2,3%), Grécia (2,6%) e Itália (2,6%). 
No Brasil, a despesa fica em um patamar em torno de 
3% do PIB. Os três países da América Latina que foram 
considerados tinham percentual abaixo de 1% do PIB: 
México (0,2%), Colômbia (0,4%) e Chile (0,8%).  Os 
esquemas privados obrigatórios dominam na Dina-
marca, Islândia, Holanda e Suíça. 

Gráfico 1 – Despesa com Pensão por Morte, em % do PIB, 2017 Ou o Último Disponível (Esquemas Obrigatórios)

Fonte: OCDE (2018). Dados para Chile, Israel, Coreia, Nova Zelândia e Estados Unidos são de  2017. Para Austrália e México são de 2016. Para 
Polônia são de 2014. Demais dados são de 2015. 

De um modo geral, no âmbito da OCDE, o gasto total, o 
total de beneficiários e o valor médio das pensões por 
morte são bem inferiores àqueles que prevalecem para 
as aposentadorias voltadas para a velhice:

a) Em média, se gasta cerca de uma unidade monetária 
em pensão por morte para cada oito utilizadas em 
aposentadoria voltada para a velhice, ou uma pro-
porção de 13%. No Brasil, esta relação, no âmbito do 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conside-
rando pensão por morte, aposentadoria por idade e 

por tempo de contribuição, resulta em uma relação 
que chega ao patamar de 44%.1 Ademais, a tendência 
na OCDE tem sido de queda nessa relação, pois essa 
relação estava em torno de 20% em 1990;2

b) Em média, em 2014, para cada 100 benefíciários de 
aposentadorias voltadas para a velhice, havia 22 que 
recebiam pensão por morte – no Brasil, considerando 
o total de benefícios no RGPS, essa relação seria de 
46 para cada 100;3
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c) Em média, com base nos dados reportados por 26 
países da OCDE, o nivel médio da pensão para viúvas 
e viúvos era de 56% da média das aposentadorias 
voltadas para a velhice. Na Lituânia, por exemplo, 
era de apenas 8%, sendo também inferior a 20% na 
Noruega, onde as pensões por morte estavam sujeitas 
a rigorosos testes de meios e seriam gradualmente 
eliminadas para os pensionistas que atingissem 
a idade de aposentadoria e nasceram a partir de 
1963. No Brasil, no RGPS, por exemplo, atualmente, 
o viúvo(a) fica com 100% da aposentadoria do ins-
tituidor independentemente da idade ou se tem ou 
não filhos menores.

De modo geral, pode-se notar que as regras da pensão 
por morte nos países da OCDE tendem, em geral, a ser 
mais duras que aquelas prevalecentes para o Brasil. 
Embora seja muito difícil uma sistematização e uma 

análise mais detalhada dessas regras, há desde situa-
ções de idade mínima para receber pensão por morte 
para cônjuges, exigência de filhos dependentes, testes 
de meio, redução em caso de outra fonte de renda 
e/ou aposentadoria (Quadro 1).  Tipicamente, para 
viúvas(os) sem filhos menores existe a possibilidade 
de algum critério de idade mínima para limitar os 
impactos da pensão por morte sobre a participação no 
mercado de trabalho. No âmbito da OCDE, 17 países 
aplicavam alguma restrição etária ou idade mínima, 
tradicionalmente flexibilizada em caso de pessoas 
com deficiência, sem capacidade para o trabalho ou 
com filho menor/dependente (Tabela 2 anexo). Os ren-
dimentos individuais das viúvas(os), de trabalho ou 
aposentadoria, ou mesmo a renda familiar reduzem ou 
afetam as pensões por morte em 24 países da OCDE, 
havendo casos em que a renda do trabalho reduz ou 
suspende o benefício. 

Quadro 1 – Exemplos de Critérios para Recebimento de Pensão por Morte em Países da OCDE

Item Exemplos

Idade Mínima para cônjuge para 
recebimento (com possibilidade de 
exceção para filho dependente)

• Alemanha: o pagamento permanente é feito para viúva(o) com 45 anos ou mais de idade 
(subindo gradualmente para 47 anos até 2019) ou com filho menor de 18 anos ou reduzida 
capacidade de gerar renda. Sem limite de idade, existe a possibilidade de pagamento por 
2 anos;

• Na Bélgica, a idade mínima é de 46,5 anos, gradualmente subindo para 55 anos até 2030;
• Na República Tcheca, a pensão é paga para viúvas a partir dos 55 anos, viúvos a partir dos 

58 anos ou que cuidam de criança dependente;
• Na Grécia, idade de 55 anos ou mais e pagamento de 3 anos para o caso de menos que 

55 anos;
• Hungria exige acima da idade de aposentadoria de 63 anos;
• Polônia – 50 anos ou mais de idade;
• Eslovênia – 56 anos ou mais, gradualmente subindo para 58 anos até 2022.

Testes de Meio • França: sobrevivente que não tenha se casado novamente deve ter renda trimestral inferior 
a € 5.137,60, sendo que este limite é ajustado anualmente; 

• Itália: para pensão de sobrevivência concedida pela primeira vez, o benefí-
cio é reduzido para quem tem renda anual superior a três, quatro ou cinco 
vezes a pensão mínima anual de sobrevivência. O teste é dispensado para um(a) viúvo(a) 
com crianças menores de 18 anos. 

Redução do Benefício em caso de renda 
própria

• Hungria: viúva(o) recebe 60% da aposentadoria por velhice que o falecido recebia ou tinha 
direito a receber no momento da morte, mas caso tenha sua própria aposentadoria esse 
valor é reduzido para 30%;

• Itália: há redução no valor do benefício se pensionista tiver renda própria (de trabalho ou 
aposentadoria)

Fonte: OCDE 2018a e SSPTW Europe 2018.
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2   Considerações Finais

Como mostrado em vários exem-
plos, de modo geral, os países da 
OCDE possuem regras mais duras 
para a concessão de pensão por 
morte do que as do Brasil. Ade-
mais, com as profundas transfor-
mações econômicas e sociais, em 
especial, com o aumento da par-
ticipação da mulher no mercado 
de trabalho, há a necessidade de 
reavaliar esse referido benefício 
previdenciário. Cada vez mais as 
mulheres passarão a conseguir sua 
própria aposentadoria. Pelos dados 
da antiga PNAD, o percentual de 
pensionistas que acumulava apo-

sentadoria no Brasil saltou de um 
patamar inferior a 10% para cerca 
de 1/3 do total entre 1992 e 2015, 
e a tendência é que esse percentual 
continue a crescer. Na realidade, 
o percentual não foi maior porque 
havia pensionistas que ainda não 
haviam alcançado critérios para 
sua própria aposentadoria. Ade-
mais, as mulheres já são maioria 
entre os aposentados no âmbito do 
RGPS. Do total de 20,9 milhões de 
aposentadorias ativas, em maio de 
2019, cerca de 10,5 milhões eram 
destinados às mulheres (50,2%). 
Se forem consideradas apenas as 
por tempo de contribuição, idade 

e invalidez, a participação das mu-
lheres chegava a 51,1% do total.

