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Finanças Públicas: Difícil Desequilíbrio

Vera Martins da Silva (*)

As contas públicas, em destaque 
aqui o governo central, seguem 
no vermelho, com o uso de recei-
tas não recorrentes para mino-
rar o desequilíbrio e, em 2019, foi 
usada a emissão de dívida para 
financiar despesas correntes, por 
meio de uma autorização legisla-
tiva. Enquanto isso, as despesas, 
mesmo com a adoção da regra do 
teto para a maioria das despesas 
primárias, seguem em expansão 
com contenção, e isso ocorre com 
a maioria de Estados e Municípios. 
O novo normal é o desequilíbrio 
fiscal generalizado em tempos de 
crescimento econômico modesto. A 
seguir, apresentam-se os principais 
resultados do governo central, con-
frontando-se os anos de 2019 com 
2018, conforme as informações 
disponíveis no relatório Resultado 
do Tesouro Nacional-RTN, volume 
25, n.12, dezembro de 2019.

1  Resultado Primário

1.1 A u m e n t o  d a s  R e c e i t a s  e 
Transferências Intergover -
namentais  Acima das Des -
pesas

Em busca de superar a crise fis-
cal e controlar o déficit primário, 
ocorreu em 2019 uma expansão 
das receitas superior às despesas. 
A Receita Total no acumulado do 
ano do Governo Central foi de R$ 
1.635,1 bilhões contra R$ 1.484,2 
bilhões em 2018 − acréscimo de 
R$ 151 bilhões em arrecadação, ou 
seja, 10,2% de aumento nominal e 
6,1% de aumento real (IPCA). Em 
linha do que foi prometido na cam-
panha eleitoral para a presidência, 
houve uma expansão mais robusta 
na descentralização dos recursos 
fiscais: as Transferências por Re-

partição de Receita passaram de 
R$ 257 bilhões em 2018 para R$ 
288 bilhões em 2019, apresentando 
um aumento de R$ 31,6 bilhões, au-
mento de 12,3% nominal ou 8,2% 
real (IPCA). 

A Receita Líquida do governo cen-
tral teve um aumento de R$ 119 
bilhões entre 2018 e 2019, 9,7% 
de aumento nominal e 5,6% real 
(IPCA), passando de R$ 1.227,5 
para R$ 1.347 bilhões entre 2018 
e 2019. As Despesas passaram de 
R$ 1.352 bilhões em 2018 para 
R$ 1.442 bilhões em 2019 − um 
incremento de R$ 90 bilhões, 6,7% 
nominal e 2,7% real (IPCA). Como 
resultado do melhor desempenho 
em relação às despesas, o Resulta-
do Primário recuou de um déficit 
de R$ 120 bilhões para um ainda 
déficit de R$ 95 bilhões  − queda de 
23,7% entre esses dois anos.
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O Resultado Primário deficitário ocorreu devido ao 
desequilíbrio das contas da Previdência, pois em 2019 
o déficit no caso do Regime Geral da Previdência foi 
calculado em R$ 213 bilhões, enquanto o Tesouro 
Nacional apresentou superávit de R$ 118,7 bilhões. 
Esse desequilíbrio das contas previdenciárias só será 
corrigido à proporção que ocorrer maior geração de 
empregos formais e arrecadação à Previdência prove-
niente dos trabalhadores não formais que se tornarem 
formais como assalariados ou conta própria, além da 
paulatina entrada em vigor de novos benefícios pelas 
novas regras previdenciárias.

Enquanto as contas previdenciárias continuam − e 
continuarão a ser deficitárias por muito tempo  −, o 
Tesouro Nacional fez um superajuste fiscal, com au-

mento de R$ 43 bilhões em seu Superávit Primário, um 
aumento real de 50% (IPCA), mas às custas de grande 
contenção de gastos não necessariamente irrelevantes 
e com entradas de aportes de privatizações.

Os Gráficos 1 e 2 apresentam as grandes contas do go-
verno central, conforme informações divulgadas pelo 
Tesouro Nacional, mostrando que o governo continua 
com despesas sistematicamente acima das receitas 
primárias (Gráfico 1) e que o Déficit Primário adicio-
nado às Despesas com Juros, conceito abaixo da linha, 
sem desvalorização cambial, continua mostrando um 
rombo significativo no governo central, que se finan-
cia no mercado. Destaque-se, também, que a queda 
dos juros básicos levará algum tempo para ter maior 
impacto nas contas públicas.

Gráfico 1 - Receita Líquida e Despesas Primárias do Governo Central, Jan/2018-Dez/2019,  
R$ Milhões, Valores Reais Mensais  (Dez/19-IPCA)

                                             Fonte: Séries Históricas Tesouro  Nacional.
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Gráfico 2 - Déficit Primário, Juros e Resultado Nominal do Governo Central, Jan/2018-Dez/2019,  
R$ Milhões, Valores Mensais Reais (Dez/2019- IPCA)

                                                     Fonte: Séries Históricas Tesouro Nacional.

2  Receitas

As Receitas Administradas pela 
Receita Federal tiveram um acrés-
cimo real praticamente nulo, (de 
0,7%), embora tenha havido mu-
danças em classificações e com-
pensações de créditos com a Previ-
dência que tornam a avaliação dos 
resultados opaca. Nesse contexto 
de aproveitamento de créditos 
tributários para pagamentos de 
débitos com a Previdência, mais a 
geração de postos de trabalho (que 
chegou a 950 mil novos vínculos 
empregatícios formais até novem-
bro de 2019), ocorreu um aumento 
real de R$ 7,6 bilhões na arrecada-
ção previdenciária −  1,8% reais 
(IPCA).

O melhor resultado pelo lado da 
receita pública federal foi o relativo 
a Concessões e Permissões, espe-
cialmente dos leilões da área de pe-
tróleo e gás feito em novembro de 
2019, que gerou uma arrecadação 
de R$ 70,4 bilhões. Mesmo sendo 
um montante a ser repartido com 
Estados e Municípios, inicialmente 
obteve um impacto muito positivo 
para as contas federais.

Importante também no âmbito das 
receitas foi a entrada de pagamen-
tos de Dividendos e Participações 
por parte das empresas estatais, 
especialmente o BNDES com R$ 8 
bilhões, Caixa Federal com R$ 2,4 
bilhões e Banco do Brasil com R$ 
0,7 bilhão.

3   Despesas

Pelo lado das despesas, o cresci-
mento real foi de 2,7%; apesar de 
ter sido a metade do aumento das 
receitas, apresenta um comporta-
mento de expansão persistente ao 
longo do tempo. Isso ocorre não 
obstante a grande maioria das des-
pesas primárias estarem sujeitas 
à regra do teto de gastos, ou seja, 
ao crescimento de despesas pelo 
IPCA. 

Pela maior representatividade, 
as Despesas Previdenciárias são 
aquelas com maior impacto do lado 
das despesas primárias, represen-
tando 43% dessas em 2019, alcan-
çando R$ 626,5 bilhões. Esta des-



7análise de conjuntura6 análise de conjuntura

fevereiro de  2020

pesa teve o maior aumento real (R$ 
18,6 bilhões ou de 3% em termos 
reais), em função do aumento de 
474,4 mil benefícios (1,6%), com-
pensado pela queda do valor médio 
do benefício em R$ 18,26% (-1,3%). 
Como consequência da expansão 
dos benefícios e de despesas por 
sentenças judiciais e precatórios 
em R$ 2,1 bilhões, ocorreu um 
aumento de R$ 18,6 bilhões entre 
2018 e 2019. Esse tipo de despesa 
deve continuar se expandindo, uma 
vez que os efeitos da Reforma da 
Previdência levarão anos até con-
seguirem estabilizar as contas.   

Na sequência de peso dos gas-
tos primários federais, aparece o 
grupo de Despesas com Pessoal, 
que representa cerca da metade 
das despesas previdenciárias e em 
2019 alcançaram R$ 313 bilhões. 
Estas despesas tiveram um au-
mento de R$ 3,9 bilhões, ou 1,3% 
de aumento real, em função dos 
aumentos concedidos a diversas 
categorias do funcionalismo.

