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Antonio Carlos Lima Nogueira analisa o desempenho da produção agro-
pecuária no Estado de São Paulo com dados do Valor Bruto da Produção 
divulgados em agosto de 2019.
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O NEFIN apresenta os principais fatores de risco utilizados na literatura 
(dividend yield, short interest e IVol-BR), utilizando dados brasileiros. 

Vera Martins da Silva faz uma análise da conjuntura econômica brasileira, 
com enfoque na evolução dos indicadores do mercado de trabalho.



outubro de  2019

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

outubro de  2019

Agricultura: o Valor da Produção no Estado de São Paulo

Antonio Carlos Lima Nogueira (*)

O Valor Bruto da Produção (VBP), 
calculado com o volume e preço 
dos produtos agropecuários, pode 
subsidiar a avaliação de tendên-
cias, a identificação de oportuni-
dades e a tomada de decisão no 
agronegócio por parte de governos 
e empresas. Essa informação tem 
sido gerada periodicamente pelo 
Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (MAPA) e 
detalhada por produto e unidades 
da federação. Este artigo analisa 
o desempenho da produção agro-
pecuária no Estado de São Paulo 
com dados do VBP divulgados em 
agosto de 2019, considerando-se a 
participação no total nacional e os 
valores dos principais produtos. 

Inicialmente, apresentamos um 
breve panorama da produção na-
cional. O valor total do VBP no 
Brasil foi estimado em R$ 603,4 

bilhões para 2019, o que indica um 
crescimento de 1,2% em relação a 
2018 (R$ 596,2 bilhões). É o segun-
do maior valor nos últimos 30 anos, 
ficando abaixo apenas daquele ob-
tido em 2017 (R$ 607,9 bilhões). As 
principais culturas apresentaram o 
valor de R$ 399 bilhões, e a pecuá-
ria, de R$ 204,4 bilhões. 

Os destaques entre as culturas são 
a soja em primeiro lugar, com R$ 
129,0 bilhões, e o milho em segun-
do lugar, com R$ 60,4 bilhões. Os 
dados revelam a tradicional con-
centração da agricultura, visto que 
dois produtos (soja e milho) repre-
sentam 47% do valor da produção 
vegetal. Essa situação implica ris-
cos ambientais e de mercado com a 
exposição do setor à volatilidade de 
mercados externos. 

Ainda no plano nacional, trata-
mos dos aspectos de produção e 
variação do VBP em relação ao 
ano anterior. Considera-se que a 
obtenção da safra recorde de grãos 
de 241,3 milhões de toneladas fa-
voreceu o desempenho agregado 
do setor, assim como o crescimen-
to de 25,8% na produtividade do 
milho de segunda safra foi deter-
minante para o avanço do VBP da 
cultura, conforme dados da CONAB 
e IBGE. Os produtos com resulta-
dos positivos de destaque foram 
milho (22,9%), algodão (16,6%), 
feijão (64,9%), amendoim (14,3%), 
trigo (8,2), laranja (8,1%), banana 
(20,5%), mamona (34,9%), tomate 
(19,6%) e batata inglesa (117,8%). 

Na pecuária, os aumentos do VBP 
ocorreram para frango (13,4%), 
carne suína (9,3%) e carne bovina 
(1,3%). Por outro lado, um grupo 
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de produtos relevantes apresentou 
resultados negativos como arroz, 
café, cana-de-açúcar, mandioca, 
soja e uva. Os preços foram de-
terminantes para o desempenho 
desfavorável em café, soja e cana-
-de-açúcar. 

Passamos a tratar da participação 
do Estado de São Paulo. Em com-
paração com as outras unidades 
da federação, o Estado ocupa a 
segunda posição em participação 
no VBP nacional, ficando atrás de 
Mato Grosso e seguido por Paraná, 
Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O 
VBP de São Paulo atingiu R$ 73,85 
bilhões, dos quais R$ 50,52 bilhões 
gerados pelas lavouras e R$ 23,33 
bilhões referentes à pecuária. O 
valor total representa um ganho 
de 0,61% sobre o ano anterior. 
Cabe destacar que, nesses dois 
anos mais recentes, o VBP paulista 
encontra-se em um patamar infe-
rior ao verificado desde o ano de 
2010, período em que o valor anual 
gerado tem ficado acima de R$ 80 
bilhões, com um pico de R$ 88 bi-
lhões em 2016. 

Conforme indicado, o valor agrega-
do de São Paulo representa 12,2% 
do total nacional e possui uma 
participação maior das lavouras 
(68,4%) do que aquela apresentada 
no setor nacional (65,6%). Entre-
tanto, essa pequena diferença de 
estrutura gerou uma disparidade 
de desempenho importante, visto 
que o Estado obteve apenas meta-
de do ganho percentual do País em 
relação ao ano anterior. Cabe uma 

análise dos principais produtos no 
Estado para que se possa compre-
ender as razões para o desempe-
nho obtido. 

O principal produto na estrutura 
produtiva estadual é a cana-de-
-açúcar, que atingiu um VBP de 
R$ 25 bilhões, resultado de uma 
queda de 6,5% em relação ao ano 
anterior. A análise dos dados a 
partir de 2010 mostra o mesmo 
padrão do agregado, visto que a 
cultura tem gerado valores acima 
de R$ 30 bilhões, com um máximo 
de R$ 39 bilhões em 2013. Assim, 
temos a indicação de um dos fa-
tores relevantes para a queda do 
valor agregado no Estado nos dois 
últimos anos, tendo em vista que 
essa cultura representa 50% do 
valor das lavouras. Considerando-
-se as margens estreitas em que os 
produtores operam e a volatilidade 
do mercado, a redução verificada 
no valor representa um risco para 
a estabilidade desse segmento e a 
viabilidade da produção agrícola, 
que opera frequentemente inte-
grada ao processamento industrial 
para gerar açúcar e etanol.

O segundo produto entre as lavou-
ras, em posição distante, é a laran-
ja, com um VBP de R$ 8,18 bilhões, 
apresentando um decréscimo de 
2,85% sobre o ano anterior. Dife-
rente do caso da cana-de-açúcar, 
esse produto encontra-se em um 
patamar inferior desde o ano de 
2010, visto que até 2016 os valores 
ficaram abaixo de R$ 7 bilhões. 
Assim, apesar da queda significa-

tiva, a laranja encontra-se em uma 
fase positiva na geração de valor 
nos últimos quatro anos em São 
Paulo. Dada a sua participação no 
valor do Estado, provocou um efei-
to relevante na queda do resultado 
agregado. 

O terceiro produto das lavouras 
em geração de valor é a soja, que 
produziu R$ 3,5 bilhões, com uma 
queda de 20,09% em relação ao 
ano anterior. Apesar da queda ex-
pressiva, a cultura encontra-se 
estabilizada em nível acima de R$ 
3 bilhões desde 2015, com um valor 
máximo de R$ 4,37 bilhões em 
2018. A participação relativamente 
menor da soja em São Paulo reduz 
o impacto da variação negativa que 
foi observada no País. 

O quarto produto entre as lavouras 
é o milho, que gerou um VBP de R$ 
2,45 bilhões, com uma queda de 
22% sobre o ano anterior. Apesar 
da redução expressiva, o valor 
obtido encontra-se dentro da faixa 
observada desde 2010, entre R$ 
2 bilhões e R$ 3 bilhões. Assim, 
esse nível de resultado não deve 
representar uma situação irreme-
diável aos produtores, visto que 
aparentemente o ano de 2018 foi 
atípico para esta cultura no Estado. 
Assim como a soja, o milho apre-
senta grande variedade de opções 
para uso nas cadeias produtivas 
de alimentos e rações. A produção 
no Estado deve estar amparada 
em necessidades de suprimento de 
indústrias locais, com vantagens 
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de logística em relação ao produto 
oriundo do Centro-Oeste. 

O quinto produto em valor entre 
as lavouras é a batata inglesa, com 
um resultado de R$ 2,10 bilhões, 
o que representa um ganho de 
105%. Neste caso, temos um mo-
vimento atípico, visto que desde 
2010 essa cultura oscila entre R$ 
600 milhões e R$ 1,5 bilhões. Esse 
histórico de volatilidade provavel-
mente já foi incorporado pelos pro-
dutores, que precisam considerar 
com cautela o crescimento deste 
ano ao programar as atividades da 
próxima safra. 

O sexto produto entre as lavouras 
é o café, que gerou um VBP de R$ 
1,96 bilhões, com redução de 30% 
em relação ao ano anterior. Trata-
-se de uma queda expressiva que 
coloca a produção em nível inferior 
ao observado desde 2010, que osci-
la entre R$ 2 bilhões e R$ 3 bilhões. 
Apesar de ser uma cultura de forte 
tradição local, esse segmento tem 
enfrentado a concorrência crescen-
te de outros Estados, como o avan-
ço dos cafés especiais em Minas 
Gerais e o café conilon do Espírito 
Santo. 

Entramos na análise da pecuária 
no Estado de São Paulo, que pro-
duziu um VBP de R$ 23,3 bilhões, 
com um crescimento de 4,7% em 
relação ao ano anterior. Apesar do 
crescimento significativo, o valor 
obtido encontra-se dentro da faixa 
entre R$ 20 bilhões e R$ 25 bilhões 

apresentado desde 2010. Neste 
sentido, a pecuária apresenta re-
lativa estabilidade de geração de 
valor durante a última década. 

A criação de bovinos aparece como 
a atividade principal na pecuária 
paulista, com um VBP de R$ 8,57 
bilhões, resultante de um cresci-
mento de 2,1% sobre o ano ante-
rior. O segmento tem se mantido 
com valores acima de R$ 8 bilhões 
desde 2016, após o valor máximo 
de R$ 9,5 obtido em 2015, indican-
do uma sustentação dos ganhos, 
ainda que não se observe uma ten-
dência clara de crescimento. 

A segunda posição na pecuária 
do Estado de São Paulo é ocupada 
pela produção de frango, com valor 
de R$ 7,18 bilhões, que indica um 
ganho de 10,8%. Apesar do avanço 
expressivo, a cadeia se mantém os-
cilando na faixa de R$ 6,5 bilhões e 
o máximo de R$ 7,7 bilhões desde 
2010. Aparentemente, ocorreu um 
estímulo à produção para apro-
veitar oportunidades no mercado 
externo. 

O terceiro produto na produção 
animal é o leite, com o valor de 
R$ 4,15 bilhões, apresentando um 
crescimento de 5,39% sobre o ano 
anterior. Trata-se de um valor ex-
pressivo, pois ficou abaixo apenas 
do pico obtido em 2017, de R$ 4,3 
bilhões, considerando-se que nos 
demais anos, desde 2010, a cadeia 
gerou valores entre R$ 3 bilhões e 
R$ 4 bilhões. 

Conforme os dados apresentados, 
com base nos levantamentos do 
MAPA, observamos que a produção 
agropecuária do Estado de São 
Paulo tem se mostrado estável e 
com ligeira recuperação de ganhos 
nos últimos anos. Apesar da con-
centração da produção vegetal na 
cana-de-açúcar em torno de 50%, 
as demais atividades apresentam 
regularidade de participação e ge-
ração de valor, contribuindo para a 
manutenção do Estado na segunda 
posição. Assim, a proximidade com 
o consumidor final e uma estru-
tura industrial diversificada têm 
sido aproveitadas pelos produto-
res para a geração sustentável de 
valor. 

(*) Pesquisador do PENSA - USP - Centro de 
Conhecimento em Agronegócios. 
(E-mail: aclimano@gmail.com).
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Mercado de Trabalho: Recuperando Gradualmente, Lentamente

Vera Martins da Silva (*)

O mercado de trabalho ainda apresenta um contin-
gente enorme de Desocupados, aqueles que não têm, 
mas buscam por trabalho no mês anterior à Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua da Fun-
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(PNADC/FIBGE). Apesar dos pesares, há uma retoma-
da lenta e tímida, predominando a informalidade nas 
relações trabalhistas. A recuperação é sempre um alí-
vio para a qualidade de vida da maioria das famílias; 
uma renda a mais ajuda muito nestes tempos em que 
boa parte da população é urbana e depende de transa-
ções monetarizadas. Uma notícia menos conveniente 
é que, seguindo essa tendência de baixa formalização 
de vínculos empregatícios, as finanças públicas previ-
denciárias seguem com déficits monumentais, mesmo 
com a aprovação da Reforma da Previdência. 