Como mostrado ao longo deste 
artigo, o Brasil tem um dispên-
dio com pensões, em % do PIB, 
em torno de três vezes a média 
prevalecente nos países da OCDE, 
refletindo regras mais duras como, 
por exemplo, exigência de idade 
mínima para recebimento e/ou 
ter filhos dependentes para deter-
minadas idades, testes de meio, 
limitação para acumulação e ou-
tras medidas. Tal contexto reforça 
que é recomendável repensar ou 
reavaliar as pensões por morte em 
função das transformações sociais 
que o mundo vem passando. 
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ANEXO

Tabela 1 – Despesa com Pensão por Morte, em % do PIB, 2017 Ou o Último Disponível (esquemas obrigatórios)

País Público Privado Total
Nova Zelândia 0,1 0,0 0,1
Estônia 0,1 0,0 0,1
Austrália 0,1 0,0 0,1
Letônia 0,2 0,0 0,2
México 0,2 0,0 0,2
Reino Unido 0,2 0,0 0,2
Noruega 0,3 0,0 0,3
Irlanda 0,3 0,0 0,3
Suécia 0,3 0,0 0,3
Coreia 0,3 0,0 0,3
Canadá 0,3 0,0 0,3
Colômbia 0,4 0,0 0,4
Lituânia 0,4 0,0 0,4
Islândia 0,0 0,5 0,5
Israel 0,6 0,0 0,6
Estados Unidos 0,6 0,0 0,6
República Tcheca 0,6 0,0 0,6
Finlândia 0,8 0,0 0,8
Chile 0,6 0,3 0,8
República Eslovaca 0,9 0,0 0,9
OECD 0,9 0,1 1,0
Hungria 1,1 0,0 1,1
Holanda 0,1 1,1 1,2
Suíça 0,5 0,7 1,2
Japão 1,2 0,0 1,2
Eslovênia 1,5 0,0 1,5
França 1,7 0,0 1,7
Turquia 1,7 0,0 1,7
Luxemburgo 1,7 0,0 1,7
Áustria 1,7 0,0 1,7
Alemanha 1,8 0,0 1,8
Bélgica 1,8 0,0 1,8
Portugal 1,9 0,0 1,9
Polônia 1,9 0,0 1,9
Dinamarca 0,0 2,0 2,0
Espanha 2,3 0,0 2,3
Grécia 2,6 0,0 2,6
Itália 2,6 0,0 2,6

Fonte: OCDE (2018). Dados para Chile, Israel, Coreia, Nova Zelândia e Estados Unidos são de 2017. Para Austrália e México são de 2016. Para 

Polônia são de 2014. Demais dados são de 2015. 



17temas de economia aplicada16 temas de economia aplicada

agosto de  2019

Tabela 2 – Critério de Elegibidade para Pensão por Morte: Idade Mínima para Cônjuges  
(pagamentos permanentes a cônjuges sobreviventes não deficientes sem filhos dependentes)

País Idade mínima de 
elegibilidade País Idade mínima de 

elegibilidade

Canadá - Alemanha 45.5
Chile - Bélgica 46.5

Irlanda - Finlândia 50
Itália - Polônia 50

Luxemburgo - Eslovênia 55
México - Grécia 55

Noruega - Japão 55/-
Coreia do Sul - República Tcheca 55/58

Turquia - França 55/60
Espanha - Estados Unidos 60

Áustria - República Eslovaca 62
Portugal 35 Lituânia 63.3/61.6

Israel 40 Hungria 63
Suíça 45 Estônia 63

                                          Fonte: OCDE (2018).
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O Verdadeiro Custo dos Alimentos Que COMEMOS

Yaron Littan (*)

A indústria de alimentos é respon-
sável pela poluição do ar, do solo 
e da água. Além do esgotamento 
destes recursos naturais, ela uti-
liza agrotóxicos e plásticos que 
poluem o meio ambiente por gera-
ções e chega a responder por cerca 
de 20% das emissões mundiais de 
gases de efeito estufa – mais do que 
todas as emissões da indústria de 
transporte.

O Painel Intergovernamental das 
Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC), formado por 
cientistas de 52 países, divulgou 
recentemente um relatório dramá-
tico segundo o qual a humanidade 
já está no meio de uma crise ali-
mentar, a cada dia mais profunda.  

As principais causas desta crise 
são de ordem climática e humana, 
com o esgotamento cada vez mais 
acelerado dos recursos naturais 
nos espaços disponíveis para o 
cultivo de alimentos.  Em contra-
ponto, e supreendentemente, a su-
perprodução da indústria alimen-
tícia é enorme; como resultado, um 
terço dos alimentos produzidos 
no mundo é jogado no lixo sem ser 
consumido.

Então, como tornar a indústria de 
alimentos mais amigável ao meio 

ambiente e aos seres humanos? O 
projeto COMEMOS, desenvolvido 
em Israel, procura responder a 
essa pergunta.

1  O Desperdício de Comida Com-
pensa Para a Indústria

Por que o desperdício de comida 
ainda existe? Como é possível uma 
indústria de alta tecnologia − com 
grande know-how e que lida com 
demandas previstas e antecipa-
das como a alimentícia − produzir 
milhões de toneladas de alimentos 
em excesso todos os dias, sabendo 
que ninguém vai consumi-las e que 
irão para o lixo? Tudo isso, ainda, 
enquanto 800 milhões de pessoas 
ao redor do mundo estão morrendo 
de fome?

Para entender o porquê, fizemos 
um breve experimento de pensa-
mento. Nos questionamos o que 
aconteceria se acordássemos ama-
nhã de manhã e descobríssemos 
que o desperdício de comida no 
mundo foi milagrosamente resol-
vido. A primeira coisa que perce-
beríamos é que nossa dieta não 
seria afetada porque as perdas 
se referem aos alimentos que não 
consumimos.

Em segundo lugar, percebería-
mos um impacto positivo no meio 
ambiente. Mas como? O solo seria 
restaurado, os processos de deser-
tificação diminuiriam, os oceanos 
se tornariam mais limpos e a quali-
dade do ar melhoraria. A terra sus-
piraria aliviada e a vida de todos 
nós melhoraria imensamente.

Com tudo o que temos a ganhar 
como indivíduos e sociedade soma-
do a todos os danos desnecessários 
que podemos minimizar e até evi-
tar, por que o desperdício não para 
e, inclusive, aumenta?

A resposta para essa pergunta é 
puramente econômica: alguém se 
beneficia − e muito  − desse desper-
dício de comida.

O índice mais evidente, que certa-
mente é familiar aos não-econo-
mistas, é o crescimento econômico. 
Frequentemente, ouvimos sobre 
o crescimento de várias empresas 
nos diferentes canais de mídia: 
“a economia cresceu no último 
trimestre”, “a Amazon bateu sua 
previsão de crescimento anual” ou 
“queda no crescimento do mercado 
econômico, há medo de recessão”. 
Esse crescimento, que realmente 
depende da produção e do consu-
mo de produtos e serviços, estimu-
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la as empresas a produzir cada vez 
mais e nos incentiva a consumir em 
excesso.

A indústria alimentícia movimenta 
bilhões de dólares anualmente, e 
é uma das maiores do mundo em 
termos financeiros e tem uma con-
tribuição significativa para o cres-
cimento econômico. O custo dos 
alimentos desperdiçados (cerca de 
um terço da quantidade produzi-
da) é pago em sua maioria pelos 
consumidores, representando uma 
grande parte das receitas e lucros. 
Portanto, se amanhã acordarmos 
em um mundo que não haja des-
perdício de alimentos, o impacto 
direto e imediato será que as em-
presas relatarão uma queda nos 
resultados nos relatórios de final 
de ano, o que geralmente significa 
demissões dos seus executivos.

