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Finanças Públicas: Duro Controle de Despesas Numa Economia 
Morna

Vera Martins da Silva (*)

O primeiro ano de governo nor-
malmente significa uma compres-
são de gastos, especialmente se 
houve uma mudança de grupo no 
poder executivo, que foi o caso do 
governo central brasileiro e dos 
governos dos Estados. São tempos 
de compreender o funcionamento 
da máquina estatal, nomeações, 
mudanças e, via de regra, controle 
de despesas, para além do que já 
é usual, mesmo que implicando 
redução de quantidade e qualidade 
de serviços prestados. E, de fato, o 
controle das despesas tem sido a 
tônica dos novos administradores. 
Isso pode ser visto, em nível de 
governo central, pelos números do 
Relatório do Tesouro Nacional de 
30 de outubro de 2019, com dados 
até setembro de 2019.

Em setembro de 2019, o Déficit 
Primário do governo federal, que 
exclui contas com juros, foi de R$ 
20,4 bilhões contra R$ 23 bilhões 
em setembro de 2018, em valores 
nominais. O Déficit Primário acu-
mulado até setembro, também em 
valores nominais, foi de R$ 72,5 
bilhões contra R$ 81,8 bilhões em 
2018, o que representa queda de 
11,4% em termos nominais e de 
14,5% em termos reais, com o uso 
do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). Essa 
redução do Déficit Primário indica 
que o Resultado Primário em re-
lação ao PIB passou de 1,6% para 
1,4% entre 2018 e 2019, tendo-se 
em perspectiva de se tratarem de 
estimativas a serem confirmadas 
no futuro. 

O Gráfico 1 apresenta os valores 
acumulados em 12 meses do Resul-
tado Primário do Governo Central, 
ilustrando que as contas públicas 
continuam no vermelho, apesar 
de todas as ações no sentido de 
contenção do déficit. Vai ajudar na 
contenção do Déficit Primário o 
montante arrecadado com o leilão 
da cessão onerosa de campos do 
Pré-Sal no início de novembro, que 
apesar de valores substancialmen-
te inferiores aos esperados, vai dar 
um respiro às contas públicas, ape-
sar de os pagamentos dos bônus de 
assinatura não serem imediatos. 
Note que, inicialmente, o governo,  
muito otimista, esperava arrecadar 
em torno de R$ 105 bilhões com o 
leilão dos campos do Pré-Sal. Com 
a ausência das grandes multina-
cionais do petróleo, em função das 
regras do leilão, o valor foi cerca 
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de 30% inferior, chegou a R$ 70 bilhões, dos quais R$ 
34,5 bilhões devem ser pagos à Petrobras pelo ressar-
cimento dos gastos de pesquisa. Sobram, então, R$ 
35,5 bilhões para serem repartidos entre União, Esta-
dos e Municípios: R$ 23,7 bilhões (67%) para a União, 
R$ 1,1 bilhão (3%) para o Estado do Rio de Janeiro, R$ 
5,3 bilhões (15%) para Estados e o mesmo valor para 
os Municípios. No caso dos Estados, os recursos devem 
ser aplicados primeiramente em despesas previden-
ciárias e eventualmente em investimentos. Já para os 

Municípios não há ordem de tipo de gasto entre despe-
sas com previdência e investimentos.1

Ainda no âmbito do Resultado Primário, a LDO prevê 
para 2020 um Déficit de R$ 121,4 bilhões para o gover-
no central, ou seja, por mais ajuste fiscal que se faça e 
com a redução do déficit previsto, as contas públicas 
continuam no vermelho, pelo menos até 2022, segundo 
as estimativas divulgadas no Anexo 5, Riscos Fiscais, 
da LDO.2 Enquanto isso, a economia brasileira conti-
nua muito devagar.

Gráfico 1 -  Resultado Primário do Governo Central, Valores Reais Acumulados  
em 12 Meses (IPCA) - Janeiro/2018-Setembro/2019 

                                     Fonte: Relatório do Tesouro Nacional, outubro/ 2019. R$ milhões.

Se o controle das contas públicas é um objetivo decla-
rado neste primeiro ano de gestão, a realidade é que o 
passado importa, ocorrendo uma série de compromis-
sos legais, contratuais e sociais de gestões passadas. 
E a retórica oficial de uma mudança na gestão fiscal 
no sentido de descentralização, desvinculação e des-
burocratização, um Estado mais leve e efetivo é um 
objetivo difícil de ser alcançado, dado o conjunto de 
regras e expectativas já existentes. Há uma estrutura 
que restringe mudanças profundas e permite muito 

mais adequações aos paradigmas vigentes, como foi o 
caso da tentativa frustrada de introdução do regime 
de capitalização no sistema previdenciário público. E 
como modificações relevantes passam pelo processo 
político e pela disputa de verbas orçamentárias, o re-
sultado é de profunda incerteza quanto ao futuro do 
orçamento público. No que se refere ao desempenho 
financeiro recente do governo central, serão focadas a 
seguir suas principais contas.                                                                      
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Segundo o Relatório do Tesouro 
Nacional de 30 de outubro de 2019, 
com dados até setembro de 2019, a 
Receita Líquida da União apresen-
tou crescimento real de 3,6%, en-
quanto a Despesa Primária do go-
verno central apresentou aumento 
de 0,2%. Ou seja, houve estagnação 
dos gastos federais, em linha com o 
resultado padrão de primeiro ano 
de governo e com o Novo Regime 
Fiscal, que prevê que os gastos pri-
mários, em termos globais, não te-
nham crescimento além da inflação 
do ano anterior. Ressalte-se que a 
meta do Resultado Primário para 
2019 é de um Déficit Primário de 
R$ 139 bilhões, enquanto o déficit 
acumulado em 12 meses foi esti-
mado em R$ 111,8 bilhões. Apesar 
da aparente folga, há ainda um 
conjunto significativo de despesas 
que ocorrem nos meses finais do 
ano, como pagamento de décimo 
terceiro salário e abono salarial, 
que tendem a aumentar substan-
cialmente o conjunto de despesas 
primárias ao final do ano.

O “supercontrole” de gastos do 
governo central tem ocorrido no 
âmbito das despesas com alguma 
possibilidade de geresnciamento 
pelo Tesouro Nacional. Este apre-
sentou um superávit de R$ 73,8 
bilhões no acumulado até setembro 
de 2018 e de R$ 93,2 bilhões no 
acumulado de 2019, acréscimo real 
de 21% (IPCA), enquanto o déficit 
acumulado no ano com o Regime 
Geral da Previdência Social (RGPS) 
passou de R$ 155 bilhões para 

R$ 165 bilhões, acréscimo real de 
2,7% (IPCA). 

Se o resultado do Regime Geral da 
Previdência (RGPS) tem sido defi-
citário ao longo dos últimos anos, 
e no período anterior à recessão 
o problema decorria basicamente 
das aposentadorias do setor rural, 
o problema se tornou mais agudo 
entre 2015 e 2016, quando a reces-
são ampliou substancialmente o 
desemprego urbano e o Déficit do 
RGPS quase dobrou de tamanho: 
em 2015 foi registrado déficit de 
R$ 66 bilhões enquanto em 2016 
alcançou R$ 126 bilhões. Portanto, 
para além da questão demográfica 
e mudanças na estrutura de em-
prego, o efeito da recessão sobre as 
finanças públicas foi devastador, 
especialmente porque as despesas 
previdenciárias são financiadas 
por contribuições sobre a folha de 
pagamentos do trabalho. 

Apesar do tamanho do problema 
previdenciário, a receita da Previ-
dência melhorou, com algumas mu-
danças nas regras tributárias e a 
retomada da economia, permitindo 
o crescimento real da Arrecadação 
do Regime Geral da Previdência em 
R$ 8,2 bilhões no período de janei-
ro a setembro de 2019 − aumento 
de 2,9% contra apenas 0,6% da 
arrecadação das Demais Receitas 
Administradas pela Receita Fede-
ral do Brasil. Entre os fatores de 
aumento da arrecadação previden-
ciária entre janeiro e setembro de 
2019 estão a mudança de sistemá-

tica nas compensações tributárias 
definidas na Lei nº 13.670 de 30 de 
maio de 2018, que permite com-
pensações cruzadas entre tributos 
não previdenciários e previdenci-
ários, o recolhimento extra de R$ 
700 milhões de depósitos judiciais 
e o aumento 593.467 postos de tra-
balho formais gerados até agosto.

Uma Receita Primária que teve 
aumento expressivo em 2019 foi a 
referente a Dividendos e Participa-
ções (de R$ 6 bilhões), com cresci-
mento real de 89% (IPCA):  entre 
janeiro e setembro de 2018 passou 
de R$ 6,4 para R$ 12,3 bilhões no 
acumulado de janeiro a setembro 
de 2019. O aumento deveu-se prin-
cipalmente aos repasses do BNDES 
(R$ 1,9 bilhões), Caixa Federal (R$ 
1,8 bilhões) e Banco do Brasil (R$ 
1,5 bilhões). Outra fonte de aumen-
to de receita foi a Arrecadação de 
Receitas por Recursos Naturais − 
R$ 4,9 bilhões, aumento de 11,2% 
(IPCA) − na área de exploração de 
petróleo e gás.

Pelo lado da despesa, destaque 
para a redução de despesas com 
Subsídios, Subvenções e Proagro 
em R$ 3,2 bilhões, 24% (IPCA), e 
60% dessa redução deveu-se ao 
Programa de Sustentação do Inves-
timento (PSI) − que não apresentou 
novos contratos desde 2015 − e 
à queda das taxas de juros, o que 
reduziu o custo dos programas de 
subsídios. Também houve queda de 
R$ 2,9 bilhões dos valores repassa-
dos ao RGPS pela desoneração de 
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folha de pagamento − 26% (IPCA). 
Isto porque, a partir da Lei 13.670 
de 2018, vários setores foram re-
onerados e, assim, foi reduzido o 
valor de compensação ao RGPS. 

O governo central conseguiu eco-
nomizar também com o não re-
passe a Estados e Municípios da 
Compensação Financeira aos entes 
federativos exportadores (Lei Kan-
dir e Fundo de Exportação) por sua 
não regulamentação. No acumula-
do de janeiro a setembro de 2018, 
esses repasses foram de R$ 1,5 bi-
lhões, e até setembro de 2019 nada 
foi repassado. Este problema, ainda 
pendente, faz parte do imbróglio 
da questão federativa, que ainda 
promete muito debate e luta pelo 
bolo tributário, no contexto de re-
arranjo das finanças públicas, em 
que praticamente todos os entes 
federativos estão no vermelho. 

Entre o velho e conhecido controle 
de gastos por contingenciamento 

das verbas orçamentárias, destaca-
-se a sempre presente redução de 
Despesas Discricionárias, que no 
acumulado de janeiro a setembro 
de 2019 apresentaram queda de 
R$ 15 bilhões −  17% (IPCA). Essa 
queda das Discricionárias atingiu 
mais a Educação, com uma redução 
de R$ 3,4 bilhões (20%), Defesa 
com R$ 3,1 bilhão (34%), Saúde 
R$ 3 bilhões (14%), Transporte R$ 
1,6 bilhões (21%) e Administração 
R$ 1,4 (24%). Apesar dos maiores 
cortes nessas funções, na verdade, 
não houve aumento de nenhuma 
outra função de governo; a redução 
ocorreu em todas elas. 

O Investimento Público continua 
sendo a principal variável de con-
trole de gastos, atingindo apenas 
R$ 27 bilhões no acumulado de 
janeiro a setembro de 2019, uma 
queda real de R$ 5,6 bilhões, ou 
17%. Apesar dos cortes de despe-
sas, o Programa Minha Casa Minha 
Vida foi um caso de expansão do 

gasto público, alcançou R$ 3,3 bi-
lhões no acumulado até setembro 
de 2019 − crescimento de R$ 762 
milhões, ou 30% real em relação ao 
acumulado ano anterior. Espera-se 
que as parcerias comecem a dar 
frutos para estimular a economia 
daqui para frente, especialmente 
se o regime de partilha de áreas 
do Pré-Sal for substituído por regi-
me de concessão, mais atrativo ao 
setor privado. 

1  Cf. Nota Técnica n. 45/2019. Consultoria 
de Orçamento e fiscalização Financeira da 
Câmara dos Deputados. Brasília.

2  Lei 13.898, de 11 de novembro de 2019.

(*) Economista e doutora pela FEA-USP.   
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Setor Externo: Flexibilidade e Adaptação

Vera Martins da Silva  (*)

Apesar da guerra comercial entre 
as principais economias, de modo 
geral, o setor externo brasileiro 
tem tido um desempenho razoá-
vel, sem grande dificuldade para o 
financiamento do déficit de Tran-
sações Correntes. Isto é fruto da 
f lexibilidade da taxa de câmbio, 
da entrada de recursos externos, 
assim como da atividade econômi-
ca interna ainda debilitada, embo-
ra em recuperação. Isto pode ser 
visto inicialmente pelo Gráfico 1, 
que apresenta os resultados de 
Transações Correntes e da Conta 
Financeira entre o primeiro tri-
mestre de 2017 e o terceiro trimes-
tre de 2019. No terceiro trimestre 

de 2019, as Transações Correntes 
foram calculadas em -US$ 17,6 
bilhões e a Conta Financeira em 
-US 17,8 bilhões, ou seja, uma situ-
ação de pequeníssima folga, mas 
ainda assim, o suficiente para dar 
um respiro à economia. A Conta 
Financeira negativa indica que 
houve ingressos líquidos no país, 
aumentando o passivo dos residen-
tes no Brasil em relação ao resto do 
mundo. Significa que o resultado 
negativo das Transações correntes 
foi financiado pelo resto do mundo.

A expansão do déficit em Transa-
ções Correntes foi intensa no tercei-
ro trimestre de 2019 em relação ao 

mesmo trimestre de 2018, passan-
do de um déficit de US$ 7,7 bilhões 
para US$ 17,6 bilhões (aumento de 
129%).  No acumulado de quatro 
trimestres encerrados em setembro 
de 2019, o crescimento do déficit foi 
mais suave, mas, mesmo assim, re-
levante: passou de US$ 25,7 bilhões 
para US$ 37,4 bilhões (aumento de 
45%). Na comparação dos resulta-
dos acumulados em quatro trimes-
tres, a Conta Financeira mais do que 
compensou o aumento do déficit 
em Transações Correntes, com um 
saldo de US$ 26,9 bilhões em 2018 
e de US$ 41,5 bilhões no trimestre 
findo em setembro de 2019 (aumen-
to de 54%).

Gráfico 1 - Transações Correntes e Conta Financeira, Saldos Trimestrais, 2017,I a 2019,III

Fonte: Indicadores Econômicos do Bacen. US$  milhões.
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Ao longo dos trimestres aqui em 
foco, ou seja, entre o início de 2017 
e o terceiro trimestre de 2019, este 
último trimestre apresentou pela 
primeira vez um saldo negativo de 
Balança Comercial de Bens e Servi-
ços, de US$ 2,7 bilhões, contra um 
resultado positivo de U$ 1,6 bilhão 
no mesmo trimestre de 2018.  No 
acumulado de quatro trimestres, 
a Balança Comercial de Bens e 
Serviços caiu praticamente pela 
metade, embora ainda registre 
saldos positivos. No acumulado de 
quatro trimestres, o saldo da Ba-
lança Comercial de Bens e Serviços 
passou de US$ 14,4 bilhões para 
US$ 7,8 bilhões. O Gráfico 2 permi-
te a visualização desses resultados 
trimestrais, com valor negativo 

pela primeira vez desde o primeiro 
trimestre de 2017.

As receitas de Exportações de Bens 
e Serviços alcançaram US$ 66,4 bi-
lhões no terceiro trimestre de 2019 
contra US$ 71,7 bilhões do mesmo 
trimestre do ano anterior. No acu-
mulado de quatro trimestres ter-
minado em setembro de 2019, as 
Exportações alcançaram US$ 264,1 
bilhão em 2019, contra US$ 265,8 
bilhões em 2018 − uma redução 
pequena, mas, mesmo assim, in-
dicativa das agruras do comércio 
internacional no momento. 

Pelo lado das despesas de Impor-
tação de Bens e Serviços, houve 
leve queda no terceiro trimestre de 
2019 (US$ 69,1 bilhões), contra US$ 

70,1 bilhões no mesmo trimestre 
de 2018. Apesar da redução nos 
valores de importação de trimestre 
contra igual período no ano ante-
rior, quando se observa um período 
mais longo, ocorre uma mudança 
de tendência: no acumulado de 
quatro trimestres, as despesas com 
Importação de Bens e Serviços, cal-
culadas em US$ 256,4 bilhões em 
setembro de 2019, foram superio-
res aos valores acumulados do ano 
anterior, calculados em US$ 251,5 
bilhões. E assim, as Exportações 
vão perdendo fôlego enquanto as 
Importações vão ganhando, o que 
era de se esperar com a economia 
interna ganhando tração num mo-
mento complicado do comércio 
internacional.

Gráfico 2 -  Receitas e Despesas de Exportação de Bens e Serviços; Saldo de Balança Comercial.  
Valores Trimestrais, 2017,I a 2019,III

                                                    Fonte: Indicadores Econômicos Bacen.US$ milhões.
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Apesar de ter ocorrido uma redu-
ção do déficit da conta de Serviços, 
não fatores de produção, de US$ 
36,6 no acumulado de quatro tri-
mestres de 2018 para US$ 35,7 em 
2019, essa relativa “melhora” do 
déficit foi suplantada pelo resul-
tado negativo das Exportações de 
Bens. A Balança Comercial de Bens 
teve resultado de US$ 10,5 bilhões 
no terceiro trimestre de 2018 e 
encolheu para US$ 5,7 no terceiro 
trimestre de 2019. No acumulado 
de quatro meses encerrado no ter-
ceiro trimestre de 2018 o saldo foi 
de US$ 51 bilhões, sendo reduzido 
para US$ 43,5 bilhões em 2019. 

O nó da questão está no compor-
tamento relativo de importações 
e exportações, especialmente de 
mercadorias. A recuperação da 
economia tem um impacto que au-
menta as importações, e o merca-
do externo permeado por guerras 
comerciais e crises econômicas de 
parceiros relevantes levou a uma 
situação de estagnação das expor-
tações: no acumulado de quatro 
trimestres terminado ao fim do ter-
ceiro trimestre de 2018 e 2019, as 
Exportações de Bens permanecem 
em torno de US$ 230 bilhões. Já as 
Importações de Bens passaram de 
US$ 180 para US$ 186,3 bilhões. 

Convém ressaltar que a estagnação 
das Exportações de Bens tem cau-
sas claras, pois os grandes países 
parceiros que importam do Brasil 
estão passando por crises econô-
micas. No acumulado de 2019, no 
caso da Argentina, a crise derrubou 
a exportação brasileira para esse 
país em US$ 5,1 bilhões; no caso 
da China, sua redução de cresci-

mento representou US$ 1,7 bilhões 
em exportações. Obviamente, as 
exportações brasileiras têm con-
seguido superar esses problemas 
com a diversificação de mercados, 
mas em um mundo cada vez mais 
competitivo.