Para compensar o aumento de gas-
tos previdenciários e de pessoal, 
as demais despesas foram redu-
zidas: -R$ 14 bilhões em Despe-
sas Obrigatórias, destacando-se a 
queda de R$ 5 bilhões em Subsí-
dios, Subvenções e Proagro, o que 
representa -31% (IPCA), boa parte 
dessa redução em função da redu-
ção das taxas de juros. Destaca-se 
também queda de R$ 3,9 bilhões 
de compensações ao Regime Geral 
da Previdência (RGPS) pelas deso-

nerações em folha de pagamentos 
realizadas em governos anteriores. 

Cont r ibuíram t ambém para a 
queda de despesas o não repas-
se aos Estados e Municípios de 
compensações em função da não 
regulamentação da Lei Kandir e 
Fundo de Exportação, de modo 
que nesse gasto o valor foi zero em 
2019, tendo contribuído para uma 
queda de R$ 2 bilhões nas despe-
sas. Nesse sentido de redução de 
despesas primárias atuou também 
a não existência de gasto com o 
Fundo Eleitoral em 2019, que con-
tribuiu para uma queda de R$ 1,8 
bilhão entre 2018 e 2019. Esses 
dois componentes das despesas 
(compensações pelas desonera-
ções de Lei Kandir e Exportações e 
Fundo Eleitoral) devem voltar com 
força em 2020.

Cont r ibuíram t ambém para a 
queda de despesas primárias  a 
contração de R$ 1 bilhão, ou 34% 
em termos  reais (IPCA) em des-
pesas do Fundo de Financiamento 
Estudantil (FIES), e de R$2,5 bi-
lhões, -43% (IPCA) em Créditos 
Extraordinários exceto PAC, por 
conta da redução de gastos com 
operações referentes ao óleo diesel 
(MP 838/2018).

4  Aumento de Gastos Discricio-
nários

Na contramão da contenção de 
despesas federais, houve aumento 
de R$ 30 bilhões, ou de 22% (IPCA) 

nas Despesas Discricionárias, es-
pecialmente pelo pagamento de 
R$ 34,4 bilhões à Petrobras pelo 
custo inicial dos projetos para o 
leilão da cessão onerosa de campos 
de petróleo ocorrido em novembro 
de 2019 e pela capitalização de em-
presas estatais não dependentes, 
de R$ 5,3 bilhões em relação ao ano 
anterior.

5  Desequilíbrio Fiscal

Desse conjunto emaranhado de 
montantes de receita e despesa, 
sujeito a regras, problemas de im-
plementação e conjuntura econô-
mica, conclui-se que a redução do 
déficit primário obtido em 2019 
foi assentada em venda de direitos 
por concessões de atividades, o que 
não se repete sistematicamente, 
anualmente. O difícil caminhar 
rumo ao equilíbrio fiscal parece 
ainda mais um sonho de verão do 
que uma situação efetivamente 
concreta. Todas as reformas ins-
titucionais pretendidas esbarram 
em gigantescos muros de interes-
ses diversos e sua implementação 
demora anos para se concretizar. 

Enquanto isso, a redução dos juros 
básicos da economia começa a ali-
viar as despesas do governo. Salvo 
novos choques adicionais, espera-
-se que esse processo ainda dê 
mais frutos no futuro. Infelizmen-
te, com o desempenho da econo-
mia ainda muito fraco, as receitas 
públicas recorrentes não crescem 
o suficiente para dar conta dos gas-
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tos. E nesse sentido, o uso da opção do financiamento 
pelo endividamento se torna inevitável.

Para respeitar a regra de ouro em 2019, que limita o 
uso de endividamento público às despesas de capital, e 
evitar problemas de responsabilidade fiscal, o governo 
federal acabou usando parte das receitas de operações 
de crédito para financiar despesas correntes numa 
operação que foi garantida por aprovação legislativa: 
sem essa autorização, as receitas de operações de 
crédito superaram em R$ 185,3 bilhões as despesas 
de capital. Com a aprovação da Lei 13.843/2019 que 
permitiu a emissão de títulos públicos em até R$ 248 
bilhões para pagamentos de despesas correntes para 
além das despesas de capital, foram usados R$ 241 bi-
lhões para cobrir o rombo das contas, sobrando ainda 
uma margem de R$ 55 bilhões em 2019. Para 2020, há 
uma previsão de uso do superávit financeiro do Banco 
Central para “cumprir a regra de ouro”. Por mais que 
novas regras de controle de gastos sejam implemen-
tadas, as soluções criativas para o problema fiscal 
continuam em alta.

Para 2020, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabe-
leceu como parâmetros uma taxa de crescimento do 
PIB real de 2,7% e de inflação (IPCA) de 4%. No início 
de fevereiro, as expectativas de mercado sinalizavam 
um crescimento menor para o PIB real, de 2,3%, e de 
inflação também menor, de 3,25%. O impacto da nova 
pandemia viral e do seu efeito específico sobre a China 
fez a visão otimista para 2020 desvanecer. Esperemos 
que a redução das taxas de juros estimule a economia 
no curto prazo, pois pelo lado fiscal a vida da econo-
mia brasileira continua bem complicada.

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

Vera Martins da Silva (*)

A economia brasileira atravessa 
um período de mudança de mode-
lo, com queda dos juros e aumento 
da taxa de câmbio, em meio a um 
momento particularmente difícil 
no contexto internacional. Não 
bastasse a guerra comercial, com 
suas idas e vindas entre as princi-
pais economias, também o surto do 
novo vírus faz todas as economias 
independentes enfrentarem um 
novo choque em sua dinâmica pro-
dutiva e comercial. 

Neste artigo, serão apresentados os 
principais resultados do Balanço 
de Pagamentos do Brasil em 2019 
em comparação com o ano de 2018, 
segundo as informações do Banco 
Central do Brasil (Bacen), assim 
como o desempenho das exporta-

ções em janeiro de 2020, que conti-
nua seguindo a tendência de 2019.

1  Queda das Exportações e Au-
mento de Déficit em Transa-
ções Correntes 

Em 2019, o saldo de Transações 
Correntes (TC) ficou deficitário 
em US$ 50,8 bilhões (2,8% do PIB) 
contra US$ 41,5 bilhões em 2018 
(2,2% do PIB); aumento de US$ 9,2 
bilhões no déficit de TC, ou 22% 
de aumento no déficit, o que não é 
desprezível e mostra efetivamente 
o resultado do novo contexto inter-
nacional e a mudança das políticas 
econômicas domésticas. A Tabela 1 
apresenta as principais contas do 
Balanço de Pagamentos em 2018 e 
2019 e o Gráfico 1 apresenta os va-

lores acumulados em 12 meses das 
Transações Correntes, mostrando 
a piora nessa conta nos últimos 
meses.

O saldo da Balança Comercial apre-
sentou redução significativa, pas-
sando de US$ 53 bilhões em 2018 
para US$ 39,4 bilhões em 2019, ou 
seja, redução de US$ 13,6 bilhão 
(-26%), sendo o maior fator de re-
dução a queda das Exportações em 
US$ 15 bilhões, -6,3% entre 2018 
e 2019. As Importações também 
tiveram queda de US$ 1,5 bilhão 
(-0,8%) em relação a 2018, mas 
significativamente menor. Ape-
sar da redução de valores, o saldo 
comercial ainda é positivo com 
Importações de US$ 185 bilhões 
e Exportações de US$ 224 bilhões 
em 2019. 



9análise de conjuntura8 análise de conjuntura

fevereiro de  2020

Tabela 1 – Balanço de Pagamentos, Brasil 2018 e 2019. US$ Milhões

               Fonte: Banco Central do Brasil, site, acesso em: 12/02/2020.