2   A Origem do Desperdício

Existem três tipos principais de 
desperdício e todos eles geram re-
ceita e lucro para o setor: o primei-
ro tipo é o desperdício que ocorre 
nos bastidores e que a maioria é 
financiada pelos consumidores, 
sem consentimento. Ele existe nos 
campos agrícolas, nas geladeiras 
dos restaurantes, no transporte de 
mercadorias, nas frutas e legumes 
retirados das prateleiras dos su-
permercados durante a madruga-
da, nos alimentos embalados, pro-
duzidos em quantidades absurdas, 
direcionados a estoques sem fim e 
descartados quando perdem a vali-

dade. São quantidades de mercado-
rias que ficam nas prateleiras para 
servir de isca para nós, os clientes, 
e são enviadas para o lixo. Milhões 
e milhões de toneladas de alimen-
tos colhidos, coletados, embalados 
e transportados à toa. E o preço? A 
indústria, ciente dos custos desse 
desperdício, engloba estes gastos 
no valor total do produto vendido 
ao consumidor, e assim não deixa 
de obter seu lucro, apesar do tre-
mendo desperdício criado por suas 
próprias operações.

O segundo tipo é refletido nos ali-
mentos que compramos e não co-
memos. A cultura do consumo e o 
mercado (principalmente restau-
rantes e redes de comercialização) 
são baseados em um modelo de 
compra impulsiva, que incentiva 
compras excedentes, levando a um 
aumento exponencial das vendas.

A partir do momento em que en-
tramos em uma área de compras, 
física ou online, o objetivo do sis-
tema é nos fazer comprar o máxi-
mo possível. Há todo um conceito 
por trás daqueles belos planogra-
mas, cujo único trabalho consiste 
em maximizar vendas e lucros. 
As lindas prateleiras, as pilhas de 
frutas e legumes brilhantes, as 
geladeiras iluminadas e os doces 
sedutores são a personificação do 
desperdício.

Herbert A. Simon, ganhador do 
Prêmio Nobel de Economia, disse 
que “uma riqueza de informações 
cria uma pobreza de atenção”. Se 

vocês já se perguntaram o motivo 
de estarmos cercados por todos os 
lados de cores, promoções, odores 
e vozes é por isso: nossa desaten-
ção é traduzida em vendas.

O terceiro tipo de desperdício é o 
excesso de comida que compramos 
e comemos, mas que seria melhor 
se não tivéssemos consumido. A 
Organização Mundial da Saúde 
declarou a obesidade uma epi-
demia global, publicando dados 
preocupantes todos os anos como 
um alerta para suas consequên-
cias: diabetes, esteatose hepática, 
doenças cardíacas e muito mais. 
Isso porque consumimos muitos 
alimentos processados, altamente 
calóricos e com baixo valor nutri-
cional. Mas o sistema que nos ali-
menta ganha muito dinheiro com 
essa epidemia.

As pessoas com excesso de peso 
comem mais e, na maioria das 
vezes, consomem os alimentos 
mais lucrativos que a indústria 
alimentícia promove. O açúcar, o 
sal e a gordura melhoram o sabor 
dos alimentos, os tornam viciantes, 
prolongam sua validade e, além 
disso, são matérias-primas baratas 
e acessíveis que permitem uma 
lucratividade muito alta para os 
fabricantes.

3   Reciclagem Não É a solução, É 
o Problema

Não só a comida em si foi jogada 
fora, mas também os muitos paco-
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tes que a envolvem até o seu des-
carte. Vale a pena notar que cerca 
de 90% das embalagens plásticas 
feitas no mundo não são recicladas, 
e embora existam materiais que 
sejam lucrativos e eficientes para 
reciclar, o plástico não é um deles. 
De fato, em muitos casos, sua reci-
clagem é ainda mais prejudicial ao 
meio ambiente do que a produção 
de uma nova embalagem.

Com isso, bilhões de toneladas de 
embalagens plásticas produzidas 
nas últimas décadas, por e para 
empresas de alimentos, ainda exis-
tem e poluem o meio ambiente, 
já que levam cerca de 400 anos 
para se decompor. Novas pesquisas 
mostram que, além de poluir o solo 
e prejudicar a biodiversidade, esses 
materiais retornam para nós como 
microplásticos no organismo dos 
peixes, no sal e até na chuva que 
rega as plantações.

Muitos estudos mostraram que, 
quando estão em um ambiente que 
promove uma reciclagem, as pes-
soas realmente desperdiçam mais 
recursos. Esse efeito bumerangue, 
conhecido como efeito rebote, é 
perigoso, tornando a própria re-
ciclagem uma ação que aumenta a 
poluição com plásticos em todo o 
mundo, em vez de reduzi-la.

A o  e x a m i n a r  quem  e s t á  p or 
trás, promovendo com entusias-
mo a reciclagem como uma solu-
ção dos problemas ambientais, é 
fácil reconhecer que os primei-
ros são aqueles que lucram com a 

venda de embalagens plásticas. Por 
exemplo, as maiores empresas de 
refrigerantes e sucos que são res-
ponsáveis por grande parte da 
poluição causada pela produção de 
plástico, ou aquelas que fazem for-
tunas ao transportar água de luxo 
do Velho Continente para todo o 
mundo. Claramente, este ato é des-
necessário e prejudicial ao meio 
ambiente.

E não apenas os fabricantes de 
alimentos estão promovendo o as-
sunto, mas também os próprios va-
rejistas. Em visita feita a uma pres-
t i g i o s a  e  r e c o n h e c i d a  r e d e 
de supermercados nos EUA (onde a 
maioria dos clientes têm forte 
consciência ambiental), verificou-
-se um design que transforma sus-
tentabilidade em uma abordagem 
“verde”.  Nessa rede de supermer-
cados havia desde frases escritas 
nas paredes com mensagens de 
caráter ambiental e cartazes anun-
ciando orgulhosamente que canu-
dos de plástico foram removidos da 
loja e substituídos pelos de papel 
até declarações de suporte aos 
pequenos agricultores e fornece-
dores locais.

As lojas são lindas, as frutas e le-
gumes parecem tiradas de foto-
grafias de catálogo de luxo, o time 
de funcionários é formado por 
pessoas graciosas e sorridentes, 
a palavra ‘LOCAL’ aparece muitas 
vezes como uma ideia de causa am-
bient a l  e  l i xos de rec iclagem 
estão notavelmente distribuídos na 

área de venda da comida pronta 
(de rotisseria).

Mas quando passa o efeito de 
toda essa riqueza e beleza você co-
meça a perceber que muitas coisas 
não se encaixam com a imagem 
ambiental que a loja está tentan-
do criar. Ao lado desses produtos 
locais há uma enorme seleção de 
águas luxuosas importadas de con-
tinentes distantes. Natural ou com 
gás, em garrafas pequenas ou gran-
des, de plástico ou de vidro. En-
quanto a água engarrafada é um 
desastre ambiental, vender água 
de outro país é acrescentar um pe-
cado ao crime.

Outra evidência é o fato de haver 
muitas embalagens plásticas na 
loja. E o plástico dessas emba-
lagens parece ter qualidade um 
pouco diferente, sendo mais grosso 
do que as embalagens comerciali-
zadas em lojas populares. Isso sig-
nifica que tais embalagens são um 
pouco mais caras, mas princi-
palmente muito mais poluentes. 
E mesmo que a maioria dos clientes 
da rede possa gastar mais alguns 
centavos com essas embalagens, 
o meio ambiente não pode arcar 
com isso.