No caso da Renda Primária, as des-
pesas associadas ao pagamento 
de serviço de fatores de produção, 
houve um aumento significativo, 
ou seja, US 15,5 bilhões no terceiro 
trimestre de 2019 contra US$ 8,8 bi-
lhões no terceiro trimestre de 2018. 
No resultado acumulado em quatro 
trimestres, o déficit foi de US$ 46,8 
bilhões, contra US$ 40,4 em 2019, 
sendo o grosso dessa conta prove-
niente de pagamentos de Investi-
mento Estrangeiro Direto. 

A Conta Financeira, por seu lado, 
passou de um acumulado no final 
do terceiro trimestre de 2018 de 
-US$ 26,9 bilhões para -US$ 41,5 bi, 
ou seja, o financiamento externo da 
economia brasileira praticamente 
dobrou nesse período de análise, 
sendo o grosso dos recursos na 
forma de Investimentos em Car-
teira, que passou de US$ 5,8 no 
acumulado de quatro trimestres 
encerrado no terceiro trimestre 
de 2018 para US$ 20,4 bilhões no 
mesmo período de 2019. Apesar 
dos riscos associados ao país, a 
expectativa de pouco retorno com 
juros baixos ou negativos mundo 
afora continua atraindo os investi-
dores estrangeiros. No sentido in-
verso, houve redução do resultado 
acumulado em quatro trimestres 
de Investimento Direto, que passou 
de US$ 56 bilhões em 2018 para 
US$ 49,7 bilhões em 2019. 

O Gráfico 3 apresenta os setores 
econômicos aos quais foram dire-
cionados os Investimentos Diretos 
no Brasil em 2018. O maior desti-
no foi o setor de Serviços, 45% do 
total, exatamente o setor que mais 
tem crescido no país nos últimos 
anos. Este é, também, o setor que 
mais avança nos países de maior 
renda. Interessante notar que a 
Indústria, apesar de estar apresen-
tando resultados muito medíocres 
em termos de expansão da produ-
ção nos últimos tempos, também 
tem sido um grande destino de re-
cursos externos, correspondendo 
a 37% do destino desses recursos. 
Isto indica que se trata predomi-
nantemente de aquisição de ati-
vos já existentes, não ajudando de 
forma consistente no desenvolvi-
mento industrial.

Finalmente, há que se considerar 
que se as contas externas têm sido 
financiadas com relativa facilida-
de por poupança externa, esses 
recursos acabam se tornando tam-
bém passivos que geram despe-
sas com o exterior em períodos 
posteriores. Esse modelo também 
tem impacto sobre a taxa cambial 
flutuante, muitas vezes deixando-
-a apreciada, o que estimula a am-
pliação de importações e desesti-
mula as exportações. No Gráfico 
4 pode-se ver a taxa nominal, que 
ficou ao redor de 1,70 entre 2009 e 
2012, evidentemente muito baixa. 
A partir de então, a taxa de câmbio 
passou por muita oscilação e vá-
rios momentos de pico, associados 
a eventos políticos importantes 
e, finalmente, parece estar osci-
lando em torno de R$/US$ 4, que 
é o valor mais frequente previsto 
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pelo mercado no último Relatório Focus do Banco 
Central. A novidade desta fase da gestão monetária 
foi a entrada do Banco Central no mercado de câmbio 
através de venda de moeda estrangeira ao invés de 
operações de swap cambial − que era o instrumento 

anteriormente preferido nos momentos de maior 
demanda por dólar. Como consequência disso, houve 
uma redução das reservas, o que não chegou a per-
turbar sua função de garantia de estabilidade finan-
ceira ao país.1

Gráfico 3 - Ingressos Brutos de Investimentos Diretos No País  
Participação no Capital, Exclusive Reinvestimento. 2018

                                                                               Fonte: Indicadores Econômicos do Bacen (%).

Gráfico 4 - Taxa de Câmbio Nominal, R$/US$, Taxa de Venda, Valores Diários, 12/11/2009 a 11/11/2019

                                                                Fonte: Bacen.

1  Ao final de dezembro de 2018, as reservas internacionais estavam 
em US$ 375 bilhões e, em outubro de 2019, em US$ 370,6 bilhões.

(*) Economista e doutora pela FEA-USP.  

(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Efeitos da Capitalização Simples e Composta em Fluxos de Paga-
mentos

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

Elias Cavalcante Filho (***)

O presente artigo é o segundo de 
uma série de cinco artigos que se 
prestam a discutir diversas ques-
tões sobre Anatocismo, ou seja, 
cobrança de juros sobre juros.

A discussão sobre o tema é orga-
nizada em cinco artigos a serem 
publicados separadamente.

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, 
publicado na edição 469 (DE-LOS-
SO; SANTOS; CAVALCANTE-FILHO, 
2019) deste periódico.

A Parte II desenvolve uma discus-
são sobre os fluxos de pagamentos, 
em que se mostra que a capitaliza-
ção simples não é adequada para a 
elaboração de um sistema de paga-
mentos consistente.

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

A Parte IV destaca as inconsistên-
cias do Método de Gauss-Nogueira 
e os motivos pelos quais ele não se 
presta como sistema de amorti-

zação 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 II, que faz parte do pre-
sente artigo, traz como principais 
conclusões os seguintes pontos:

i. Fluxos de pagamento baseados 
no regime de capitalização sim-
ples são economicamente incon-
sistentes.
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ii. O Método de Gauss-Nogueira, que 
é frequentemente proposto como 
sistema de amortização em que 
há capitalização simples, não é 
exceção à regra, sendo assim um 
algoritmo complexo e também 
economicamente inconsistente.

1  Introdução

Os bancos no Brasil e no resto do 
mundo possuem um número enor-
me de operações de empréstimos 
e financiamentos. 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. 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, 
este artigo 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.

O presente artigo dá continuidade 
à discussão iniciada por De-Losso, 
Santos e Cavalcante-Filho (2019) 
ao estender a discussão aos f lu-
xos de pagamentos, situação mais 
comum encontrada nos contratos 
de financiamento.

2 Fluxo de Pagamentos

No presente artigo, introduz-se a 
noção de pagamentos periódicos. 
Vamos focar em exemplos com pa-
gamentos uniformes por ser mais 
intuitivo.3 Esquematicamente, o 
valor presente de uma série uni-
forme de pagamentos postecipa-
dos pode ser expresso da seguinte 
forma:

Figura 1 - Fluxo de Pagamentos – Série Uniforme

1 2 3 n – 1 n...

R R R R R

P
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em que, P é o valor do principal; R é o valor da parcela; 
e n é o número de períodos.

Há uma conexão matemática entre o valor do prin-
cipal, P, o valor de cada parcela, R, o número de pe-
ríodos, n, e a taxa de juros, r. Definidos três desses 
quatro elementos, sempre é possível obter o quarto 
por resíduo. 

Para deduzir a conexão entre esses elementos é mais 
didática a seguinte forma: sabendo a taxa de juros, r, o 
número de períodos, n, e o valor de cada parcela, obte-
mos o valor do principal.

A técnica subjacente é considerar cada parcela como 
um empréstimo individual, exatamente conforme 
discutido no artigo anterior. Essa técnica foi, por 
exemplo, sugerida por De-Losso (2012) e aplicada por 
De-Losso, Giovannetti e Rangel (2013). A partir dessa 
ideia, há duas estratégias econômicas, equivalentes e 
igualmente válidas, para obter o valor do principal. 
A primeira é simplesmente trazer a valor presente 
(supondo capitalização composta ou simples) cada 
umas das parcelas e, ao final, somá-las todas e obter, 
finalmente, o valor presente total do empréstimo. A 
segunda, igualmente válida, é levar cada parcela a 
valor futuro no último período (supondo capitalização 
composta ou simples), somar todas, obter o montante 

total emprestado, S, e, por fim, trazer a valor presente 
esse montante. 

Em resumo, temos o seguinte:

a) Dados a taxa de juros, r, o número de períodos, n, 
e o valor de cada parcela, vamos obter o valor do 
principal, P.

b) Para isso, considere cada parcela como um emprés-
timo único.

c) Pela primeira estratégia econômica, calcule o valor 
presente de cada parcela e some o resultado no final.4 

d) Pela segunda estratégia econômica, leve cada 
parcela a valor futuro, some todos os resultados, e o 
saldo devedor assim obtido5, S, traga a valor presente.

e) Em qualquer estratégia, pode-se usar capitalização 
simples ou composta. 

Vamos usar capitalização composta e simples, con-
siderando as duas estratégias econômicas possíveis. 
Vamos começar no caso de capitalização simples. Ve-
remos que nesse caso se chega a resultados diferentes 
em cada uma das estratégias, o que não ocorre com a 
capitalização composta. Os resultados diferentes de 
cada uma das estratégias indicam inconsistência eco-
nômica do regime.
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2.1  Análise por Capitalização Simples

2.1.1 Cálculo do Valor Presente com Capitalização Simples: Sistema de Amortização Linear – SAL

Na primeira estratégia, vamos trazer cada parcela a valor presente e apurar o valor total emprestado, utilizando 
o conceito de capitalização simples. Representando o valor das prestações pela letra R, tem-se a seguinte equa-
ção do valor presente total:

Colocando R em evidência, esta equação pode ser representada por:

Com base nas regras matemáticas não é possível simplificar a expressão contida dentro dos parênteses e, com 
isso, escrever uma fórmula reduzida para calcular o valor presente total. Assim, a única maneira de resolver 
essa expressão é calcular individualmente o valor presente de cada prestação. 

Exemplo: 

Um empréstimo deverá ser liquidado em cinco prestações mensais iguais de R$ 100,00 cada, a uma taxa de juros 
simples de 10% ao mês, conforme o fluxo apresentado a seguir:

1 2 3

100

P

4 5

100 100 100 100

Qual o valor financiado? A Solução pelo Sistema de Amortização Linear é dada da seguinte forma:
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2.1.2 Cálculo  do Valor  Futuro com Capita l iza-
ção Simples:  Método Gauss ou Nogueira 
– MG-N 

Vamos agora utilizar a segunda estratégia econômi-
ca para apurar o valor presente, conforme Nogueira 
(2013). Trata-se também de um sistema construído 
com base no conceito de capitalização simples. A di-

ferença entre esse sistema e o SAL está na estratégia 
utilizada para a dedução das respectivas fórmulas 
para o cálculo do valor presente e do valor futuro de 
uma série de pagamentos iguais.

Cada parcela do empréstimo é inicialmente levada a 
valor futuro pelo número de períodos que faltam para 
alcançar a última parcela: 

 

em que: 

 

Colocando R em evidência, a equação anterior pode ser 
representada por:

 

ou

A expressão  é uma 
progressão aritmética, PA, cuja soma é dada pela se-
guinte expressão:6

Substituindo a expressão anterior na soma original:

O valor presente da série de pagamentos iguais ex-
pressa na equação anterior é dado por: 

 

Essa expressão caracteriza o MG-N e é frequentemen-
te sugerido para ser utilizado como sistema de amor-
tização em que há capitalização simples.

Exemplo: 

Utilizando o mesmo exemplo de um empréstimo que 
deverá ser liquidado em cinco prestações mensais 
iguais de R$ 100,00 cada, a uma taxa de juros simples 
de 10% ao mês, 
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A solução do mesmo problema encontrada pelo Sis-
tema de Amortização Linear, SAL, foi R$ 389,26. Pelo 
MG-N o resultado foi R$ 400,00. Embora, os dois cálcu-
los tenham sido feitos com base no critério de capitali-
zação simples, chega-se a resultados diferentes, o que 
gera uma inconsistência econômica desses critérios, 
cujo corolário será aprofundado posteriormente. 

A inconsistência do MG-N também pode ser observada 
na Tabela 1, que apresenta o fluxo de pagamentos do 
exemplo acima. Na tabela, o fator valor presente (colu-
na B) é calculado da seguinte forma:7 

 

Por exemplo, para t = 5, temos que:

 

O resultado da Tabela 1 se refere ao empréstimo que 
deverá ser liquidado em cinco prestações mensais 
iguais de R$ 100,00 cada, a uma taxa de juros simples 
de 10% ao mês. Como pode ser observado, há uma di-
ferença entre os valores constantes nas colunas E e F. 
O saldo devedor da coluna E é calculado pela diferen-
ça entre o saldo devedor em t – 1  e o valor presente 
da parcela (coluna C) no período t. O saldo devedor 
da coluna F é calculado por meio do valor presente 
dos pagamentos (coluna A) remanescentes ao perío-
do t, usando a fórmula de valor presente (conforme 
discutido na seção 2.1.1). A diferença entre as colu-
nas E e F se acentua conforme o período n aumenta 
(mais detalhes serão apresentados no quarto artigo 
desta série).

Em tese, esses valores deveriam ser idênticos, mas 
como se pode observar isso não ocorre. Devido a essa 
diferença o MG-N torna-se inconsistente economi-
camente, o que será apresentado posteriormente em 
detalhes. Antes, vejamos que essa inconsistência não 
ocorre no regime de capitalização composta.

Tabela 1 - Capitalização Simples – MG-N

 A B C D E F

t Pagamentos
Fator de Valor 

Presente
Valor Presente das 

Parcelas
Juros Saldo Devedor 1 Saldo Devedor 2

   A x B A – C Capital – C Valor Presente de A

0 R$ 400,00 R$ 389,26

1 R$ 100,00 0,67 R$ 66,67 R$ 33,33 R$ 333,33 R$ 332,78

2 R$ 100,00 0,73 R$ 73,33 R$ 26,67 R$ 260,00 R$ 251,17

3 R$ 100,00 0,80 R$ 80,00 R$ 20,00 R$180,00 R$ 174,24

4 R$ 100,00 0,87 R$ 86,67 R$ 13,33 R$ 93,33 R$  90,91

5 R$ 100,00 0,93 R$ 93,33 R$ 6,67
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2.2 Análise por Capitalização Composta

2.2.1 Cálculo do Valor Presente com Capitalização Composta

Vamos utilizar os mesmos passos de derivação feitos nas seções anteriores, mas usando capitalização composta. 
Assim, o fluxo de pagamentos expresso na Tabela 1 pode ser representado da seguinte forma:

 

Colocando os pagamentos R em evidência, tem-se que:

 

A série entre parênteses é uma Progressão Geométri-
ca (PG) de razão q igual a:

 

A soma dos termos de uma PG finita é dada pela se-
guinte expressão:8

em que 

 é a soma de das parcelas de uma PG de pagamentos 
uniformes;

 é o primeiro elemento da série;

q é a razão da PG.

Aplicando a fórmula da soma da PG à série de paga-
mentos uniformes, tem-se que:

 

Considerando esse resultado no fluxo de pagamentos, 
temos finalmente a fórmula fundamental da Mate-
mática Financeira:

Exemplo: 

Um empréstimo deverá ser liquidado em cinco pres-
tações mensais iguais de R$ 100,00 cada, a uma taxa 
de juros compostos de 10% ao mês, conforme o fluxo 
apresentado a seguir:



19temas de economia aplicada18 temas de economia aplicada

novembro de  2019

1 2 3

100

P

4 5

100 100 100 100

A solução pelo método a valor presente é dada da seguinte forma:

 

2.2.2 Capitalização Composta a Valor Futuro

Procedendo de forma análoga ao caso linear, vamos levar cada parcela a valor futuro e depois trazer tudo a valor 
presente:

 

Colocando os pagamentos R em evidência e simplificando, tem-se que:

 

Isso é idêntico à expressão da seção anterior, resul-
tando na mesma equação fundamental da matemática 
financeira. Logo, os mesmos resultados se aplicam, 
inclusive no que se refere ao exemplo.

Portanto, independentemente do método a valor 
presente (recorrência) ou a valor futuro (prospec-
tivo), o resultado será o mesmo no caso de capita-
lização composta.

3 Conclusão e Síntese do Próximo Artigo

A Tabela 2 apresenta um quadro resumo dos 4 (qua-
tro) regimes de capitalização. Como pode ser observa-
do, no sistema linear os valores mudam de acordo com 
a metodologia empregada. Já no sistema de capitali-
zação composta, os valores permanecem os mesmos 
independentemente do método utilizado.
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Assim sendo, conclui-se que os resultados do artigo 
anterior se mantêm para fluxos de pagamento, isto é, 
fluxos de pagamento baseados no regime de capita-
lização simples são também economicamente in-
consistentes, uma vez que por esse sistema o valor fu-
turo descontado de um empréstimo não coincide com 
seu valor presente capitalizado em algum instante 
anterior à liquidação. Na mesma linha, demonstra-se 
o Método de Gauss-Nogueira, método esse frequente-
mente proposto como sistema de amortização em que 
há capitalização simples, não é exceção à regra, sendo 
assim um algoritmo complexo e economicamente in-
consistente.

No próximo artigo sobre o tema, mostrar-se-á que 
todo empréstimo pode ser igualmente caracteri-
zado como um sistema 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 interpretado como um empréstimo capita-
lizado a juros simples, discute-se por que razões os 
contratos de financiamento não são caracterizados 
por empréstimos capitalizados a juros simples.
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Tabela 2 - Quadro Resumo dos 4 métodos de Capitalização

Sistema de Amortização Linear 
– SAL

Método Gauss ou Nogueira – 
MG-N

Valor Presente com Capitalização 
Composta

Capitalização Composta a Valor 
Futuro, depois valor presente

P = R$ 389,26 P = R$ 400,00 P = R$ 379,08 P = R$ 379,08

Obs: Os resultados apresentados nesta tabela referem-se ao exemplo de um empréstimo que deverá ser liquidado em cinco prestações mensais 
iguais de R$ 100,00 cada, a uma taxa de juros de 10% ao mês.
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Planos Municipais de Gerenciamento Integrado de Resíduos Só-
lidos – Possíveis Causas da Baixíssima Efetividade – Parte 1

André Oliveira Castro (*) 
Wilson Ichiro Koga (**)

1  Introdução

A Política Nacional de Resíduos 
Sólidos - PNRS (Lei nº 12.305 de 
02/08/2010) estabelece que os mu-
nicípios e o Distrito Federal, como 
titulares dos serviços de limpeza 
pública e manejo de resíduos sóli-
dos, são responsáveis pela elabora-
ção dos respectivos Planos Munici-
pais de Gerenciamento Integrado 
de Resíduos Sólidos - PMGIRS. 

O Decreto nº 7.404 de 23/12/2010, 
que regulamenta a PNRS, pres-
creve que os PMGIRS “deverão ser 
atualizados ou revistos, prioritaria-
mente, de forma concomitante com 
a elaboração dos planos plurianuais 
municipais” (§ 1º do art. 50o) e “de-
verão ser compatíveis com os planos 
de saneamento básico previstos na 
Lei nº 11.445, de 2007, e no Decreto 
nº 7.217, de 2010” (art. 54o). A Lei 
de Diretrizes Nacionais para o 
Saneamento Básico - LDNSB (Lei 
nº 11.445, de 05/01/2007), por 
sua vez, estabelece que os Planos 
Municipais de Saneamento Básico 
- PMSB deverão definir os “progra-
mas, projetos e ações necessárias 
para atingir os objetivos e as metas, 

de modo compatível com os respecti-
vos planos plurianuais e com outros 
planos governamentais correlatos, 
identificando possíveis fontes de 
financiamento” (Inciso III do art. 
art. 19o) e “serão revistos periodi-
camente, em prazo não superior a 
4 (quatro) anos, anteriormente à 
elaboração do Plano Plurianual” (§ 
4º do art. art. 19o).