Segundo a PNADC/FIBGE, a Taxa de Desocupação 
foi estimada em 11,8% no último trimestre móvel 

encerrado em agosto de 2019, com queda de 0,4 
em relação ao trimestre móvel terminado em maio, 
quando foi estimado em 12,3% e recuou 0,3 pontos 
percentuais em comparação com o mesmo trimestre 
móvel do ano anterior. Embora o número de Desocu-
pados tenha diminuído em cerca de 419 mil pessoas 
em relação ao trimestre de março/abril e maio de 
2019, o número estimado de Desocupados está está-
vel em relação ao trimestre móvel semelhante do ano 
anterior. As informações mais recentes da PNADC/
FIBGE  estimam em 12,6 milhões de Desocupados 
efetivamente em busca de trabalho. O Gráfico 1 apre-
senta o Índice de Desocupação no Brasil segundo a 
PNADC/FIBGE entre o primeiro trimestre de 2013 e 
o terceiro trimestre de 2019, indicando que apesar 
da melhora gradual e muitíssimo lenta, o mercado de 
trabalho está ainda muito longe de recuperação aos 
níveis pré- crise. 

Gráfico 1 -Taxa de Desocupação, Pessoas de 14 Anos ou Mais de Idade, 2013.I-2019.III

                                                         Fonte: PNADC/FIBGE (%).
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Em relação à Ocupação, o contin-
gente de Pessoas Ocupadas no tri-
mestre de junho/julho/agosto de 
2019 foi estimado em 93,6 milhões, 
um acréscimo de 1,8 milhão de 
pessoas, +2% em relação ao mesmo 
período do ano anterior. Este é, 
sem dúvida, um motivo para co-
memorar no âmbito do mercado de 
trabalho, ou seja, uma recuperação 
importante, ainda que em um nível 
de alta Desocupação no mercado 
de trabalho. Do ponto de vista da 
Força de Trabalho, que inclui Ocu-
pados e Desocupados, no último 
trimestre encerrado em agosto, 
foi estimada em 106,2 milhões de 
pessoas, +1,7%.

Segundo as informações do trimes-
tre móvel que se encerrou em agos-
to de 2019 da PNDAC, o que contri-
buiu para a melhora na ocupação 
foi o aumento da informalização. A 
expansão de Empregados do Setor 
Privado sem Carteira Assinada, es-
timada em 11,8 milhões, foi de 5,9% 
em relação ao mesmo trimestre do 
ano anterior, com um adicional de 
661 mil pessoas. A Categoria dos 
Trabalhadores por Conta Própria, 
de 24,3 milhões, aumentou 4,7% 
em relação ao mesmo trimestre do 
ano anterior. Isso representou um 
adicional de 1,1 milhão de pessoas. 
Notar que entre os Trabalhadores 
por Conta Própria predomina a in-
formalidade, sendo cerca de vinte 
milhões deles sem CNPJ.

Entre o contingente dos Emprega-
dos Domésticos (estimados em 6,3 
milhões) e os Empregadores (esti-
mados em 4,3 milhões), houve es-
tabilidade entre o trimestre encer-
rado em agosto e o mesmo período 
do ano anterior. A estabilidade dos 
números também acontece entre 
o maior contingente de trabalha-
dores, os Empregados do Setor 
Privado com Carteira Assinada, 
exclusive domésticos, estimados 
em 33 milhões de pessoas. Pelos 
dados da PNADC, os frutos da re-
forma trabalhista, que reduziu a 
possibilidade de judicialização das 
relações trabalhistas, ainda não se 
concretizaram de forma robusta 
neste período de economia fraca. 
E, finalmente, os empregados do 
Setor público, inclusive estatu-
tários e militares, estimados em 
11,7 milhões, também mantiveram 
estabilidade em relação ao mesmo 
trimestre do ano anterior. 

Além da informalidade, o aumento 
de ocupação ocorreu no setor de 
Serviços, destacando-se em Trans-
portes, Armazenagem e Correios 
(4,9%) e Informação, Comunicação, 
Atividades Financeira, Imobiliá-
rias, Profissionais e Administrati-
vas (5,3%). Não seria exagero dizer 
que o mercado de trabalho está 
incorporando a uberização em seu 
modo de funcionar.

1  Subutilização da Força de Tra-
balho

Apesar da melhora gradual do mer-
cado de trabalho impulsionada 
pela informalidade, as informações 
sobre a subutilização da Força de 
Trabalho são preocupantes. O nú-
mero de Pessoas Subocupadas por 
Insuficiência de Horas Trabalhadas 
foi estimado em 7,2 milhões no 
trimestre de junho/julho/agosto 
de 2019, apresentando um cres-
cimento de 8,5% em relação ao 
mesmo trimestre do ano anterior. 
Já o número de Desalentados − 
aqueles que deixaram de procurar 
trabalho, mas estariam dispostos a 
trabalhar − chegou a 4,7 milhões.1  
O Gráfico 2 apresenta os grandes 
números do mercado de traba-
lho brasileiro, segundo a PNADC, 
destacando-se o crescimento dos 
Ocupados, cerca de 1,8 milhões de 
pessoas (+2%) e a relativa estabi-
lidade dos Desocupados (aqueles 
que tomaram alguma providência 
para obter um trabalho no mês an-
terior) e dos Desalentados. Ainda 
segundo a PNADC, cerca de 41% da 
ocupação no país são de relações 
informais de trabalho, com óbvio  
impacto negativo para a arrecada-
ção previdenciária e o déficit públi-
co, assim como baixo estímulo ao 
crescimento da produtividade do 
trabalho.
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2  Rendimento Individual e Massa 
de Rendimento Real

Com a manutenção desse enorme 
conjunto de pessoas subutilizadas 
e o aumento da concorrência nas 
atividades informais, o Rendimen-
to Médio Real Habitual está estável 
e foi estimado em R$ 2.298,00 no 
trimestre encerrado em agosto de 
2019. A massa de rendimento Real 
também permaneceu estável e foi 
estimada em R$ 210 bilhões, o que 
implica um consumo das famílias 
com tendência para a estabilidade. 
Não admira que mesmo uma ação 
tão pontual e com baixa entrega 
de recursos individuais do FGTS 
acabe por dar um fôlego, ainda que 
modesto, para as famílias.

3  O Contraponto – A Geração de 
Postos de Trabalho segundo o 
CAGED

Se a PNADC mostra uma cena de 
estagnação no mercado de traba-
lho formal no Brasil, já os dados 
ad m in is t r at ivos do Cada s t ro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (CAGED), da Secretaria 
do Trabalho(ST)/Ministério da 
Fazenda(MF), permitem vislum-
brar uma recuperação também 
no segmento formal de mercado. 
Segundo essa fonte de informação, 
apenas em agosto de 2019, o saldo 
de vínculos empregatícios formais 
gerados foi de 121.387, num ciclo 
de geração positiva de empregos 
formais que teve início em março 
de 2018. 

O Gráfico 3 apresenta a evolução 
média mensal da geração de vín-
culos formais de janeiro de 2013 
a agosto de 2019, sugerindo que, 
apesar de a geração de empregos 
formais ainda ser inferior ao perí-
odo pré-crise, ainda assim ocorre 
recuperação. Em termos de com-
paração, entre janeiro e agosto de 
2013, a geração média mensal lí-
quida de vínculos empregatícios foi 
de 57 mil, enquanto entre janeiro e 
agosto de 2019 foi de 36 mil. Com 
o deslanche de várias operações 
de privatização de infraestrutura 
e a retomada da construção civil, a 
tendência é a ampliação das vagas 
formais, em que pese a deteriora-
ção do ambiente econômico inter-
nacional. 

Gráfico 2 - Pessoas Ocupadas, Desocupadas em Busca de Trabalho e Desalentadas no Brasil.  
Junho/julho/agosto de 2018 e 2019

                                                    Fonte PNADC/FIBGE (1.000).
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O Gráfico 4 mostra o saldo de vínculos formais criados 
mensalmente no acumulado de 12 meses segundo as 
informações do CAGED. Além da crise internacional 
de 2008/2009, que derrubou a geração de empregos 
formais não só aqui mas em todos os países do mundo, 

a recessão doméstica entre 2014/2016 gerou uma de-
pressão substancialmente mais profunda do que a an-
terior na criação de empregos formais. Por outro lado, 
a retomada ainda vai necessitar de muito mais tempo, 
confiança e incentivos institucionais para acontecer.

Gráfico 3 - Geração Líquida de Postos de Trabalho Formais no Brasil, Média Móvel Mensal de 12 Meses-  
Jan/1013-Ago/2019

                                                         Fonte: CAGED/ST/MF.

Gráfico 4 - Geração Mensal de Vínculos Formais - Acumulado em 12 Meses - Abril/2004 - Ago/2019

                                                        Fonte: CAGED/ST/MF.
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1  A percepção sobre o mercado de trabalho deve piorar no futuro 
não muito distante quando as estimativas da FIBGE introduzirem 
as inovações metodológicas previstas por deliberação do Congresso  
Nacional, que determina que os órgãos de estatística deverão aplicar 
os parâmetros da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 
2013.

(*) Economista e doutora pela FEA-USP.   
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Natureza Econômica dos Sistemas de Capitalização Simples e 
Composta

Rodrigo De Losso da Silveira Bueno (*) 
José Carlos de Souza Santos (**) 

Elias Cavalcante Filho (***)

Resumo

O presente artigo é o primeiro de 
uma série que se presta a discutir 
diversas questões sobre Anato-
cismo, ou seja, cobrança de juros 
sobre juros.

A  d i s c u s s ã o  s o b r e  o  t e m a  é 
organizada em cinco art igos a 
serem publicados separadamente 
neste boletim.

• A Parte I faz uma introdução ao 

problema e apresenta os funda-

mentos da matemática financeira 

que permitem ao leitor acompa-

nhar as discussões subsequentes.

• A Parte II desenvolve uma discus-
são sobre os fluxos de pagamen-
tos, em que se mostra que a capi-
talização simples não é adequada 
para elaboração de um sistema de 
pagamentos consistente.

• A Parte III discute os sistemas de 
amortização e as propriedades 
que tais sistemas devem exibir, 
além de sugerir um algoritmo ge-
ral de amortização tanto no caso 
de capitalização simples como no 
caso de capitalização composta.

• A Parte IV destaca as inconsis-
tências do Método de Gauss – 
Nogueira e os motivos pelos quais 

ele não se presta como sistema de 
amortização semelhante ao SAC, 
Price e outros.

• A Parte V tem como enfoque duas 
questões:

i. Por que as instituições de crédito 
não praticam capitalização sim-
ples, conforme previsto em Lei?

ii. Por que não se altera a Lei, re-
vogando-se a proibição ao ana-
tocismo? 

A Parte I, apresentada no presente 
artigo, traz como principais conclu-
sões os seguintes pontos:

i. A capitalização composta reflete 
naturalmente o comportamento 
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econômico, sendo, pois, impos-
sível evitá-la;

ii. É impossível construir um siste-
ma de amortização com capitali-
zação simples que seja economi-
camente consistente.

1 Introdução

Os bancos no Brasil e no resto do 
mundo possuem um número enor-
me de operações de empréstimos 
e financiamentos.1 Tais operações 
envolvem, na sua maior parte, pa-
gamentos periódicos que, necessa-
riamente, devem ser calculados por 
meio de algum sistema de amorti-
zação, em capitalização simples ou 
composta, previamente acordado 
entre as partes.

No caso específico de operações 
no âmbito do Sistema Financeiro 
de Habitação (SFH), são oferecidos 
aos clientes alguns sistemas alter-
nativos de amortização: Sistema 
de Amortização Constante (SAC), 
Sistema Francês (Tabela Price) e 
Sistema de Amortização Crescente 
(Sacre). Especificamente nas ope-
rações de financiamento realizadas 
pelas instituições integrantes do 
Sistema Financeiro da Habitação 
que prevejam pagamento por meio 
de prestações periódicas, é obri-
gatória a pactuação de um sistema 
de amortização. Ao mutuante é 
regra o oferecimento do Sistema de 
Amortização Constante (SAC) e de, 
no mínimo, outro sistema de amor-
tização (entre eles, Tabela Price e 
SACRE), conforme expresso no art. 

15-B da Lei n.º 4380/64, acrescido 
pela Lei n.º 11.977/09.

No entanto, de um modo geral, 
entende-se que esses sistemas de 
amortização implicam a prática do 
anatocismo, ou seja, a cobrança de 
juros sobre juros, o que por sua vez 
é proibido no Brasil.2 Diante disso, 
tribunais que entendem como proi-
bida a prática do anatocismo suge-
rem o uso de sistemas alternativos 
de amortização, em particular, o 
Método de Gauss, o qual, segundo 
consta, não incidiria em tal prática.