Na saída da loja, há um suporte 
com talheres descartáveis de plás-
tico que são distribuídos gratuita-
mente. Questiona-se: como poderia 
uma loja que se orgulha de tirar 
canudos de plástico continuar a 
distribuir gratuitamente talheres 
descartáveis?
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A resposta é, novamente: o aspec-
to f inanceiro. Ao contrário dos 
canudos de papel, ainda não exis-
tem talheres descartáveis biode-
gradáveis e baratos. Os de plástico 
permitem que os clientes comprem 
alimentos prontos na loja para con-
sumo imediato. Sem esses talheres, 
diminuem as vendas nas lojas, e 
isso não pode ocorrer.

4   Tecnologia e o Mercado de Ali-
mentos

A tecnologia que chega à maioria 
das áreas ainda não conseguiu me-
lhorar a nossa nutrição. Ao longo 
dos anos a indústria desenvolveu 
principalmente alimentos menos 
nutritivos para nós do que os con-
sumidos por nossos ancestrais.

Esta indústria continua a operar 
o mesmo modelo de compra im-
pulsivo e ultrapassado que causa 
tremenda poluição ambiental, obe-
sidade e morbidade. Recentemente, 
observamos um forte crescimento 
dos aplicativos de food delivery no 
mundo tecnológico. Isso fortalece 
ainda mais o impulso para com-
prar, que causa o desperdício de 
alimentos.

5   Projeto COMEMOS 

Este projeto foi desenvolvido em 
Israel por pesquisadores, profis-
sionais da indústria e da área do 
meio ambiente, que se juntaram na 
busca de soluções para os desafios 

referentes às questões dos alimen-
tos.

Para poder lidar com os problemas 
precisamos conhecê-los e examiná-
-los de forma atenta e verdadeira. A 
maneira como cultivamos, compra-
mos e consumimos nosso alimento 
deve mudar para permitir nossa 
existência. Precisamos conhecer 
todo o ciclo de vida dos produ-
tos que consumimos. Ou seja, não 
apenas eles, mas também seus ba-
ckyards.

Os produtos não nascem na pra-
teleira dos supermercados e não 
acabam na nossa lixeira. Eles per-
correram um longo caminho antes 
de serem comprados por nós e con-
tinuarão sua jornada muito de-
pois de terem terminado seu tra-
balho conosco. Muitos preferem 
que não conheçamos o backyard e 
a longa trilha que eles fazem, e que 
não pensemos no enorme dano 
ambiental causado quando cozi-
nhamos em casa os produtos que 
compramos em lojas bonitas e re-
pletas de alimentos saborosos.

É importante conhecer todas as 
consequências de nossas ações. 
Toda vez que consumimos alimen-
tos de forma impulsiva e sem pla-
nejamento, precisamos nos lem-
brar do tremendo estrago que 
esse sistema produz.

O Projeto COMEMOS, que também 
atua no Brasil e colabora com a 
USP, procura iluminar esses cantos 
escuros sobre o ciclo de vida dos 

nossos alimentos, dos quais nem 
sempre estamos conscientes: pro-
cura falar honestamente do ganho 
econômico que existe com o des-
perdício de comida e a epidemia de 
obesidade; falar sobre o fato de que 
nosso interesse como consumido-
res está em conflito direto com os 
interesses da indústria que nos for-
nece alimentos; revelar o método 
econômico que produz alimentos 
para as prateleiras dos supermer-
cados e geladeiras de restaurantes, 
em vez de produzir para os seres 
humanos; abordar o fato de que o 
desperdício de populações ricas 
cobra um preço enorme dos des-
favorecidos e sobre as pessoas que 
morrem de fome, não por falta de 
comida e sim por falta  de dinheiro.

Costumamos fazer um experimen-
to com os participantes do projeto, 
no qual pedimos que descrevam o 
que é um sistema alimentar ideal 
para eles, que melhor atenda às 
suas necessidades, não prejudique 
o meio ambiente e seja o mais justo 
possível. Muitas vezes, o siste-
ma descrito pelos participantes 
é muito diferente do que conhe-
cemos hoje. Eles gostariam de ter 
uma alimentação mais saudável e 
equilibrada e, além disso, que hou-
vesse menos sedução ao consumo e 
menos bebidas e alimentos indus-
trializados.

O aquecimento global, as mudanças 
climáticas, o crescimento da popu-
lação e os danos constantes à biodi-
versidade e aos recursos naturais 
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exigem que pensemos de maneira 
diferente sobre nossos alimentos.

Podemos perder muito se deixar-
mos a nossa gestão nutricional 
nas mãos da economia tradicio-
nal. Portanto, precisamos adotar 
uma abordagem nova e holística 
ao nosso consumo de alimentos 
e construir um sistema que não 
recompense esses desperdícios e 
a destruição ambiental, mas sim 
baseado em uma dieta equilibrada 
e saudável e no uso justo dos recur-
sos da natureza.

 Ainda há uma longa estrada pela 
frente, e o caminho que tem o po-
tencial para revolucionar de forma 
verdadeira o mundo alimentí-
cio é aquele com um planejamento 
bem pensado sobre o ciclo de vida 
dos alimentos.

Somos forçados a seguir um ca-
minho prejudicial de consumo im-
pulsivo de alimentos. Então, temos 
que criar outra rota mais inteli-
gente para consumir alimentos 
saudáveis e saborosos na quanti-
dade adequada e sem desperdício. 
Então, da próxima vez que você 

entrar em um restaurante, super-
mercado ou acessar um aplicativo 
de entrega, pergunte a si mesmo 
se é capaz de saber com antece-
dência se terá fome e até mesmo o 
que te fará feliz. Se a resposta for 
sim, esse é o caminho para a solu-
ção; pode começar a segui-lo.

(*) Diretor de Comunicações − COMEMOS.  
(E-mail: contato@comemos.com.br)
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Relações Brasil-Argentina – Perspectivas Políticas e Econômicas

Gabriel Brasil (*)

1   Eleições Argentinas

Após um resultado das primárias 
obrigatórias na Argentina (as cha-
madas PASO) largamente diferente 
daqueles indicados pelas pesquisas 
eleitorais mais recentes, o receio de 
investidores com relação à volta do 
Kirchnerismo − através do ex-Che-
fe de Gabinete (2003-08) Alberto 
Fernández, que tem como vice a ex-
-Presidente Cristina Fernández de 
Kirchner (CFK; 2007-15) − escalou 
para pânico generalizado. Em 12 
de agosto, um dia após a eleição, o 
Índice Merval, principal indicador 
da bolsa de valores do país, fechou 
em desvalorização recorde de 38% 
(ou 48%, em USD) − queda histo-
ricamente inferior apenas àquela 
observada no Sri Lanka, em 1989, 
quando este país enfrentava uma 
guerra civil e sua bolsa de valores 
caiu mais de 60%.

Investidores receiam, sobretudo, 
a volta de uma agenda econômica 
heterodoxa que marcou princi-
palmente os últimos dois dos três 
mandatos do casal Kirchner. Medi-
das dessa agenda, que tornavam o 
ambiente de negócios desfavorável 
para empresas da maioria dos seto-
res, incluíam fortes controles para 

f luxos de capital, altos impostos 
sobre exportações (as chamadas 
retenciones) e, ainda, a manipula-
ção de índices econômicos do país, 
o que dificultava a avaliação das 
suas reais condições – em particu-
lar as medidas feitas pelo INDEC, o 
instituto responsável pela aferição 
da inflação oficial. 