Gráfico 1  - Saldo de Transações Correntes,  Acumulado Mensal em 12 Meses,  
Valores em US$ Milhões, Jan/2017-Dez/2019

                                                           Fonte: Bacen.
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No caso das transações de Servi-
ços não fatores de produção, cal-
culado em -US$ 35 bilhões, houve 
redução do déficit em US$ 594 
milhões (-1,7%), explicada princi-
palmente pela redução de gastos 
com Aluguel de Equipamentos 
(US$ 1,3 bilhão), Viagens (US$ 
664 milhões) e Serviços Culturais, 
Pessoais e Recreativos (US$ 433 
milhões). Por outro lado, aumen-
taram os gastos com o exterior 
nos Serviços de Telecomunicação, 
Computação e de Informações 
(US$ 802 milhões) e Serviços de 
Propriedade Intelectual (US$ 405 
milhões).

Apesar da piora nos resultados 
em Transações Correntes, houve 
redução da despesa com a Renda 
Primária paga a residentes no 
exterior de US$ 2,8 bilhões na 
comparação dos dois anos, 2018 e 
2019. Em 2019, a Renda Primária 
foi deficitária em US$ 56 bilhões, 
contra US$ 59 bilhões em 2018. 
Destaque para a redução de US$ 
5,4 bilhões de despesas com Lu-
cros e Dividendos, que atingiram 
US$ 31 bilhões em 2019, e aumen-
to das despesas com Juros em 
US$ 2,5 bilhões, que atingiram 
o montante de US$ 25 bilhões. A 
Tabela 2 apresenta os principais 
agregados da Receita Primária.

Tabela 2 - Renda Primária, Juros e 
Lucros /Dividendos

  2 018  2 019 Variação
Total - 58 825 - 55 989  2 836 
Juros - 22 534 - 25 058 - 2 524 

Lucros e 
dividendos

- 36 539 - 31 126  5 414 

Fonte: Renda Primária, Balanço de Pagamen-
tos, Bacen.

2  Conta de Capital

Embora menos significativa no 
conjunto das contas do Balanço 
de Pagamentos, a Conta de Capi-
tal inclui transações com ativos 
não financeiros não produzidos, 
por exemplo, marcas, domínios, 
recursos naturais. Uma conta que 
se destaca nesse grupo é a receita 
com Passes de Atletas, que em 
2019 significou US$ 270 milhões, 
cerca de 73% do valor total da 
Conta de Capital.

3  A Conta Financeira 

A Cont a Financeira cont inua 
capaz de financiar o déficit em 
Transações Correntes, mesmo 
que com mudanças em sua com-
posição e com a saída de recursos 
do país. Isso ocorre em função de 
um regime de câmbio flutuante 
e da existência de reservas volu-

mosas. Em 2019, o valor da Conta 
Financeira foi de -US$ 53 bilhões 
contra -US$ 42,2 bilhões em 2018, 
um aumento do passivo externo 
em US$ 10,6 bilhões.1 

Os Investimentos Diretos no País 
atingiram US$ 78,5 bilhões (4,3% 
do PIB), mostrando um pequeno 
aumento em relação ao ano de 
2018, de US$ 78,2 bilhões (4,1% 
do PIB). Essa relativa estabilidade 
sem dúvida dá um tom otimista 
ao mercado; no entanto, há outras 
coisas acontecendo que trazem 
preocupação e instabilidade ao 
câmbio. Por exemplo, as saídas 
líquidas de US$ 7,6 bilhões de va-
lores negociados no mercado do-
méstico, US$ 3,6 bilhões em ações 
e fundos de investimentos e US$ 
4 bilhões e títulos de dívida, seja 
pela redução dos juros internos, 
seja pelo desempenho da econo-
mia americana. 

4  Reservas Internacionais e Câmbio

Como consequência da piora nas 
Exportações e, consequentemen-
te, nas Transações Correntes e 
nas saídas pela Conta Financei-
ra, as Reservas tiveram declínio 
em US$ 18 bilhões, mas, mesmo 
assim, estão num patamar con-
fortável de US$ 357 bilhões. Res-
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salte-se que houve venda no mer-
cado à vista de US$ 37 bilhões 
pelo Banco Central para conter a 
depreciação da moeda nacional, o 
que contribuiu para a redução do 
nível de reservas. No sentido in-
verso, para ampliação de reservas 
ocorreu aumento de receita com 
os juros (US$ 7,5 bilhões), varia-
ções por preço (US$ 9 bilhões) e 
retorno com linhas de recompra 
(US$ 2 bilhões). Portanto, tem 
ocorrido um movimento de ajuste 
no câmbio f lutuante em decor-
rência da piora das exportações e 
ajustes nos mercados financeiros, 
cuja volatilidade foi contida em 
parte pelo Bacen com a venda ex-

pressiva de dólares no mercado à 
vista. 

O Gráfico 2 a seguir apresenta a 
evolução do Índice real de taxa 
cambial desde janeiro de 1988 até 
dezembro de 2019, taxa comercial 
de venda de dólar americano em 
média trimestral. Excetuando-se 
os dois momentos de agitação dos 
mercados em função de momen-
tos políticos, no final de 2002 com 
a eleição de Lula para presidência 
da República e do impedimento 
de Dilma no executivo federal, 
tem havido uma tendência de a 
moeda nacional se apreciar em 
relação ao dólar. Com a atual ado-

ção de uma política de juros bai-
xos, a tendência é efetivamente 
um desmonte de operações de 
investidores estrangeiros que 
buscavam rentabilidade relati-
vamente mais alta do que nos 
países avançados e uma mudança 
de portfólio em todos os agentes 
com alguma poupança disponível. 
O câmbio está deixando o campo 
da apreciação mesmo antes disso, 
já a partir  do final de 2017. Mas, 
como nem tudo é consequência 
de câmbio, os exportadores estão 
lutando para não perder mercado 
e se expandir. 

Gráfico 2  - Índice da Taxa de Câmbio Real Efetiva (IPCA/FIBGE) - Jun/1994=100  
Média Móvel (3 meses). Jan/1988-dez/2019 

                                                 Fonte: Bacen.
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5  Exportações em Janeiro  de 2020

Em janeiro de 2020, a queda no comércio externo  
tornou-se muito mais impactante, com a reversão de 
saldos comerciais superavitários ao longo de meses 
e um déficit de US$ 1,7 bilhão. Em janeiro de 2020, 
as Exportações tiveram queda de 20% em relação 
a janeiro de 2019, e as Importações apresentaram 
uma queda mais suave, mas mesmo assim redução 
de 1,3%. A corrente de comércio teve declínio de 
11% no mês de janeiro de 2020. Apesar da retórica 
oficial de ampliação das correntes de comércio da 
economia nacional para melhorar a competitividade 
geral da economia, a dura realidade de momento de 
guerras comerciais e proteção das diversas grandes 
áreas de comércio falou mais forte.

Entre os principais países que importam do Brasil, 
destaca-se a redução de US$ 655 milhões para os 
Estados Unidos, US$ 334 milhões para a China e US$ 
146 milhões para a Alemanha. No lado positivo, des-
taque para a Argentina que, apesar da crise e em vo-
lume bem mais modesto, aumentou sua importação 
de produtos brasileiros em US$ 6,3 milhões. O país 
em destaque positivo é Cingapura, cuja importação 

em janeiro de 2020 aumentou em US$ 217 milhões. 
Entre perdas e ganhos, o setor externo brasileiro 
continua relevante e forte para a economia, porém, 
com muito desassossego.

1  As contas financeiras negativas significam aumento do passivo ex-
terno líquido de ativos no exterior.

 

(*) Economista e doutora pela FEA-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Quitação Definitiva e Litigiosidade nas Relações de Trabalho 

Hélio Zylberstajn (*)

Quando um vínculo de emprego se 
encerra, as partes fazem a rescisão 
do contrato de trabalho, que deve-
ria finalizar a relação de trabalho. 
Mas não é bem assim. Mesmo tendo 
rescindido o contrato, o ex-empre-
gado tem o direito de reclamar na 
Justiça de Trabalho pagamentos 
adicionais, porque o termo de res-
cisão tem apenas o valor de recibo 
que quita as verbas nele mencio-
nadas. Ele não quita outros valo-
res aos quais o trabalhador teria 
direito. Ou seja, por mais absurdo 
que possa parecer, a rescisão do 
contrato de trabalho não rescinde 

o contrato de trabalho. Apenas a 
Justiça do Trabalho pode, de fato, 
encerrá-lo. Esse monopólio é a 
razão de existirem tantas reclama-
ções trabalhistas, ano após ano. 