A discussão em tela prolonga-se há 
muito anos, sem que seus princi-
pais atores tenham a exata noção 
dos princípios econômicos e ma-
temáticos subjacentes à questão 
do anatocismo. Por essa razão, 
esta seção procura esclarecer de 
forma didática, sistemática, funda-
mentada e detalhada os conceitos 
necessários para a tomada de deci-
são mais justa e que resguarde os 
interesses da sociedade em geral e 
das partes, em particular.

No que segue, a Seção 2 caracte-
riza os conceitos de valor presen-
te, valor futuro, juros e taxa de 
juros. Esses conceitos vão ajudar 
a entender o que virá em seguida, 
particularmente por que o regi-
me de capitalização simples é 
economicamente inconsistente, 
ou seja, por que o valor futuro des-
contado de um empréstimo não 
coincide com seu valor presente 
capitalizado a um instante anterior 
à liquidação.

A Seção 3 avança e caracteriza os 
regimes de capitalização simples e 
de capitalização composta usando 
ilustrações simples e didáticas. A 
ideia é revelar, por meio dessas 
ilustrações, os princípios econômi-
cos e matemáticos que governam 
esses sistemas de capitalização. 
Em particular, demonstra-se que 
o regime de capitalização com-
posta descreve o comportamento 
humano a respeito de aplicações 
financeiras.

2 Conceito de Valor Presente, 
Valor Futuro, Juros e Taxa de 
Juros

O valor emprestado (ou financiado) 
é tecnicamente o valor presente 
de uma dívida. Esse valor empres-
tado é representado pelo símbolo P. 
Esse valor capitalizado, em regime 
simples ou composto, como vere-
mos, resulta no montante final S 
ou valor futuro. A figura a seguir 
mostra, esquematicamente, uma 
saída de capital, P, que é empres-
tado durante n períodos e resulta 
num montante S, que será devolvi-
do após esses períodos.
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Em qualquer regime de capitalização, os juros, J, 
vão ser a diferença entre o valor devolvido e o valor 
financiado:

 

Finalmente, a definição de taxa de juros, r, é dada pela 
expressão:

 

Nessa formulação, os juros J são dados, e a taxa de 
juros resulta desses juros. Entretanto, poder-se-ia 
obter os juros, dada a taxa de juros, da seguinte forma:

 

É interessante observar que podemos obter o valor 
presente de um empréstimo sabendo o montante a ser 
pago e a taxa de juros. De fato, manipulando a expres-
são  podemos isolar o valor presente dela:

 

Ou seja, dada uma promessa de pagamento futuro, 
isto é, um fluxo de caixa futuro, S, e uma taxa de 
juros, r, pode-se encontrar o valor presente desse 
fluxo, P. Ressalte-se que essa ideia é muito importante 
para entender a equivalência entre os diferentes regi-
mes de capitalização.

A seguir será apresentado um exemplo que ilustra 
os conceitos de valor presente, valor futuro e juros. 
Admita-se um empréstimo de R$ 1.000,00, P, pago em 
parcela única ao final do período de um ano. O valor a 
ser pago será R$ 1.100,00, S. Nesse caso, os juros pagos 
no período serão:

em que: S é o valor do empréstimo a ser devolvido 
após um ano; e P é o valor do empréstimo no instante 
inicial.

A taxa de juros, r, é dada pela expressão:

 

No exemplo apresentado, observa-se que os juros de 
R$ 100,00 referentes ao empréstimo no período de 
um ano representam 10% do valor financiado de R$ 
1.000,00. Logo, o valor a ser pago será de R$ 1.100,00, 
no final do período. Similarmente, os juros poderiam 
ser calculados da seguinte forma: 

 

em que r representa a taxa de juros do empréstimo e P 
é valor emprestado.

A última observação a fazer é que a taxa de juros 
calculada poderá estar acumulada durante os n pe-
ríodos. O ideal é obter a taxa de juros periódica, mas 
isso depende do regime de capitalização, assuntos da 
próxima subseção.

3 Regimes de Capitalização Simples e Composta

Os critérios ou regimes de capitalização determinam 
como os juros são formados e como são incorporados 
ao capital ao longo do tempo. Podem ser identificados 
dois regimes econômicos de capitalização de juros: 
simples (linear) e composto (exponencial). No que 
segue, inicialmente explora-se o conceito de capita-
lização sem que haja pagamentos periódicos. Poste-
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riormente, incorporam-se pagamentos periódicos e 
discutem-se suas implicações.

3.1 Natureza Econômica da Capitalização Sim-
ples

Por esse regime de capitalização, os juros são calcu-
lados periodicamente tendo como referência o valor 
inicial investido ou emprestado. Pode-se dizer que o 
valor dos juros é devido apenas ao final da operação, 
quando ele deve ser pago, juntamente com o capital 
inicial. No fundo, é uma hipótese econômica de origem 
intelectual, pois não tem vinculação, em princípio, com 
o mundo real, contrariamente ao caso de capitalização 
composta a ser visto em breve.

Nesse regime de capitalização, obtêm-se os juros a 
partir de uma taxa pré-determinada periódica. Essa 
taxa incide apenas sobre o capital inicialmente finan-
ciado, conforme o número de períodos que se toma o 
empréstimo. 

Formalmente, temos que em um regime de capitaliza-
ção simples, os juros de cada período são dados por , e 
são sucessivamente incorporados ao valor inicialmen-
te emprestado para formar o montante final:

,

em que: S é o montante (valor futuro) ou promessa de 
pagamento futura; P é o principal (valor presente); 
r é a taxa de juros; n é o número de períodos até o 
vencimento e, portanto, representa a maturidade do 
contrato.

Sinteticamente, portanto, em um regime de capitali-
zação simples o montante final é dado pela seguinte 
expressão:

 

De novo, a partir da taxa de juros periódica r, número 
de períodos e do valor futuro a ser pago, S, pode-se 
encontrar o valor presente emprestado:

 

O regime de capitalização simples comporta-se como 
uma progressão aritmética (PA), com o total de juros 
crescendo linearmente ao longo do tempo. Por esse 
critério, os juros só incidem sobre o valor inicialmente 
emprestado (principal). 

Um exemplo pode ajudar a entender a natureza da 
capitalização simples. Admita-se um empréstimo de 
R$1.000 remunerados a uma taxa de 10% a.a. Os juros 
apurados ao longo de 5 anos, os juros acumulados e o 
montante (capital inicial mais juros) ou saldo devedor 
estão demonstrados na Tabela 1.

Tabela 1 – Capitalização Simples – Painel A

Ano
Juros apurados em 

cada ano
Juros acumulados 

no ano
Saldo 

devedor
Fim do 
ano 0 0 1.000
Fim do 
ano 1 100 100 1.100
Fim do 
ano 2 100 200 1.200
Fim do 
ano 3 100 300 1.300
Fim do 
ano 4 100 400 1.400
Fim do 
ano 5 100 500 1.500

O valor presente da operação, a partir do valor futuro 
prometido de pagamento, é dado pela seguinte expres-
são: 
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A seguir, na Tabela 2, sabendo que o valor prometido 
a ser pago no último período, vamos obter o saldo de-
vedor ou montante a cada período descontando esse 
valor pelo número de períodos que faltam para o 
vencimento do contrato.

Por exemplo, para cálculo do saldo devedor ao Fim 
do ano 3, temos que faltam dois períodos para o fim 
do contrato ( ) quando o saldo devedor é de 
R$1.500; logo, temos:

 

Tabela 2 - Capitalização Simples – Painel B

Ano Saldo Devedor Juros apurados Juros acumulados 

Fim do ano 0 1.000,00 0 0

Fim do ano 1 1.071,43 71,43 71,43

Fim do ano 2 1.153,85 82,42 153,85

Fim do ano 3 1.250,00 96,15 250,00

Fim do ano 4 1.363,64 113,64 363,64

Fim do ano 5 1.500,00 136,36 500,00

Embora a dívida seja exatamente a mesma, o saldo 
devedor da Tabela 1 é diferente do saldo devedor da 
Tabela 2. Porém, intuitivamente deveriam ser iguais. 
Ocorre que a Tabela 2 apresenta o mesmo fluxo de 
caixa, porém, contabilizado pelo valor a ser pago no 
futuro. Para cada um dos períodos é possível verificar 
o valor presente do valor a ser pago.

As diferenças entre os saldos devedores ocorrem 
porque na Tabela 2 os valores são trazidos a valor 
presente a partir do valor a ser pago no futuro. 
Matematicamente, levar a valor futuro o empréstimo 
é uma operação linear, mas trazer a valor presente é 
uma operação não linear. 

A diferença entre os valores presentes apresen-
tados na Tabela 1 e na Tabela 2 representa uma 
inconsistência econômica presente em qualquer 
sistema de amortização em capitalização linear.

Devido à inconsistência econômica dos sistemas de 
amortização em capitalização simples, caso se deseje 
antecipar a liquidação da dívida, surge dúvida sobre 
qual é o valor do saldo devedor. A Figura 1 ilustra essa 
inconsistência, pois representa a diferença entre o 
cálculo do saldo devedor a partir do valor inicialmente 
financiado e capitalizado ao longo do tempo (Painel A) 
e o valor futuro prometido trazido a valor presente a 
cada instante de tempo (Painel B).
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Figura 1 - Capitalização Simples

Reforçando, a Figura 1 ilustra a inconsistência eco-
nômica do regime de capitalização simples. O 
valor prometido descontado a um período inter-
mediário entre o início do contrato e o vencimento 
não coincide com o valor emprestado capitalizado 
até aquele momento.

3.2 Natureza Econômica da Capitalização Com-
posta

Para entender a natureza econômica da capitalização 
composta, faz-se necessário empreender um experi-
mento mental relativamente simples. Imagine um pou-

pador (Agente 1) que é informado que seu investimen-
to será remunerado segundo o regime de capitalização 
simples tanto no Banco A como no Banco B, ambos 
igualmente disponíveis a ele. Isto é, os juros a serem 
incorporados ao investimento serão sempre baseados 
no valor inicialmente investido.

Investindo seu dinheiro no Banco A e sabedor do re-
gime de capitalização, ao final do primeiro período, 
o poupador transfere seus recursos, com os juros 
incorporados, para o Banco B. Desse modo, ao final 
do segundo período, o poupador receberá juros sobre 
juros, conforme mostra a Figura 2 a seguir.
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Figura 2 - Princípio Econômico da Capitalização Composta

Dessa forma, deve-se inicialmente perceber que esse 
regime de capitalização, em verdade, reflete o com-
portamento de agentes racionais, conforme elucidare-
mos a seguir.3 

Com efeito, uma das funções do banco no sistema eco-
nômico é transferir dinheiro de quem tem sobrando, 
os poupadores, para quem deseja investir ou consu-
mir, os devedores ou tomadores de empréstimos/
financiamentos. Os poupadores são remunerados a 
juros compostos por uma questão de arbitragem4 
desses agentes: eles transferem seus recursos para 
outro banco, incluindo os juros recebidos, auferindo 
necessariamente rendimentos em termos de capita-
lização composta. Consequentemente, a capitaliza-
ção composta é impossível de ser evitada, isto é, os 
poupadores sempre receberão recursos remunerados 
em regime de capitalização composta. Ou seja, os ban-
cos sempre pagarão juros em regime de capitaliza-
ção composta.

Se é inescapável ao banco o pagamento de juros sobre 
juros, não lhe resta outra alternativa senão pagar ao 
poupador juros sobre o novo capital, acrescido de 
juros. Com efeito, mesmo se o banco decidir não pagar 
juros compostos ao poupador e, portanto, preferir 
perdê-lo, ele receberá o poupador de outro banco que 
lhe trará o principal mais os juros que recebeu para 
aplicar. Portanto, é impossível ao sistema como um 
todo pagar aos poupadores juros simples.

A Figura 2 esquematiza precisamente a ideia exposta 
aqui. O agente reveza a aplicação em cada banco, rece-
bendo de um e aplicando, a seguir, no outro. A figura 
também mostra o princípio matemático da capitaliza-
ção composta de uma forma intuitiva.

É aqui que fica claro que a imposição de uma lei 
obrigando a cobrança de juros simples é equivalente 
a um diploma legal revogando a lei da gravidade na 
Terra, haja vista ser impossível impedir o compor-
tamento racional do poupador, como o experimento 
mental proposto revela.