O receio de investidores frente a 
uma provável eleição de Fernán-
dez, expresso pela queda aguda 
do Merval, tem sido ainda maior à 
luz da complicada situação legada 
pelo atual presidente Maurício 
Macri, que, embora tenha sido elei-
to com a promessa de restaurar a 
confiança na economia argentina 
(e, por consequência, no poder de 
compra do peso), tem sofrido com 
altos índices de inflação (54% em 
julho, no acumulado de 12 meses, 
de acordo com dados oficiais), uma 
deterioração crescente da moeda e 
um déficit fiscal que, em 2018, fez 
o país concluir o maior pedido de 
empréstimo da história do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), em 
aproximadamente USD 57 bilhões. 
Nesse panorama, a despeito de 
quem for o vencedor das eleições 
nos próximos meses, é certo que o 
próximo governo precisará enfren-

tar uma agenda de ajuste rigorosa, 
que incluirá, mesmo na hipótese de 
que Macri consiga reverter a vota-
ção que obteve nas primárias e sair 
vencedor, uma provável renegocia-
ção do acordo junto ao FMI, dadas 
as atuais condições de solvência do 
país.

2  Relações Brasil-Argentina

No Brasil, o presidente Jair Bolso-
naro – que já havia, em múltiplas 
ocasiões, endossado explicitamen-
te a candidatura de Macri para sua 
reeleição – recebeu com hostilida-
de a provável presidência de Alber-
to Fernández na Argentina, com 
declarações públicas que foram, 
no mínimo, controversas frente 
ao candidato do Peronismo.1 Espe-
cificamente com relação ao Mer-
cosul, Bolsonaro e o Ministro da 
Economia do Brasil, Paulo Guedes, 
indicaram que, caso a Argentina 
adote posturas protecionistas nos 
próximos anos, o Brasil pode sair 
do bloco, e passar a conduzir nego-
ciações bilaterais sem a participa-
ção do seu principal vizinho.2 

Contudo, atrás apenas de China e 
Estados Unidos, a Argentina segue, 
a despeito das suas turbulências 
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econômicas dos últimos anos, sendo o terceiro princi-
pal parceiro comercial do Brasil. Entre janeiro e julho 
de 2019, o país foi o destino de 4,6% das exportações 
brasileiras (patamar que já foi mais alto (até 2018, 

antes da recente crise, por exemplo, girava em torno 
de 8%), totalizando USD 6,0 bilhões. As exportações 
brasileiras para a Argentina são oriundas sobretudo 
dos setores automotivo, metalúrgico e petroquímico. 

Gráfico 1 – Dez Principais Produtos Exportados do Brasil para a Argentina, Jan-Jul 2019

                                  Nota: Dez principais produtos exportados no período corresponderam a 52% do total exportado. 
                                  Fonte: Ministério da Economia.

No sentido contrário, a Argentina exporta para 
o Brasil sobretudo veículos e grãos (milho e soja, 
principalmente) – e tem na economia brasileira o 
principal destino dos seus produtos, bem à frente de 
Estados Unidos e China, segundo e terceiro princi-

pais parceiros comerciais do país, respectivamente. 
Entre janeiro e julho de 2019, importações da Ar-
gentina, em USD 6,2 bilhões, representaram 6,1% 
do total importado pelo Brasil, de acordo com dados 
oficiais brasileiros.
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Apesar da trajetória errática do 
Mercosul enquanto vetor de pro-
moção comercial das economias 
dos seus países membros, Brasil e 
a Argentina têm nutrido relações 
produtivas desde sua fundação – 
isso a despeito da alternância de 
governos nos dois países nas últi-
mas duas décadas. De modo geral, 
o reconhecimento da relevância 
da parceria (política, comercial) 
por parte dos dois países tem sido, 
historicamente, um consenso su-
prapartidário. O anúncio do acordo 
do Mercosul com a União Europeia, 
no final do primeiro semestre de 
2019, simbolizou o alinhamento 

das agendas econômicas dos dois 

países em conjunto com a materia-

lização da tese de que, politicamen-

te, trata-se de uma parceria estra-

tégica para Brasil e para Argentina 

num ambiente global competitivo. 

A postura do governo Bolsonaro 

frente a um novo governo ideolo-

gicamente distinto na Argentina, 

portanto, indica um rompimento 

inédito dessa tradição, com efeitos 

ainda incertos sobre as ligações 

econômicas dos dois países. 

3   Perspectivas

Embora várias incertezas – incluin-
do aquelas acerca da efetiva vitória 
de Alberto Fernández nas eleições 
de 27 de outubro – ainda pairem 
sobre o futuro da relação entre 
Brasil e Argentina, é razoável rea-
firmar que se trata de um tema de 
profunda importância para o po-
sicionamento geopolítico e econô-
mico dos dois países nos próximos 
anos. É importante lembrar, por 
exemplo, que trabalhos variados, 
como os de Cardoso (2019) e Pal-
meira (2005), reforçam a signifi-
cativa correlação, direta e indireta, 

Gráfico 2 – Dez Principais Produtos Exportados da Argentina para o Brasil, Jan-Jul 2019

                                    Nota: Dez principais produtos exportados no período corresponderam a 66,7% do total exportado. 
                                    Fonte: Ministério da Economia.



27temas de economia aplicada26 temas de economia aplicada

agosto de  2019

entre a economia dos dois países 
historicamente. Em termos políti-
co-econômicos, é preciso aguardar 
sinalizações mais precisas por 
parte de Fernández acerca da pla-
taforma econômica que um eventu-
al governo liderado por ele efetiva-
mente implementaria – dada a sua 
margem frente a Macri nas PASO, 
ele tem tido poucos incentivos para 
se expor apresentando propostas 
detalhadas para a economia. No 
entanto, é razoável afirmar que 
sua relação com o atual governo 
brasileiro já começa em meio a tur-
bulências, fomentadas sobretudo 
por Bolsonaro.

A despeito disso – e de eventu-
ais novos confrontos políticos –, 
é razoável esperar pragmatismo 
pelos dois lados em termos eco-
nômicos. Nesse sentido, cabe des-
tacar, anedoticamente, a postura 
da diplomacia brasileira frente à 
economia chinesa. Embora durante 
a campanha eleitoral o então can-
didato Bolsonaro tenha feito duras 
críticas aos recentes investimentos 
de grupos da China em ativos de 
infraestrutura e energia no Bra-
sil (“A China precisa comprar no 
Brasil, não o Brasil”),3 desde que 
Bolsonaro tomou posse seu go-
verno tem sido significativamente 
mais pragmático com relação às 
relações econômicas com o prin-
cipal parceiro comercial do país. 
Não houve, por exemplo, nenhuma 
medida de discriminação por parte 
do governo brasileiro a empresas 
chinesas em processos licitatórios 
ou de concessão recentes e, com 

relação ao tema provavelmente 
mais saliente no debate geopolítico 
nesse sentido, a autorização para 
a realização por parte de grupos 
chineses de investimentos em in-
fraestrutura de redes 5G, o gover-
no brasileiro já deu sinais positivos 
acerca da receptividade das em-
presas chinesas no setor.4