A rotatividade da mão de obra no 
Brasil é enorme. A cada mês, mi-
lhões de contratos de trabalho são 
rescindidos e uma parte deles dá 
origem a reclamações trabalhistas. 
A rotatividade e a litigiosidade são 
traços muito típicos do sistema de 
relações de trabalho do nosso País, 
e ref letem um quadro de muita 
distância e desconfiança entre em-

presas e empregados. Os Gráficos 1 
e 2 mostram a magnitude dos dois 
fenômenos. O Gráfico 1 apresenta 
dados do CAGED, com a evolução 
mensal de admissões, desligamen-
tos e saldo do emprego formal, no 
período de novembro/2017 a de-
zembro/2019. A cada mês, há por 
volta de 1,2 milhões de desliga-
mentos (linha vermelha) e mais 
ou menos a mesma quantidade de 
admissões (linha azul). A diferença 
entre as duas curvas é o saldo lí-
quido, que, no período considerado, 
ficou estacionado em torno de zero 
(linha negra).
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A falta de diálogo e de negociação direta nas empresas 
e a enorme rotatividade da mão de obra produzem 
uma quantidade de reclamações trabalhistas sem 
paralelo nos padrões internacionais. Em 2017, as 
Varas do Trabalho (a primeira instância do judiciário 
laboral) receberam 2,6 milhões de novas reclamações. 
Graças à Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), a 
quantidade diminuiu nos dois anos seguintes para 1,7 
milhões em 2018, e 1,8 milhões em 2019. O Gráfico 2 
apresenta a quantidade mensal de novos processos 

trabalhistas nas Varas do Trabalho, e mostra clara-
mente o impacto significativo da reforma. Hoje, a 
quantidade de processos trabalhistas é cerca de 30% 
menor do que antes da reforma. Apesar da redução, a 
litigiosidade nas relações de trabalho é ainda muito 
elevada. Precisamos reduzir os custos de transação 
no mercado de trabalho por meio de mecanismos que 
induzam soluções negociadas sem necessidade de re-
correr ao litígio nas cortes.

Gráfico 1 – CAGED – Admissões, Desligamentos e Saldo – Nov/17 a Dez/20 (em Milhões)
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Gráfico 1: CAGED - Admissões, desligamentos e saldo
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                                       Fonte: CAGED, Ministério de Economia.
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A rotatividade e a litigiosidade au-
mentam os custos das empresas, 
cada uma a seu modo. A rotati-
vidade impede que os emprega-
dos aprimorem seu desempenho 
e aumentem sua produtividade. 
Cada desligamento implica custos 
diretos de rescisão (multa do FGTS, 
aviso prévio indenizado) e de sele-
ção e treinamento do substituto. A 
litigiosidade impõe custos efetivos 
para administrar e acompanhar os 
processos trabalhistas, bem como 
custos adicionais com sentenças 
frequentemente enviesadas, dada 
a atitude predominantemente pa-
ternalista da maioria dos juízes. 
As empresas têm que lidar com a 
incerteza do passivo trabalhista 
representado pelas reclamações 
potenciais. Obviamente, tudo isso 
conspira contra a saúde do am-

biente produtivo e desencoraja 
decisões de investimento.

Para reduzir as incertezas decor-
rentes da litigiosidade, a Refor-
ma Trabalhista (a já citada Lei 
13.467/2017) criou um novo ins-
trumento, a Quitação Anual. Por 
meio dele, a empresa pode obter do 
trabalhador, devidamente assistido 
pelo seu sindicato, um termo reco-
nhecendo que cumpriu a legislação 
trabalhista, pagou e recolheu todos 
os seus direitos no ano de refe-
rência. Uma empresa que consiga 
de cada empregado o respectivo 
termo de quitação anual deixará 
de acumular o respectivo passivo 
trabalhista potencial. Se conseguir 
termos de quitação anual por cinco 
anos consecutivos, terá zerado e 
eliminado todo seu passivo traba-

lhista (porque reclamações sobre 
direitos trabalhistas podem retro-
agir até cinco anos). Como se vê, 
o benefício potencial da quitação 
definitiva não é desprezível.

A quitação anual está se incor-
porando à agenda da negociação 
coletiva. Por meio do Projeto Sa-
lariômetro da Fipe (www.salario-
metro.fipe.org.br), levantamos as 
cláusulas que tratam da quitação 
anual e apresentamos sua frequên-
cia, na Tabela 1 a seguir, composta 
por instrumentos coletivos dispo-
nibilizados até 31/01/2020. Cabe 
notar que, antes da Reforma Traba-
lhista, não se encontrou nenhuma 
cláusula voltada à quitação anual. 
O tema surgiu a partir de 2017, ano 
da reforma.

Gráfico 2 – Reclamações nas Varas do Trabalho (em Milhares) 2017/19
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A Tabela 1 mostra que a quitação 
anual foi incluída em 3.504 instru-
mentos, de um total de 105.361 ne-
gociações no período considerado. 
Isso representou 2,9% das nego-
ciações, no conjunto dos três anos. 
A proporção se mostrou crescente: 
passou de 0,5% em 2017, para 4,0% 
em 2018, e para 5,3% em 2019. A 
cláusula de quitação anual é mais 
frequente nas convenções coletivas 
(1,0%, 6,9% e 8,7%, respectiva-
mente em 2017, 2018 e 2019) do 
que em acordos coletivos (0,4%, 
3.6% e 4,8%).

A presença da quitação anual na 
negociação coletiva não é homo-
gênea entre as diversas atividades 

econômicas. O Gráfico 3 acumula 
todos os 3.504 instrumentos ne-
gociados do período considerado 
e mostra que a atividade na qual a 
cláusula aparece, destacadamente 
com maior frequência, é Limpeza 
Urbana, Asseio e Conservação do 
Meio Ambiente. Nesta atividade, 
há cláusulas de quitação anual em 
14,9% dos instrumentos negocia-
dos. Em seguida, por ordem decres-
cente de frequência, aparecem, no 
Gráfico 3, Vigilância e Segurança 
Privada (7,7%), Agronegócio da 
Cana (7,4%) e Transporte, Arma-
zenagem e Comunicações (6,3%). 
As quatro atividades somadas ne-
gociaram 1649 instrumentos com 
a cláusula de quitação anual, repre-

sentando 47% do total de cláusulas 
negociadas. O Gráfico 3 mostra que 
a cláusula é predominantemente 
negociada em setores: (a) nos quais 
as empresas delegam a terceiros 
as atividades produtivas (Limpeza 
Urbana, Asseio e Conservação; Vi-
gilância e Segurança, Agronegócio 
da Cana, Transporte, Armazena-
gem e Comunicações, Construção 
Civil, Agricultura) e (b) nos setores 
de Comércio, e Serviços (Bares, Ho-
téis, Restaurantes, Turismo e simi-
lares e Comércio Atacadista e Vare-
jista). Não por acaso, são atividades 
com grandes taxas de rotatividade 
e, portanto, com maior propensão à 
litigiosidade e à criação de passivos 
trabalhistas.