Esses dispositivos deixam clara a 
intenção da PNRS e da LDNSB de 
estabelecer a correspondência dos 
PMGIRS e dos PMSB com os orça-
mentos municipais, pois a inclusão 
dos programas, projetos e ações 
nos planos plurianuais de ações 
(PPA), e, por conseguinte, nas leis 
de diretrizes orçamentárias (LDO) 
e nas leis orçamentárias anuais 
(LOA) dos municípios é condição 
sine qua non para a sua concreti-
zação.

A PNRS estabeleceu o prazo de 
02/08/2012 para a elaboração dos 
PMGIRS (art. 55o), mas, decorridos 
7 anos dessa data, pesquisa recente 
do IBGE demonstra uma baixa rea-
lização na elaboração dos PMGIRS 
pelos municípios. 

Nesse contexto, o presente artigo, 
composto de duas partes, propõe 
discutir as possíveis causas da 
baixa realização na elaboração dos 
PMGIRS.

Nessa primeira parte do artigo é 
realizada uma análise mais apro-
fundada da situação atual, relatada 
na seção 2 a seguir, que aponta que, 
além da baixa realização, a efetivi-
dade dos PMGIRS elaborados é pra-
ticamente nula por não apresenta-
rem a necessária compatibilidade 
com os orçamentos dos respectivos 
municípios, como estabelecido pela 
PNRS e pela LDNSB. Ou seja, esses 
PMGIRS não apresentam o plane-
jamento financeiro da gestão dos 
serviços, que consiste em um ele-
mento indispensável não só para 
a gestão e regulação dos serviços, 
mas também para qualquer toma-
da de decisão nos dias atuais.

Concluindo a primeira parte do 
artigo, na seção 3, é desenvolvida 
uma abordagem acadêmica do per-
fil de custos e das características 
econômico-financeiras da gestão 
dos serviços de limpeza pública 
e manejo de resíduos sólidos que 
identifica relevantes implicações 
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para a universalização, a regiona-
lização, a definição dos escopos de 
atuação e a sustentabilidade finan-
ceira da prestação dos serviços. 
Essas implicações irão consubs-
tanciar as considerações relativas 
à elaboração de um adequado pla-
nejamento financeiro dos serviços, 
que serão debatidas na segunda 
parte do artigo.

Na próxima edição, a segunda 
parte do artigo será iniciada com a 
seção 4, que irá abordar o conteúdo 
e os procedimentos propostos, in-
cluindo princípios de alocação dos 
custos totais, para que os PMGIRS 
contemplem um planejamento fi-
nanceiro efetivo, eficiente e susten-
tável dos serviços, que permita à 
Administração e à sociedade apre-
ciarem e decidirem sobre o futuro 
da gestão dos serviços nos municí-
pios. As dificuldades enfrentadas 
pelos municípios para a adequada 
elaboração de PMGIRS e do respec-
tivo planejamento financeiro serão 
discorridas na seção 5.

Por fim, na seção 6, serão discuti-
dos os aperfeiçoamentos sugeridos 
na PNRS relativamente à elabo-
ração dos PMGIRS, como também 
ponderações para a padronização 
e simplificação dos PMGIRS para 
os municípios de pequeno porte. 

Encerrando, concluir-se-á que a 
baixa realização na elaboração 
dos PMGIRS é consequência de 
um problema ainda maior que é a 
baixa realização da própria PNRS, 
colocando em evidência sugestões 
de pontos a serem reformulados, 
identificados ao longo do presente 
trabalho.

2  Situação da Elaboração dos 
Planos Municipais de Gerencia-
mento Integrado de Resíduos 
Sólidos - PMGIRS

O Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) publicou, em 
outubro de 2018, a Pesquisa de 
Informações Básicas Municipais - 
Perfil dos Municípios Brasileiros 
- 2017 - MUNIC 2017 (IBGE, 2018). 
Essa pesquisa indicou que no ano 
de 2017, 3.053 municípios, ou seja, 
somente 54,8%, declararam que 
possuíam PMGIRS. 

É possível afirmar ainda que, des-
ses PMGIRS elaborados, muito pou-
cos apresentam o planejamento 
financeiro contemplando o orça-
mento dos custos de investimento, 
operação e administração para a 
implementação dos programas, 
projetos e ações ao longo do perío-
do de planejamento, e a verificação 

da viabilidade e compatibilidade 
desse planejamento financeiro com 
o orçamento municipal, como pro-
pugna a LDNSB. Isso pode ser ex-
plicado pelo fato de que o conteúdo 
mínimo estabelecido pela PNRS 
para os PMGIRS não contempla a 
elaboração do planejamento finan-
ceiro da gestão dos serviços, e a 
verificação da sua compatibilidade 
com o orçamento municipal. 1

Assim, pode-se concluir que esses 
PMGIRS existentes possuem bai-
xíssima efetividade se os progra-
mas, projetos e ações propostas 
não puderem ser incorporados nos 
planos plurianuais (PPA), nas leis 
de diretrizes orçamentárias (LDO) 
e nas leis orçamentárias anuais 
(LOA) dos municípios.

A Figura 1 apresenta a evolução 
dos indicadores de disposição de 
resíduos sólidos, representados 
pelo percentual de disposição em 
aterro sanitário e pelo percentual 
de disposição em lixão ou aterro 
controlado, conforme publicados 
pela ABRELPE – Associação Bra-
sileira de Empresas de Limpeza 
Pública e Resíduos Especiais, em 
Panorama dos Resíduos Sólidos no 
Brasil, desde a época da promulga-
ção da PNRS até os dias atuais.
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A Figura 1 apresenta também a evolução do percen-
tual de municípios que declararam possuir PMGIRS 
que, conforme o IBGE, de 33,5% em 2013, aumentou 
para 54,8% em 2017. Porém, essa evolução parece não 
ter afetado os indicadores de disposição de resíduos 
sólidos, comprovando a baixíssima efetividade dos 
PMGIRS elaborados. 

Além disso, a Figura 1 apresenta a evolução do per-
centual da quantidade de municípios integrantes de 
consórcio intermunicipal para gestão ou prestação de 
serviços de manejo de resíduos sólidos que, conforme 
o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamen-
to - SNIS, de 19,7% em 2011, praticamente dobrou 
para 37,2% em 2017. Porém, essa evolução parece não 
ter afetado os indicadores de disposição de resíduos 
sólidos, comprovando a baixíssima efetividade das 
gestões regionalizadas implementadas para o manejo 
de resíduos sólidos. 

Por fim, na Figura 1 pode-se observar que todos os 
indicadores evoluíram no período conforme as res-
pectivas linhas de tendência linear, denotando que a 
promulgação e a regulamentação da PNRS em 2010 e 
a apresentação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
- PLANARES em 2012, pouco ou nada influíram nos 
indicadores de disposição de resíduos sólidos no País, 
demonstrando também a baixíssima realização da 
própria PNRS.

3   Características Econômico-Financeiras e suas 
Implicações na Gestão dos Serviços de Limpeza 
Pública e Manejo de Resíduos Sólidos

A abordagem acadêmica do perfil de custos e das ca-
racterísticas econômico-financeiras dos serviços de 
limpeza pública e manejo de resíduos sólidos pode en-
sejar a identificação de importantes implicações para 

Figura 1 – Evolução dos Indicadores de Disposição de Resíduos Sólidos

Fonte: ABRELPE (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), IBGE (2014, 2018) e SNIS (2013, 2014, 2015, 2018, 2019).
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o financiamento da universaliza-
ção, para a adequada apropriação 
dos custos e sustentabilidade fi-
nanceira da gestão, para a regiona-
lização da prestação dos serviços, e 
também para a definição do escopo 
de atuação dos atores participan-
tes na gestão dos serviços.

A consideração desses aspectos 
será importante para as discussões 
relativas ao planejamento financei-
ro da gestão dos serviços que será 
abordado na próxima seção, na 
segunda parte deste artigo.

3.1  Perfil  dos Custos e Caracte-
r í s t i c a s  E c o n ô m i c o - f i n a n -
ce iras  da  Gestão dos  Ser -
v i ç o s  d e  L i m p e z a  P ú b l i c a 
e  Manejo  de Res íduos Só-
lidos

A gestão dos serviços de limpeza 
pública e manejo de resíduos sóli-
dos tem um custo e ele é bastante 
significativo. 

Um sistema de limpeza pública e 
manejo de resíduos sólidos requer 
consideráveis investimentos de 
capital para implantação das infra-
estruturas e instalações operacio-
nais, como estações de transbordo 
dos resíduos coletados, unidades 
de triagem de materiais recicláveis 
e de compostagem da fração orgâ-
nica, aterro sanitário e alojamento 
e garagem para a mão de obra e 
equipamentos. Porém, uma par-
ticularidade desse sistema é que 
apresenta um elevado custo opera-
cional, relativo à mão de obra alo-

cada para limpeza e coleta de re-
síduos, combustível e manutenção 
de veículos e equipamentos, que 
pode facilmente representar 70% 
ou mais do custo total da gestão 
dos serviços, mesmo considerando 
a amortização dos investimentos. 
Essa característica de predominân-
cia dos custos operacionais sobre o 
custo de capital confere ao compo-
nente limpeza pública e manejo de 
resíduos sólidos a característica de 
um empreendimento de trabalho 
intensivo, ou Labor Intensive (THE 
WORLD BANK GROUP, 2018b).

Essa característica, oposta à do 
componente de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, leva 
a requerer uma abordagem distin-
ta para o financiamento da gestão 
desses serviços. No caso de um 
aterro sanitário, por exemplo, os 
investimentos representam menos 
que 10% e os custos operacionais 
ultrapassam os 90% dos custos 
totais (FIPE, 2017). O desconheci-
mento ou a desconsideração desse 
perfil dos custos leva, por exemplo, 
os Estados ou a União a financia-
rem os investimentos necessários 
para a implantação de um aterro 
sanitário, ficando o município en-
carregado de operá-lo mediante 
um custo operacional, do qual pro-
vavelmente não tenha sido previa-
mente informado, e que será muito 
superior ao da operação do lixão 
que servia o município. Quando o 
município não logra sustentar os 
custos da operação, o aterro acaba 
se convertendo no novo lixão do 
município.

A característica de trabalho inten-
sivo traz consequências decisivas 
para o cumprimento das metas de 
erradicação dos lixões e de redução 
de resíduos recicláveis secos e úmi-
dos dispostos em aterro sanitário 
estipuladas pela PNRS e pelo Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos- PLA-
NARES. O modelo de financiamen-
to pela União dos investimentos 
de capital para implantação das 
infraestruturas e instalações ope-
racionais e de encarregar os mu-
nicípios para o custeio do sistema, 
empregado para a universalização 
dos serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário 
desde a época do Plano Nacional de 
Saneamento - PLANASA, não será 
suficiente para a universalização 
dos serviços de limpeza pública e 
manejo de resíduos sólidos. Além 
da realização dos investimentos 
necessários, os municípios preci-
sarão ter capacidade para suportar 
os elevados custos operacionais 
decorrentes desses investimentos. 

A Figura 2 apresenta graficamen-
te o perfil econômico e o fluxo de 
caixa anualizado típicos de um ser-
viço de limpeza pública e manejo 
de resíduos sólidos. De um lado, 
apresenta-se o perfil econômico, 
ressaltando o elevado valor dos 
custos operacionais em relação aos 
investimentos e, do outro lado, o 
fluxo de caixa do empreendimento, 
com a contabilização dos custos em 
base anual, salientando a elevada 
proporção do custeio em relação 
às despesas de capital decorrentes 
dos investimentos.
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Figura 2 – Perfil dos Custos Totais e Fluxo de Caixa 
Anualizado Típicos de um Serviço de Limpeza Pública e 

Manejo de Resíduos Sólidos

Para efeito de comparação, apresentamos na Figura 3 
o perfil dos custos totais e o fluxo de caixa anualizado 
típicos de um serviço de abastecimento de água e es-
gotamento sanitário. De forma oposta ao componente 
limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, esse em-
preendimento tem características de capital intensivo 
(Capital Intensive), sendo que as despesas de capital 
representam a maior parcela dos custos totais. Essas 
e outras características e as suas distintas implicações 
para a sustentabilidade e gestão desses serviços foram 
abordadas em artigo à parte (CASTRO; KOGA, 2019).

Figura 3 – Perfil dos Custos Totais e Fluxo de Caixa 
Anualizado Típicos de um Serviço de Abastecimento 

de Água e Esgotamento Sanitário

3. 2  -  Sust ent abi l idade Eco nô m ico-f inanceira 
dos Serviços de Limpeza Pública e Manejo 
de Resíduos Sólidos

Sustentabilidade econômico-financeira significa que 
os custos incorridos na gestão dos serviços de limpeza 
pública e manejo de resíduos sólidos serão suportados 
adequadamente pelos mecanismos de recuperação de 
custos e/ou pelo Tesouro Municipal.

 9 A Apropriação dos Custos Totais de Gestão

O primeiro passo consiste na devida apropriação dos 
custos de gestão dos serviços para determinar as ne-
cessidades de arrecadação e/ou de subsídio. De uma 
forma geral, observa-se um relativo desconhecimento 
das técnicas e dos custos de destinação e disposição 
de resíduos sólidos devido à limitada prática de pla-
nejamento, implantação e operação desses tipos de 
empreendimentos no País. 

Nos Estados Unidos e na Europa, utiliza-se a metodo-
logia de Contabilização de Custos Totais (Full Cost Ac-
counting) para o planejamento da gestão dos serviços. 
Essa metodologia, que identifica e contabiliza todos os 
custos, diretos e indiretos, associados com os serviços, 
indica sete categorias principais envolvidas na gestão 
dos serviços de limpeza pública e manejo de resíduos 
sólidos: Pré-operacionais, Operacionais, Pós-operacio-
nais, Remediação, Contingente, Ambientais e Sociais 
(US EPA, 1997). As primeiras três categorias cobrem 
todo o ciclo de vida das infraestruturas e instalações 
operacionais empregadas na gestão de resíduos, in-
cluindo: investimentos iniciais para aquisição dos 
equipamentos necessários para coletar, transportar, 
tratar e dispor os resíduos (custos pré-operacionais), 
as despesas administrativas, operacionais e de manu-
tenção para gestão do dia a dia dos serviços (custos 
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operacionais) e os gastos para o adequado monito-
ramento dos aterros sanitários e encerramento de 
outras infraestruturas e instalações operacionais no 
final de vida útil (custos pós-operacionais). As últimas 
quatro categorias abrangem os custos de remediação 
de áreas contaminadas por gestão inadequada dos 
resíduos sólidos para evitar contaminação da água 
e/ou do solo, os custos das contingências, e os custos 
ambientais e sociais que incluem as externalidades 

negativas resultantes dos serviços de limpeza pública 

e de manejo de resíduos sólidos em termos de poluição 

e degradação do meio ambiente.

A Figura 4 apresenta um exemplo típico de alocação de 

custos totais ao longo do ciclo de vida de um aterro sa-

nitário, explicitando os desembolsos pré-operacionais, 

durante o período de operação e pós-operacionais.

Figura 4 – Desembolsos Pré-Operacionais, Operacionais e Pós-Operacionais Típicos de um Aterro Sanitário

                                  Fonte: US EPA (1997).

 9 O Princípio do Poluidor-pagador

No passado, muitos economistas ponderavam que a 
maioria dos danos ambientais era causada por produ-
tores que “externalizavam” os custos de suas ativida-
des. Esse fato deu origem para o conceito do poluidor-
-pagador na legislação ambiental, que foi mencionado 
como recomendação pela primeira vez pela Organiza-
ção para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
– OCDE, em 1972. Na Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), re-
alizada no Rio de Janeiro em 1992, o conceito foi esta-
belecido como um princípio. Assim, na Declaração do 
Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o Prin-
cípio 16 estatui que “As autoridades nacionais deverão 
esforçar-se para promover a internalização dos custos 
ambientais e a utilização de instrumentos econômicos, 
levando em consideração a abordagem de que o poluidor 
deverá, em princípio, suportar o custo da poluição, com 
o devido respeito pelo interesse público e sem distorcer o 
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comércio e investimento internacio-
nal” (UNCED, 1992). Esse conceito, 
que inicialmente tinha um caráter 
preventivo, evoluiu para o entendi-
mento atual que abrange os aspec-
tos corretivos e indenizatórios dos 
danos ambientais. 

Dentro desse conceito de poluidor-
-pagador, que também é um dos 
princípios da PNRS, a recuperação 
de custos através da cobrança dos 
usuários pela gestão dos serviços 
de limpeza pública e manejo de re-
síduos sólidos é natural e praticada 
em todo o mundo para o custeio 
dos serviços. 

 9 A Necessidade de Cobrança 
dos Serviços para a Recupe-
ração dos Custos dos Servi-
ços Prestados

A característica de trabalho inten-
sivo dos serviços de limpeza ur-
bana e manejo de resíduos sólidos 
determina que os investimentos de 
capital realizados na implantação 
das infraestruturas e instalações 
operacionais necessárias para o 
avanço na gestão de resíduos im-
plicarão um significativo acrés-
cimo de custos operacionais que 
incidirão sobre o orçamento dos 
municípios.

Porém, em 2016, os 3.810 (68,4%) 
municípios do País com popula-
ção inferior a 20.000 habitantes 
apresentaram arrecadação pró-
pria de apenas 9,7%, em média, 
das respectivas receitas correntes 
líquidas, demonstrando a grande 

dependência dos repasses federais 
e estaduais para qualquer investi-
mento na gestão pública (FIRJAN, 
2018). Nesse quadro dramático, o 
manejo de resíduos acaba perden-
do relevância política em relação a 
saúde, educação e outras priorida-
des locais, de forma que a maioria 
dos municípios tem muitas dificul-
dades para suportar um aumento 
no custeio na gestão de resíduos.

Para agravar a situação, a LDNSB 
(§ 3º do Inciso II do art. 50o) veda 
a aplicação de recursos da União 
na administração, operação e ma-
nutenção de serviços públicos de 
saneamento básico, de forma que 
os custos operacionais, bem como 
a amortização dos investimentos, 
deverão ser suportados pelo Te-
souro Municipal e pela arrecada-
ção da cobrança dos usuários dos 
serviços.

Nessas condições, pode-se afirmar 
que a implantação da cobrança 
dos serviços para o seu custeio, 
ainda bastante incipiente em nosso 
País, é indispensável para cogitar 
qualquer avanço na gestão des-
ses serviços, pois os orçamentos 
municipais não têm condições de 
suportá-los plenamente. 2

Outro problema que se afigura é a 
dificuldade da cobrança dos servi-
ços de limpeza pública, como var-
rição de vias e limpeza em geral, 
que chegam a consumir 30% ou 
mais do custo total dos serviços.3 O 
caráter indivisível desses serviços 
impede a cobrança dos usuários 

por taxa, dificultando a aplicação 
do princípio de poluidor-pagador. 
Porém, se considerarmos a pro-
gressão da gestão de resíduos em 
outros países, observa-se que com 
o avanço na cidadania e na cons-
cientização ambiental obteve-se 
redução nas despesas com a varri-
ção de vias e outros serviços indi-
visíveis, disponibilizando recursos 
para a implementação de políticas 
mais avançadas na gestão de resí-
duos.4

Assim, pode-se concluir que é ne-
cessária a criação de uma contri-
buição análoga à Contribuição para 
o Custeio dos Serviços de Ilumina-
ção Pública - COSIP (também um 
serviço indivisível) que possibilite 
a cobrança da totalidade dos custos 
dos serviços de limpeza pública e 
de manejo de resíduos sólidos. Para 
tal será necessária uma emenda 
constitucional, analogamente à im-
plantação da COSIP. 