Com base nesse precedente – e re-
conhecendo, claro, as diferenças de 
relevância econômica entre China 
e Argentina na atual conjuntura 
global e doméstica brasileira – é 
razoável assumir que o tratamen-
to dado à Argentina terá também 
contornos pragmáticos na agenda 
diplomática do Brasil. Apesar da 
forte influência de membros ide-
ológicos do governo Bolsonaro 
em temas diplomáticos social e 
ambientalmente relevantes, como 
o aquecimento global e a proteção 
do direito de minorias, os temas 
associados às relações econômicas 
entre o Brasil e seus parceiros co-
merciais têm sido majoritariamen-
te liderados pela equipe de Guedes. 
Esta deve continuar advogando por 
uma postura diplomática aberta 
e pragmática na busca da liberali-
zação da economia brasileira e no 
aprofundamento de laços comer-
ciais com seus parceiros nos próxi-
mos meses, incluindo a Argentina 
– a despeito de quem for eleito para 
governar o país nas próximas elei-
ções. Pelo lado de Alberto, diante 
da desafiadora situação em que 
encontrará a Argentina, é também 
muito improvável esperar que o 
político peronista não trabalhe 

objetivamente por oportunidades 
comerciais das quais, no momento, 
o país não pode prescindir – e seu 
relacionamento com o Brasil segui-
rá sendo, certamente, uma delas.
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abril.com.br/mundo/bolsonaro-chama-
fernandez-e-cristina-kirchner-de-bandidos-
de-esquerda/

2  http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/
noticia/2019-08/guedes-brasil-sai-do-mer-
cosul-se-argentina-frear-abertura-do-bloco
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4 Vide, por exemplo, declarações do Vice-
Presidente Hamilton Mourão, em 7 de junho 
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mourao-diz-que-brasil-vai-manter-huawei-
entre-fornecedores-de-redes-5g.ghtml

(*) Economista pela UFMG e mestrando 
em relações internacionais pela USP. 

(E-mail: gabrielchbrasil@gmail.com).
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Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 - 09/08/2019)

Tabela 1

 
Tamanho Valor Momento Mercado

 
Semana 0,81% -1,56% 1,53% 1,33%

Mês atual -0,56% -1,16% 3,64% 2,25%

Ano atual 1,30% 11,34% 20,48% 15,95%

2010-2019 -44,03% -1,47% 464,26% -13,99%

Relatório de Indicadores Financeiros1

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

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

em ações de empresas com alta razão “valor contábil-
-valor de mercado” e vendida em ações de empresas 
com baixa razão; (4) Carteira Momento: comprada em 
ações de empresas vencedoras e vendida em ações de 
empresas perdedoras. Para detalhes, visite o site do 
NEFIN, seção “Fatores de Risco”: <http://nefin.com.br/
risk_factors.html>.
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Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 09/08/2019)

Tabela 2 

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

1.   ANIM3 3202,69 WIZS3 10,43

2.   EMBR3 973,52 TUPY3 10,73

3.   MGLU3 787,16 SMLS3 11,41

4.   MEAL3 783,82 VIVT4 11,76

5.   NATU3 496,05 BBSE3 11,81

6.   ENBR3 330,23 SEER3 12,80

7.   TOTS3 298,82 DIRR3 13,03

8.   BBDC4 222,28 TRPL4 13,14

9.   RADL3 181,81 LEVE3 15,54

10.   AALR3 173,65 ITSA4 16,17

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 
interest 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 aluguel 
e a quantidade de ações outstanding da empresa. Mede 
assim o estoque de vendas a descoberto realizadas 
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 
interest 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 - 09/08/2019)

Tabela 3 

 Cinco Maiores da Semana
 

 Short interest Taxa de Aluguel
 

1.   USIM5 12,53% DMMO3 24,74%

2.   TEND3 8,66% ODPV3 21,95%

3.   OIBR4 6,79% MMXM3 15,38%

4.   TRPL4 6,26% IDNT3 13,54%

5.   NATU3 6,18% BIDI4 13,11%

 Variação no short interest Variação na taxa de aluguel
 

1.   BRML3 3,21% RANI4 5,23%

2.   ALSO3 2,89% CELP3 4,90%

3.   TRPL4 0,93% IDVL4 4,40%

4.   ELET6 0,69% MMXM3 4,38%

5.   USIM5 0,59% TAEE4 3,41%
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O IVol-BR é um índice de volatilidade futura esperada 
para o mercado acionário brasileiro. É derivado do 
comportamento dos preços de opções sobre o IBOVESPA. 
Já o VIX® é o índice de volatilidade futura esperada 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 - 31/07/2019)

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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Ha-Joon Chang e as Ficções Científicas Econômicas

   Rômulo Manzatto (*)

Economis t a s gera lmente têm 
pouca imaginação, enquanto au-
tores e leitores de ficção científica 
costumam ser pessoas bastante 
imaginativas. 

Essa é uma das provocações fei-
tas pelo economista e leitor de 
histórias de ficção científica Ha-
-Joon Chang em seu recente artigo 
Economics, Science Fiction, History 
and Comparative Studies, (CHANG, 
2018)

Ha-Joon Chang é professor da Fa-
culdade de Economia da Universi-
dade de Cambridge, na Inglaterra, 
e autor, entre outros, do conhecido 
Chutando a Escada – A estratégia 
do desenvolvimento em perspectiva 
histórica (CHANG, 2004), em que 
aborda as diferentes vias para o 
desenvolvimento econômico ado-

tadas pelos países hoje mais prós-
peros do mundo.1

Chang vai ainda mais longe na pro-
vocação. Para ele, mesmo que sem 
muita imaginação, boa parte dos 
economistas acadêmicos acredita e 
concebe suas pesquisas a partir de 
duas grandes ficções.

A primeira ficção consiste no hábi-
to de considerar a economia como 
uma Hard Science, semelhante às 
outras ciências naturais. Dessa 
postura viria o hábito bastante 
disseminado de dividir a pesquisa 
econômica em dois aspectos: O 
“positivo”, supostamente isento 
de juízos de valor, e o “normativo”, 
sempre comprometido com algum 
sistema de valores ou princípios. 
O que, segundo Chang, faz com 
que muitos desses pesquisadores, 

ao praticarem o que chamam de 
economia positiva, considerem 
sua prática de pesquisa como algo 
muito próximo do que é realizado 
nas ciências naturais.

A segunda ficção vem da crença 
amplamente compartilhada entre 
economistas de diferentes orien-
tações de que o progresso tecnoló-
gico poderia resolver todos os pro-
blemas econômicos no longo prazo. 
(CHANG, 2018, p. 31-32)

Chang questiona ambas. Para o 
economist a coreano, é errado 
considerar a economia como uma 
ciência que não envolve valores 
éticos e morais. Afinal, todas as 
políticas públicas ou intervenções 
governamentais têm como base 
certos princípios éticos e políticos. 
(CHANG, 2018, p. 32)
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Mais do que isso, Chang lembra que 
mesmo as definições de atores eco-
nômicos e mercados adotados pela 
corrente mainstream da economia 
partem de alguns pressupostos 
éticos e políticos específicos. Em 
perspectiva histórica, lembra que 
noções hoje naturalizadas como a 
do agente individual ou da separa-
ção legal entre a entidade empresa-
rial e seus acionistas nem sempre 
existiram. Da mesma forma, afirma 
que as atuais estruturas de merca-
do são construções históricas, acú-
mulos de opções políticas e éticas 
feitas no passado.