Tabela 1 - Frequência de Cláusulas de Quitação Anual na Negociação Coletiva

Tipo de instrumento coletivo 2017 2018 2019 2017/2019
Acordos coletivos 41.732 36.142 27.487 105.361
Com cláusula de quitação anual 157 1.294 1320 2.771
Proporção 0,4% 3,6% 4,8% 2,6%

Convenções coletivas 5.670 4.996 3.782 14.448
Com cláusula de quitação anual 58 346 329 733
Proporção 1,0% 6,9% 8,7% 5,1%

Total de instrumentos 47.402 41.138 31.269 119.809
Com cláusula de quitação anual 215 1640 1649 3504
Proporção 0,5% 4,0% 5,3% 2,9%

Fonte: Instrumentos coletivos disponibilizados na página Mediador do Ministério da Economia (http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/). 
Tabulação dos dados: Projeto Salariômetro, da Fipe. 
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Gráfico 3 – Cláusulas de Quitação e Ramo de Atividade – 2017/19
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Gráfico 3: Cláusulas de quitação e ramo de atividade - 2017/19

Quantidade Proporção

Fonte: Instrumentos coletivos disponibilizados na página Mediador do Ministério da Economia (http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/). 
Tabulação dos dados: Projeto Salariômetro, da Fipe. 

Tabela 2 - Cobrança do Serviço Prestado Para a Quitação Anual, Quando Existe

Forma da cobrança Quantidade Proporção Média Mediana Mínimo Máximo
Por quitação em reais 332 65,4% R$ 149,82 R$ 100,00 R$ 4,00 R$ 980,00
Por quitação em porcentagem do piso 
salarial 17 3,3% 20,9% 15,0% 6,0% 70,0%

Por quitação em porcentagem do 
salário 1 0,2% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%

Por quitação em porcentagem do valor 
quitado 17 3,3% 14,5% 15,0% 2,0% 35,0%

Subtotal – por quitação 367 72,2% NA NA NA NA

Por empresa em reais 44 8,7% R$ 843,18 R$ 400,00 R$ 200,00 R$10.200,00
Cobrança não informada 97 19,1% NA NA NA NA

TOTAL 508 100,0% NA NA NA NA

O Projeto Salariômetro procurou também identificar 
como os sindicatos laborais cobram pelo serviço de 
validação do termo de quitação anual. Para isso, ve-
rificou uma amostra de 1725 instrumentos, 49,2% 
dos 3.504 instrumentos que contêm a cláusula de 
quitação. A primeira constatação é surpreendente: 
os sindicatos cobram taxas para validar quitações 

em apenas 508 (29,4%) casos dos 1725 instrumentos 
investigados. Ou seja, 70,6% dos instrumentos que 
contêm cláusulas de quitação anual não estipulam 
cobrança de taxas para validá-las. Nos 27,8% de casos 
em que há cobrança, esta se dá por diversas formas, 
apresentadas na Tabela 2, a seguir:
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A cobrança por quitação individual por meio de um 
valor fixo em reais é a forma predominante (65,4% dos 
casos de cobrança). Há três outras formas de cobrança 
bem menos frequentes: valor fixo em porcentagem do 
piso salarial (3,3%), do salário do empregado (0,2%) 
e em porcentagem do valor quitado (3,3%). Em 8,7% 
dos casos, a cobrança é feita por empresa, que paga 
um valor fixo ao sindicato para que este valide todas 
as quitações. Finalmente, há 19,1% de casos em que o 
instrumento menciona a existência de cobrança, mas 
não detalha os valores nem a forma de pagamento.

Os dados, ainda preliminares, levantados pelo Projeto 
Salariômetro da Fipe, revelam alguns aspectos sobre 
a quitação anual, inovação trazida pela Reforma Tra-
balhista. Primeiro, que ela entrou na “pauta” da ne-
gociação coletiva, estando presente em porcentagens 
significativas e crescentes nos instrumentos nego-
ciados. Segundo, ela é mais frequente nas atividades 
terceirizadas e de Comércio e Serviços. Terceiro, sur-
preendentemente, na maioria dos casos, os sindicatos 
não incluem na negociação a cobrança para executar 

este serviço. Estes pontos sugerem a necessidade de 
aprofundar a investigação para entender a lógica e os 
interesses envolvidos e, principalmente, para explorar 
se esse instrumento poderá efetivamente reduzir a 
litigiosidade nas nossas relações de trabalho.

(*) Professor Sênior da FEA/USP.  

(E-mail: hzy@hzy.com.br).
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Conjecturas Sobre Anatocismo

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

Elias Cavalcante Filho (***)

Este trabalho é o quinto e último 
de uma série de artigos que se 
prestam a discutir diversas ques-
tões sobre anatocismo, ou seja, 
cobrança de juros sobre juros ou 
capitalização composta. O anato-
cismo é proibido no Brasil de acor-
do com a Lei da Usura, Decreto n. 
22.626, de 7 de abril de 1933.

Em particular, este artigo discute 
as razões pelas quais as institui-
ções de crédito não praticam capi-
talização simples, conforme a lei, 
e o porquê de não se alterar a lei, 
revogando-se a proibição ao ana-
tocismo.

Em relação ao primeiro tema, con-
clui-se que as instituições de cré-
dito não praticam capitalização 
simples, conforme previsto em lei, 
pois, caso o fizessem, isso não im-
plicaria redução na judicialização 
dos contratos de financiamento, 
ao mesmo tempo que o sistema de 
crédito poderia inviabilizar-se. Em 
relação ao segundo questionamen-
to, argumenta-se que, se revogada 
a Lei do Anatocismo, o Estado seria 
obrigado a pagar juros compostos 
na liquidação de seus precatórios. 
Portanto, havendo mudança dessa 
natureza, praticamente se estaria 

potencializando as dificuldades 
financeiras do Estado.

Quanto aos outros artigos publica-
dos, eles se concatenam entre si da 
seguinte forma:

•	 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, 
publicada na edição 4691 deste 
periódico.

•	 A Parte II desenvolve uma dis-
cussão sobre os fluxos de paga-
mentos, em que se mostra que 
a capitalização simples não é 
adequada para elaboração de um 
sistema de pagamentos consis-
tente, publicada na edição 4702 
deste periódico.

•	 A Parte III discute os sistemas de 
amortização e as propriedades 
que tais sistemas devem exibir, 
além de sugerir um algoritmo ge-
ral de amortização tanto no caso 
de capitalização simples como no 
caso de capitalização composta, 
publicada na edição 471 deste 
periódico.3

•	 A Parte IV destaca as inconsis-
tências do Método de Gauss–No-
gueira e os motivos pelos quais 

ele não se presta como sistema 
de amortização semelhante ao 
SAC, Price e outros, publicada na 
edição 472 deste periódico.4

•	 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, revo-
gando-se a proibição ao anatocis-
mo?

1  Introdução

Os bancos, no Brasil e no resto do 
mundo, possuem um número enor-
me de operações de empréstimos 
e financiamentos.5 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), Sis-
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tema Francês (Tabela Price) e Sistema de Amortização 
Crescente (Sacre). Especificamente, nas operações de 
financiamento realizadas pelas instituições integran-
tes 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 Amor-
tização Constante (SAC) e de, no mínimo, outro siste-
ma de amortização (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 ana-
tocismo, ou seja, a cobrança de juros sobre juros, o 
que, por sua vez, é proibido no Brasil.6 Diante disso, 
tribunais que entendem como proibida a prática do 
anatocismo sugerem 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 principais atores tenham a exata noção dos 
princípios econômicos e matemáticos subjacentes à 
questão do anatocismo. Por essa razão, este artigo 
procura esclarecer de forma didática, sistemática, 
fundamentada e detalhada os conceitos necessários 
para a tomada de decisão mais justa e que resguarde 
os interesses da sociedade em geral e das partes, em 
particular.

Em particular, este artigo discute as razões pelas 
quais as instituições de crédito não praticam capita-
lização simples, conforme a lei, e o porquê de não se 
alterar a lei, revogando-se a proibição ao anatocismo.

O presente artigo dá continuidade à discussão inicia-
da com os artigos de De Losso, Santos e Cavalcante 
Filho (2019a, 2019b, 2019c, 2020)7 com contribuições 
à discussão sobre sistemas de amortização e suas pro-
priedades.