Um dos principais problemas que 
a gestão de resíduos enfrenta atu-
almente é que o valor percebido 
pelos usuários e pela sociedade dos 
serviços de limpeza pública e ma-
nejo de resíduos sólidos encontra-
-se bem abaixo do custo efetivo 
dos serviços, dificultando qualquer 
avanço na gestão dos serviços. A 
efetivação da cobrança pelos ser-
viços seria uma forma de iniciar 
a reversão desse quadro. Nesse 
aspecto, considera-se que seria 
fundamental que a União capita-
neasse o processo de instituição 
da cobrança dos serviços, visando 
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facilitar a sua implementação pelos municípios. Natu-
ralmente, a implantação da cobrança dos serviços, a 
cargo dos municípios, deverá ser realizada de forma 
gradual, conforme a disposição e a capacidade de pa-
gamento dos usuários.

Essa etapa é indispensável para, posteriormente, avan-
çar para a cobrança pela quantidade gerada e para a 
aplicação de outros instrumentos econômicos, visando 
incentivar a redução, reutilização e reciclagem, e imple-
mentar os princípios de economia circular.

 9 A Necessidade de Subsídio do Tesouro Mu-
nicipal

É importante colocar que mesmo que seja implantado 
um sistema de cobrança da totalidade dos serviços, 
abrangendo a limpeza pública e o manejo de resíduos 
sólidos, a sua arrecadação ainda não deverá ser sufi-
ciente para o financiamento da totalidade dos custos 
de gestão. Em função do nível socioeconômico médio 
do País, no qual a capacidade de pagamento dos usu-
ários pelos serviços é baixa, é possível inferir que o 
Tesouro Municipal necessitará continuar subsidiando 
uma parte significativa dos custos de gestão de resí-
duos em todos os municípios do País. (THE WORLD 
BANK GROUP, 2018b).

A Figura 5 procura apresentar esquematicamente a 
sustentabilidade financeira típica de um serviço de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, con-
frontando a necessidade de arrecadação (resultante 
da apropriação dos custos totais) com as receitas (da 
cobrança dos serviços e da venda de reciclados) e com 
o subsídio do Tesouro Municipal.

Figura 5 – Sustentabilidade Financeira Típica de um 
Serviço de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos 

Sólidos

3.3  A Universalização do Acesso aos Serviços 
de Limpeza Públ ica e Manejo de Resíduos 
Sólidos e a Economia Circular

A universalização do acesso aos serviços de limpeza 
pública e manejo de resíduos sólidos ou a sua realiza-
ção de forma adequada à saúde pública e à proteção 
do meio ambiente, que são princípios fundamentais 
da prestação dos serviços públicos de saneamento 
básico, de acordo com a LDNSB, não são suficientes 
para caracterizar o conceito de “serviço adequado” de 
limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. Esses 
serviços, devido às suas peculiaridades, requerem um 
conceito mais amplo, como de “gestão adequada”. 

Em vista disso, a PNRS preconiza como um dos prin-
cípios a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
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vida dos produtos, e tem entre seus objetivos a gestão 
integrada dos resíduos sólidos e a não geração, redu-
ção, reutilização, reciclagem e tratamento dos resídu-
os sólidos, bem como disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos. Por conseguinte, o PLANARES 
estabelece, dentre outras, metas de eliminação total 
dos lixões, de redução de resíduos recicláveis secos e 
de resíduos úmidos dispostos em aterros sanitários.

Os países com políticas ainda mais avançadas no 
manejo de resíduos passaram ou estão passando da 

“gestão de resíduos” para a “gestão de recursos”. Na 
Europa, utiliza-se o conceito de Economia Circular, 
ou Circular Economy (EUROPEAN COMISSION, 2015), 
e no Japão, a política de gestão de resíduos visa uma 
sociedade com circulação adequada de materiais, de-
nominada Sound Material-Cycle Society (JAPAN, 2000, 
2018), com conotação de sociedade orientada para a 
reciclagem. A Figura 6 ilustra a passagem da fase de 
“gestão de resíduos” para a fase de “gestão de recur-
sos” ocorrida no Japão.

Figura 6 – Passagem da Gestão de Resíduos para a Gestão de Recursos Ocorrida no Japão

                                                                   Fonte: JAPAN (2014).

 9 Os Estágios Típicos de Desenvolvimento da 
Gestão de Resíduos

Observando o histórico dos países mais avançados na 
gestão de resíduos, podemos constatar que a evolução 
ocorreu gradualmente mediante estágios progres-
sivos de desenvolvimento (JAPAN, 2014). Como os 
custos de manejo são crescentes a cada estágio (THE 
WORLD BANK GROUP, 2018b), a evolução na gestão 
de resíduos ocorreu conforme a elevação do nível 

socioeconômico dos países, isto é, da capacidade de 
financiamento da sociedade, ou seja, da capacidade 
de pagamento dos usuários e do Poder Público para 
adoção de políticas mais avançadas de gestão dos re-
síduos sólidos.

Em função do estado atual da gestão de resíduos nas 
várias regiões do País, pode-se estimar os seguintes 
estágios típicos de desenvolvimento da gestão de re-
síduos:
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•	 Estágio 1 - Lixão

Os resíduos são dispostos em lixões, poluindo o meio 
ambiente.

•	 Estágio 2 - Aterro Sanitário

Os resíduos são dispostos em aterros sanitários, evi-
tando a poluição do meio ambiente. A reciclagem não 
é significativa.

•	 Estágio 3 - Coleta Seletiva, Triagem, Compostagem 
e Aterro Sanitário (1R)

A reciclagem de secos e úmidos está em fase de con-
solidação e os rejeitos são dispostos em aterros sani-

tários. A geração de resíduos, per capita e total, tem 
crescimento decrescente a cada ano.

•	 Estágio 4 - Redução, Reutilização, Reciclagem e 
Aterro Sanitário (3R)

A reciclagem de secos e úmidos é plena e os rejeitos, 
minimizados, são dispostos em aterros sanitários ou 
encaminhados para incineração com recuperação de 
energia. A geração de resíduos, per capita e total, é 
decrescente a cada ano.

A Figura 7 apresenta esquematicamente os estágios tí-
picos de desenvolvimento na gestão dos resíduos con-
forme comentado, salientando os custos crescentes de 
gestão a cada estágio de desenvolvimento.

Figura 7 – Estágios Típicos de Desenvolvimento e Evolução dos Custos de Gestão dos Resíduos Sólidos

Pode-se estimar que a passagem do estágio de lixão 
para o de aterro sanitário poderá implicar dobrar 
ou decuplicar os custos de disposição de resíduos 
(SCHEINBERG, 2008). Para avançar para os estágios 
posteriores, além da capacidade de financiamento dos 

custos crescentes de gestão, haverá necessidade de 
instrumentos legais, regulatórios e econômicos efeti-
vos, engajamento da sociedade e capacidade de gestão 
de todos os níveis do Poder Público (THE WORLD 
BANK GROUP, 2018a).
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Como observado em todo o mundo, o manejo dos resí-
duos sólidos no País deverá avançar conforme a capa-
cidade de pagamento dos usuários e do Poder Público. 
Possivelmente, as regiões com menor nível socioeco-
nômico, que se encontram no Estágio 1 – Lixão, terão 
dificuldades para erradicar os lixões e passar para o 
Estágio 2 - Aterro Sanitário. As regiões com nível 
socioeconômico mais elevado, que se encontram no 
Estágio 2 - Aterro Sanitário, poderão ter capacidade 
de passar para Estágio 3 - Coleta Seletiva, Triagem, 
Compostagem e Aterro Sanitário (1R) e, talvez, 
avançar para o Estágio 4 - Redução, Reutilização, 
Reciclagem e Aterro Sanitário (3R).

 9 A Ordem de Prioridade na Gestão e Geren-
ciamento de Resíduos Sól idos Estabelecida 
pela PNRS

Do quadro apresentado, considera-se oportuno discu-
tir a ordem de prioridade estabelecida pela PNRS: não 
geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento 
dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmen-
te adequada dos rejeitos (art. 9o). Essa hierarquia da 
gestão de resíduos tem sido questionada pela sua li-
mitada aplicabilidade em países em desenvolvimento, 
onde há disposição inadequada em lixões ou queima 
de resíduos (UNEP, 2015). A Figura 8 apresenta a hie-
rarquia da gestão de resíduos adaptada para países 
em desenvolvimento, em que se inclui a disposição 
inadequada, mas excluída da hierarquia. De fato, no 
estágio de subdesenvolvimento em que se encontra a 
gestão de resíduos em grande parte dos municípios do 
País, é razoável que a prioridade seja atender às neces-
sidades básicas de serviço essencial à saúde pública e 
estancar a poluição do meio ambiente causada pelos 
lixões. Para isso, é necessário que esses municípios 
universalizem os serviços de coleta e transporte de 
resíduos e de limpeza pública e atinjam inicialmente 
o Estágio 2 - Aterro Sanitário.5 Posteriormente, a 
ordem de prioridade estabelecida pela PNRS poderia 
ser retomada.

Figura 8 – Hierarquia da Gestão de Resíduos Adaptada 
para Países em Desenvolvimento

Fonte: UNEP (2015).

3.4   Economia de Escala na Gestão de Serviços 
de Limpeza Públ ica e Manejo de Resíduos 
Sólidos

A economia de escala ocorre quando o custo marginal 
diminui à medida que aumenta a quantidade de resí-
duos coletada, transportada, destinada ou disposta. 
De uma forma geral, existe economia de escala na des-
tinação de resíduos (triagem de materiais recicláveis 
e compostagem da fração orgânica) e na disposição 
de rejeitos (aterro sanitário) e observa-se perda de 
economia de escala na coleta e no transporte de re-
síduos. Isso significa que os ganhos na centralização 
da administração ou da destinação e disposição são 
contrabalanceados pelos custos de coleta e transpor-
te, de forma que a economia global de escala é menos 
pronunciada para o custo total dos serviços (BEE-
CHER, 1996). Ou seja, a economia de escala que pode 
ser obtida pela gestão regionalizada dos serviços de 
limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos não é 
ilimitada ou generalizada. A partir de uma determina-
da distância de transporte, a regionalização introduzi-
rá ineficiência e causará perda de economia de escala 
e destruição de valor com aumento dos custos totais 
dos serviços. 
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 9 Compartilhamento de Insta-
lações  Operac ionais  e  Ges-
t ã o  R e g i o n a l i z a d a  d e  S e r -
v iços  de L impeza Públ ica  e 
Manejo de Resíduos Sólidos

A busca da escala ótima de um 
empreendimento é um procedi-
mento corriqueiro de otimização 
de custos na economia e na enge-
nharia, inerente a qualquer estudo, 
planejamento ou projeto. No caso 
dos serviços de manejo de resíduos 
sólidos, a busca da escala ótima 
deve ter sido praticada já no plane-
jamento da prestação dos serviços 
no interior do território do municí-
pio, quando há mais de um distrito 
ou núcleo urbano além da sede 
municipal.

Em um conjunto de municípios 
contíguos ou não, devido às gran-
des distâncias entre municípios 
no País e pelos elevados custos de 
transporte, é provável que solu-
ções viáveis de compartilhamento 
de serviços, infraestruturas e ins-
talações operacionais nas quais 
o ganho de escala compense os 
custos de transporte não sejam 
frequentes. O cotejamento entre a 
redução do custo marginal da des-
tinação ou disposição de resíduos 
e o aumento do custo marginal 
de transporte de resíduos é favo-
rável para os resíduos sólidos de 
serviços de saúde que apresentam 
alto custo marginal de tratamen-
to e baixo peso específico (baixo 
custo marginal de transporte) e é 
desfavorável para os resíduos da 
construção civil que apresentam 

baixo custo marginal de processa-
mento e alto peso específico (alto 
custo marginal de transporte). À 
medida que se avança no manejo 
de resíduos, do Estágio 2 - Aterro 
Sanitário para o Estágio 3 - Co-
leta Seletiva, Triagem, Compos-
tagem e Aterro Sanitário (1R) e 
para o Estágio 4 - Redução, Reu-
tilização, Reciclagem e Aterro 
Sanitário (3R), ocorre um aumen-
to do custo marginal de destinação 
e disposição a cada estágio, o que 
possibilita admitir maiores custos 
marginais de transporte de resídu-
os no cotejamento, aumentando-se 
as chances de viabilização de so-
luções compartilhadas. Por outro 
lado, uma solução compartilhada 
de destinação ou disposição de 
resíduos pode experimentar perda 
de economia de escala ao longo 
do período de planejamento com 
a expansão da área atendida ou 
piora nas condições de tráfego, que 
venha a aumentar o custo marginal 
de transporte.

Pelo exposto, pode-se afirmar que 
é indispensável a realização prévia 
de um estudo de viabilidade téc-
nica e econômico-financeira para 
estabelecer a solução tecnicamente 
viável de transporte, destinação 
e disposição final centralizada de 
cada tipo de resíduo e para apurar 
e comprovar os efetivos ganhos 
de escala ao longo do período de 
planejamento, determinando as 
despesas que caberão às partes, a 
fim de propor uma efetiva regio-
nalização da gestão dos serviços 
de limpeza pública e manejo dos 

resíduos sólidos (CASTRO; KOGA, 
2018). Aliás, nesse particular, cabe 
observar que a existência de Estu-
do de Viabilidade Técnica e Econô-
mico-financeira - EVTE é obrigató-
ria para a condição de validade dos 
contratos de programa relativos a 
convênios de cooperação ou a con-
sórcios públicos para a prestação 
associada de serviços de limpeza 
pública e de manejo de resíduos 
sólidos, conforme estabelecido pela 
LDNSB e orientado pela Portaria nº 
557, de 11/11/16, do Ministério das 
Cidades.

A falta de estudo de viabilidade 
técnica e econômico-financeira 
tem ocorrido de forma generali-
zada, resultando em Estudos de 
Regionalização e Proposição de Ar-
ranjos Intermunicipais elaborados 
pelos Estados, em geral, incomple-
tos e inconclusivos, absolutamente 
ineficazes para orientar a institui-
ção de uma gestão associada efeti-
va dos serviços de limpeza pública 
e de manejo de resíduos sólidos. 
Com efeito, a instituição crescente 
de consórcios, que praticamente 
dobrou a quantidade de municípios 
participantes de 2011 a 2017, não 
afetou os indicadores de gestão, 
como pode ser observado na Fi-
gura 1. Isso provavelmente pode 
ser explicado pelo fato de que os 
manuais e os guias de orientação 
que o Ministério do Meio Ambiente 
(BRASIL, 2011b) e a Fundação Na-
cional de Saúde - FUNASA (BRASIL, 
2017) têm disponibilizado e que 
os Estados têm utilizado como re-
ferência para a elaboração dos Es-
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tudos de Regionalização e Propo-
sição de Arranjos Intermunicipais 
não exigem e nem recomendam a 
verificação da viabilidade técnica 
e econômico-financeira da gestão 
regionalizada dos serviços de lim-
peza pública e manejo dos resíduos 
sólidos. 

Quando o compartilhamento de 
serviços, infraestruturas e insta-
lações operacionais não for viável, 
pondera-se que, pelo viés econômi-
co-financeiro, não seria razoável a 
constituição de uma gestão asso-
ciada somente para a centralização 
da administração visando apenas o 
ganho de escala em relação às des-
pesas indiretas, pois isso não re-
duziria significativamente o custo 
marginal total da gestão do consór-
cio, sendo, portanto, inócuo para a 
universalização dos serviços.

Nessas condições, pode-se pon-
derar que oferecer prioridade de 
acesso a recursos da União ou por 
ela controlada ou a benefícios por 
incentivos ou financiamentos de 
entidades federais de crédito ou 
fomento para os municípios que 
optarem por soluções consorcia-
das intermunicipais para a gestão 
associada dos resíduos sólidos 
(art. 45o da PNRS, Lei nº 12.305 de 
02/08/2010, e art. 79o do Decreto 
nº 7.404 de 23/12/2010), em de-
trimento dos municípios que não 
possuem soluções viáveis de ges-
tão associada dos resíduos sólidos, 

mostra-se uma política injusta com 
estes últimos.

3 . 5   E c o n o m i a  d e  E s c o p o  n a 
Gestão de Serviços de Lim-
peza Públ ica  e  Manejo  de 
Resíduos Sólidos

Inicialmente, em função das pecu-
liaridades dos serviços de limpeza 
pública e manejo de resíduos só-
lidos, aborda-se a necessidade de 
definição do escopo de atuação dos 
vários atores participantes para 
uma adequada gestão dos serviços. 
Posteriormente, discute-se a apli-
cabilidade da economia de escopo 
na participação de cooperativa ou 
associação de catadores na coleta 
seletiva.

 9 A Necessidade de Definição 
d o  E s c o p o  d e  At u a ç ã o  d o s 
Atores Participantes

O componente de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário, 
por se tratar de empreendimento 
de produto único, água canalizada 
pelo prestador do serviço e seu 
correspondente ciclo na natureza, 
e por constituir monopólio natural, 
tem o escopo de atuação de cada 
ator envolvido claramente estabe-
lecido ao longo do ciclo de vida do 
produto.

De forma oposta, o componente de 
limpeza pública e manejo de resí-
duos sólidos, devido à sua natureza 

de multiproduto, envolve vários 
tipos de resíduos, como resíduos 
sólidos urbanos, resíduos sólidos 
da construção civil, resíduos indus-
triais, resíduos sólidos de serviços 
de saúde e outros. Adicionalmente, 
apresenta vários atores partici-
pantes com os respectivos escopos 
de atuação, como os fabricantes, 
importadores, distribuidores e 
comerciantes, os consumidores e o 
Poder Público, ao longo de seus flu-
xos específicos e nas várias etapas 
do ciclo de vida de cada produto. 
Essa multiplicidade e diversidade 
requerem organização, ou seja, 
definição do escopo de atuação de 
cada ator participante, para a ade-
quada gestão integrada dos servi-
ços de limpeza pública e manejo de 
resíduos sólidos.

A PNRS tem como objetivos a “ges-
tão integrada de resíduos sólidos” 
(Inciso VII do art. 7o) e a “articu-
lação entre as diferentes esferas do 
poder público, e destas com o setor 
empresarial, com vistas à coopera-
ção técnica e financeira para a ges-
tão integrada de resíduos sólidos” 
(Inciso VIII do art. 7o). 

Porém, o que se observa é uma 
falta de articulação entre o Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos - 
PLANARES, os Planos Estaduais 
de Resíduos Sólidos e dos corres-
pondentes Estudos de Regiona-
lização e Proposição de Arranjos 
Intermunicipais, os PMGIRS e os 
planos de gerenciamento de resídu-
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os sólidos dos geradores privados. 
O PLANARES f ixa metas regio-
nais e nacionais, mas não estabe-
lece a quota de responsabilidade 
que cabe a cada ator participante 
para o cumprimento de cada meta. 
Aliás, observe-se que a dificuldade 
de articulação provém das esferas 
mais elevadas das políticas pú-
blicas nas quais o Ministério do 
Desenvolvimento Regional está 
encarregado da implementação da 
LDNSB e do PLANSAB, o Ministé-
rio do Meio Ambiente da PNRS e 
do PLANARES, e o Ministério da 
Saúde do Programa Nacional de 
Saneamento Rural. 