Nesse regime de capitalização, obtêm-se os juros a 
partir de uma taxa pré-determinada denominada em 
períodos. Essa taxa incide sobre o capital inicialmente 
financiado mais os juros acumulados dos períodos an-
teriores, conforme o número de períodos que se toma 
o empréstimo.

Supondo um empréstimo de R$1.000,00 a ser pago 
com uma taxa de juros de 10% ao período, temos que:

Período 1: 

Período 2:  

Período n: 
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De forma similar, temos que:

Período 1: 

Período 2: 

Período n: 

Conhecendo-se a promessa de pagamento futura, po-
de-se inferir o valor do principal da seguinte forma:

 

No regime de capitalização composta, são incorporados 
ao valor inicialmente emprestado não apenas os juros 
referentes a cada período, mas também os juros 
incidentes sobre os juros acumulados até o período 
anterior. Nesse regime de capitalização, o valor dos 
juros cresce, exponencialmente, em função do tempo. 
Logo, por um princípio matemático, a velocidade 
de acumulação de juros no regime composto é 
muito maior do que no regime simples.

O conceito de montante ou saldo devedor aqui é o 
mesmo da capitalização simples, ou seja, é a soma 
do capital aplicado ou devido mais o valor dos juros 
correspondentes ao prazo de aplicação ou da dívida. 
O comportamento equivale ao de uma progressão 
geométrica, PG, incidindo os juros sempre sobre o 
saldo apurado no início do período imediatamente an-
terior. Considere-se os mesmos R$1.000,00 de capital 
inicial e a mesma taxa de juros de 10% a.a. adotados 
no exemplo anterior. O cálculo dos juros acumulados e 
do montante é ilustrado na Tabela 3:

Tabela 3 - Capitalização Composta

Ano
Juros apurados em 

cada ano
Juros acumulados 

no ano
Saldo 

devedor

Fim do 
ano 0 0 1000

Fim do 
ano 1 100 100 1100

Fim do 
ano 2 110 210 1210

Fim do 
ano 3 121 331 1331

Fim do 
ano 4 133,1 464,1 1464,1

Fim do 
ano 5 146,41 610,51 1610,51

A Tabela 4 apresenta o mesmo fluxo de caixa com base 
no sistema de capitalização composta, porém, conta-
bilizado a valor presente a partir da promessa de pa-
gamento futura. Para cada um dos períodos é possível 
verificar o valor presente do montante financiado. 

Tabela 4 - Capitalização Composta – Valor Presente

Ano
Valor presente dos juros 
apurados em cada ano

Juros acumulados 
no ano

Saldo 
Devedor

Fim do 
ano 0 0 1000

Fim do 
ano 1 100 100 1100

Fim do 
ano 2 110 210 1210

Fim do 
ano 3 121 331 1331

Fim do 
ano 4 133,1 464,1 1464,1

Fim do 
ano 5 146,41 610,51 1610,51

Pode-se observar que levar a valor futuro o emprésti-
mo é uma operação equivalente a trazer a valor pre-
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sente. Ambas as operações são não lineares e evi-

denciam que o sistema de capitalização composta 

é economicamente consistente, pois os saldos 

devedores dos dois métodos são idênticos.

A Figura 3 ilustra que a operação de levar a valor 
futuro é similar a levar a valor presente no caso de 
capitalização composta. Ambas as operações são não 
lineares. Portanto, diferentemente do sistema de capi-
talização simples, o sistema de capitalização composta 
é economicamente consistente.

Figura 3 - Capitalização Composta

4 Conclusão e Síntese do Próximo Artigo

Conclui-se que o regime de capitalização simples 
é economicamente inconsistente, uma vez que por 
esse sistema o valor futuro descontado de um emprés-
timo não coincide com seu valor presente capitaliza-
do em algum instante anterior à liquidação. Ademais, 
ao caracterizar os regimes de capitalização simples 
e composta, mostra-se que é impossível evitar a 
capitalização composta dos investimentos dos in-
vestidores pois, mesmo que todas as opções de inves-
timento disponíveis sejam estruturadas por sistema 
de capitalização simples, ainda assim os investidores 
podem elaborar estratégias de investimentos com 
capitalização composta e, portanto, mais vantajosas.

No próximo artigo sobre o tema, os conceitos discuti-
dos neste artigo são estendidos ao fluxo de pagamen-
tos, situação mais comum encontrada nos contratos 
de financiamento. Mostrar-se-á que todo empréstimo 
pode ser igualmente caracterizado como um sis-
tema de capitalização simples ou de capitalização 
composta. Isto é, dado o valor financiado e o fluxo de 
pagamentos, pode-se encontrar duas taxas de juros, 
uma de juros simples e outra de juros compostos, que 
caracterizam igualmente esse financiamento. Dado 
que todo fluxo de financiamento pode ser interpreta-
do como um empréstimo capitalizado a juros simples, 
discute-se por que razões os contratos de financia-
mento não são caracterizados por empréstimos capi-
talizados a juros simples.
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1  A distinção entre os termos empréstimos e financiamento é irre-
levante para o texto que segue, por isso serão usados indistintamente.

2  Segundo o Decreto n.o 22.626/1933, alterado pelo Decreto n.o 
182/1938, não obstante a Súmula STF n.o 596, que exclui os contratos 
bancários das limitações da Lei da Usura, entre outros diplomas legais

3  Trecho inspirado em DE-LOSSO, Rodrigo. Amortizações. Tese (Livre-
Docência). São Paulo: USP, 2012.

4  Arbitragem aqui está sem seu sentido econômico, significando, em 
suma, obtenção de lucro sem risco.

(*) Professor Titular, Departamento de Economia da FEA-USP. 
(E-mail: delosso@usp.br). 

(*) Professor Associado, Departamento de Economia da FEA-USP. (E-
mail: jcdssan@usp.br). 

(***) Aluno de Doutorado, Departamento de Economia da FEA-USP. 
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Modelos Financeiros Ignorados pelo Mercado

Rodrigo De Losso da Silveira Bueno (*) 
Eduardo Sanchez Astorino (**)

1 Introdução

O mercado financeiro usa o Capital 
Asset Pricing Model (CAPM), para 
apreçamento de ativos. Esse mo-
delo rendeu o Nobel de Economia a 
William Sharpe em 1990. Ele é lar-
gamente utilizado no mercado para 
calcular o custo de capital próprio 
de uma firma. Com isso, é possível 
descontar o fluxo de caixa de uma 
firma numa avaliação de preço 
justo de uma ação e recomendar 
sua venda ou compra; é possível 
avaliar os efeitos de uma fusão de 
empresas ou valor de aquisição 
de um negócio. Serve ainda como 
parâmetro para definir preços de 
negócios em infraestrutura como 
energia elétrica, tratamento de 
água e esgoto, iluminação pública 
etc., contas que são pagas normal-
mente.

Os modelos econômicos em geral 
são utilizados até serem rejeita-
dos pela academia a favor de ou-
tros mais bem fundamentados e 
menos imprecisos, como é o caso 
do CAPM.

O C APM supõe hipóteses bem 
curiosas para ser válido. Os agen-
tes são homogêneos, o horizonte 
de investimento é o mesmo para 
todos os agentes, a percepção de 

risco também é a mesma para todo 
mundo, os indivíduos supostamen-
te têm utilidades quadráticas ou 
os retornos são oriundos de uma 
distribuição estatística chamada 
normal ou gaussiana.

Acontece que nenhuma das hipó-
teses do CAPM se verifica empi-
ricamente. Fiquemos com aquela 
que compreendemos melhor: os 
analistas de mercado têm diferen-
tes percepções sobre horizontes 
de investimentos, logo, chegam a 
diferentes recomendações sobre a 
compra e venda de uma ação. Além 
disso, os retornos não satisfazem 
as condições de normalidade, e os 
riscos do CAPM não incluem todos 
os riscos a que os ativos estão sub-
metidos. De fato, as pesquisas aca-
dêmicas rejeitaram sumariamente 
o CAPM.

Boa parte do mercado sabe das 
objeções ao CAPM, mas continua 
usando esse modelo. É difícil en-
tender o porquê, vez que se trata de 
um volume enorme de recursos sob 
sua égide e, em tese, valeria a pena 
usar o modelo ainda não rejeitado 
pela academia para apreçamento 
dos ativos. Não é o que acontece: 
parece que o custo de moderni-
zação dos modelos é maior que o 

retorno adicional que poderia pro-
porcionar.

A pergunta principal é a seguinte: 
qual o custo social de os agentes 
em geral usarem o modelo erra-
do de apreçamento? Ou, de outra 
forma, qual o custo em termos de 
eficiência e bem estar de usar um 
modelo já rejeitado pela academia 
versus um modelo menos equivo-
cado?

Ainda não há uma resposta a essas 
perguntas. Mas, convém usar a 
seguinte analogia. O raio-x é um 
exame de imagem bem limitado 
perto de uma ressonância magné-
tica. Imagine que o raio-x e a res-
sonância sejam exames que, apesar 
de tudo, resultem em imagens bor-
radas. Como ambas são borradas, 
o médico continua usando o raio-x 
por ser mais barato. Em suma, em-
bora a comparação possa ser ruim, 
a sensação é de que o mercado usa 
o CAPM como se estivesse usando 
um raio-x borrado, ainda que pu-
desse usar ressonância (borrada 
também) que resulta numa ima-
gem bem melhor.

A seguir, comparamos o CAPM a 
um modelo de fatores, um pouco 
mais moderno e que poderia ser 
uma alternativa fact ível a ele. 
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Assim, precisamos estabelecer o que é o CAPM, a par-
tir do qual poderemos escrever que modelo tende a 
ser melhor. 

2 Modelos de Apreçamento

O CAPM estabelece a seguinte equação de apreçamen-
to:

 

em que

 é o retorno esperado não condicional do ativo i;

 é o retorno do ativo livre de risco;

 é o chamado beta do ativo i com respeito 
à carteira de mercado, sendo cov(.,.) a covariância; e 
var(.,.), a variância;  é o prêmio de risco de mercado.

Em essência, a equação diz que um ativo arriscado tem 
o retorno de um ativo não arriscado mais um retorno 
decorrente do risco que o ativo incorre em relação à 
carteira de mercado. Nesse caso,  é a quantidade de 
risco do ativo i em relação à quantidade de risco do 
mercado, multiplicado pelo preço desse risco, . 

 é o prêmio de risco, obtido pela diferença de expec-
tativa do retorno da carteria de mercado e do ativo 
livre de risco, . O mercado costuma calcular 

 pela média histórica do excesso de retorno da car-
teira de mercado em relação ao ativo livre de risco; 
mas, poder-se-ia utilizar uma regressão econométrica 
para obter esse parâmetro, como, aliás, sugerem os 
manuais de economia financeira há muitas décadas. 
No geral, o mercado não conhece este último proce-
dimento, mas conhece a econometria entre o excesso 
de retorno do ativo (em relação ao ativo livre de risco) 
contra o excesso de retorno de mercado, com o fito de 
obter o .

Quando o mercado prescinde da econometria finan-
ceira, costuma usar o modelo CAPM com dados norte-
-americanos tropicalizados. Em essência, obtêm o 
retorno do ativo em dólares, usando a taxa livre de 
risco norte-americana,  e  calculados para aquele 
mercado. Para tropicalizar, adicionam o risco país, 
expectativa de desvalorização cambial etc.:

 ,

em que,

RP é o risco país;

VC é a variação cambial.

Há quem chame isso de CAPM, mas não é. Trata-se do 
modelo do Damodaram para países sem mercados de 
capital, logo, inadequado para o Brasil. Em todo caso, o 
modelo não funciona nem lá nem aqui. Por conseguin-
te, é preciso encontrar um que funcione. 

Olhando para a equação do CAPM, haveria várias 
formas de estendê-lo, imaginando que os riscos incor-
ridos por um ativo não se limitam aos de mercado. De 
fato, a literatura elencou vários outros riscos, entre os 
quais destacam-se: liquidez, tamanho, discrepância 
entre valor contábil e valor de mercado e momen-
tum (este último associado à ideia de que os ativos 
com mais (menos) retornos continuarão tendo mais 
(menos) retornos nos períodos subsequentes).