2  Princípio da Equivalência Entre Juros Simples e 
Compostos

É comum comparar dois regimes de capitalização 
usando a mesma taxa de juros. Porém, uma lei impon-
do a capitalização simples não terá o poder de alterar 
o fluxo de caixa de uma dívida. Na prática, implicará 
um aumento da taxa de juros no caso da capitalização 
simples, no mínimo equivalente à taxa de juros cobra-
da em capitalização composta. Portanto, as compara-
ções entre diferentes regimes de capitalização devem 
ser feitas quando se aplicam taxas equivalentes, no 
sentido de resultarem em um mesmo fluxo de caixa. É 
disso que trata esta seção.

Em De Losso, Santos e Cavalcante Filho (2019b) é 
exposta a dedução da fórmula do MG e da fórmula 
fundamental da Matemática Financeira, as quais 
apresentam o valor de um principal ( ) como função 
das parcelas de um fluxo de caixa ( ), da taxa de 
juros ( ) e do número de períodos ( ). As fórmulas são 
reproduzidas a seguir.

No caso da fórmula fundamental da Matemática Fi-
nanceira, temos:

No caso do MG-N a fórmula é:

No caso do SAL, não há fórmula, mas pode ser expres-
so por:
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Em todos os casos, temos quatro variáveis, o que nos 
leva à conclusão que, em princípio, dadas três variáveis, 
a quarta pode ser obtida residualmente. Essa ideia nos 
permite enunciar o seguinte princípio de equivalência 
entre os diferentes sistemas de amortização:

Princípio da Equivalência: dado um fluxo de caixa, 
representado por , o valor presente do finan-
ciamento, P, e o número de períodos, n, sempre existe 
uma taxa de juros que iguala esse fluxo ao valor fi-
nanciado.8 Essa taxa de juros não é, necessariamente, 
igual entre os diferentes sistemas de capitalização.

Exemplo

Considere um exemplo com um único fluxo de paga-
mento após cinco períodos. Trata-se de um emprés-
timo de R$ 100, P, cuja liquidação se dará ao valor de 
R$ 150, S, conforme o fluxo apresentado a seguir:

Para determinar a taxa de juros que satisfaz a fórmu-
la de valor presente se o regime de capitalização for 
composto e, se for linear, nesse caso, basta usar as 
fórmulas básicas apresentadas acima.

No caso de capitalização simples, tem-se:

Desse modo, obtém-se:

Já no caso de juros compostos, tem-se:

Com isso:

O que esse exemplo simples mostra é que, para o 
mesmo fluxo de caixa, existe uma taxa em regime 
de capitalização simples e uma taxa em regime 
de capitalização composta que o caracteriza. Em 
outras palavras, pode-se gerar o mesmo pagamento 
futuro em qualquer regime, adaptando a taxa de juros 
para o caso desejado.

Salta aos olhos também o seguinte fato: independen-
temente do regime de capitalização, os juros pagos 
são idênticos quando se aplica a taxa de juros 
equivalente, isto é, nos dois casos, trata-se dos R$ 50 
cobrados acima do principal de R$ 100.

A seguir, é apresentado exemplo usando pagamentos 
periódicos e depois discutem-se algumas implicações 
desse princípio.

Exemplo

Um empréstimo de R$ 400, , deverá ser liquidado 
em cinco ( ) prestações mensais iguais de R$ 100, , 
cada, conforme o fluxo apresentado a seguir:
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O intuito, a seguir, é determinar a taxa de juros ( ) que satisfaz a fórmula de valor presente se o regime de capi-
talização é composto e se é linear (MG-N ou SAL).

Trata-se de um problema não linear, em que é impossível isolar a incógnita r, por isso é necessário recorrer a 
métodos numéricos usualmente aplicados com uso de uma calculadora financeira ou uma planilha eletrônica. 
A seguir o resultado.

No caso do MG-N, tem-se:

No caso do Sistema de Amortização Linear, SAL, tem-se

Em resumo, considerando o mesmo fluxo de caixa, tem-se a seguintes taxas de juros:
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Tabela 1 - Taxa de Juros Periódica Equivalente

Sistema Composto Simples
Método Método 19 Método 210 MG-N SAL
Taxa de juros 7,93% 7,93% 10,00% 8,74%

Agora é possível discutir as impli-
cações das descobertas do Princí-
pio de Equivalência. Em primeiro 
lugar, estabelecido um financia-
mento em que se conhece o valor 
das parcelas, o período e o valor 
financiado, é possível obter uma 
taxa de juros consistente com o 
regime de capitalização simples 
ou composta. Isso significa que é 
irrelevante, do ponto de vista 
do devedor, a forma como os 
juros são capitalizados, desde 
que se conheçam seus desem-
bolsos futuros, isto é, seu fluxo 
de pagamentos.

Similarmente, a forma como os 
juros são capitalizados, do ponto 
de vista do credor, só é impor-
tante por ser necessário apurar a 
receita tributável.11

Além disso, convém observar 
que o valor dos juros pagos é 
o mesmo, independentemente 
do regime de capitalização. 
Isso significa dizer que não são 
pagos menos juros se o sistema 
de capitalização é simples ou 
composto. A forma de ver isso 
matematicamente é entender que, 
se o valor financiado é fixo e se as 
parcelas são idênticas, indepen-
dentemente do regime de capita-
lização, o total de juros pagos será 

idêntico, a despeito do regime de 
capitalização:

Então, em princípio, o contrato  
mútuo poderia estabelecer que 
a taxa de juros a incidir sobre 
a dívida poderia ser em regime 
de capitalização simples. Isso 
poderia ser interessante para as 
instituições financeiras, porque 
desafogaria seu departamento 
jurídico. Além disso, essas ins-
tituições poderiam adotar uma 
taxa de juros simples mais alta, 
que compensasse a inadimplência 
que sofreria.

Na prática, contudo, os contra-
tos de financiamento descrevem 
uma taxa de juros em regime 
de capitalização composta. Essa 
preferência se dá por três razões 
principais:
a. O banco só pode tomar recursos 

em regime de capitalização com-
posta, por isso, se não emprestar 
da mesma forma que toma recur-
sos, pode produzir um potencial 
desequilíbrio em seu fluxo de 
caixa. Esse desequilíbrio se ma-
terializa quando o devedor se 

torna inadimplente e sua dívida 
é corrigida segundo o regime de 
capitalização simples, ao passo 
que o banco paga aos poupadores 
juros em regime de capitalização 
composta.

b. No caso de liquidação antecipada 
do saldo devedor, o regime de 
capitalização simples produzirá 
uma inconsistência entre o saldo 
devedor, se apurado em fluxo de 
caixa trazido a valor presente ou 
se apurado em termos de saldo 
não amortizado, capitalizado até 
o momento da liquidação, confor-
me mostra o exemplo da Tabela 1 
de De Losso, Santos e Cavalcante 
Filho (2019b).

c. O devedor cujo contrato fosse ce-
lebrado em capitalização simples 
teria incentivos para se tornar 
inadimplente, visto que poderia 
usar o dinheiro da dívida em 
investimentos remunerados por 
capitalização composta. Se o tem-
po fosse suficientemente grande, 
ele pagaria menos juros do que 
receberia de seus investimentos.

A Figura 1 ilustra os problemas da 
capitalização simples apontados 
e deve ser interpretada de duas 
formas. A primeira forma de vê-la 
é comparando a capitalização dos 
juros na forma composta e na 
forma exponencial como indica (a). 
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A segunda forma, já mostrada anteriormente na Figu-
ra 1 de De Losso, Santos e Cavalcante Filho (2019a), 
compara um valor capitalizado de forma simples num 
ponto futuro, mas antes do vencimento do contrato, 
contra uma promessa de pagamento trazida a valor 
presente por capitalização também simples, antes de 
vencer o contrato, conforme indica (b).

Em (a) verifica-se que a inadimplência do pagamen-
to gera um problema para o credor que toma a juros 

compostos, mas recebe a juros simples. Em um mo-
mento do futuro, o que o credor paga ao poupador 
torna-se maior do que receberá do devedor.

Se houver liquidação antecipada, não se saberá 
o saldo devedor e o valor futuro descontado ao 
momento da liquidação ou o valor inicialmente 
emprestado capitalizado até o momento da liqui-
dação. A diferença entre ambos é ilustrada em (b) 
na Figura 1.