Finalizando, a incumbência pela 
PNRS da responsabilidade da orga-
nização e da gestão integrada dos 
resíduos, que deveria caber a todos 
os atores participantes, exclusi-
vamente para o Distrito Federal e 
aos municípios (art. 10o e art. 26o), 
causa uma assimetria de atribui-
ções e obrigações nitidamente des-
favorável para os municípios.

Na prática, observa-se que a coleta, 
a destinação e a disposição final de 
resíduos industriais, de grandes ge-
radores ou da construção civil, que 
deveriam ser de responsabilidade 
dos geradores, frequentemente aca-
bam ficando ao encargo dos municí-
pios, o que é comum nos países com 
fraca implementação de legislação 
ambiental (UNEP, 2015). Ou seja, o 
princípio de responsabilidade com-
partilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos estatuído pela PNRS (art. 
30o) não foi concretizado.

 9 Equi l íbr io  na  Def in ição  do 
Escopo de Atuação dos Ato-
res  Part ic ipantes:  O Exem-
plo do Japão

No Japão, a política de gestão dos 
resíduos está baseada em um sis-
tema legal em que se destaca: o 
princípio da redução do consumo 
de recursos naturais e da minimi-
zação dos impactos ambientais; a 
responsabilização dos consumido-
res pela destinação dos resíduos e 

a responsabilidade estendida dos 
produtores; a especificação legal 
de 20 tipos de resíduos industriais 
de responsabilidade exclusiva dos 
fabricantes; e a especificação dos 
resíduos de responsabilidade dos 
municípios. 

Esse sistema legal estabeleceu 
claramente os papéis e as respon-
sabilidades do governo federal, 
dos estados, dos municípios, dos 
consumidores e das indústrias na 
gestão de resíduos. Esse arcabouço 
legal foi complementado ainda com 
leis específicas para a reciclagem 
dos principais grupos de resídu-
os como embalagens, utensílios 
domésticos, alimentos, resíduos 
da construção civil, veículos e re-
síduos eletrônicos. A natureza de 
multiproduto da gestão de resíduos 
sólidos requereu uma regulação 
múltipla. 

A Figura 9 ilustra o sistema legal 
relativo à política de gestão de re-
síduos sólidos no Japão.
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A organização da gestão dos resí-
duos resultante é simétrica e equi-
librada em relação às responsabi-
lidades dos atores participantes, 
destacando-se a incumbência dos 
resíduos municipais para os mu-

nicípios e dos resíduos industriais 
para os estados. A Figura 10 apre-
senta graficamente as responsabi-
lidades e os inter-relacionamentos 
do governo federal, dos estados, 
dos municípios, dos consumidores 

e dos geradores privados de re-

síduos na gestão dos resíduos no 

Japão, enfatizando-se a separação 

dos fluxos dos resíduos municipais 

e dos resíduos industriais.

Figura 9 – Sistema Legal Relativo à Política de Gestão de Resíduos Sólidos no Japão

                                                         Fonte: JAPAN (2014).

Figura 10 – Responsabilidades e Inter-Relacionamento dos Principais Atores  
Participantes na Gestão de Resíduos Sólidos no Japão

                               Fonte: JAPAN (2014).
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 9 A Perda de Economia de Es-
c o p o  c o m  P a r t i c i p a ç ã o  d e 
C o o p e r a t i v a s  o u  A s s o c i a -
ções de Catadores na Coleta 
Seletiva

A economia de escopo ocorre quan-
do o custo de fornecimento conjun-
to de dois ou mais serviços por um 
único fornecedor for inferior ao 
custo total de fornecimento desses 
serviços por dois ou mais fornece-
dores distintos. Estudos indicam a 
presença de economia de escopo na 
realização da coleta seletiva e da 
coleta convencional por um mesmo 
prestador e perda de economia de 
escopo se esses serviços forem re-
alizados por prestadores distintos 
(CALLAN;THOMAS, 2001; ABRATE 
et al., 2014).

Isso significa que a participação 
prioritária de cooperativas ou as-
sociações de catadores na coleta 
seletiva de materiais reutilizáveis 
e recicláveis como prescrevem a 
PNRS e o Decreto Regulamentador 
nº 7.404, de 23/12/2010, consti-
tui perda de economia de escopo, 
perda de receita com reciclados 
e sujeição a custos adicionais que 
incidirão sobre os municípios. Se 
não há compensação pelos custos 
incorridos e receitas evitadas pela 
participação de cooperativas ou as-
sociações de catadores, discute-se 
se a PNRS deve ser aperfeiçoada de 
forma a facultar aos municípios a 
decisão da participação de catado-
res na coleta seletiva. Aliás, nesse 
aspecto, registre-se a imoderada 
relevância política dispensada a 

um ator coadjuvante e, deseja-se, 
passageiro, na gestão dos resíduos 
sólidos.6

 9 Definição e Escopo da Reci-
clagem

A PNRS define a reciclagem como 
“processo de transformação dos 
resíduos sólidos que envolve a alte-
ração de suas propriedades físicas, 
físico-químicas ou biológicas, com 
vistas à transformação em insumos 
ou novos produtos” (Inciso XIV do 
art. 3o).

Nos Estados Unidos, emprega-se 
uma definição mais ampla e atua-
lizada, abrangendo conceitos eco-
nômicos e ambientais: recuperação 
de materiais e de orgânicos do fluxo 
de resíduos sólidos, e transformação 
e utilização na fabricação de novos 
produtos ou em outras atividades, 
visando a redução do consumo de 
recursos naturais: matéria-prima 
virgem, água e energia, para aten-
der as demandas de consumo. O 
escopo da reciclagem consiste em: 
(i) coleta seletiva dos materiais, 
(ii) triagem, limpeza e/ou outro 
processamento, (iii) transforma-
ção dos materiais recicláveis em 
produtos comercializáveis, (iv) 
distribuição e armazenamento, e 
(v) transporte entre as etapas (US 
EPA, 2009, 2016). Essa definição 
evidencia a reinserção física e eco-
nômica dos materiais reciclados na 
cadeia produtiva, em conformidade 
com o ponto de vista de “gestão 
de materiais” ou de “gestão de 

recursos”, sendo, portanto, mais 
condizente com os princípios da 
economia circular.

 9 Permuta: Lixiviados (Choru-
me) X Lodos

Um aspecto importante a ser regis-
trado, embora não se trate de eco-
nomia de escala ou de escopo, é a 
possível sinergia entre a atividade 
de destinação e disposição de resí-
duos sólidos com a de tratamento 
de esgotos sanitários. A depender 
das tecnologias empregadas e das 
circunstâncias, os lixiviados (cho-
rume) produzidos na compostagem 
e no aterro sanitário podem ser 
destinados na estação de trata-
mento de esgotos (BRENNAN et al., 
2017) e, em troca, os lodos resul-
tantes das estações de tratamento 
de esgotos podem ser dispostos no 
aterro sanitário (EUROPEAN EN-
VIRONMENT AGENCY, 1997). Essa 
permuta ocorre há muito tempo 
no Município de São Paulo, com 
significativa economia para ambas 
as partes. Nos aterros de pequeno 
e de médio porte, onde o adequado 
tratamento dos lixiviados repre-
senta uma parcela considerável 
dos custos totais, essa economia 
poderá ser significativa. Assim, 
pode-se afirmar que esse tipo de 
arranjo poderia ser importante 
para viabilizar a erradicação dos 
lixões, sendo que, para tal, have-
ria a necessidade da existência de 
estações de tratamento de esgotos 
nos municípios.
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3.6   O Mercado e  a  Indústr ia 
da Gestão dos Resíduos Só-
lidos

Pelo ponto de vista macroeconômi-
co, pode-se afirmar que o mercado 
da gestão de resíduos sólidos é 
determinado pela legislação am-
biental e de saúde pública (UNEP, 
2015). A implementação e a efetiva 
aplicação de legislação mais restri-
tiva e ambientalmente adequada 
criam oportunidade para o adven-
to da indústria da gestão de resí-
duos para atender aos municípios 
e às indústrias para o manejo dos 
respectivos resíduos. 

Em países mais avançados no ma-
nejo de resíduos sólidos, que estão 
no estágio de prevenção de resíduos 
e economia circular, observa-se o 
surgimento de um novo modelo de 
negócio denominado contrato de 
gestão de recursos, que busca ino-
vação e reformulação na interação 
dos produtos e serviços de um em-
preendimento industrial e seus for-
necedores a fim de reduzir impactos 
do ciclo de vida dos materiais (THE 
WORLD BANK GROUP, 2018a).

No Brasil, a lacuna aberta pela 
baixa capacidade de gestão da 
maioria dos municípios, que difi-
culta a implantação e operação de 
um simples aterro sanitário, pode 
vir a ser suprida pela iniciativa pri-
vada que detém ou pode vir a deter 
capacidade técnica e operacional 
necessária, se houver regulação e 
remuneração adequada.

A PNRS pretendeu implementar 
um mercado de gestão integrada 
de resíduos sólidos com o estabe-
lecimento de metas arrojadas de 
erradicação dos lixões e de redução 
de resíduos recicláveis secos e úmi-
dos dispostos em aterro sanitário. 
Porém, constata-se que a formula-
ção da política pública desconside-
rou a baixa capacidade de gestão 
dos municípios e, principalmente, 
o custo para atingir essas metas e a 
incapacidade de financiamento dos 
usuários e do Poder Público para 
suportar esse novo mercado.
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1  Os manuais e os guias de orientação que o 
Ministério do Meio Ambiente tem disponi-
bilizado e que os municípios têm utilizado 
como referência para a elaboração dos PM-
GIRS, como “Guia para Elaboração dos Pla-
nos de Gestão dos Resíduos Sólidos”, “Planos 
de Gestão de Resíduos Sólidos: Manual de 
Orientação”, “Planos Estaduais de Resíduos 
Sólidos - Orientações Gerais”, “Manual para 
Elaboração do Plano de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos dos Consórcios Públicos” 
e “Orientações para Elaboração de Plano 

Simplificado de Gestão Integrada de Re-
síduos Sólidos - PSGIRS para Municípios com 
População Inferior a 20 mil Habitantes” não 
exigem e nem recomendam a verificação da 
viabilidade e sustentabilidade financeira dos 
PMGIRS (CASTRO, A. O.; KOGA, W. I., 2018).

2  Nesse ponto, registre-se uma incongruência 
no Plano Nacional de Saneamento Básico 
- PLANSAB - Versão Revisada - 2019, que 
se encontra em audiência pública, que 
propõe para o Indicador R4 (% de municí-
pios com disposição final ambientalmente 
inadequado de resíduos sólidos), a meta 
de 0% em 2033, mas não especifica para o 
Indicador R6 (% de municípios que cobram 
pelos serviços de manejo de resíduos sólidos 
urbanos) a meta de 100% em 2033.

3  De acordo com o Sistema Nacional de Infor-
mações sobre Saneamento - SNIS, Diagnós-
tico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 
- 2017 (2019), o valor médio do indicador 
Incidência do Custo de Varrição no Custo 
Total do Manejo (IN046) dos municípios 
que participaram da pesquisa em 2017 é 
de 27,5%. Porém, se forem considerados os 
outros serviços de limpeza em geral, esse 
percentual deve se elevar significativamente.

4  Nesse ponto, é oportuno registrar a ausên-
cia, tanto no PLANSAB como no PLANARES, 
de metas relativas à educação ambiental 
visando a redução de despesas com varrição 
e limpeza pública, que consomem consi-
derável parcela do custo total dos serviços.

5  Note-se que o aterro sanitário, como uni-
dade de disposição de resíduos ou de re-
jeitos, será necessário em todos os estágios 
subsequentes de desenvolvimento da gestão 
de resíduos.

6  Na PNRS e no Decreto Regulamentador n. 
7.404 de 23/12/2010, o termo “catadores” é 
mencionado 34 vezes e o termo “município”, 
para aludir ao titular dos serviços, é mencio-
nado 37 vezes.
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Rediscussão e Novo Propósito acerca da Governança dos Ban-
cos Centrais do Brasil e Chile: Atribuições Relativas à Política 
Monetária, Medidas Macroprudenciais e de Estabilidade Finan-
ceira

Cilene Ribeiro Cardoso (*) 
Amaury Patrick Gremaud (**)

Sabe-se que, na América Latina, o 
período a partir da década 1980 
provou ser um dos mais desafiado-
res quanto à responsabilidade dos 
Bancos Centrais da região: foi cul-
minada por um crescimento médio 
não superior a 1,0%, o menor de-
sempenho quando comparamos 
os 50 anos pregressos, e negativo 
em termos de PIB per capita. Em 
1990, os países latino-americanos 
atingiram um patamar médio de 
inflação de 500% a.a., a exemplo de 
Brasil e Argentina que alcançaram 
taxas de quatro dígitos (JÁCOME, 
2015, p. 331, tradução livre). Como 
resultado, as denominadas crises 
gêmeas (crises bancárias e cam-
biais simultâneas1 protagonizaram 
nas economias latino-americanas 
durante os anos 1980. 

Na década recente, novas preo-
cupações acerca da atuação dos 
Bancos Centrais voltaram à tona 
após o período pós-crise financeira 
global de 2007/2008, em especial 
acerca dos Bancos Centrais latino-
-americanos, propondo um novo 
debate sobre sua principal atuação 
na estabilidade e cumprimento da 

política monetária e a função de 
prestamista de última instância, e 
seu envolvimento nas demais po-
líticas de estabilidade financeira. 
Novamente, reforça-se ao longo 
dos capítulos finais a preocupação 
referente à sobrecarga dos Ban-
cos Centrais na América Latina, 
sendo responsáveis por múltiplas 
funções. Pelo contexto histórico e 
a busca incessante pela estabili-
dade dos preços, foi conferida aos 
Bancos Centrais da América Latina 
a decisão de atribuir a indepen-
dência política e operacional para 
formular e executar a política mo-
netária como o principal primário, 
até mesmo único.

O propósito maior deste artigo é  
reavaliar os argumentos iniciais 
apresentados por Goodhart (2010) 
e Eichengreen et al. (2011) e propor 
novas perspectivas de uma reconfi-
guração do rol de atribuições e res-
ponsabilidades cabíveis aos bancos 
centrais. Constata-se que a crise fi-
nanceira de 2007/2008 trouxe uma 
série de reflexões sobre o papel das 
autoridades monetárias na condu-
ção de medidas para estabilidade 

financeira, questões acerca do con-
texto histórico e ambiente político 
das jurisdições nos quais os Bancos 
Centrais operam.  Relembrando 
Goodhart (2010) argumentam que, 
antes da crise do subprime, a atua-
ção dos Bancos Centrais tinha um 
caráter especial quanto ao aperfei-
çoamento da condução da política 
monetária, constatando também 
que a conquista da estabilidade de 
preços não presume a garantia de 
estabilidade financeira.

Em complemento à essa primeira 
abordagem, Blinder (1999) tam-
bém remete as discussões quanto 
à institucionalidade da condução 
de política monetária e a atuação 
de forma mais independente de 
um banco central, mitigando con-
f litos entre incentivos políticos 
de curto prazo e a meta perma-
nente de estabilidade monetária: 
(...) Trata-se de evitar que o banco 
central adapte a política monetária 
aos ciclos eleitorais, expandindo a 
moeda ou procrastinando decisões 
impopulares toda vez que eleições 
se avizinham. (BLINDER, 1999, p. 
8). Neste mesmo contexto, o autor 
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confere em mitigar o ensejo de 
atrelar as expectativas de mercado 
nas decisões a serem tomadas por 
um banco central. 

[...] Ao confirmar as expectativas de 
mercado, o Banco Central pode cair 
na armadilha de inferir pela obser-
vação dos mercados o que ele deve 
fazer, enquanto na verdade os mer-
cados estão apenas refletindo o que 
eles acham que o banco central pode 
vir a fazer. (BLINDER, 1999, p. 9).

Quanto à hipótese levantada por 
Eichengreen et al. (2011), retrata 
o relacionamento entre o objetivo 
tradicional da política de estabili-
dade de preços e da estabilidade 
macroeconômica versus medidas 
reguladoras para assegurar a esta-
bilidade de um sistema financeiro, 
os quais os dois conjuntos de medi-
das não operam mais de forma in-
dependentes. A atuação dos Bancos 
Centrais e suas atribuições devem 
ser reavaliadas, trazendo consigo 
maior coordenação entre os dois 
conjuntos de medidas. O autor tam-
bém reconhece que a abordagem 
tradicional de atuação dos Bancos 
Centrais após o advento da crise de 
2008 precisa ser reavaliada: 

[…] The relationship between pri-
ce stability and the broader goals 
of macroeconomic and financial 
stability clearly needs to be re-
defined. Moreover, the evolution 
of monetary and exchange rate 
regimes has resulted in incom-

patibilities among the policies of 
some key countries [...].

Diante das observações expostas, 
inicia-se uma reflexão no que tange 
às atribuições dos Bancos Centrais 
à sua essência, o envolvimento com 
demais autoridades reguladoras e 
supervisores no estabelecimento 
de novos marcos institucionais, 
no intuito de avaliar o grau de 
conf lito ou complementaridade 
entre medidas e instrumentos ma-
croprudenciais, como garantia 
de manutenção da estabilidade 
financeira. Além do referencial 
teórico já apresentado nesta breve 
introdução, serão utilizadas adicio-
nalmente como subsídio a este ca-
pítulo as preocupações levantadas 
pelo grupo de estudos do Banco 
de Pagos Internacionales do Bank 
of International Settlements - BIS 
(BPI, 2011), que vão ao encontro 
dos questionamentos desta seção. 

Em síntese, algumas premissas 
serão consideradas para reavalia-
ção da atuação da maioria dos Ban-
cos Centrais, apoiando-se nas con-
tribuições do relatório BPI (2011, 
p. 01, tradução livre). Dentre as 
principais, ressalvamos que:

i. As diretrizes dos Bancos Centrais 
em termos de estabilidade finan-
ceira e a estrutura de governança 
devem ser compatíveis com as 
suas responsabilidades de polí-
tica monetária;

ii. Atribuir a responsabilidade in-
tegral ao banco central pela es-
tabilidade financeira torna-se 

insuficiente, dada a necessidade 
de envolver demais entidades que 
constituem o sistema financeiro, 
alinhado aos instrumentos, medi-
das e mecanismos para assegurar 
e salvaguardar eventuais instabi-
lidades econômicas e financeiras;

iii. Em complemento à premissa an-
terior, definir claramente ex ante 
as funções e responsabilidades de 
todas as autoridades envolvidas 
em uma política de estabilidade 
financeira, além dos bancos cen-
trais, supervisores, seguradores 
de depósito, entre demais agên-
cias, trazendo maior celeridade 
na tomada de decisões (definição 
de uma efetiva estrutura de go-
vernança corporativa);

iv.  Elaborar de forma transparente 
um arcabouço e mecanismos de 
governança corporativa, no intui-
to de mitigar eventuais conflitos 
de interesse entre as entidades 
reguladoras e supervisoras en-
volvidas. Novamente, conforme 
a primeira premissa supracitada, 
não há uma estrutura única e 
simples que assegure a solidez 
do sistema financeiro.