Com isso em mente, a extensão natural do modelo 
CAPM seria incorporar os riscos adicionais tal que:

 

em que

 é o beta do ativo i associado ao risco j;

 Lj é o prêmio de risco j.
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Esse modelo é conhecido como modelo de Fama-
-French de cinco fatores (FF5F). Ele foi concebido 
inicialmente por Fama e French tendo três fatores, em 
dois artigos de 1992 e 1993. Um fator chama-se SMB 
(diferença de retorno de uma carteira com pequenas 
empresas em relação a uma carteira de grandes em-
presas, isto é, small minus big); outro, HML (diferença 
de retornos de uma carteira com empresas com alta 
razão valor contábil em relação ao valor de mercado 
e empresas com essa razão baixa, isto é, high minus 
low). A ideia é que empresas ainda pequenas são mais 
arriscadas que empresas grandes (e consolidadas) e 
empresas com alto valor contábil em relação ao mer-
cado tendem a ter um retorno maior. Posteriormente, 
os pesquisadores incorporaram outros fatores de 
risco como liquidez e momentum.

O ponto é que, empiricamente, esse modelo mostrou-
-se muito mais aderente aos retornos observados de 
mercado que o CAPM. O Nefin divulga tanto o retorno 
do ativo livre de risco como os prêmios de risco e os 
retornos esperados setoriais no Brasil. Como é um 
modelo relativamente fácil de obter, é curioso que seja 
pouco usado pelo mercado.

Há outros modelos alternativos que também funcio-
nam melhor que o CAPM. Por exemplo, uma generali-
zação do FF5F é o Arbitrage Pricing Theory (APT) de 
Ross, desenvolvido em 1976. O que diferencia o APT 
do FF5F é o fato de poder incluir como fatores de risco 
variáveis macroeconômicas.

Em verdade, o FF5F, embora tivesse originalmente 
uma concepção mais empírica que teórica, foi justifi-
cado por Fama e French como uma versão do APT ou 
do Intertemporal CAPM (ICAPM), este último desen-
volvido por Robert Merton em 1973. Mais recentemen-
te, a literatura desenvolveu modelos mais complexos 
de apreçamento sugerindo que o prêmio de risco e os 
betas possam variar no tempo; mas, como são mais di-
fíceis de estimar e usar, não se imagina que pudessem 
ser utilizados pelo mercado neste momento.

A seguir, montamos um exercício empírico aplicando 
os conceitos discutidos para o caso do Brasil.

3 Metodologia – CAPM e FF5F

A metodologia usada para calcular os retornos espe-
rados e previstos das carteiras do Nefin segue aquela 
de Fama e MacBeth (1973). Essa metodologia consiste 
em se rodar dois conjuntos de regressões para que se 
descubra, primeiro, os betas de cada carteira e, em se-
guida, o prêmio de risco de cada fator. Utilizaram-se as 
carteiras e os fatores de risco que são disponibilizados 
pelo Nefin no sítio http://nefin.com.br/. 

No caso do CAPM, é postulado que a única variável 
explicativa necessária para se explicar o excesso de 
retorno de uma ação é o retorno de uma carteira de 
mercado. Para cada ativo  roda-se uma regressão da 
seguinte forma, na dimensão temporal:

em que

  é o retorno do ativo  no dia ;

 é o retorno do ativo livre de risco no dia ;

 é o intercepto do excesso de retorno do ativo , 
uma medida de excesso de retorno que não pode 
ser explicada pela exposição ao fator de risco de 
mercado;

 é a sensibilidade do ativo  a mudanças no fator de 
risco de mercado;

 é o retorno da carteira de mercado no dia ;

 é o termo de erro da equação de precificação do 
ativo  no dia .
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Esse procedimento gera um conjunto de  parâ-
metros, ou seja, um vetor de interceptos  e um vetor 
de coeficientes angulares  para cada um dos  ativos. 
Essas regressões, então, fornecem a sensibilidade 
de cada ativo ao risco de mercado. De posse dessas 
sensibilidades, pode-se obter o prêmio de risco de 
mercado, ou seja, o retorno adicional sobre a taxa livre 
de risco que os agentes exigiram para se exporem ao 
risco de mercado. Para estimá-lo, roda-se um segundo 
conjunto de regressões, essas agora na dimensão da 
cross-section: 

 

em que:

 é a estimativa da sensibilidade do ativo  ao fator de 
risco de mercado,  obtida no primeiro estágio;

 é o prêmio de risco de mercado estimado para o 
período ;

 é o termo de erro.

Este conjunto de regressões gera uma estimativa de  
para cada período da amostra analisada. Finalmente, 

para se chegar em uma estimativa do prêmio de risco, 

calcula-se a média desses prêmios:

Assim, chega-se a uma medida do prêmio de risco de 
mercado do CAPM. 

Para este artigo em particular, foram usados os dados 
das carteiras de tamanho, book-to-market, momentum, 
e iliquidez do Nefin, assim como um conjunto de três 
carteiras cruzadas (tamanho X book-to-market, tama-
nho X momentum e tamanho X iliquidez) e ainda seis 
carteiras organizadas de acordo com a área industrial 
da empresa, utilizando o sistema NAICS de classifica-
ção industrial.1 Portanto, seguindo a notação apresen-
tada acima, a quantidade de ativos na nossa amostra 

( ) é 30, enquanto a quantidade de períodos ( ) é de 
4.640 dias.

A metodologia exposta acima praticamente não se al-
tera para o modelo de cinco fatores de Fama e French. 
A única diferença substancial é que esta postula que 
o excesso de retorno é explicado por mais fatores de 
risco do que meramente o de mercado, o que significa 
que as regressões simplesmente possuem mais variá-
veis explicativas do que no caso do CAPM. As regres-
sões de primeiro estágio ficam com a seguinte forma 
funcional:

 

 

1, 2, ..., N,

em que:

 é a sensibilidade do ativo  ao fator de risco ;

 é o retorno do fator de risco de tamanho, conhe-
cido como “small minus big”, no período ;

 é o retorno do fator de risco de book-to-market, 
conhecido como “high minus low”, no período ;

 é o retorno do fator de risco de momentum, co-
nhecido como “winners minus losers”, no período 
;

 é o retorno do fator de risco de iliquidez, conhe-
cido como “illiquid minus liquid”, no período ;

Da mesma forma que antes, rodam-se um total de  
regressões desse tipo, uma para cada ativo de nossa 
amostra, e coletam-se os  diferentes conjuntos de 
cinco sensibilidades, para então rodar um conjunto de 

 regressões na cross-section que objetivam encontrar 
o prêmio de cada um desses fatores de risco. Esse se-
gundo estágio agora possui a seguinte forma:
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1, 2, ..., T,

em que:

 a  se referem aos prêmios de risco de, respecti-
vamente: mercado, tamanho, book-to-market, momen-
tum e iliquidez;

 a  se referem às sensibilidades (estimadas no 
primeiro estágio) aos fatores de risco de, respectiva-
mente: mercado, tamanho, book-to-market, momen-
tum e iliquidez.

Por fim, basta calcular a média de cada série temporal 
dos prêmios de risco. Na tabela a seguir é possível ver 
os resultados obtidos no primeiro passo do procedi-
mento. Apresentam-se as sensibilidades de cada uma 
das 30 carteiras aos diferentes fatores de risco consi-
derados nos dois modelos.

Carteira
Sensibilidade - 

CAPM
Sensibilidade - FF5F

Book-to-Market  Mercado Tamanho Book-to-Market Momentum Iliquidez
Value 0,93 0,92 0,30 0,55 -0,07 0,05
Neutro 0,89 0,92 0,25 -0,02 -0,10 0,00
Grotwh 0,82 0,92 0,30 -0,45 -0,07 0,05
Liquidez       
Ilíquido 0,76 0,95 0,17 0,07 -0,10 0,68
Neutro em Liquidez 0,90 0,91 0,18 0,11 -0,07 -0,02
Líquido 1,03 0,95 0,17 0,07 -0,10 -0,32
Indústrias       
Produtos Básicos 0,72 0,73 0,17 0,01 0,01 -0,04
Consumo 0,85 0,90 0,27 -0,16 -0,16 0,02
Energia 0,89 0,91 0,16 0,33 -0,07 0,13
Finanças 0,93 0,96 0,05 0,00 -0,01 0,09
Manufatura 0,93 0,96 0,37 0,24 -0,02 0,00
Outros 0,83 0,92 0,35 -0,08 -0,08 0,12
Momentum       
Alto Momentum 0,82 0,92 0,32 0,03 0,40 0,04
Neutro em Momentum 0,89 0,92 0,19 0,01 -0,06 0,05
Baixo Momentum 0,91 0,92 0,32 0,03 -0,59 0,04
Tamanho       
Pequeno 0,81 0,92 0,84 0,01 -0,09 0,02
Neutro em Tamanho 0,88 0,91 0,23 0,02 -0,07 0,04
Grande 0,94 0,92 -0,16 0,01 -0,09 0,02
Tamanho X Book-to-Market       
Pequeno X Growth 0,80 0,95 0,66 -0,45 -0,08 0,06
Pequeno X Value 0,85 0,91 0,58 0,35 -0,06 0,07
Grande X Growth 0,87 0,90 -0,05 -0,21 -0,04 0,05
Grande X Value 1,01 0,93 -0,01 0,36 -0,15 -0,08
Tamanho X Iliquidez       
Pequeno X Líquido 1,06 0,95 0,58 0,26 -0,29 -0,53
Pequeno X Ilíquido 0,81 0,95 0,35 0,09 -0,12 0,41
Grande X Líquido 0,99 0,95 0,00 0,07 -0,06 -0,12
Grande X Ilíquido 0,71 0,81 -0,24 -0,05 0,09 0,46
Tamanho X Momentum       
Pequeno X Baixo Momentum 0,87 0,94 0,54 0,03 -0,45 0,10
Pequeno X Alto Momentum 0,79 0,90 0,60 0,03 0,31 0,06
Grande X Baixo Momentum 0,97 0,91 -0,12 0,04 -0,41 -0,06
Grande X Alto Momentum 0,90 0,93 0,03 0,02 0,23 0,04
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Agora, apresentam-se, em valores anuais, o retorno 
esperado e o retorno previsto de acordo com os mo-

delos CAPM e FF5F para cada uma das 30 carteiras 
analisadas. O Gráfico desta tabela vem a seguir.

Carteira Retorno Médio Retorno Previsto - CAPM Retorno Previsto - FF5F
 
Book-to-Market
Value -0,71% -0,91% 3,27%
Neutro -5,05% -0,76% -1,71%
Grotwh -6,38% -0,51% -4,63%
 
Liquidez
Ilíquido -5,55% -0,29% -1,14%
Neutro em Liquidez 0,55% -0,81% -0,26%
Líquido -7,02% -1,03% -1,03%
 
Indústrias
Produtos Básicos -3,78% -0,15% 0,41%
Consumo -7,12% -0,62% -3,78%
Energia -2,79% -0,77% 1,48%
Finanças -0,42% -0,91% -0,09%
Manufatura 1,35% -0,92% 1,60%
Outros -4,37% -0,56% -1,96%
 
Momentum
Alto Momentum 1,71% -0,59% 6,73%
Neutro em Momentum -1,40% -0,76% -0,80%
Baixo Momentum -12,32% -0,85% -9,26%
 
Tamanho
Pequeno -5,08% -0,48% -1,62%
Neutro em Tamanho -3,83% -0,72% -0,92%
Grande -4,53% -0,96% -1,14%
 
Tamanho X Book-to-Market
Pequeno X Growth -6,92% -0,43% -4,99%
Pequeno X Value -1,87% -0,64% 1,68%
Grande X Growth -5,15% -0,69% -2,15%
Grande X Value -3,44% -1,18% 0,65%
 
Tamanho X Iliquidez
Pequeno X Líquido -6,37% -1,38% -2,63%
Pequeno X Ilíquido -4,09% -0,49% -1,26%
Grande X Líquido -4,58% -1,13% -0,26%
Grande X Ilíquido 0,79% -0,11% 1,24%
 
Tamanho X Momentum
Pequeno X Baixo Momentum -10,34% -0,70% -7,05%
Pequeno X Alto Momentum 3,04% -0,41% 4,98%
Grande X Baixo Momentum -7,45% -1,06% -5,97%
Grande X Alto Momentum -1,09% -0,80% 3,97%
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Nos dois gráficos anteriores são comparados os de-
sempenhos dos dois modelos calculados, com os eixos 
em retornos ao ano. O eixo X representa o retorno 
esperado das carteiras do Nefin, calculado como a 
média geométrica histórica do retorno de cada uma 
das carteiras, enquanto o eixo Y representa o retorno 
previsto pelo modelo em questão, definido pela se-
guinte fórmula:

 

Note que no caso do CAPM o retorno previsto não pos-
sui os termos de 2 a 5. 