Figura 1 - Problemas da Capitalização Simples

Esses três pontos ficarão mais claros nas seções se-
guintes, mas explicam por que os contratos de finan-
ciamento adotam o regime de capitalização composta 
para definir os juros que serão cobrados. Em resumo, 
não haveria redução na judicialização dos contra-
tos de financiamento e o sistema de crédito poderia 
inviabilizar-se.

3  Intermediação Financeira: Toma a Composto, Em-
presta a Simples

Em De Losso, Santos e Cavalcante Filho (2019a) mos-
tra-se que é impossível ao banco obter recursos para 

emprestar sem pagar juros em regime de capitalização 
composta. Isso é resultado da racionalidade humana.

Mesmo assim, argumentou-se, no início da seção 2, 
que há uma taxa em regime de capitalização simples 
que representaria o mesmo f luxo de pagamentos 
eventualmente determinado por uma taxa de juros 
em regime de capitalização composta. Ora, se isso é 
verdade, os bancos poderiam tomar a capitalização 
composta e emprestar em regime de capitalização 
simples, evitando todo esse imbróglio jurídico que se 
está presentemente a discutir. A questão, portanto, é 
por que um banco não faz isso? São três razões prin-
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cipais, a serem discutidas nesta 
seção e nas duas seções seguintes.

É preciso entender em que ponto 
está o problema do credor nessa 
operação. A taxa de juros equiva-
lente entre os regimes de capitali-
zação simples e composta apenas 
se materializa se, e somente se, o 
fluxo de pagamentos for cumprido 
rigorosamente. Caso isso não ocor-
ra, a equivalência discutida fica 
inválida.

Nesse sentido, imagine que o de-
vedor fique inadimplente. Nessa 
situação, se o banco tiver fixado a 
taxa de juros simples equivalente à 
taxa de juros compostos, então os 
juros que receberá necessariamen-
te não serão suficientes para pagar 
os juros que paga, pois a correção 
do devedor é linear, e o banco paga 
juros que crescem exponencial-
mente. É o caso (a) na Figura 1.

Para ver isso claramente, considere 
o exemplo discutido anteriormen-
te, pelo qual há um único fluxo de 
pagamento após cinco períodos. 
Trata-se de um empréstimo de R$ 
100,00, P, cuja liquidação se dará ao 
valor de R$ 150,00, S. Calculamos 
que a taxa de juros simples desse 
empréstimo é 10% e que a taxa 
de juros compostos é 8,45%. Pois 
bem, imagine que o devedor fique 
inadimplente e não pague sua dívi-
da ao final do quinto período, mas 
ao sexto. No sexto período, o deve-
dor deverá pagar R$ 160. Porém, o 
banco tinha que honrar sua dívida 
no quinto período. Por isso, tomou 

emprestado do poupador R$ 150 a 
8,45%, para devolvê-lo no período 
seguinte. Mas, no período seguinte, 
os juros que terá pago serão de R$ 
12,67 = 0,0845 x R$ 150. Logo, o 
banco incorreu em um prejuízo, 
pois recebeu adicionalmente de 
juros R$ 10,00 = 0,10 x R$ 100, mas 
pagou R$ 12,67.

O leitor atento poderá argumentar 
que há um spread na taxa de juros 
que o banco cobra, incluindo aí seu 
lucro. Trata-se de uma verdade. 
Mais, o leitor poderá vislumbrar 
que o banco, sabendo da possibili-
dade de inadimplência, fixará uma 
taxa de juros simples suficiente-
mente grande para compensar essa 
inadimplência. Todavia, a natureza 
matemática dos regimes de capita-
lização não deixa dúvidas: havendo 
um lapso de tempo suficientemente 
grande, mesmo que a taxa de juros 
simples seja maior do que a taxa 
equivalente ao regime de capita-
lização composta, os juros adi-
cionais recebidos pelo regime de 
capitalização simples poderão ser 
menores do que os juros que terão 
sido pagos ao poupador. Isso pode-
rá ocorrer porque a velocidade de 
composição de juros no regime 
composto cresce exponencial-
mente, ao passo que, no regime 
simples, cresce linearmente. Ou 
seja, é da natureza matemática 
desses regimes a possibilidade de 
desequilíbrio entre os pagamentos 
do devedor e os pagamentos que o 
banco faz aos poupadores.

Cabe ressaltar ainda que há uma 
limitação para a taxa de juros que 
o banco pode fixar, mesmo no caso 
de capitalização simples. Ainda 
que possa ser uma taxa numeri-
camente maior que no regime de 
capitalização composta, essa taxa 
maior é limitada pela demanda por 
empréstimos. Pela Lei da Oferta 
e da Demanda, uma taxa de juros 
alta implicará uma redução na de-
manda por crédito.

Em suma, uma mudança para um 
regime de capitalização simples 
terá dois impactos:

a) aumentará o potencial de dese-
quilíbrio no sistema de crédito;

b) para reduzir o desequilíbrio, os 
bancos terão que cobrar juros 
bastante elevados, reduzindo o 
volume de crédito.

Esses dois impactos em conjunto 
parecem não ser suficientes para 
compensar essa mudança contra-
tual dos empréstimos.

Note ainda o problema do efeito 
tributário perverso em caso de 
inadimplência, uma vez que se 
pagam impostos sobre juros ainda 
não recebidos, em regime de com-
petência.

4  Liquidação Antecipada e Con-
sistência do Sistema de Capita-
lização

Sabendo como funcionam os di-
versos sistemas de capitalização, 
suponha que o devedor deseje an-
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tecipar a liquidação de sua dívida. Para ser concreto 
e didático, considere o exemplo que já vimos discu-
tindo, pelo qual há um único fluxo de pagamento após 
cinco (n = 5) períodos. Trata-se de um empréstimo de 
R$ 100,00 (P), cuja liquidação se dará ao valor de R$ 
150,00 (S). Calculamos que a taxa de juros simples 
desse empréstimo é 10% e que a taxa de juros com-
postos é 8,45%. Suponha que o devedor queira quitar 
sua dívida no período 3. Qual seria o valor do saldo 
devedor? 

Como já se argumentou em De Losso, Santos e Ca-
valcante Filho (2019b), há duas formas de apurar o 
saldo devedor de uma dívida.12 Uma, levando o valor 
financiado ao período da liquidação. Outra forma é 
trazendo ao período 3 o valor prometido a ser pago ao 
final da dívida.

Vejamos o que acontece no regime de capitalização 
composta pelo método em que apuramos o saldo deve-
dor a partir do valor financiado da dívida, P:

O montante calculado, S, nesse caso, corresponde ao 
montante do período 3. 

Vejamos agora o que acontece no regime de capitaliza-
ção composta pelo método em que apuramos o saldo 
devedor, descontando a valor presente o valor de pa-
gamento prometido. Nesse caso, faltam dois períodos 
para a liquidação do débito, portanto n = 5 – 3 = 2.

O valor presente calculado, P, nesse caso corresponde 
ao do período 3.

Esse resultado decorre da propriedade matemática 
de cindibilidade do regime de capitalização composta. 
Essencialmente, para qualquer período intermediá-
rio t entre a data do financiamento e sua liquidação, 
1 , vale o seguinte:

Vamos executar os mesmos cálculos, supondo o regi-
me de capitalização simples. Vejamos o que acontece 
no regime de capitalização simples pelo método em 
que apuramos o saldo devedor a partir do valor finan-
ciado da dívida, P, como indica (b) na Figura 1.

Vejamos agora o que acontece no regime de capitali-
zação simples pelo método em que apuramos o saldo 
devedor, descontando a valor presente o valor de pa-
gamento prometido. Nesse caso, faltam dois períodos 
para a liquidação do débito, portanto n = 5 – 3 = 2.