No cômputo geral, o propósito ini-
cial apresentado enseja a criação 
de uma estrutura independente 
para a elaboração e formalização 
de uma política de estabilidade 
financeira. Contudo, essa proposi-
ção não anularia a interação do(s) 
banco(s) central(is) junto à entida-
de endereçada a atuar pela estabi-
lidade do sistema financeiro. Ra-
tificando esse “novo arcabouço de 
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governança”, o relatório BPI (2011, 
p. 16, grifo nosso) justifica desta-
cando a relevância em prevalecer a 
atuação dos bancos centrais:

[…] Existen tres razones principales 
por las que los bancos centrales 
deberían desempeñar un papel 
destacado en la política de esta-
bilidad financiera. La inestabili-
dad	financiera	puede	afectar	al	
entorno macroeconómico, con 
consecuencias importantes para 
la actividad económica, la esta-
bilidad de precios y el proceso 
de transmisión de la política 
monetaria […]. Además, el de-
sempeño de sus funciones de po-
lítica monetaria proporciona a los 
bancos centrales una perspectiva 
macroeconómica y un conocimien-
to de los mercados financieros, las 
instituciones e infraestructuras 
necesarios para el ejercicio de una 
función macroprudencial. 

Referente ao processo de transmissão 
de política monetária e admitindo 
as novas funções que a maioria dos 
Bancos Centrais assumiram sobre as 
medidas macroprudenciais, cabe a 
preocupação quanto à sobreposição e 
ou conflitos entre os instrumentos e 
objetivos de política monetária versus 
política de estabilidade financeira. 
Esse efeito é discutido por Cecchetti 
e Li (2008,2 apud BPI, 2011, p. 53, 
tradução livre). Essa interação entre 
instrumentos de política monetária e 
de regulação financeira é simplificada 
pela seguinte condição: 

rm = rp + m(capreg, concorrên-
cia, risco), onde:

rm = taxas de juros reais de mer-
cado;

rp = taxas de juros oficiais em ter-
mos reais; e

m(capreg) = margens aplicadas 
sobre a intermediação finan-
ceira, em função do capital 
regulatório (capital alocado).

Nesse sentido, Cecchetti e L . Li 
(2008) levantam a respectiva hi-
pótese:

[…] “La política monetaria opera 
sobre las propensiones al endeu-
damiento y al gasto de la economía 
mediante sus efectos sobre las 
tasas de interés a que se enfrentan 
prestatarios y demandantes de 
bienes […]. Esta relación pone de 
manifiesto el papel que tanto la 
política de tasas de interés como los 
cambios en la política reguladora 
desempeñan en la transmisión de la 
política monetaria. El banco central 
debe ajustar las tasas de interés 
para tener en cuenta los cambios en 
los márgenes de intermediación”. 
(CECCHETTI; LI, 2008 apud BPI, 
2011, p. 53).

Outro potencial conflito entre esta 
sobreposição de instrumentos e 
política, recaem sobre o tripé po-
lítica monetária, políticas ma-
cropr udenciais e reg ulaç ão 
prudencial. Este último remete 

à indagação da efetividade das 
recomendações que foram propi-
ciadas pelos acordos de Basileia na 
mitigação de riscos incorridos pelo 
sistema financeiro internacional. 

La mayoría de los instrumentos 
respectivamente relevantes para 
la política monetaria y la política 
de estabilidad financiera no pue-
den ser empleados para fines lo 
suficientemente específicos como 
para que pueda aislarse su impacto. 
Por ejemplo, las tasas de interés 
influyen tanto en el gasto como en 
la conducta financiera. Y las regula-
ciones prudenciales también afec-
tan al gasto – a través de sus efectos 
sobre la disponibilidad y el precio 
del crédito –, así como a la conducta 
financiera. (BPI, 2011, p. 52). 

Como resultado, reforça-se a hipó-
tese trazida no início deste capítulo 
em estabelecer uma governança 
entre os entes reguladores envolvi-
dos e suas respectivas funcionali-
dades bem definidas e segregadas:

[…] “Un conjunto más amplio de 
instrumentos aumentará, por lo ge-
neral, las opciones a disposición de 
las autoridades cuando los objeti-
vos son incoherentes. Por ejemplo, 
si las autoridades disponen tanto 
de instrumentos de regulación 
macroprudencial como de her-
ramientas de política monetaria, 
habrá una menor necesidad de 
utilizar estas últimas para pro-
mover	la	estabilidad	financiera. 
Con el fin de facilitar la toma de de-
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cisiones y la rendición de cuentas, 
cabe establecer una jerarquía de 
objetivos […].”(BPI, 2011, p. 52, 
grifo nosso).

Outro aspecto ponderado pelo 
grupo de estudo do BPI (2011, p. 
01) refere-se ao desempenho do 
Banco Central como emprestador 
de última instância: Los bancos 
centrales son los provedores de li-
quidez de última instancia para la 
economía, y la provisión adecuada 
de dicha liquidez es crucial para 
la estabilidad financiera”. Porém, 
as discussões acerca dos regimes 
de resolução bancária sugerem 
a redução ou outros arranjos de 
mercado que não envolvam, num 
primeiro momento, aporte de re-
cursos públicos (bail-out). 

Em contrapartida, no caso de se 
prevalecer concentradas as res-
ponsabilidades conferidas inte-
gralmente aos Bancos Centrais 
(política monetária, medidas ma-
croprudenciais e estabilidade fi-
nanceira), alguns pontos críticos 
são levantados pelo BPI (2011, 
p.03) que recaem novamente sobre 
a autonomia na atuação e uma 
hierarquia na estrutura de gover-
nança, transparência e divulgação. 
Dentre esses pontos, no quesito 
estabilidade financeira:

[…] Aun	siendo	difícil	definir	y	
llevar a la práctica los concep-
tos asociados a la estabilidad 

financiera,	es	importante	que	
un banco central cuente con un 
mandato formal. En el caso de que 
dicho mandato confiera a un banco 
central amplias competencias en la 
materia, el Grupo considera que po-
dría ser útil anunciar públicamente 
una estrategia de estabilidad 
financiera	que	aclarase	sus	in-
tenciones. En ocasiones se sigue 
un planteamiento parecido en 
el ámbito de la política moneta-
ria, en el que se dispone de un 
marco legislativo que establece 
unos objetivos generales y el 
banco central formula y publica 
su estrategia. (BPI, 2011, p. 02, 
grifo nosso). 

Quanto às funções de estabilidade 
financeira, destacam-se ainda:

[…] Para desempeñar sus funcio-
nes de estabilidad financiera, los 
bancos centrales necesitan tener 
acceso a información muy diver-
sa: sobre calidad de las garantías 
por facilidades de crédito del 
banco central, solvencia de ins-
tituciones en busca de liquidez 
de respaldo, situación de institu-
ciones de importancia sistémica 
e interconexiones entre insti-
tuciones, mercados y sistemas. 
Todo ello puede requerir la puesta 
en común de copiosa información 
entre diversas agencias. Asimismo, 
los bancos centrales deberían estar 
facultados para obtenerla directa-
mente de las entidades financieras 

a través de su autoridad legal para 
exigir informes y, en caso de que 
se considere necesario, acometer 
inspecciones presenciales (BPI, 
2011, p. 02, grifo nosso). 

À frente da definição e condução de 
política monetária, deve um Banco 
Central:

Para ejecutar la política monetaria 
con buenos resultados y de forma 
independiente, el banco central ha 
de tener su balance bajo control. 
Cuanto mayor sea la responsabi-
lidad conferida al banco central 
para tomar medidas de emer-
gencia en apoyo a la estabilidad 
financiera,	mayor	tendrá	que	
ser su capacidad de soportar 
riesgos, y/o mayor tendrá que 
ser la solidez de los mecanis-
mos de transmisión de pérdidas 
financieras	al	Tesoro. Debe espe-
cificarse nítidamente el punto en 
que, y los mecanismos por los que, 
el Tesoro se responsabiliza de los 
riesgos financieros. (BPI, 2011, p. 
02, grifo nosso).

Por fim, em relação às medidas ma-
croprudenciais: 

Cuando tuviera atribuidas com-
petencias en materia de política 
macroprudencial, el banco central 
deberá disponer de instrumen-
tos que utilice con autonomía, 
o mecanismos que le permitan 
instar —o incluso bexigir— la 
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intervención de otras autoridades 
que estén facultadas para adoptar 
las medidas oportunas (BPI, 2011, 
p. 02, grifo nosso).

Reitera-se ao longo dos capítulos 
o grau de autonomia das autori-
dades reguladoras e supervisoras. 
Entende-se que mecanismos de au-
tonomia se fazem necessários para 
assegurar uma efetiva implemen-
tação de política de estabilidade fi-
nanceira, visando mitigar conflitos 
e ou pressões de ordem política de 
curto prazo, influências indevidas 
de empresas e de outros setores da 
atividade econômica que possam 
interferir na sua execução.  

Outro pressuposto apresentado 
refere-se à manutenção da inte-
ração dos Bancos Centrais no for-
necimento e transparência das 
informações para formulação de 
uma política de estabilidade finan-
ceira. Atualmente, os Bancos Cen-
trais cumprem esse papel há mais 
tempo no âmbito da política mo-
netária. Em tese, essa prerrogativa 
deve prevalecer para as funções de 
estabilidade financeira. O relató-
rio BPI (2011, p. 02-03) ressalva a 
atual lacuna existente entre essas 
duas políticas e a definição de suas 
medidas:

[…] Por ello, es fundamental la 
divulgación de decisiones y actu-
aciones en el ámbito de la estabi-
lidad financiera y de las razones 
que la motivaron, si bien puede ser 
necesaria una cierta dilación en la 
publicación de algunos elementos 

de las decisiones en los casos en 
que la divulgación inmediata pue-
de provocar un comportamiento 
desestabilizador. Puesto que los 
objetivos	de	estabilidad	finan-
ciera actualmente no pueden 
especificarse	con	el	mismo	grado	
de precisión que los de política 
monetaria, puede ser necesa-
rio	afinar	los	mecanismos	de	
rendición de cuentas. Podría ser 
de utilidad la articulación de una 
estrategia de estabilidad financiera. 
Asimismo, en algunas jurisdiccio-
nes podría ser útil que la revisión 
de decisiones y/o procesos corriera 
a cargo de organismos imparciales 
con los conocimientos y el mandato 
apropiados. Al igual que en la políti-
ca monetaria, debe prestarse aten-
ción a garantizar que la revisión y 
la rendición de cuentas respaldan, y 
no socavan, la autonomía conferida 
para que el banco central ejecute 
sus funciones de política pública. 
(BPI, 2011, p. 02-03, grifo nosso).

 Diante do exposto e consideran-
do as experiências dos Bancos 
Centrais do Chile e Brasil, reco-
menda-se a proposta de comparti-
lhamento de atribuições e respon-
sabilidades perante as políticas 
macroprudenciais, monetária e 
de estabilidade financeira, permi-
tindo discutir quais autoridades 
poderiam assumir ou segregar com 
novas agências de regulação ou na 
criação de conselhos, os quais pos-
sibilitem atuar de forma autônoma, 
com um delineamento claro e for-
malização das responsabilidades 
e das fronteiras de atuação, à luz 

das boas práticas de governança 
corporativa do sistema financeiro, 
em conformidade com as idiossin-
crasias de suas jurisdições.

Em linha com as quatro premissas 
expostas no início deste artigo e à 
luz da experiência chilena, o Banco 
Central poderia constituir um novo 
órgão de decisão para a política 
macroprudencial e, simultanea-
mente, para a responsabilidade 
pela supervisão microprudencial. 
Contudo, este novo órgão atuaria 
como um regulador independente, 
responsável pelas políticas macro 
e microprudenciais, assegurando a 
dinâmica dos produtos e serviços 
financeiros, e interagindo com o 
Banco Central no que concerne à 
diretriz de política monetária.

Esse modelo ou proposta institu-
cional confere algumas vantagens, 
conforme exposto no BPI (2011): 

Una de las posibles grandes ven-
tajas de reunir las principales 
funciones de política	financiera	
en una sola agencia radica en la 
mejora del acceso a información 
y conocimientos relacionados. 
No	hay	duda	de	que	la	eficacia	de	
la política microprudencial me-
jora con el acceso a información 
y análisis sobre la interrelación 
de las instituciones y el contexto 
macroeconómico	y	financiero. 
La	eficacia	de	la	política	macro-
prudencial, por su parte, se ve 
claramente	beneficiada	por	la	
facilidad de acceso a información 
sobre posicionamiento y riesgo 
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de las distintas instituciones, 
mientras que la de la política 
monetaria saca provecho de 
cualquier tipo de información 
sobre la evolución dinámica del 
sistema	financiero. Además, para 
tomar buenas decisiones sobre 
prestamistas de última instancia es 
necesario disponer de información 
procedente de ambas vertientes de 
la política prudencial. (BPI, 2011, 
p.77, grifo nosso).

No caso brasileiro, em que o BCB 
atua na supervisão micropruden-
cial na atribuição da política ma-
croprudencial e dos compromissos 
da estabilidade monetária, signifi-
ca que todas as tomadas de deci-
são de políticas do sistema finan-
ceiro estão concentradas sobre o 
mesmo órgão. Logo, quanto maior 
a ampliação do mandato do Banco 
Central, maior a possibilidade de 
geração de conflitos e limitação 
da capacidade do ponto de vista 
operacional de atuação. Sob este 
último aspecto, o BPI (2011, p.77) 
sinaliza que:

En los países en los que el banco 
central actúa de supervisor mi-
croprudencial, la asignación de la 
nueva función macroprudencial al 
primero significará que todas las 
grandes disyuntivas de las políticas 
se tratarán bajo un mismo techo. 
Por ello, la coordinación podría ser 
más sencilla y complicada a la vez: 
más sencilla en cuanto a los flujos 
de información y la logística de la 
coordinación; más complicada en 
cuanto a los mecanismos para sacar 

a la luz los conflictos emergentes 
sobre políticas y exigir cuentas a 
los responsables de las decisiones.

 E complementa com o respectivo 
argumento que vai ao encontro da 
proposta deste artigo na segrega-
ção de funções, estabelecendo um 
novo modelo de governança insti-
tucional do Banco Central: 

[…] Otra cuestión que se plan-
tea son	los	difíciles	problemas	
del buen gobierno que podrían 
aparecer al aglutinar funciones 
[…]. Asimismo, a medida que se 
añaden funciones de política, 
aumenta el riesgo de distrac-
ciones por parte de la dirección 
y de contagio de reputación. En 
algunos países, el temor a restar efi-
cacia y credibilidad al proceso de 
la política monetaria desempeña 
un papel importante a la hora de 
mantener la atención del banco 
central bien centrada en el ob-
jetivo de estabilidad de precios. 
(BPI, 2011, p.78, grifo nosso).

Considerações Finais

Abordou-se uma breve trajetória 
histórica − a partir da década de 
1980 até o período recente − da 
atuação dos Bancos Centrais e, em 
especial, na América Latina, à luz 
das experiências chilena e brasilei-
ra propostas, com o objetivo maior 
de debater sobre a concentração 
de múltiplas funções e atribuições 
endereçadas aos Bancos Centrais, 
com a divulgação de múltiplos 

mandatos e regulamentações, in-
correndo no possível comprome-
timento de seu objetivo maior que 
gira em torno da credibilidade da 
política monetária e estabilidade 
de preços. 

Após um pouco mais de uma déca-
da da crise financeira global e da 
gravidade gerada, vem-se derru-
bando alguns paradigmas tradicio-
nais econômicos, incluindo o papel 
e as funções primárias dos Bancos 
Centrais. De fato, constatamos a 
exigência de uma posição mais 
ativa dos Bancos Centrais pela 
prevenção de crises sistêmicas e 
pela estabilidade financeira, desen-
volvendo uma função de política 
macroprudencial.

Em nossa apreciação, parece emer-
gir um consenso sobre a neces-
sidade de rever a governança e 
as funções dos Bancos Centrais, 
talvez expandindo seus mandatos, 
atribuindo-lhes o monitoramento 
das vulnerabilidades sistêmicas, 
em salvaguardar e preservar a 
estabilidade financeira, mitigan-
do ou antecipando a ocorrência 
de eventuais crises financeiras. 
Contudo, mesmo que pareça dese-
jável e necessária, essa ampliação 
dos mandatos vai ao encontro das 
implicações no que concerne, prin-
cipalmente, aos conflitos entre as 
medidas a serem estabelecidas e 
a real efetividade de se atingi-las, 
colocando em risco a credibilida-
de conquistada pelas economias 
chilena e brasileira pela eficácia da 
política monetária.
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Adicionalmente, centralizar essas 
funcionalidades (macropruden-
ciais, estabilidade financeira e mo-
netária), como é o caso do Banco 
Central do Brasil, apresenta, de um 
lado, benefícios quanto à consolida-
ção das informações e à avaliação 
dos riscos macroeconômicos e fi-
nanceiros; por outro, pode incorrer 
em custos e desequilíbrio na coor-
denação com a política monetária 
– que por vezes são conflitantes 
– à medida que ocorrem alterações 
nos fatores macroprudenciais, os 
quais sensibilizam diretamente 
não apenas a estabilidade financei-
ra, mas também os canais de trans-
missão de política monetária. Sob 
este aspecto, novamente chama-se 
a atenção para a provável perda 
de credibilidade do Banco Central 
numa condição em que uma nova 
crise financeira se materializasse e 
sua atuação falhasse sob esta gama 
de múltiplas funções. 

O desaf io, a exemplo do Chile, 
portanto, foi a projeção de novas 
agências/orgãos com estruturas 
políticas que sejam capazes de pre-
servar a estabilidade financeira e 
que não infrinjam a credibilidade 
da política monetária. Conforme 
apresentado e considerando a re-
visão e a última atualização da Lei 
Geral de Bancos (LGB) em janeiro 
de 2019, a Superintendência de 
Bancos e de Instituições Finan-
ceiras (SBIF), responsável pela 
supervisão bancária e estabilidade 
financeira (ressaltando que esta 
será incorporada pela Comissão 
para o Mercado Financeiro em 

junho de 2019), estabeleceu novos 
órgãos de estabilidade financeira 
supervisionados pelo ministro das 
finanças, com o intuito de fiscalizar 
os sistemas financeiros e prevenir 
crises financeiras; porém, o man-
dato (Lei Constitucional Orgânica) 
do Banco Central do Chile não foi 
alterado. Na concepção do Banco 
Central chileno, a ampliação das 
atribuições, por conta do papel de 
liderança do governo no Comitê de 
Estabilidade Financeira, poderia 
gerar conflitos de interesse e pres-
sões externas oriundas do setor 
financeiro, do ponto de vista de 
sua independência e na tomada de 
decisão.

Em suma, conclui-se que há espaço 
para os formuladores de políticas 
públicas avaliarem com cautela a 
aglutinação de funções aos Bancos 
Centrais, pondo em risco a credi-
bilidade até então conquistada. 
Defende-se a segregação dessas 
funções a outras agências, assegu-
rando a estabilidade financeira e 
boas práticas de governança insti-
tucional dos Bancos Centrais. 