A reta de 45 graus dos gráficos possui uma interpre-
tação econômica: ela representa todos os pontos nos 
quais o modelo de risco em questão descrevem perfei-
tamente o retorno dos ativos, ou seja, onde o retorno 
previsto pelo modelo é igual ao retorno esperado his-
tórico do ativo.

No caso do modelo CAPM, os retornos previstos das 
carteiras do Nefin se encontram horizontalmente, 
quando deveriam estar sobre a linha de 45o. Os re-
sultados estão concentrados em uma faixa estreita 
entre os 10% e 15% ao ano. Desse modo, o CAPM não 

consegue distinguir os retornos das diferentes car-
teiras, o que ilustra sua inadequação para descrever 
a cross-section dos retornos dos ativos: ao tentar ex-
plicar as carteiras do Nefin exclusivamente pelo seu 
comovimento com o risco de mercado, o modelo con-
clui que as diferentes carteiras deveriam ter retornos 
muito semelhantes, enquanto a dispersão de retornos 
esperados no eixo X claramente atesta que este não é 
o caso.

Já o modelo de cinco fatores de Fama e French obtém 
mais sucesso na descrição da cross-section de retornos, 
como é possível observar no gráfico à direita. Ao des-
crever os retornos dos ativos como função dos demais 
fatores de risco, foi possível gerar uma ordenação 
entre as diferentes carteiras, que agora apresentam 
maior dispersão ao longo do eixo Y e não se aglutinam 
em uma estreita faixa de retornos. Esta ordenação 
implica que algumas carteiras claramente são mais 
arriscadas do que outras, e precisam oferecer maio-
res retornos para compensar os investidores. Mais, o 
gráfico mostra que as carteiras se distribuem próxi-
mas da linha de 45o, indicando que o retorno médio 
observado dos ativos é consistente com os retornos 
esperados gerados pelo FF5F.
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O procedimento de Fama e MacBeth visa chegar a va-
lores estimados para os prêmios de risco, mas ainda 
seria possível obter esses prêmios simplesmente por 
uma média geométrica dos retornos dos fatores de 
risco. Neste caso, os diferentes termos  de cada fator 

de risco  são substituídos pelas médias históricas, e 
assim são obtidos valores diferentes para os retornos 
previstos. No gráfico a seguir apresenta-se o resultado 
desse procedimento alternativo, novamente calculado 
para o CAPM e o modelo de Fama e French.

Como é possível observar, os resultados não se al-

teram tanto quando se usam médias históricas dos 

fatores de risco ao invés dos prêmios estimados por 

Fama e MacBeth. A maior discrepância se encontra no 

CAPM, com um leve aumento dos retornos previstos 
pelo modelo em relação ao Fama e French.

Da mesma forma, segue a tabela com retornos espera-
dos por CAPM e o modelo de cinco fatores.
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Carteira Retorno Médio Retorno Previsto - CAPM Retorno Previsto - FF5F
 
Book-to-Market

Value -0,71% 14,65% 16,52%
Neutro -5,05% 14,57% 12,82%
Grotwh -6,38% 14,44% 10,60%
 
Liquidez

Ilíquido -5,55% 14,32% 13,20%
Neutro em Liquidez 0,55% 14,60% 13,99%
Líquido -7,02% 14,84% 13,58%
 
Indústrias

Produtos Básicos -3,78% 14,24% 14,24%
Consumo -7,12% 14,50% 11,11%
Energia -2,79% 14,58% 15,28%
Finanças -0,42% 14,65% 14,45%
Manufatura 1,35% 14,66% 15,35%
Outros -4,37% 14,46% 12,50%
 
Momentum

Alto Momentum 1,71% 14,48% 19,73%
Neutro em Momentum -1,40% 14,57% 13,62%
Baixo Momentum -12,32% 14,62% 6,41%
 
Tamanho

Pequeno -5,08% 14,42% 12,20%
Neutro em Tamanho -3,83% 14,55% 13,45%
Grande -4,53% 14,68% 13,74%
 
Tamanho X Book-to-Market

Pequeno X Growth -6,92% 14,39% 9,94%
Pequeno X Value -1,87% 14,51% 14,98%
Grande X Growth -5,15% 14,54% 12,86%
Grande X Value -3,44% 14,80% 14,88%
 
Tamanho X Iliquidez

Pequeno X Líquido -6,37% 14,90% 11,71%
Pequeno X Ilíquido -4,09% 14,42% 12,97%
Grande X Líquido -4,58% 14,77% 14,35%
Grande X Ilíquido 0,79% 14,22% 15,49%
 
Tamanho X Momentum

Pequeno X Baixo Momentum -10,34% 14,54% 8,01%
Pequeno X Alto Momentum 3,04% 14,38% 17,90%
Grande X Baixo Momentum -7,45% 14,73% 9,65%
Grande X Alto Momentum -1,09% 14,59% 17,79%
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4  Conclusão

Como em outros países, o modelo CAPM é inconsis-
tente e não consegue prever os retornos dos ativos. 
Em compensação, ainda que imperfeitamente, o FF5F 
é muito mais aderente à realidade observada no mer-
cado.

A mensagem principal é que se pode calcular o prêmio 
de mercado e a expectativa de retorno dos ativos de 
forma muito melhor que a praticada atualmente pelo 
mercado.
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Por fim, apresentam-se os prêmios de risco estimados 
pelo procedimento de Fama e MacBeth, assim como a 
média histórica dos fatores. Em relação aos retornos 
de mercado, em particular, são apresentados os resul-

tados em termos de excesso de retorno, o que torna 

mais clara a diferença entre as duas metodologias de 

cálculo de prêmio.

Modelos
CAPM (Excesso 

de retorno)

FF5F 
(Excesso de 

retorno)
Tamanho Book-to-Market Momentum Iliquidez

Fama-Macbeth -3,57% -0,39% -0,48% 7,90% 16,00% -0,10%
Médias Históricas 1,91% 1,91% -1,54% 5,92% 13,32% -0,38%
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Tendências do Setor Bancário Brasileiro

Gabriel Brasil (*)

1 Contexto

Nas últimas três décadas, o mer-
cado bancário brasileiro passou 
por transformações importantes, 
em especial a partir das reformas 
estabilizantes da década de 1990 
− quais sejam, o Plano Real e os 
programas de reestruturação ban-
cária (PROES e PROER) − e de uma 
abertura ao mercado internacional, 
que, até o começo dos anos 2000, 
fez com que a participação de ban-
cos estrangeiros no país aumentas-
se consideravelmente.

Há evidências na literatura de que 
essas medidas, somadas a um am-
biente institucional de maior ma-
turidade e previsibilidade, favo-
receram o aumento da resiliência 
do sistema bancário do país. Em 
termos práticos, isso representou, 
no limite, menor vulnerabilidade a 
choques externos, como expresso 
durante a crise financeira global 
de 2007-2008, durante a qual o 
sistema financeiro brasileiro foi 
relativamente pouco afetado, em 
termos estruturais. 

Além disso, houve também uma 
expansão expressiva do acesso ao 
crédito na década de 2000. Esta, 

ainda que não necessariamente 
causada de forma direta pela mo-
dernização do sistema bancário, 
certamente se beneficiou de um 
mercado adequadamente prepa-
rado para a inclusão de milhões 
de brasileiros que ainda seguiam 
desbancarizados – ao menos nos 
termos do aumento da relevância 
do crédito total na economia do 
país. Entre 2003 e 2013, por exem-
plo, de acordo com De Andrade Ivo 
et al. (2016), a relação crédito/PIB 
no país saiu de 24,6% para 56,0%, 
refletindo uma política econômica 
ativamente voltada para a expan-
são do crédito e à proporcional 
acomodação da maior demanda 
pelo sistema bancário nacional.

2 Movimentos recentes

Na última década, no entanto, o 
mercado bancário brasileiro tem 
passado por uma evolução que 
pode ser considerada hostil à com-
petição em termos do aumento 
significativo e contínuo da sua con-
centração e do consequente poder 
de mercado de players domésticos 
(públicos e privados) na dinâmi-
ca competitiva do setor. Embora, 
para o melhor conhecimento deste 

autor, tal hipótese ainda careça de 
consenso na literatura empírica, 
há recorrente debate acerca dos 
possíveis efeitos dos níveis de con-
centração do mercado bancário 
brasileiro e nas taxas de spread 
praticadas no país, reconhecida-
mente altas mesmo em cenários de 
baixas taxas de juros, como o atual. 

Desde 2000, a quantidade de ban-
cos presentes no Brasil tem se re-
duzido continuamente, saindo de 
129 naquele ano para 94 no final 
de 2018. Além disso, a concen-
tração – indicada pelo CRk5, um 
indicador que corresponde à soma 
dos market shares dos k maiores 
players de um setor – tem se man-
tido significativamente alta, che-
gando a 81% no último ano. Para 
o Gráfico 1, o CRk5 foi calculado 
como se segue:

 

Em que n é o número de bancos 
totais e Si é o market share de cada 
banco i, medido em total de ativos 
a partir de dados do Banco Central 
Brasileiro.
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Gráfico 1 -  Quantidade Total de Bancos e CRk5, 2000-2018

            Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen); elaborado pelo autor.

Essa tendência, de persistência da 
alta concentração do setor, tam-
bém é expressa pelo Herfindahl-
-Hirchman Index (HHI), indicador 
de concentração comumente usado 
por instituições antitruste, calcula-
do como indicado:

 

Em que n é a quantidade total de 

bancos e Si é o market share de 

cada banco i. 

Nota-se ainda que a participação 

de bancos estrangeiros no sistema 

bancário do Brasil (medida pelo 

total de ativos de instituições es-

trangeiras sobre o total de ativos 
do sistema bancário) tem apresen-
tado trajetória errática nas últimas 
duas décadas. Embora ela tenha 
crescido de forma acelerada desde 
a abertura do mercado (no meio da 
década de 1990) até 2001, desde 
este ano ela tem caído de forma 
sistemática. 

Gráfico 2 - HH Index, 2000-2018

         Fonte: Bacen, elaborado pelo autor.
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Gráfico 3 -  Participação no Total de Ativos por Categoria de Bancos

                          Fonte: Bacen, elaborado pelo autor.

Destaca-se ainda que, como indi-
cado pelo gráfico, tal processo se 
acentuou desde a crise financeira 
global de 2007-2008, quando os 
bancos públicos (em especial o 
BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal) passaram − 
pelo menos até 2016 − a exercer 
um protagonismo acentuado no 
mercado bancário brasileiro, como 
parte de uma agenda anticíclica do 
governo federal frente aos efeitos 
da crise global. Tal tendência, em 
conjunto com/seguida pela sua 
substituição nos últimos três anos 
por uma atuação mais proeminente 
dos bancos privados (notadamente 
o Itaú Unibanco, o Banco Bradesco 
e o espanhol Banco Santander), 
consolidou uma dinâmica competi-
tiva marcada pela dominância des-
tes cinco bancos, que têm liderado 
desde então com altas margens 
(inclusive de lucro) o mercado ban-
cário brasileiro. 

3 Perspectivas

Embora a presença de grandes e 
lucrativos conglomerados no mer-
cado bancário tenda a, de acordo 
com a literatura, favorecer a ro-
bustez e a estabilidade do mercado 
financeiro nacional (e, no limite, 
favorecer ganhos de eficiência con-
tínuos para o sistema), são latentes 
alguns dos desafios associados à 
estrutura e à dinâmica competitiva 
do mercado brasileiro atualmente. 

O principal deles provavelmente se 
refere à baixa resposta dos níveis 
de taxas de juros praticadas no 
varejo e às políticas monetárias 
praticadas pelo Bacen. Isso é ex-
presso sobretudo pelo fato de que, 
enquanto a taxa Selic tem atingido 
seus níveis historicamente mais 
baixos, as taxas médias efetiva-
mente praticadas pela população 
seguem pouco sensíveis a estes 

movimentos, permanecendo signi-
ficativamente altas. 