Em segundo lugar, Ha-Joon Chang 
considera também equivocada a 
ideia de que o progresso científico 
por si só seria capaz de resolver 
todos os problemas econômicos. 
Uma vez que os próprios merca-
dos são construções históricas, 
feitas sobre bases políticas e éti-
cas, Chang considera que mesmo o 
avanço científico e tecnológico não 
será capaz de resolver as discor-
dâncias políticas e éticas hoje exis-
tentes. Um cenário possível, por 
exemplo, como imaginado em mui-
tas ficções, é o da convivência de 
altos níveis de tecnologia e riqueza 
material com grande desigualdade 
social e econômica. (CHANG, 2018, 
p. 33)

Mesmo assim, Chang acredita que 
a capacidade de imaginar futuros 
das histórias de ficção científica 
pode ser benéfica aos economistas. 
Até porque ao pensar as relações 
econômicas em sentido histórico, 

os economistas se deparariam 
com uma espécie de distopia tec-
nológica, feita de “mundos” com 
diferentes arranjos sociais e ins-
titucionais, em que vigoravam ou-
tros padrões de comportamento e 
outras escalas de valores. 

São elementos cuja relação com 
o presente nem sempre é direta, 
muito menos óbvia. Em sentido 
amplo, pode-se mesmo dizer que 
toda reconstituição histórica requer 
algum grau de imaginação que per-
mita o entendimento de modos de 
vida que muitas vezes já deixaram 
de existir, agora representados so-
mente pelos fragmentos históricos 
que chegaram até o presente.

Para Ha-Joon Chang, é importante 
reter a noção de que tecnologias, 
instituições e indivíduos interagem 
de maneiras diferentes em cada 
época. Longe de serem mecânicas, 
essas relações se estabelecem de 
formas complexas e podem levar 
aos mais diferentes resultados. 
Essa maneira de compreender o 
processo histórico possibilita tam-
bém entender a realidade econô-
mica do presente como resulta-
do das mudanças institucionais, 
tecnológicas e políticas e de sua 
influência sobre as ações dos agen-
tes de cada época. Nesse sentido, 
acredita Chang, a pesquisa históri-
ca se torna similar a um exercício 
de ficção científica e, portanto, 
requer algum grau de imaginação. 
(CHANG, 2018, p. 38-39)

O que a perspectiva histórica, os 
estudos comparativos e a ficção 

científica têm em comum é exata-
mente sua capacidade de propor-
cionar que outras realidades sejam 
imaginadas, ou mesmo concebidas, 
acredita Chang. É a noção de que as 
atuais estruturas sociais e econô-
micas não são “naturais”, mas sim 
construções, concebidas por ideias 
e ações que em outras épocas não 
se distinguiam tanto de uma ficção. 

É o entendimento de que o presen-
te é dinâmico e, justamente por 
isso, de que o futuro pode ser bem 
diferente, com possibilidades tão 
amplas quanto a imaginação possa 
conceber. (CHANG, 2018, p. 40)
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A Geada de 1918 no Jornal “Correio Paulistano” 
São Paulo, junho de 1918

Luciana Suarez Lopes (*)

Na madrugada do dia 25 de junho 
de 1918, uma forte geada atingiu o 
Estado de São Paulo, tendo efeitos 
devastadores sobre a lavoura ca-
feeira. Foram várias as localidades 
atingidas e os relatos das estações 
meteorológicas apareceram em 
diversas edições do jornal paulista 
Correio Paulistano. 

O Observatório Astronômico de 
São Paulo, em nota publicada na 
edição 19744 do Correio, advertia,

Na previsão do tempo para o dia 25 
o Observatório de S. Paulo dá como 
provável a formação da geada no 
planalto paulista, com frio intenso 
e forte geada nos Campos do Jor-
dão e zona alta do Estado. Já pelas 
24 horas o termômetro exposto 
do Observatório acusava um grau 
centígrado, fazendo prever para a 
capital a formação da geada, com 
temperatura abaixo de zero, de 24 
para 25. 

(Jornal Correio Paulistano, edição 
19744, dia 25 de junho de 1918, p. 5)

Na edição seguinte, publicada no 
dia 26 de junho, a confirmação das 
previsões. A manchete não deixa 

dúvidas: O Frio. A geada queima os 
cafezais no interior. Relatos chega-
ram de todo o Estado, descrevendo 
o advento como geada forte, ou 
geada fortíssima. Das várias esta-
ções meteorológicas espalhadas 
pelo estado, enviaram telegramas 
ao Observatório, entre outras, as 
das localidades de Itararé, Faxina, 
São Carlos, Bragança, Piracicaba, 
Brotas, Agudos, Campinas, Igara-
pava, Lençóis, Tatuí e Avaré.  Sendo 
feito ao final do relato a seguinte 
observação... Espera-se nesta ma-
drugada a generalização do fenô-
meno. 

Os correspondentes do jornal tam-
bém enviaram informes. Das cida-
des de Rio das Pedras, Bocaina, São 
Pedro, Bebedouro, Dois Córregos, 
Albuquerque Lins, Pitangueiras, 
São Carlos, Nova Europa, Taquari-
tinga, Pederneiras, Ribeirão Preto, 
Monte Azul, Santa Adélia e Barra 
Bonita, as notícias confirmaram as 
previsões do Observatório. 

RIO DAS PEDRAS, 25 – Na noite de 
ontem para hoje geou extraordi-
nariamente. A lavoura cafeeira de 

todo o município ficou bastante 
danificada. Reina intenso frio. 

BOCAINA, 25 – Geou muito neste 
município, causando prejuízos 
colossais à lavoura.

SÃO PEDRO, 25 – A geada foi enor-
me, atingindo os pontos mais altos 
do município. A lavoura cafeeira foi 
enormemente prejudicada. 

BEBEDOURO, 25 – Caiu forte geada, 
causando incalculável dano aos 
cafezais de toda a zona.

SÃO CARLOS, 25 – Durante esta 
noite caiu forte geada em todo o 
município. Pessoas antigas referem 
que desde 1870 não houve outra 
igual. Mesmo nos pontos altos 
veem-se cafezais queimados. 

RIBEIRÃO PRETO, 25 – Caiu for-
tíssima geada causando enormes 
danos à lavoura do município e de 
toda essa zona. 

(Jornal Correio Paulistano, edição 
19745, dia 26 de junho de 1918, p. 3)1

No dia seguinte, na edição do dia 
27 de junho, mais uma notícia 
sobre a gravidade da onda de frio. 
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Na cidade de São Paulo, os termô-
metros chegaram a marcar três 
graus negativos, congelando a ca-
mada superficial dos reservatórios 
de água ao relento. Os relados dos 
correspondentes e das estações 
meteorológicas do interior regis-
traram mais uma noite de geada. 

A ocorrência de geada mais ou 
menos intensa foi registrada nas 
cidades de S. Paulo, Ribeirão Preto 
(geada fortíssima), S. Carlos do Pi-
nhal, Taubaté, Piracicaba, Agudos, 
Rio Claro, Brotas, Bragança, Fran-
ca, Avaré (geada fortíssima), Itu, 
São José do Rio Pardo, Botucatu, 
Lençóis, Matão, Pedreira, Itapira, 
Cordeiro, Piraju, Monte Alto, Bata-
tais, Atibaia, Pitangueiras, Cabreú-
va, Albuquerque Lins, Ibitinga, São 
Manuel, Cajuru, Serra Negra, Bebe-
douro, Tambaú e Mococa. Ou seja, 
claramente o frio intenso atingiu 
praticamente todo o território de 
São Paulo, comprometendo grande 
parte da produção cafeeira pau-
lista daquele ano. No município de 
Ribeirão Preto, um dos maiores 
produtores do Estado, as perdas 
chegaram a 80% dos cafezais. (Cf. 
Jornal Correio Paulistano, edição 
19748, de 29 de junho de 1918, p. 3)

EM RIBEIRÃO PRETO, 26 – Na noite 
de anteontem para ontem confor-
me telegrafei, caiu fortíssima geada, 
sobre todo o município. 