Encerra-se, assim, com um ques-
tionamento que permitirá pes-
quisas e investigações futuras, e 
que também dê continuidade ao 
monitoramento do desempenho 
das autoridades monetárias chi-
lena e brasileira: cabe aos Bancos 
Centrais, em especial da América 
Latina, ampliar seus instrumen-
tos de política monetária e incor-
porar métricas para assegurar a 
estabilidade financeira e medidas 

macroprudenciais? A resposta vai 
depender dos resultados das ex-
periências recém-implementadas 
sobre o sistema financeiro, sob o 
arcabouço institucional regulador 
dos diferentes países e das idios-
sincrasias de suas respectivas ju-
risdições.
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A Economia Donut de Kate Raworth e Novos Paradigmas Para o 
Debate Econômico Brasileiro

Gabriel Brasil (*)

O debate econômico na última déca-
da tem sido progressivamente mar-
cado por temas que refletem novos 
paradigmas sociais, permeando, em 
particular, objetos como os desafios 
ambientais crescentes do planeta, 
os persistentes males da desigual-
dade e o impacto de revoluções tec-
nológicas na sociedade. 

Com relação ao tema ambiental, 
múltiplos autores têm discutido 
propostas para a chamada ‘econo-
mia verde’, que trata essencialmen-
te de mecanismos de incentivo para 
o desenvolvimento sustentável (em 
seus sentidos amplos) e para a oti-
mização do uso de recursos não 
renováveis. Autores voltados para 
o estudo da desigualdade, por sua 
vez, têm se debruçado em novas 
metodologias para debater políti-
cas de combate a grandes gaps de 
renda e de riqueza num contexto 
de aumento expressivo de grandes 
conglomerados ao redor do mundo 
(particularmente, à luz do proemi-
nente trabalho de Thomas Piketty, 
de 2014). Especialistas em inova-
ção, finalmente, tentam antecipar 
os impactos de grandes avanços 
tecnológicos – como a Internet das 
Coisas (IoT), a Inteligência Artifi-
cial (AI) e a internet 5G – no futu-
ro da economia global. Em geral, 
dada a complexidade de tais temas, 
economistas os têm discutido de 

forma relativamente isolada, con-
tribuindo para a construção focali-
zada do conhecimento em campos 
que seguem relativamente pouco 
explorados na ciência econômica.

Kate Raworth, no entanto, aborda 
todos eles num trabalho só. Mais do 
que isso, a economista da Univer-
sidade de Oxford propõe um novo 
framework através do qual os desa-
fios da economia moderna podem 
(e, segundo ela, na verdade devem) 
ser discutidos de forma integrada. 
No modelo que batiza de Donut (em 
função do seu formato circular, no 
qual recursos e elementos econô-
micos interagem entre si de forma 
contínua), campos a princípio dis-
tintos da economia são associados 
para subsidiar a discussão de um 
novo paradigma econômico comple-
to e autossuficiente. 

O trabalho, que virou best seller em 
diferentes plataformas e foi esco-
lhido pelo Financial Times como a 
melhor obra de economia de 2017, 
é provavelmente um marco para a 
literatura econômica – pelo menos 
na medida em que organiza os 
temas que certamente marcarão os 
principais debates econômicos das 
próximas gerações. 

Em um breve resumo, a autora pro-
põe a discussão de uma dinâmica 

econômica distributiva, regenera-
tiva e sustentável (social e ecologi-
camente) com base em valores até 
então relativamente negligencia-
dos pela economia, como igualdade 
de gênero e o entendimento defi-
nitivo de que os recursos do pla-
neta são, efetivamente, finitos. Em 
termos práticos, ela traz sugestões 
sobre como produzir um debate 
econômico nesse sentido a partir 
de mudanças de premissas objeti-
vas (como por exemplo, aquelas ba-
seadas na racionalidade estrita dos 
agentes, comumente reproduzidas 
nos modelos de macroeconomia). 

Há, contudo, controvérsias metodo-
lógicas relevantes no seu modelo. 
Embora ele traga proposições agre-
gadoras – e, em alguma medida, 
otimistas no que concerne à sua via-
bilidade – sua tese carece de apro-
fundamento empírico e algum tipo 
de desenvolvimento matemático ou 
microeconômico para ser encara-
do como uma sugestão prática de 
agenda e de política. As proposições 
– sete, que variam entre ‘nos tor-
narmos agnósticos sobre [a impor-
tância do] crescimento econômico’ 
a ‘nutrirmos a natureza humana 
como incentivo intrínseco ao invés 
de promover incentivos egoísticos 
isolados’ – são essencialmente retó-
ricas, e não trazem muito embasa-
mento sobre sua operacionalização. 
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                                                           Fonte: Raworth 2017.

Não há também fundamentação empírica razoável 
para defender que todas as medidas – mesmo as que 
são detalhadas em termos práticos –  sejam de fato 
sustentáveis (embora, em geral, sejam associadas a 
ideias notoriamente bem-vindas). No sentido contrá-
rio, na verdade, parte delas tem sido objeto de profun-
das críticas, como por exemplo, a sugestão do uso de 
bancos de desenvolvimento estatais para geração de 
spill-over positivos no mercado de crédito para inova-
ção – tema bastante espinhoso no Brasil nos últimos 
anos à luz da controversa atuação do BNDES, como 
sabemos.

No entanto, mais do que uma teoria, o trabalho de 
Raworth deve ser visto como uma proposição de or-
ganização dos paradigmas modernos da economia. A 
despeito dos gargalos metodológicos, a autora é feliz 
em justificar a importância da integração de temas 
que, isolados, talvez não sejam suficientemente bem 

endereçados pela sociedade. É contraproducente (e, 
talvez mais do que isso, seja imprudente), por exem-
plo, pensar em preservação ambiental sem discutir 
os progressivos avanços tecnológicos que estamos 
presenciando. Além disso, esforços diversos ao longo 
do tempo indicam que o combate à desigualdade por 
meio de políticas específicas para isso é bem-vindo e 
capaz de gerar efeitos positivos de médio prazo, mas 
segue insuficiente. Evidências crescentes sugerem que 
endereçamento efetivo para esse problema demanda 
uma abordagem estrutural profunda, que precisa con-
siderar a questão em camadas diversas – envolvendo o 
setor produtivo, governos e indivíduos. 

Se trazida para o debate econômico brasileiro, em 
particular, a proposta de Raworth carrega frustrações 
e alentos. Traz frustrações porque, dada nossa crise 
econômica persistente – que reflete gargalos estrutu-
rais históricos e mal resolvidos – parecemos distantes 
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desse debate moderno, que trata 
do futuro enquanto continuamos 
presos a problemas do passado. 
Por outro lado, um novo paradig-
ma que discute temas como meio 
ambiente, desigualdade e inovação 
trata diretamente de elementos 
caros ao nosso desenvolvimento. 
Somos, afinal, um país altamente 
desigual, com níveis de produti-
vidade baixos e uma agenda de 
preservação ambiental insuficiente 
frente ao patrimônio natural que 
detemos. Temos a oportunidade, 
portanto, de nos engajarmos numa 
trajetória de desenvolvimento já 
incorporando aprendizados que, se 
por um lado tardios, seguem, por 
outro, cada vez mais oportunos.

À luz da recessão de 2015-2016 e 
da agenda de reformas em curso 
– a despeito de discussões persis-
tentemente erráticas envolvendo 
temas urgentes, como por exemplo, 
o complexo e mal concebido siste-
ma tributário do país – seguimos 
num caminho de re-desenho das 
estruturas econômicas do país. 
Há, é claro, problemas latentes 
com impacto direto no nosso atual 
baixo crescimento que deverão ser 
priorizados, mas a solução de longo 
prazo para estes será tão mais 

efetiva e duradoura quanto mais 
abranger os conceitos trazidos por 
Raworth. A premissa de que siste-
mas econômicos não são isolados e 
de que sua sustentabilidade social 
é fundamental para a garantia do 
seu sucesso deve ser incorporada 
desde já. Não podemos, por exem-
plo, conduzir uma agenda (impor-
tante e urgente) de ajuste fiscal 
que perpetue problemas adjacen-
tes àquele que esta quer resolver, 
como a desigualdade e o acesso a 
serviços básicos de saúde e educa-
ção. Não cabe, também, promover 
a redução do gasto público em 
cima do financiamento da ciência 
porque a tecnologia segue sendo o 
permanente motor do crescimento 
de longo prazo dos países.  Final-
mente, é inconcebível imaginar 
que o desenvolvimento econômico 
da Amazônia deva ser promovido 
em detrimento da preservação da 
fauna e flora local – como recorren-
temente sugerido por membros do 
governo federal nos últimos meses. 
Além dos motivos morais, econo-
micamente se trata de um plano fa-
dado ao esgotamento, como argu-
menta com muita clareza Raworth. 

Embora o Brasil tenha sua própria 
agenda de desafios e prioridades, 

o país faz parte do problema que a 
autora discute – o do pensamento 
econômico limitado a frameworks 
que muitas vezes não dão conta 
de todos os fenômenos sociais que 
orbitam a economia e que descon-
sideram a finitude dos recursos do 
planeta. Temos, no entanto, à luz 
das reformas em curso, uma janela 
de oportunidade importante para 
a adoção de novos paradigmas – e 
poderemos, com algum senso de 
urgência, começar a fazer parte da 
solução. Embora não seja único, o 
modelo de Raworth pode ser um 
bom começo para a qualificação 
desse debate.

Referências

PIKETTY, Thomas. O capital no século 
XXI. Editora Intrínseca, 2014.

RAWORTH, Kate. Doughnut econom-
ics: seven ways to think like a 21st-
century economist. Chelsea Green 
Publishing, 2017.

(*) Economista pela UFMG e Mestre em 
Economia Política Internacional pelo IRI-USP. 

(E-mail: gabrielchbrasil@gmail.com).



53temas de economia aplicada52 temas de economia aplicada

novembro de  2019

As Três PECs do Plano Mais Brasil

Guilherme Tinoco (*)

No início deste mês, finalmente ti-
vemos a oportunidade de conhecer 
os detalhes de parte do megapa-
cote que a equipe econômica vem 
preparando nos últimos meses. 
Foram encaminhadas três PECs ao 
Senado, que estão sendo seguidas 
de outras medidas, como o texto da 
reforma tributária, o programa de 
emprego, a reforma administrativa 
e projeto para acelerar privatiza-
ções.

Como pode ser visto, não foi pouca 
coisa. Se juntarmos com o que já 
temos tramitando no Congresso, 
como a PEC Paralela, o projeto do 
saneamento e as próprias propos-
tas de reforma tributária origi-
nadas no Legislativo, percebemos 
que a agenda econômica ficou ex-
tensa, o que certamente vai tomar 
bastante tempo dos analistas e, 
principalmente, dos congressistas 
e demais atores envolvidos.

Deste modo, nos resta debruçar 
sobre as propostas que vão saindo 
do forno. O foco deste texto são as 
três PECs anunciadas no dia 5 de 
novembro: a PEC da Emergência 
Fiscal, a PEC do Pacto Federativo 
e a PEC dos Fundos. É bastante 
coisa, mas, em um brevíssimo resu-
mo, podemos dizer que a essência 
das propostas consiste em uma 

tentativa de reorganizar as finan-
ças públicas do país, melhorando 
sua institucionalidade, ao mesmo 
tempo em que aprofunda o ajuste 
fiscal de curto prazo e permite 
uma considerável descentralização 
de recursos da União para estados 
e municípios.

Nesse caso específico, estamos 
falando especialmente da receita 
do pré-sal. Além dos recursos da 
cessão onerosa (que, vale lembrar, 
f icaram aquém do esperado), o 
governo vem prometendo uma 
transferência em torno de R$ 400 
bilhões para os entes subnacionais 
em 15 anos.1 É verdade que um li-
beral convicto poderia preferir que 
os recursos fossem utilizados para 
melhorar o resultado primário e 
abater a dívida pública mais rapi-
damente. Contudo, o governo pre-
feriu utilizar como moeda de troca 
para forçar mudanças mais estru-
turais na despesa dos subnacio-
nais, aumentar o controle, encerrar 
disputas jurídicas, como no caso 
da Lei Kandir, e prometendo que, 
no futuro, não voltará a socorrer 
os estados. A partir de 2026, por 
exemplo, a União estará impedida 
de dar garantia para operações de 
crédito dos estados.

Sobre essas medidas estruturais, 
tem bastante coisa. Desde medi-
das de ajuste fiscal a serem auto-
maticamente aplicadas quando a 
despesa corrente atingir 95% da 
receita corrente, concentradas 
principalmente na folha de paga-
mento (vedação a contratações, 
aumentos salariais etc.), passando 
pela obrigação de redução de gas-
tos tributários. A institucionali-
dade e o controle são reforçados 
através de medidas como a criação 
de um Conselho Fiscal da República 
e de novas atribuições normativas 
para o TCU e permissão para que o 
contingenciamento alcance todos 
os poderes estaduais e municipais 
(o que só ocorre hoje para a União).

Ainda sobre a PEC do Pacto Fe-
derativo, vale mencionar que há 
mais coisa prevista, como (i) a 
unificação dos pisos constitucio-
nais de saúde e educação, que per-
mitem uma alocação mais flexível 
de recursos; (ii) a eliminação de 
cerca de 1,2 mil municípios sem 
viabilidade financeira; (iii) a inte-
gração de regras fiscais em todas 
as esferas de governo e (iv) a in-
trodução de limites para o gasto 
tributário da União, de 2% do PIB 
em 2026. Sobre regras fiscais, aliás, 
há previsão de introduzir limites 
para a dívida da União, mas sem 
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nenhum detalhamento adicional. 
Como vemos, portanto, é muita 
coisa, que demorará algum tempo 
para ser plenamente digerida e 
compreendida.

Este é, portanto, um pequeno re-
sumo da PEC do Pacto Federativo. 
Tudo o mais constante, portanto, o 
aumento de recursos transferidos 
aos entes subnacionais, juntamente 
com o controle mais rígido de suas 
despesas obrigatórias, pode ga-
rantir o aumento do investimento 
público dos governos locais, uma 
demanda normalmente mais asso-
ciada a economistas mais “desen-
volvimentistas”. 

E no geral, a PEC é positiva? Em 
teoria, pode até ser, embora a 
questão mais estrutural sobre a 
conveniência da descentralização 
de recursos, bem explorada em 
texto de Manoel Pires, mereça ser 
mais discutida.2 Fora essa questão, 
alguns pontos importantes vêm 
sendo levantados no debate: por 
exemplo, já se percebeu que a ideia 
do Conselho Fiscal, embora inte-
ressante, fere a autonomia de pode-
res e entes federativos, como bem 
colocado pelo jornalista Ribamar 
Oliveira.3 Algo parecido ocorre com 
as novas funções do TCU. Muitos 
analistas também questionaram 
a unificação dos pisos de saúde e 
educação, chamando atenção para 
os riscos que pode acarretar para 
determinadas políticas públicas. 
Os critérios propostos para a unifi-
cação de municípios também foram 

duramente criticados. O debate, 
portanto, será longo e não trivial.

A PEC da Emergência Fiscal, por 
sua vez, consiste na introdução 
de medidas de urgência, em linha 
com as discussões já existentes no 
âmbito da PEC 438/2018, do depu-
tado Pedro Paulo (DEM-RJ). Essa 
PEC aciona gatilhos pelo descum-
primento da regra de ouro, que, 
segundo o governo, possibilitará 
a redução de R$ 12,8 bilhões em 
despesas obrigatórias em 2020, 
dos quais 25% serão usados ex-
clusivamente para investimentos, 
caso seja aprovada a tempo. Os 
principais gatilhos dizem respeito 
ao funcionalismo.

Certamente é um conjunto de me-
didas importantes para ajudar 
no cumprimento do teto do gasto 
no curto prazo, uma vez que atua 
fortemente na despesa com pes-
soal, segunda maior rubrica do 
orçamento primário federal (de-
pois da previdência, já endereçado 
com a reforma). É um ajuste fiscal 
mais célere e instantâneo, mas 
que tende a gerar oposição das 
corporações de servidores. Deta-
lhes ficam pendentes, como, por 
exemplo, aqueles que envolvem a 
redução de jornada de trabalho. 
Valeriam para todas as carreiras? 

Uma questão importante diz res-
peito à utilização da regra de ouro 
como detonador dos gatilhos. Ma-
noel Pires chama atenção para o 
fato de que “a única razão para 
utilizar essa regra como gatilho 

para um regime fiscal de urgência 
é a sua conveniência no presente 
momento”.4 E, de fato, a provocação 
faz sentido: a regra de ouro vem 
sendo cada vez mais questionada, 
com muitos economistas propon-
do inclusive a sua suspensão. Não 
seria melhor, portanto, deixar os 
gatilhos para as regras fiscais mais 
importantes, como o teto de gasto?

Por fim, a PEC dos fundos visa me-
lhorar a efetividade na alocação 
dos recursos públicos, desvincu-
lando recursos e extinguindo al-
guns fundos. O estoque não utiliza-
do pelos fundos contemplados, que 
totalizam 281, está na casa de R$ 
220 bilhões e, segundo o governo, 
poderia ser utilizado para abati-
mento de dívida.

Embora essa desvinculação de 
recursos seja meritória e dê mais 
f lexibilidade ao gestor público, 
cumpre notar que, especificamen-
te para abatimento de dívida, a 
medida parece não ser eficaz, uma 
vez que recursos parados na Conta 
Única, caso sejam colocados em 
circulação, ensejariam o aumento 
da liquidez com o consequente 
aumento de operações compromis-
sadas. É preciso tomar cuidado, 
portanto, para que o recurso de 
fundo que não é gasto e fica na 
Conta Única não seja utilizado para 
aumento de despesa primária. Em 
todo caso, a desvinculação mais 
ampla é positiva.

Fazendo uma análise preliminar 
das três PECs, portanto, é possível 
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afirmar que, em meio a tanta coisa, 
existem pontos positivos e pontos 
negativos. Ao mesmo tempo, exis-
tem pontos politicamente mais 
viáveis e outros politicamente mais 
sensíveis. Separá-los é crucial, mas 
sem perder de vista o conjunto, o 
que não é fácil. Por exemplo, seria 
muito ruim se a descentralização 
de recursos fosse aprovada, mas 
o reforço institucional para o con-
trole das contas públicas ficasse 
para trás. Além disso, pensando 
de maneira mais abrangente, uma 
eventual descentralização poderia 
ser usada como moeda de troca em 
outras reformas estruturais, como 
a tributária. Calibrar os montantes 
da PEC do Pacto Federativo será 
um grande desafio.

Fora isso, mesmo que o pacote 
fosse integralmente positivo, vale 
notar que a estratégia pode não ter 
sido a melhor. Não é fácil passar 
uma PEC, quanto mais várias PECs. 
A tarefa fica ainda mais complicada 
quando lembramos que (i) trata-se 
de um governo que não se preocu-
pa em construir uma base de apoio 
no Congresso; (ii) algumas medi-
das terão forte oposição, por mexer 
em interesses específicos e (iii) 
são inúmeras medidas de uma vez, 
com muitos detalhes, ficando difí-
cil para o Congresso (e analistas!) 
digerir tudo de maneira ágil. Vale 
lembrar que o calendário legisla-

tivo do ano já caminha para o final 
e que já existem muitos itens na 
pauta, como as já citadas PEC pa-
ralela e a Lei do Saneamento, para 
ficar em apenas dois exemplos. 