Em julho de 2019, por exemplo, en-
quanto a Selic chegou a 6% ao ano, 
as taxas médias de juros do cartão 
de crédito rotativo permaneceram 
acima dos 300% ao ano, segundo o 
Bacen – patamar elevado também 
reproduzido pelas taxas médias 
do cheque especial (319%), do car-
tão de crédito parcelado (175%) e 
do crédito pessoal não consigna-
do (119%). As taxas para crédito 
consignado para o setor privado 
(35%), para o setor público (21%) 
e para o financiamento de veículos 
(20%) também permaneceram 
muito acima da Selic. Entre 2018 
e 2019, quando a taxa básica caiu 
meio ponto percentual, a variação 
nessas taxas ultrapassou um ponto 
percentual − o que em termos re-
lativos seria ainda uma variação 
baixa, frente ao nível dessas taxas 
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− apenas no caso do cheque espe-
cial. Em todos os outros casos, as 
taxas permaneceram praticamente 
estáveis, indicando um baixo efeito 
da política monetária em termos 
do custo do crédito na ponta dos 
empréstimos.

Todavia, é razoável esperar efeitos 
positivos para os próximos anos 
fomentados principalmente por 
dois fatores. Por um lado, a agenda 
BC+, do Bacen, baseada nos pila-
res de inclusão, competitividade, 
transparência e educação, parece 
adequada – embora careçamos de 
informações ainda sobre sua su-
ficiência – para o endereçamento 
desses desafios. Destaca-se, em 
particular, o desenvolvimento do 
projeto do Cadastro Positivo nos 
últimos dois anos, que deve favore-
cer a redução do spread na medida 
em que aumentará a disponibili-
dade de informações acerca dos 
riscos de crédito da população. 

Por outro, a crescente e promisso-
ra participação das Fintechs (em 
especial dos chamados “Bancos 
Digitais”) favorecerá a competição 
e, no limite, a redução do custo de 
crédito. Sua presença deve gerar 
também transformações em ou-
tros fatores da dinâmica do setor. 
Espera-se, por exemplo, uma pro-
gressiva redução das tarifas – que 
ainda correspondem a uma rele-

vante parcela da receita dos bancos 
tradicionais – em função da gra-
tuidade desses serviços oferecida 
pelos bancos digitais. Destaca-se, 
enfim, que, a despeito da alta con-
centração do setor, as Fintechs têm 
encontrado um ambiente relativa-
mente amigável para o desenvol-
vimento dos seus business plans; 
não há, por exemplo, medidas re-
gulatórias (sobretudo por parte do 
Bacen) que limitem significativa-
mente o desenvolvimento do seu 
modelo de negócios. 

Nos próximos anos, é provável que 
o ambiente competitivo do setor 
bancário continuará marcado pela 
dominância dos grandes bancos. 
No entanto, já há evidências de que 
estamos presenciando uma nova 
transformação, que, ainda que não 
seja expressivamente disruptiva 
em termos da concentração bancá-
ria, deve gerar ganhos diretos para 
a população. Isso dependerá, além 
das condições econômicas do país 
(que precisarão continuar permi-
tindo a redução das taxas de juros), 
de uma abordagem regulatória que 
permaneça voltada para a redução 
do spread.  
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Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 - 11/10/2019)

Tabela 1

 
Tamanho Valor Momento Mercado

 
Semana 0,39% -0,66% -0,62% 0,70%

Mês atual 0,88% -1,80% 0,58% -1,28%

Ano atual -0,24% 1,35% 18,65% 14,05%

2010-2019 -44,88% -10,32% 455,71% -15,40%

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 - 11/10/2019)

Tabela 2 

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

1.   ANIM3 2885,79 WIZS3 9,63

2.   EMBR3 859,76 SEER3 10,05

3.   MGLU3 844,33 ITSA4 10,90

4.   MEAL3 669,02 SMLS3 11,29

5.   NATU3 491,18 TUPY3 12,24

6.   TOTS3 316,73 DIRR3 12,53

7.   ENBR3 306,13 TRPL4 12,53

8.   SUZB5+SUZB3 221,44 ITUB4 12,56

9.   AALR3 220,67 CSNA3 13,52

10.   LINX3 211,71 BRML3 14,35

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 - 11/10/2019)

Tabela 3 

 Cinco Maiores da Semana
 

 Short interest Taxa de Aluguel
 

1.   USIM5 14,53% GFSA3 13,50%

2.   TEND3 9,50% NATU3 13,21%

3.   OIBR4 9,34% PNVL3 12,00%

4.   GFSA3 9,24% LLIS3 9,30%

5.   NATU3 7,26% OIBR4 9,26%

 Variação no short interest Variação na taxa de aluguel
 

1.   TEND3 0,88% JBDU4 4,90%

2.   MRVE3 0,76% HBOR3 4,04%

3.   POMO4 0,66% LUPA3 4,03%

4.   POSI3 0,58% BRKM3 3,83%

5.   USIM5 0,50% BSEV3 3,63%
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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 o índices, apurando 
assim a evolução da incerteza especificamente local. 
Para detalhes, visite o site do NEFIN, seção “IVol-Br”: 
<http://nefin.com.br/volatility_index.html>.

Gráfico 4 – Volatilidade Forward-Looking (01/08/2011 - 30/09/2019)

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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economia & história: difusão de ideias econômicas

eh

Mariana Mazzucato e o Estado Empreendedor Verde

   Rômulo Manzatto (*)

Nas últimas décadas, a preocupa-
ção quanto à elevação da tempera-
tura média do planeta como conse-
quência do aumento das emissões 
de carbono ocupou o centro do 
debate público internacional sobre 
desenvolvimento sustentável.

A questão, como expressa pelo 
Protocolo de Kyoto, é de que se a 
elevação da temperatura média do 
planeta exceder os 2°C, profundos 
impactos ambientais e mudanças 
negativas serão sentidas em todo o 
mundo, com efeitos possivelmente 
irreversíveis.

Desde então houve intensa mobi-
lização da comunidade interna-
cional para a busca de um acordo 
internacional que pudesse evitar a 
escalada da emissão de carbono e 

os consequentes efeitos negativos 
previstos.1

Ocorre que o receio ou mesmo 
medo de que os impactos negati-
vos do aquecimento global possam 
causar ainda não foram suficientes 
para impulsionar o amplo processo 
de mudança social e econômica que 
a transição para uma economia 
verde exige. 

Esse é o pano de fundo de algu-
mas das recentes intervenções da 
economista Mariana Mazzucato 
no debate público, que apontam 
para a necessidade de se firmar um 
amplo pacto social, que seja capaz 
de impulsionar as transformações 
necessárias para uma economia de 
baixa emissão de carbono.2

Mariana Mazzucato é conhecida do 
grande público como autora do cé-
lebre O Estado Empreendedor – Des-
mascarando o mito do setor público 
vs setor privado. (MAZZUCATO, 
2014). Nessa obra, a economista 
utiliza a abordagem histórica para 
demonstrar como a inovação de 
mercado depende estruturalmen-
te da atuação do setor público no 
financiamento das pesquisas de 
base e dos primeiros estágios de 
desenvolvimento de novas tecno-
logias. 

Para Mazzucato, é fundamental 
nesse processo o papel do investi-
mento público de longo prazo, feito 
de maneira “paciente” e compro-
metido com objetivos amplos o su-
ficiente para mobilizar um grande 
conjunto de fatores de produção.
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Em suas intervenções recentes, 
Mazzucato retoma a perspectiva 
histórica para propor caminhos 
para o futuro. A abordagem histó-
rica é agora mobilizada para outro 
alvo: o de compreender como uma 
possível “Revolução Verde” pode 
aproveitar as lições da Revolução 
Informacional da segunda metade 
do século XX.

Nesse sentido, Mazzucato defende 
que os mercados não se torna-
rão “verdes” sozinhos. O exemplo 
usado é o da Revolução Tecnológica 
dos últimos 30 anos, que represen-
ta o mais rápido processo de inven-
ção, inovação e difusão tecnológica 
de todos os tempos, possível graças 
às ações estatais que apoiaram os 
primeiros estágios de desenvolvi-
mento dessas tecnologias. 

O caso de sucesso mais representa-
tivo desse processo é o do iPhone, 
diz a economista, produto que é re-
sultado de múltiplas inovações de 
hardware e software financiadas 
pelo setor público. (MAZZUCATO; 
MCPHERSON, 2019, p. 2).

Do mesmo modo, o fomento ao 
surgimento de uma economia de 
baixo carbono poderia se bene-
ficiar de múltiplos instrumentos 
disponíveis para a atuação do Es-
tado, como as políticas de compras 
governamentais, as garantias para 
empréstimos de longo prazo, ou até 
mesmo a instituição de prêmios e 
auxílios de pesquisa para as áreas 

de maior interesse, como afirma 
Mazzucato.

Contudo, Mazzucato chama a aten-
ção para o fato de que os estímulos 
públicos à inovação verde devem 
tomar cuidado para não limitar o 
próprio alcance das inovações que 
podem nascer desse processo.

Como exemplo, a economista cita o 
fato de que a Revolução das Tecno-
logias de Informação não foi restri-
ta ao desenvolvimento de compu-
tadores domésticos desde o início. 
Pelo contrário, os estímulos dados 
por hubs institucionais de inovação 
foram amplos e diversificados, pos-
sibilitando diferentes iniciativas 
de desenvolvimento de hardware, 
software e infraestrutura de redes. 
(MAZZUCATO; MCPHERSON, 2019, 
p. 4)

Nessa mesma orientação, a transi-
ção para a economia verde poderia 
ser acelerada por uma divisão co-
laborativa dos riscos. Nesse caso, 
Mazzucato defende a importância 
da criação de novas estruturas 
organizacionais, isso é, novas ins-
tituições públicas f lexíveis, com 
objetivos específicos voltados para 
o fomento e o desenvolvimento da 
economia verde. 

Como exemplo, novamente exerci-
tando a comparação com as trans-
formações tecnológicas das últi-
mas décadas, a economista cita 
o caso bem-sucedido da Agência 
Espacial Americana, a NASA, res-

ponsável por garantir estímulos de 
longo prazo à inovação tecnológica, 
missão que atualmente também 
poderia ser desempenhada com 
sucesso por bancos e fundos públi-
cos de investimento em inovação 
sustentável.

Contudo, há armadilhas no cami-
nho que precisam ser evitadas. A 
economista alerta para a necessi-
dade de evitar a “financeirização” 
precoce das iniciativas de finan-
ciamento à inovação verde. Nesse 
caso, o risco seria de que os fundos 
disponíveis para pesquisa e desen-
volvimento em novas iniciativas 
verdes passassem a ser destinados 
a recompra de ações e distribui-
ção de dividendos, como parece 
ter ocorrido em muitos setores de 
tecnologia.

A solução, segundo a economista, 
passaria pela criação de mecanis-
mos de financiamento “pacientes” 
e bem adaptados ao alto risco do 
investimento em inovação. 

Mazzucato também acredita que 
esses resultados se beneficiariam 
da instituição de novas modali-
dades de taxação favoráveis à re-
dução de emissões de carbono. 
Ao mesmo tempo, defende uma 
mudança na estrutura tributária, 
que deveria incidir menos sobre os 
salários e mais sobre o consumo 
de energia e de recursos naturais 
(MAZZUCATO; MCPHERSON, 2019, 
p. 5-6).
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A bem-sucedida transição para uma economia de 
baixo carbono também dependeria do desenvolvi-
mento de verdadeiros sistemas de inovação social. 
Uma transformação ampla voltada para a economia de 
baixo carbono exigiria não só radicais inovações tec-
nológicas, mas também inovações sociais e mudanças 
de estilo de vida.

Justamente por isso, uma mudança tão ampla na eco-
nomia e na sociedade deve ser pactuada com trabalha-
dores e organizações que os representam, assim como 
um extenso leque de organizações da sociedade civil. 
Nesse ponto, a transição para a economia verde poderia 
promover maior participação social do que a Revolução 
Informacional, possibilitando aos cidadãos o debate pú-
blico sobre os sentidos da inovação tecnológica e social. 
(MAZZUCATO; MCPHERSON, 2019, p. 7).

Mazzucato adverte ainda para os cuidados que se 
devem tomar com a sinalização das mudanças re-
gulatórias. Aqui, o perigo se refere ao que a autora 
chama de “paradoxo verde”, que consiste na reação 
das atuais grandes empresas baseadas em modelos 
de negócio poluidores, ou de alta emissão de carbono, 
que podem acelerar investimentos de longo prazo caso 
uma mudança regulatória de penalização desse tipo 
de atividade econômica tenha chances críveis de ser 
implantada.

O paradoxo consistiria no fato de que essas novas re-
gulações verdes teriam o efeito contraditório de acele-
rar investimentos de curto e longo prazo em tecnolo-
gias poluidoras, que seriam realizados por empresas e 
atores que tentariam se antecipar a essas regulações. 
(MAZZUCATO; MCPHERSON, 2019, p. 8).