Chegam notícias de vários pontos 
desta zona, afirmando que 50% da 
lavoura de café foi atingida, sendo 

nula a safra de 1919 e quase nula 
a de 1920. 

Segundo a opinião de um velho 
lavrador a geada este ano foi mais 
forte do que a de 1902. 

O termômetro chegou a 2 graus 
abaixo de zero, fator extraordinário 
aqui. 

Os cafezais novos estão perdidos. 

As plantações de cana, mamona, as 
pastagens, as hortas, os jardins e as 
pequenas culturas sofreram muito. 

Nas margens dos regatos, formou-
-se um imenso lençol de gelo, co-
brindo a vegetação. 

Hoje pela manhã caiu outra forte 
camada de geada. 

Durante a noite, o frio continua 
intenso. 

(Jornal Correio Paulistano, edição 
19746, dia 27 de junho de 1918, p. 4)

A gravidade da situação motivou 
o então secretário da agricultura, 
Cândido Motta, a enviar a comissão 
que usualmente era responsável 
por avaliar a safra de café do ano 
seguinte para o interior do Estado 
“a fim de avaliar os prejuízos causa-
dos pela última geada”. A nota foi 
publicada logo na primeira página 
do jornal. (Cf. Jornal Correio Paulis-
tano, edição 19747, dia 28 de junho 
de 1918, p. 1)

Nas edições restantes publicadas 
em junho de 1918, boletins e te-
legramas enviados pelos corres-
pondentes e estações meteorológi-
cas continuaram a ser publicados. 
Todos relatando os impactos das 
sucessivas ondas de frio e geadas, 
não só nas lavouras de café, como 
também em outras culturas, tais 
como o algodão, a mamona e até a 
cana-de-açúcar. 

E de fato, quando olhamos os refle-
xos na produção cafeeira nacional 
dessas sucessivas precipitações 
climáticas, percebemos a gravida-
de de seus impactos. A produção 
brasileira de café, que na safra 
1917/18 tinha alcançado pouco 
mais de 15,5 milhões de sacas, caiu 
para 11,7 milhões na safra 1918/19 
e 8,8 milhões na safra 1919/20. (Cf. 
MARTINS; JOHNSTON, 1922, apên-
dice estatístico)

A queda na produção e a conse-
quente elevação natural dos preços 
promovida por ela contribuíram 
com o sucesso da segunda opera-
ção episódica de valorização do 
café. Em 1917, por conta da dimi-
nuição das exportações provocada 
pela Primeira Guerra Mundial, 
os estoques de café começaram a 
se avolumar nos portos brasilei-
ros, sendo registrada significativa 
queda nos preços praticados pelo 
mercado.

Em 1917, com a entrada da safra e 
com a impossibilidade de exporta-
ção, o estoque nos portos nacionais 
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assumiu proporções alarmantes 
(Santos passou de menos de um 
milhão de sacas em julho de 1916 
para quase 6 milhões em julho de 
1917), o que certamente jogaria o 
preço do café, em moeda nacional, 
a preços ínfimos [...] (DELFIM NET-
TO, 1981, p. 96)

A queda nos preços associada ao 
conflito armado na Europa moti-
vou mais uma intervenção gover-
namental no mercado de café. A 
primeira havia sido feita em 1906, 
com o chamado Convênio de Tauba-
té, operação que havia sido muito 
bem-sucedida em seu propósito 
primordial, que era o da recupe-
ração dos preços do café depois da 
superssafra de 1906. (Cf. DELFIM 
NETTO, 1981, capítulo 2) 

Sendo assim, em 1917, diante das 
perspectivas não muito animado-
ras que se apresentavam, o gover-
no decidiu fazer uma segunda in-
tervenção. As condições climáticas 
ainda não tinham se apresentado 
desanimadoras, então tudo levava 
a crer que seria necessário socor-
rer a lavoura cafeeira nacional. A 
importância do café para a pauta 
de exportações do país era ine-
gável, representando esse único 
produto mais de 50% do total ex-
portado pelo país na época.

O Estado de São Paulo conseguiu, 
então, do Governo Federal, 110 
mil contos das novas emissões 
que estavam constantemente se 
realizando, e comprou cerca de 3,1 
milhões de sacas em Santos e no 

Rio de Janeiro. (DELFIM NETTO, 
1981, p. 96)

Os preços de exportação do café 
tipo Rio 7 haviam caído significa-
tivamente, passando de Rs 46$100 
a saca de 60 quilos em 1913 para 
tão-somente Rs 36$300 em 1915. 
Dessa forma, as compras gover-
namentais para a formação de es-
toques reguladores pareciam ne-
cessárias. Todavia, com a geada 
de junho de 1918 e o término da 
guerra em novembro desse mesmo 
ano, a situação começou a mudar.  

Quando a guerra terminou (novem-
bro de 1918), os estoques visíveis 
no mundo haviam baixado de ma-
neira importante, situando-se em 
torno de 8 milhões de sacas, me-
tade das quais pertencia ao Estado 
de São Paulo, que passara a ter o 
inteiro comando da situação de 
mercado [...] Por outro lado, a esse 
tempo, tornaram-se conhecidos os 
verdadeiros efeitos da geada de 
1918, e o mundo cafeeiro tomou 
conhecimento de que, pelo menos 
durante 2 anos, a oferta brasileira 
seria muito inferior à normal. (DEL-
FIM NETTO, 1981, p. 97-98)

Sendo assim, os preços se recupe-
raram, alcançando os Rs 47$400 
ainda em 1918. A tendência de alta 
continuou nos anos seguintes, mo-
tivada não só pela operação de va-
lorização em si, mas também pela 
inf lação que contagiou o mundo 
no período imediatamente poste-
rior ao término da guerra. O preço 
de exportação da saca de café em 

1919 alcançou os Rs 94$612; e em 
1920, os Rs 74$703. (Cf. DELFIM 
NETTO, 1981, p. 99)

Em consequência de toda essa série 
de eventos favoráveis, o Estado 
de São Paulo havia terminado, em 
meados de 1920, todas as suas 
operações sobre o café. Intervira 
duas vezes com bom êxito (medi-
do pelos resultados positivos das 
operações: sustentação dos preços 
em moeda nacional e por volta de 
10 milhões de libras esterlinas de 
lucro na primeira e pouco mais de 
4 milhões de lucros na segunda) e 
ganhara uma enorme experiência 
no negócio. O próprio Governo Fe-
deral, a princípio hesitante, tirara 
boas vantagens das operações. 
(DELFIM NETTO, 1981, p. 100)

Tais resultados prepararam o ce-
nário para mais uma operação de 
valorização, realizada no período 
1921-1924, e para a criação do cha-
mado programa de defesa perma-
nente em 1921, a partir do qual a 
defesa do café passava a ser um 
programa permanente do Governo 
Federal. Nesse sentido, é esclare-
cedora a fala do então presidente 
Epitácio Pessoa, reproduzida abai-
xo e com a qual terminamos essas 
breves notas. 

O café representa a principal par-
cela no valor global de nossa ex-
portação e é, portanto, o produto 
que mais ouro fornece à solução 
dos nossos compromissos no es-
trangeiro. A defesa do valor do café 
constitui, portanto, um problema 
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nacional, cuja solução se impõe à boa política econômica 
e financeira do Brasil. (Fala do Presidente Epitácio Pes-
soa, 1921. Apud DELFIM NETTO, 1981, p. 110)
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