Da parte do governo, também é im-
portante notar que essas três PECs 
não esgotam todo o pacote. Ainda 
há o programa de emprego para jo-
vens (recentemente apresentado), 
a reforma tributária (que teve as 
diretrizes anunciadas), a reforma 
administrativa, que está tempora-
riamente adiada, e as medidas para 
facilitar as privatizações. É, de 
fato, muita coisa! Se tivermos como 
referência a dificuldade que foi a 
aprovação da previdência, assunto 
que já era intensamente discutido 
há pelo menos 3 anos, podemos 
inferir que precisaremos de muito 
tempo para discutir e aprovar tudo 
isso. De certa forma, contudo, isso 
não é ruim. Dados os diversos pon-
tos das propostas, é importante 
debatê-las até a exaustão. Melhor 
não aprovar nada do que aprovar 
mudanças tão significativas de ma-
neira equivocada.  

1  Vale notar que, como alerta Marcos 
Mendes (https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2019/11/medidas-estao-
na-direcao-correta-mas-melhor-seria-
tratar-um-tema-de-cada-vez.shtml), 

a definição exata de valores e outros 
detalhes fica para a lei complementar.

2 Um risco chamado novo pacto fede-
rativo, publicado no Blog do IBRE 
(https://blogdoibre.fgv.br/posts/
um-risco-risco-chamado-novo-pacto-
federativo).

3  O estranho Conselho Fiscal da Repúbli-
ca, publicado no jornal Valor Econômi-
co (https://valor.globo.com/brasil/
coluna/o-estranho-conselho-fiscal-da-
republica.ghtml).

4  A PEC da emergência fiscal não está 
corretamente calibrada, publicado no 
Blog do IBRE (https://blogdoibre.fgv.
br/posts/pec-da-emergencia-fiscal-
nao-esta-corretamente-calibrada).

 
(*) Mestre em Economia pela FEA/USP.  

(E-mail: gtinoco2002@hotmail.com).
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Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 - 15/11/2019)

Tabela 1

 
Tamanho Valor Momento Mercado

 
Semana 1,66% 0,63% 1,47% -1,00%

Mês atual 3,26% 1,34% -1,37% -0,67%

Ano atual 3,35% 4,62% 20,36% 16,17%

2010-2019 -42,90% -7,42% 463,69% -15,82%

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 - 15/11/2019)

Tabela 2 

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

1.   ANIM3 3150,76 WIZS3 10,08

2.   EMBR3 1744,70 SEER3 10,66

3.   MEAL3 691,84 SMLS3 10,69

4.   NATU3 496,18 TRPL4 12,02

5.   MGLU3 366,27 ITSA4 12,08

6.   TOTS3 327,50 CSNA3 12,30

7.   ENBR3 307,82 TUPY3 13,47

8.   RADL3 224,53 DIRR3 13,51

9.   AALR3 210,13 ITUB4 13,65

10.   LINX3 204,61 LEVE3 15,32

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 - 15/11/2019)

Tabela 3 

 Cinco Maiores da Semana
 

 Short interest Taxa de Aluguel
 

1.   USIM5 12,07% BEEF3 16,94%

2.   CVCB3 10,49% JHSF3 10,35%

3.   TEND3 8,86% MGLU3 9,93%

4.   MRVE3 8,38% OIBR4 8,18%

5.   OIBR4 7,79% BIDI4 7,88%

 Variação no short interest Variação na taxa de aluguel
 

1.   CVCB3 3,25% JHSF3 7,79%

2.   TRPL4 1,02% BEEF3 6,93%

3.   JHSF3 0,93% TAEE3 5,54%

4.   AMAR3 0,85% PINE4 5,38%

5.   CPLE6 0,80% BIDI4 4,99%
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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 IBOVESPA. 
Já o VIX® é o índice de volatilidade futura esperada para 
o mercado americano calculado pela CBOE®. O Gráfico 

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

Gráfico 4 – Volatilidade Forward-Looking (01/08/2011 - 28/10/2019)

1  O NEFIN não se responsabiliza por qualquer dano ou perda oca-
sionada 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

Uma coletânea de ficções científicas econômicas

Rômulo Manzatto (*)

Os temas de pesquisa acadêmica 
de William Davies talvez fujam um 
pouco do que se esperaria encon-
trar no currículo padrão de um 
professor universitário de econo-
mia política.

Sua página pessoal no site da Golds-
miths – University of London regis-
tra como seus principais interesses 
de pesquisa, em sentido amplo, o 
estudo da história da economia, do 
neoliberalismo e da sociologia eco-
nômica. Traz ainda dois livros pu-
blicados recentemente: The Happi-
ness Industry: How the government 
& big business sold us wellbeing, de 
2015 e The Limits of Neoliberalism: 
Authority, sovereignty & the logic of 
competition, publicado em 2014.

Nessa mesma página, Davies afir-
ma que seu trabalho de pesquisa 

explora a maneira como a econo-
mia influencia no entendimento da 
política, da sociedade e até de nós 
mesmos. Atesta também que sua 
preocupação central é a de ques-
tionar como os problemas filosó-
ficos e políticos acabaram por ser 
excluídos das práticas econômicas 
cotidianas e como eles podem ser 
novamente inseridos na economia 
de maneira crítica e transformado-
ra (DAVIES, 2019).

Mesmo quando vista no pano de 
fundo de sua trajetória heterodoxa 
de pesquisa, a nova obra editada 
por Davies parece especialmente 
inusitada. Trata-se da coletânea 
Economic Science Fictions (Ficções 
Científicas Econômicas) publicada 
no ano de 2018, pela Goldsmiths 
Press. (DAVIES, 2018).

A coletânea parece ser tão ambicio-
sa quanto provocativa. No artigo 
que abre a primeira seção de con-
tribuições, coube ao economista 
Ha-Joon Chang afirmar que os eco-
nomistas geralmente têm pouca 
imaginação, enquanto autores e lei-
tores de ficção científica costumam 
ser bastante imaginativos.1

É também de Chang a provocação 
metodológica de que boa parte dos 
economistas acadêmicos hoje em 
atividade pensa seu campo de pes-
quisas a partir de duas premissas 
que poderiam ser consideradas 
como duas grandes ficções.

A primeira seria a de tomar a eco-
nomia como uma ciência natural, 
uma Hard Science. De onde proviria 
o hábito largamente disseminado 
entre economistas de acreditar 
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na existência de uma economia 
puramente “positiva”, isso é, isenta 
de juízos de valor, ou de qualquer 
comprometimento com outros sis-
temas de princípios.

Já a segunda premissa fictícia com-
partilhada entre economistas, afir-
ma Chang, seria a crença otimista 
de que o progresso tecnológico 
tende a resolver no longo prazo 
todos os problemas econômicos. 
O economista coreano questiona 
ambas de maneira provocativa. 
(CHANG, 2018)

Mantendo esse tom, é também pro-
vocativo o curto prefácio que abre 
o volume, assinado pelo crítico 
cultural Mark Fisher. Nele, Fisher 
recoloca uma das críticas de Chang 
em outros termos. Para ele, haveria 
a constante reprodução social de 
um “realismo capitalista”, que defi-
niria a si mesmo como um sistema 
isento das desilusões e dos mitos 
que tanto teriam prejudicado as 
sociedades do passado.

Mais do que isso, Fisher associa 
esse tipo de realismo a uma cons-
trução ideológica, parte de um 
projeto político direcionado a lou-
var as virtudes da ação individual 
ao mesmo tempo em que suprime 
qualquer saída que possa advir da 
ação coletiva organizada. Diferen-
te do que propaga, contudo, esse 
realismo capitalista não constitui 
um sistema livre de todos os mitos 
e todas as ficções. 

Pelo contrário, para Fisher o ca-
pitalismo atual deveria ser enten-
dido justamente como o sistema 
que permite que as ficções gover-
nem a vida social. Ficções de todos 
os tipos, desde a publicidade que 
estrutura pequenas realidades 
alternativas para vender um pro-
duto, até as estruturas de Relações 
Públicas e Gestão de Marcas que 
atuam nos mais diferentes aspec-
tos da vida e dos mercados. Ficções 
sem as quais a economia atual 
simplesmente não poderia existir. 
(FISHER, 2018).

A perspectiva de Fisher pode ser 
perturbadora. Nela, a economia 
real depende da adequada intera-
ção de um tecido de ficções res-
ponsável por estruturar a própria 
maneira como experimentamos a 
vida econômica e social cotidiana. 
Aqui, as subjetividades individu-
ais são meros “efeitos especiais” 
criados pelo que o autor chama de 
“sistemas ficcionais transpessoais”  
(FISHER, 2018, p. xiv-xv), a ponto 
de Fisher chamar essas ficções de 
“virtualidades efetivas”.

Nesse ponto, mesmo que por cami-
nhos bastante diferentes, as pers-
pectivas de Mark Fisher e Ha-Joon 
Chang parecem se encontrar.

Para Chang, as ficções científicas 
estruturam realidades alterna-
tivas, num exercício similar ao 
de se pensar o funcionamento de 
economias e sociedades de outras 
épocas. Já para Fisher, o presente é 

que deve ser visto como um siste-
ma de narrativas em ação. Também 
para Chang o presente é menos 
sólido do que parece, até porque 
as atuais estruturas econômicas e 
sociais foram também concebidas 
a partir de ideias que no passado 
talvez não se distinguissem tanto 
de uma ficção.

No mesmo sentido, os dois autores 
veem o papel da imaginação como 
central para a mudança. Afinal, 
é a capacidade de considerar a 
alteridade que possibilita o enten-
dimento de mundos passados, e de 
formas de vida e de organização 
social que já deixaram de existir. 
Da mesma forma, é a imaginação 
que permite colher no presente 
elementos do que ainda pode vir a 
acontecer.

Se o presente é dinâmico e se o 
futuro pode ser um convite aberto 
à imaginação, Fisher acredita que 
imaginar novas “ficções científicas 
econômicas” pode ser uma das 
tarefas mais urgentes em tempos 
de agudas crises políticas e econô-
micas. Já para Chang, a imaginação 
da perspectiva histórica pode abrir 
portas tanto no futuro quanto no 
passado.

Nos dois casos, a perspectiva his-
tórica descortina possibilidades 
mais amplas para entender o pas-
sado. Também nos dois casos, essa 
perspectiva permite questionar o 
presente, o que parece ser a chave 
para pensar o futuro. 



61

novembro de  2019

economia & história: difusão de ideias econômicas

Referências

CHANG, H.-J. Economics science fiction, history and comparative 
studies. In: DAVIES, W. Economic Science Fictions. Cambridge: 
MIT Press, 2018.

DAVIES, W. Economic Science Fictions. 1ª. ed. Cambridge: MIT 
Press, 2018.

______. Professor Will Davies. Goldsmiths University of London, 
2019. Disponível em: <https://www.gold.ac.uk/politics-and-
international-relations/staff/davies/>. Acesso em: 11 nov. 2019.

FISHER, M. Foreword. In: DAVIES, W. Economic Science Fictions. 
Cambridge, Massachusetts: Goldsmiths Press, 2018.

MANZATTO, R. Ha-Joon Chang e as ficções científicas econômicas. 
Informações Fipe, São Paulo, n. 467, p. 31-32, ago. 2019.

1  Abordei o artigo de Ha-Joon Chang para essa coletânea em Manzatto 
(2019).

Bacharel em Ciências Econômicas (FEA-USP) e Mestre em Ciência 
Política (FFLCH-USP). (E-mail: romulo.manzatto@usp.br).



63economia & história: relatos de pesquisa62 economia & história: relatos de pesquisa

novembro de  2019

A Comissão Permanente e a Comissão de Contas da Câmara da 
Cidade de São Paulo, 1829-1832

Luciana Suarez Galvão (*)

Como vimos anteriormente, na 
Câmara Municipal da Cidade de 
São Paulo, uma comissão chamada 
Comissão Permanente era a res-
ponsável pela verificação de várias 
questões relacionadas aos proces-
sos administrativos municipais. 
Tais incumbências envolviam a 
verificação dos registros contábeis 
do Procurador, a elaboração da 
relação de empregados da Câmara, 
discriminando suas gratificações 
e responsabilidades, entre outras. 
Contudo, atenção especial era dada 
à verificação dos trabalhos do Pro-
curador, funcionário responsável 
por organizar a arrecadação dos 
impostos locais, principal fonte de 
renda da Câmara. 

É compreensível a atenção especial 
que foi dada pelos membros da 
Comissão aos trabalhos do Procu-
rador. 

A composição da chamada Comis-
são Permanente mudava constan-
temente ao longo do ano, sendo 
seus membros eleitos nas primei-
ras sessões de cada trimestre. 
E com esse formato a Comissão 
atuou até que dela fosse desmem-
brada a Comissão de Contas, criada 
já no contexto da Regência, que a 
partir daí ficaria responsável pelo 

controle das receitas e despesas da 
municipalidade. 

A Comissão de Contas foi criada no 
final de 1829. Originalmente, era 
chamada de Comissão de Revisão 
de Contas, e tinha sido criada com a 
incumbência de rever as contas do 
então procurador e do procurador 
anterior. Há algumas sessões es-
tavam os vereadores preocupados 
com a decadência das rendas da 
municipalidade, o que não deveria 
estar ocorrendo tendo em vista 
o crescimento da cidade e de sua 
população. (Cf. ARQUIVO MUNICI-
PAL DE SÃO PAULO, 1922a, p. 339; 
1922b, p. 38) 

A Comissão de Revisão de Contas 
verif icava trimestralmente, ao 
início de cada sessão, as contas 
entregues pelo procurador, sendo 
seu parecer lido e registrado em 
ata. Como exemplo, podemos citar 
o parecer abaixo, transcrito a par-
tir dos apontamentos feitos pelo 
secretário durante a sessão do dia 
23 de abril de 1830. 

Leu o senhor Bueno o parecer da 
Comissão de Revisão de Contas 
achando conforme as do procura-
dor do trimestre de janeiro a março, 
notando, contudo, o ter o mesmo 

procurador tirado a sua comissão 
do total do rendimento quando 
parecia dever fazê-lo do líquido 
depois de deduzidas as comissões 
aos administradores; em segundo 
lugar, julgando dever-se remeter ao 
mesmo procurador o modelo dado 
pelo Conselho Geral para as contas 
[...] (ARQUIVO MUNICIPAL DE SÃO 
PAULO, 1922b, p. 140-141) 

Tal parecer não foi escolhido de 
forma fortuita. Em primeiro lugar, 
ele demonstra que a Comissão de 
Revisão de Contas analisava cuida-
dosamente as contas apresentadas 
pelo procurador, sugerindo inclu-
sive alterações de procedimento 
quando pertinente. Em segundo 
lugar, mostra que o Conselho Geral 
já se preocupava, antes mesmo da 
lei de 1831, em orientar as Câma-
ras sobre a forma correta de se 
elaborar os dossiês de prestação 
de contas. 

Com o passar das sessões, a Comis-
são de Revisão de Contas passou 
a ser mencionada apenas como 
Comissão de Contas. Em agosto 
de 1831, já se mostra clara a se-
paração entre as duas comissões, 
que passaram a funcionar conco-
mitantemente, assumindo funções 
diversas: a Comissão Permanente 
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ficou encarregada da análise de 
assuntos relacionados às posturas 
municipais, recebendo informes 
e supervisionando os trabalhos 
do Fiscal; e a Comissão de Contas 
fiscalizava o Procurador e cuidava 
da parte financeira da localidade. 
Como ficou registrado na ata da 
sessão do dia 23 de agosto de 1831, 
primeira sessão ordinária da ter-
ceira reunião da Câmara,

Passando-se a nomear as comis-
sões desta reunião, foram eleitos 
para a Permanente os senhores 
Garcia, com 5, e Alvim, e Silva com 
4 votos cada um; e para a de Contas 
os senhores Godoy com 6, e França, 
e Xavier da Costa, com 5 votos cada 
um. (ARQUIVO MUNICIPAL DE SÃO 
PAULO, 1923a, p. 121)

Dessa forma, para a Comissão de 
Contas foram eleitos os vereado-
res Joaquim Floriano de Godoy, 
José Manuel de França e Antonio 
Joaquim Xavier da Costa. Ao final 
daquele mesmo ano de 1831, seria 
promulgado o Decreto de 31 de ou-
tubro, fixando “regras para a con-
tabilidade municipal e tomada das 
respectivas contas”. Se antes a Lei 
Complementar de 1828, que regu-
lava o funcionamento das Câmaras 
Municipais, não havia deixado ex-
plícitos os mecanismos de controle 
e a dinâmica da apresentação das 
contas ao Conselho Geral da Pro-
víncia, o mesmo não acontecia com 
o decreto de 1831. 

O decreto de 1831 estabeleceu que 
o ano fiscal das Câmaras Munici-

pais seria contado a partir de 1º 
de outubro até 30 de setembro; ao 
final de cada ano fiscal, as contas 
deveriam ser apresentadas nas ca-
pitais de província até o primeiro 
dia de dezembro. Tais contas deve-
riam ser balanceadas, ou seja, sem 
déficits ou superávits, devendo-se 
também explicitar, “[...] 1º. quanto 
se despendeu, e em que; 2º. a que 
ano pertence; 3º. qual seja sua dívi-
da passiva”. (REGÊNCIA, 1831, art. 
3, p. 175) A pena prevista para o 
não cumprimento das exigências 
recaía diretamente nos vereadores 
da localidade infratora, por meio 
de multa aplicada tanto aos ve-
readores como às Câmaras. Os 
vereadores, apesar de não serem 
os responsáveis pela elaboração 
das prestações de contas, eram os 
responsáveis pela observância dos 
prazos e da adequada remessa dos 
documentos para o Conselho Geral, 
e depois de 1834, para a Assem-
bleia Provincial. 

Não há menção sobre o Decreto 
de 31 outubro de 1831 nas atas da 
Câmara paulistana posteriores a 
essa data. Mas em sessão ordinária 
realizada no dia 23 de dezembro 
daquele mesmo ano, o vereador 
Bento Francisco de Mattos Sales 
solicitava alguns esclarecimentos 
ao secretário, esclarecimentos 
esses referentes ao cumprimento 
do disposto nos artigos 39 e 46 
da Lei de 1828, que estabeleciam 
a necessidade de se fazer periodi-
camente a revisão das posturas 
municipais e a escrituração das 
contas, enviando cópias das alte-

rações e da prestação de contas 
ao Conselho Geral da Província. O 
secretário, por sua vez, informou 
“que tinham sido remetidas ao Con-
selho Geral todos os anos as contas 
da Câmara, indo as últimas a 5 do 
corrente: ficou satisfeito o senhor 
vereador”. (ARQUIVO MUNICIPAL 
DE SÃO PAULO, 1923a)

Somente a partir de 1832 que os 
trabalhos da Câmara com relação 
ao fechamento do ano fiscal, ela-
boração dos balanços e envio das 
prestações de contas ao Conselho 
Geral seriam definitivamente in-
corporados ao cotidiano do cole-
giado. Em 19 de novembro de 1832, 
os vereadores decidiram suspen-
der as sessões “desta reunião até 
o dia sexta-feira, 23 do corrente, 
inclusive, a fim de se aprontarem as 
contas para serem enviadas ao Con-
selho Geral. (ARQUIVO MUNICIPAL 
DE SÃO PAULO, 1923b, p. 39)

A partir daí, anualmente as contas 
eram elaboradas de forma roti-
neira pela administração pública 
municipal, que as enviava para 
análise da Comissão de Orçamento 
e Contas da Assembleia Legislativa 
Provincial paulista. 
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