O fato é que uma mudança tão ampla quanto a que Ma-
riana Mazzucato propõe requer a cooperação de múl-
tiplos atores, assim como uma abordagem capaz de 

interpretar de maneira mais coesa as relações entre 
economia e sociedade.

Por esse motivo, as intervenções da economista Ma-
riana Mazzucato são um bom exemplo de como a abor-
dagem histórica pode ser mobilizada para intervir no 
debate contemporâneo de política econômica. 

A perspectiva de longo prazo adotada pela autora é 
capaz de captar efeitos estruturais e estruturantes 
que muitas vezes passam despercebidos por outros 
tipos de abordagem que tomam o contexto histórico e 
social como uma variável externa.

Perspectivas como as de Mazzucato mostram que os 
processos históricos que nos trouxeram até o pre-
sente são dinâmicos. Longe de serem lineares, esses 
processos interagem de maneira complexa com o con-
texto em que estão imersos, abrindo a cada momento 
histórico um leque de caminhos que podem ou não ser 
trilhados.

Por esse motivo, a visão dinâmica do passado permi-
te compreender o presente como uma possibilidade 
entre tantas outras que poderiam ter existido. Justa-
mente por isso, permite também imaginar outros fu-
turos e até mesmo propor caminhos para a mudança, 
como parece nos mostrar Mariana Mazzucato.
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1  São exemplos ilustrativos o Protocolo de Kyoto, celebrado na década 
de 1990, que estabelecia limites ao aumento das emissões de gases do 
efeito estufa; a emenda Doha, que prorrogava os efeitos desse acordo, 
e o recente acordo de Paris, celebrado em 2015, todos realizados no 
âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (UNFCCC)

2  Ver Mazzucato e Mcpherson (2018; 2019).
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José Xavier de Azevedo Marques e as Contas da Cidade de São 
Paulo, 1835

Luciana Suarez Galvão (*)

Em janeiro de 1835, José Xavier de 
Azevedo Marques, Secretário da 
Câmara Municipal da Imperial Ci-
dade de São Paulo, elaborava, como 
de costume, a documentação a ser 
enviada ao colegiado responsável 
pelo controle das contas munici-
pais. Até agosto do ano anterior, 
esse colegiado era a Comissão de 
Contas do Conselho Geral da Pro-
víncia, mas com o Ato Adicional, 
promulgado em agosto de 1834, 
passou a ser responsabilidade da 
recém-criada Assembleia Legisla-
tiva Provincial, em especial de sua 
Comissão de Orçamento e Contas. 

José Xavier de Azevedo Marques 
era secretário da Câmara desde 
1829, primeiro ano em que apa-
rece listado nessa função, ao lado 
de Joaquim Rodrigues Goulart, 
substituindo-o quando este pediu 
afastamento alegando motivos mé-
dicos em março de 1829. Contudo, 
há fortes indícios de que esse afas-
tamento foi motivado por outras 
razões, e não por questão de saúde 
como alegado por Goulart. Pelo 
menos foi esse o entendimento dos 
então vereadores da Casa. 

José Xavier era o sétimo filho do 
casal Manuel Eufrásio de Azeve-
do Marques e Ana Gertrudes de 

Jesus, irmão dos deputados Ma-
nuel Eufrásio e Antonio Mariano. 
(Cf. LEME, 1944, p. 22) Além de 
secretário na Câmara paulistana, 
foi posteriormente inspetor da Te-
souraria da Fazenda em São Paulo. 
Faleceu em 1872. (Cf. MARQUES, 
1941, p. 442) Em 1835, enquan-
to era secretário da Câmara, seu 
irmão, Manuel Eufrásio, era um 
dos membros da Comissão de Orça-
mento e Contas e seu outro irmão, 
Antonio Mariano, havia sido o de-
putado mais votado dentre os elei-
tos para a primeira legislatura da 
Assembleia. 

Nesse mesmo ano de 1835, a Câma-
ra da Imperial Cidade de São Paulo 
contava com dez vereadores, cinco 
suplentes e um secretário. Durante 
esse ano, assumiram a presidência 
os vereadores Manoel Joaquim 
Leite Penteado, João Vicente de 
Brito e Joaquim José dos Santos 
Silva, todos listados abaixo.

• Vereadores:
 ◦ Manoel Joaquim Leite Penteado
 ◦ João Vicente de Brito
 ◦ Joaquim José dos Santos Silva
 ◦ Joaquim Lopes Guimarães
 ◦ Francisco de Assis Pinheiro e 

Prado

 ◦ João Rodrigues de Camargo 
Pires

 ◦ Candido Gonçalves Gomide
 ◦ Joaquim Olinto de Carvalho
 ◦ Francisco Antonio de Souza 

Queiroz
 ◦ Bento Francisco de Matos

• Suplentes: 
 ◦ José Gomes Segurado
 ◦ Conego Leão José de Sena
 ◦ Antonio Rodrigues de Alveida 

Jordão
 ◦ Francisco Alves Ferreira do 

Amaral
 ◦ Matheus Ferraz Cantinho

Desde a promulgação da lei com-
plementar de 1828, a Câmara pau-
listana vinha se organizando de 
forma a se adequar às novas dire-
trizes com relação à administração 
pública municipal. Sua composição 
em 1828 era bem diferente da des-
crita anteriormente. Havia um Juiz 
de Fora, que também era Presiden-
te – Rodrigo Antonio Monteiro de 
Barros; os vereadores – Francisco 
de Paula Xavier de Toledo, Antonio 
Cardoso Nogueira e José Rodrigues 
Veloso; um Procurador – Antonio 
Justiniano de Sousa; e um escri-
vão – Manuel Benedicto de Toledo. 
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(Cf. ARQUIVO MUNICIPAL DE SÃO 
PAULO, 1922, p. 131)

Como a lei complementar foi pro-
mulgada somente em outubro de 
1828, seus efeitos só foram senti-
dos pela municipalidade em 1829. 
A lei estabelecia que as Câmaras 
deveriam se reunir quatro vezes 
ao ano; que deveriam rever suas 
posturas e provimentos; levantar 
os bens pertencentes ao Concelho, 
além de averiguar o estado dos 
caminhos, e a necessidade de obras 
públicas. A lei enfatiza que as Câ-
maras deveriam dar prioridade ao 
exame, manutenção e construção 
de cadeias públicas, sendo requeri-
do que se nomeasse uma comissão 
especificamente com esse fim. A 
comissão deveria ser nomeada no 
início de cada sessão, sendo com-
posta por cinco membros, 

[...] cidadãos probos [...] a quem 
encarregarão a visita das prisões 
civis, militares, e eclesiásticas, 
dos cárceres dos conventos dos 
regulares, e de todos os estabe-
lecimentos públicos de caridade 
para informarem do seu estado, e 
dos melhoramentos, que precisam. 
(ASSEMBLEIA GERAL, 1828)

E sobre as f inanças públicas, o 
Procurador deveria zelar pela ade-
quada arrecadação das rendas mu-
nicipais, apresentando as contas 
trimestralmente ao início de cada 
sessão. Após sua aprovação, deve-

riam as tais contas serem divulga-
das, tornando-se então públicas. 

A Câmara dará anualmente contas 
ao Conselho Geral, depois que as ti-
ver tomado ao Procurador, fazendo-
-se então públicas pela imprensa 
onde a houver; e na falta, por editais 
afixados nos lugares públicos, e o 
Conselho Geral proverá sobre elas 
como achar conveniente. Aparecen-
do algum alcance, proceder-se-á 
imediatamente à sua arrecadação, 
assim como a das rendas, e quais-
quer dívidas que se deixaram de 
cobrar, pena de responderem pe-
los prejuízos resultantes de sua 
negligencia. (ASSEMBLEIA GERAL, 
1828)

Contudo, seria somente na sessão 
de 23 de fevereiro de 1829 que as 
primeiras providências no sentido 
de cumprir as exigências da lei 
de 1829 seriam tomadas. Diziam 
respeito à nomeação da comissão 
chamada de permanente, assunto 
surgido quando se discutia a ne-
cessidade de fazer um chafariz em 
alguns bairros da cidade e elevar 
algumas aldeias à categoria de 
freguesia. Conforme registrado em 
ata, 

[...] sobre a fatura de um chafariz no 
largo de São Francisco, reedificação 
do Bexiga e praças de víveres: resol-
veu, que se remetesse a comissão 
de cinco membros ad hoc que se há 
de nomear na seguinte sessão. [...] 

Para se informar se é ou não conve-
niente que se erijam em freguesias 
as aldeias de Itaquaquecetuba, e 
MBoi: deliberou-se, que fosse a co-
missão permanente, ou de revisão 
das posturas; digo permanente 
que se há de nomear. (ARQUIVO 
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 1922, 
p. 276)

Ao final da sessão, a mencionada 
comissão foi eleita, 

Findo o expediente, entrou-se na 
ordem do dia, pela nomeação da 
Comissão Permanente, ou da Re-
visão de Posturas, e saíram eleitos 
para membros da mesma os senho-
res, Alvim, com seis votos, Gomide 
com 5, Godoy com 5. (ARQUIVO 
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 1922, 
p. 280)

E foi esse último vereador que su-
geriu que a Comissão se inteirasse 
sobre as receitas e despesas da 
municipalidade, dívidas ativas, 
passivas, além de outros aspec-
tos relacionados à administração 
financeira da localidade. Isso fez 
com que a Comissão formada para 
revisão das Posturas Municipais 
começasse a cuidar também da 
verificação dos aspectos fiscais da 
vila. 

Propôs o senhor Godoy se entrasse 
no conhecimento da receita, e dí-
vidas ativas, e passivas da Câmara, 
bens a ela pertencentes, estado 
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das obras públicas em andamento 
por arrematação, ou jornal, seus 
empregados, e vencimentos, para 
se poder tomar as medidas neces-
sárias, e que disto se incumbisse 
a Comissão permanente. Assim 
se resolveu, com o aditamento do 
senhor Gomide, para que a dita 
Comissão fique autorizada a exigir 
todos os esclarecimentos neces-
sários ao procurador. (ARQUIVO 
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 1922, 
p. 280)

A partir daí a chamada Comissão 
Permanente ficou responsável pela 
revisão do Código de Posturas 
e pela verificação dos registros 
contábeis feitos pelo Procurador. 
A mesma comissão tratou de ela-
borar a relação dos empregados 
da Câmara e suas correspondentes 
gratificações e responsabilidades; 
verificou que a administração das 
rendas não estava sendo feita de 
forma satisfatória; recomentou 
que além dos livros obrigatórios 
exigidos pela lei de 1828, se provi-
denciasse também um livro para 
registro das dívidas ativas e passi-
vas e outro para a contabilidade da 
receita e despesa, um terceiro livro 
para registro dos pagamentos e 
despesas autorizados, e um quarto 
livro para o registro das finanças. 
(Cf. ARQUIVO MUNICIPAL DE SÃO 

PAULO, 1922, p. 292-295) E sobre 
as rendas da Câmara, a Comissão

Representou o procurador da Câ-
mara, que era necessário saber o 
estado das rendas, quais as arre-
matadas, ou administradas, quanto 
percebiam os administradores, 
seus nomes, e as épocas em que 
esses lhe deviam fazer entrega de 
ditos rendimentos. Resolveu a Câ-
mara que seu secretário desse ao 
mesmo não só os esclarecimentos 
que pede, como todos os mais que 
exigir; e outrossim que fossem avi-
sados os administradores da cidade 
para diariamente entregarem ao 
mesmo procurador as rendas que 
arrecadarem, com uma nota especí-
fica, na forma que se acha estabele-
cido pelas anteriores providências 
da Câmara. (ARQUIVO MUNICIPAL 
DE SÃO PAULO, 1922, p. 326)

É compreensível a atenção especial 
que foi dada pelos membros da 
Comissão aos trabalhos do Procu-
rador. Afinal de contas, este era o 
responsável por organizar a arre-
cadação dos impostos locais, prin-
cipal fonte de renda da Câmara. 

A composição da chamada Comis-
são Permanente mudava constan-
temente ao longo do ano, sendo 
seus membros usualmente elei-
tos nas primeiras sessões de cada 
trimestre. E com esse formato a 

Comissão atuou até que dela fosse 
desmembrada a Comissão de Con-
tas, criada já no contexto da Regên-
cia, que a partir daí ficaria respon-
sável pelo controle das receitas e 
despesas da municipalidade. 
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