Encontramos aqui uma inconsistência econômica, da 
qual vínhamos falando e explicitamos em De Losso, 
Santos e Cavalcante Filho (2019b). O valor finan-
ciado, capitalizado a um período intermediário, é 
diferente do valor futuro, descontado a um período 
intermediário.

Esse resultado decorre da propriedade matemática 
de incindibilidade do regime de capitalização simples. 
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Essencialmente, para qualquer período intermediá-
rio t entre a data do financiamento e sua liquidação, 

, vale o seguinte:

A razão matemática intuitiva para esse problema é 
que a capitalização simples se dá na forma linear, mas 
o desconto a valor presente, mesmo no caso de capi-
talização simples, é uma operação não linear, precisa-
mente o que mostra a Figura 1. Esse problema explica, 
por exemplo, por que SAL e MG-N (ou Método Gauss ou 
Nogueira) não dão o mesmo resultado. 

Do ponto de vista prático, temos um grande problema 
aqui, pois o devedor vai achar que seu saldo devedor 
é R$ 125, enquanto o credor vai achar que é R$ 130. 
Logo, se o propósito era evitar a judicialização dos 
contratos, o regime de capitalização simples, na práti-
ca, vai implicar a judicialização de todos os contratos 
de financiamento em que o devedor desejar liquidar 
antecipadamente sua dívida.

Isso é uma prova de que o sistema linear é economi-
camente inconsistente para se obter o saldo devedor 
de um financiamento, tornando qualquer sistema de 
amortização determinado por esse sistema economi-
camente inviável.

Ora, se o sistema de capitalização simples se mostra 
inconsistente, faz sentido adotar esse sistema para 
determinar as parcelas de amortização? É importante 
levantar essa questão para que o magistrado, ao tomar 
sua decisão nesse sentido, tenha a exata ciência de 
que, se pensa que resolve um problema, potencialmen-
te cria outro, já que a discussão sobre o saldo devedor 

de uma dívida, se liquidada antes do prazo definido em 
contrato, não cessa.

Em resumo, as conclusões desta seção são as seguin-
tes:

a) O regime de capitalização simples é economi-
camente inconsistente, em decorrência de uma 
propriedade matemática, pela qual o regime 
de capitalização simples é incindível no tempo. 
Isso significa que o valor financiado capitalizado a 
um período antes do vencimento do contrato não é 
igual ao valor prometido no vencimento do contrato, 
descontado a esse período intermediário. Ou seja, 
não é possível calcular um único saldo devedor 
em um período antes do vencimento do contrato.

b) Em consequência da conclusão anterior, a mudança 
para capitalização simples de um contrato de finan-
ciamento não deverá cessar as demandas jurídicas 
sobre a questão do saldo devedor.

c) Ainda em consequência da conclusão inicial, explica-
-se por que os valores do SAL e do MG-N não são 
coincidentes.

d) Finalmente, a conversão de capitalização composta 
para capitalização simples não necessariamente 
resultará em menos juros a serem pagos pelo de-
vedor, se a taxa de capitalização simples for equiva-
lente à taxa de capitalização composta, de tal sorte a 
não alterar as parcelas do financiamento. Mais ainda, 
se o devedor quiser antecipar o pagamento de seu 
saldo devedor, pagará mais do que no sistema de 
capitalização composta, conforme a Figura 2 per-
mite ver. A figura mostra que, se o financiamento for 
levado a termo, os juros a serem pagos são idênticos 
no regime de capitalização simples ou no composto. 
Porém, se o pagamento do financiamento for anteci-
pado para a data t*, o saldo devedor a ser pago, no 
caso de capitalização simples, será maior do que no 
caso composto, o que significa dizer que se pagam 
mais juros no caso simples do que no caso composto.13
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Figura 2 - Saldo Devedor de Capitalização Simples Maior que Composta

5  O Regime de Capitalização Simples Potencializa 
a Inadimplência

Uma operação de arbitragem significa obter lucros 
sem risco. Em geral, essas operações também são 
feitas sem investir recursos na operação. Além disso, 
essas operações se aproveitam de ineficiências do 
mercado ou desvios de preço em relação à sua trajetó-
ria esperada. A imposição do regime de capitaliza-
ção simples para financiamentos, sabendo-se que 
os bancos necessariamente captam em capitaliza-

ção composta, implica a criação de uma ineficiên-
cia de mercado sujeita à arbitragem.

Por conseguinte, a última razão para os bancos não 
adotarem o regime de capitalização simples em seus 
contratos é a seguinte: no momento em que a ado-
tarem, os devedores tenderão a parar de pagar suas 
prestações. E por que farão isso? Porque poderão 
obter rendimentos a juros compostos em qualquer 
aplicação financeira. Assim, decorrido um lapso tem-
poral suficientemente grande, os juros que serão aufe-
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ridos nessa aplicação exponencial 
serão maiores que os juros que 
deverão pagar ao credor, inclusive 
se consideradas multas e outras 
despesas. A natureza exponencial 
das aplicações financeiras, mesmo 
que a taxa de juros simples seja 
bem maior que a taxa equivalente, 
resultará em juros acumulados 
mais velozmente que os juros que 
deverão ser pagos. Esse é um com-
portamento racional do devedor, 
que tem o potencial de arbitrar o 
mercado de crédito, usando o mer-
cado de aplicações financeiras.

Vários corolários decorrem dessa 
constatação.

a) Mesmo que individualmente as 
pessoas não tenham essa per-
cepção de arbitragem, há outras 
que têm. Assim, criarão condições 
para tirar proveito desse merca-
do, criando até uma “indústria de 
oportunidades fáceis”.

b) Impossibilitados de controlar 
isso, o potencial desequilíbrio do 
sistema se materializará.

c) Como os bancos sabem que isso 
acontecerá, e que haverá um con-
siderável prejuízo potencial nessa 
operação, cessará sua oferta de 
crédito nessas condições.

Assim, em decorrência do último 
corolário descrito, ou o mercado de 
crédito no Brasil fica inviabilizado, 
prejudicando todas as pessoas que 
não têm condições de adquirir seus 
imóveis à vista, com consequências 
quase que imensuráveis para a 
economia, ou os bancos ficam na 

situação presente, em que escre-
vem seus contratos em regime de 
capitalização composta e mantêm 
a judicialização dos contratos.

Um exemplo associado ao último 
corolário é a inexistência hoje de 
contratos de financiamento no re-
gime Francês. Os bancos, sabendo 
que é líquida e certa a condenação 
por anatocismo nesses contratos, 
simplesmente não oferece os mes-
mos a seus clientes. Ou seja, a proi-
bição do anatocismo limita o leque 
de opções de f inanciamento ao 
mutuário. Observe-se, além disso, 
que a taxa de juros não é menor 
por isso e que, como argumenta-
do anteriormente, não será essa 
proibição que fará as prestações 
menores. O efeito da proibição é 
inexoravelmente aumentar a taxa 
de juros para seu equivalente no 
regime desejado.

Por conseguinte, se era para judi-
cializar menos, certamente essa 
medida não ajudaria a reduzir a 
judicialização.

6  Efeitos da Proibição do Anato-
cismo no Volume de Crédito e 
na Taxa de Juros da Economia

Esta seção discute os efeitos da in-
sistência na proibição da cobrança 
de juros compostos no mercado 
brasileiro em termos de volume de 
crédito e taxa de juros.

Se fosse imposto a todas as insti-
tuições de crédito que cobrassem 
juros simples de seus devedores, 

cessaria a oferta de crédito, pelas 
razões discutidas na seção 5. Os 
efeitos sobre a economia, nessas 
hipóteses, seriam deletérios, pro-
vavelmente com depressão econô-
mica.

Mas, imagine que a lei determine 
uma oferta mínima de crédito para 
a instituição continuar operando 
no mercado. Nesse caso, as taxas 
de juros simples seriam estratosfé-
ricas para cobrir o risco de inadim-
plência e desequilíbrio dinâmico 
discutido nas seções anteriores.

O efeito dessas altas taxas de juros 
seria reduzir a quantidade de fi-
nanciamentos do mercado, pois 
muitos devedores não se sentiriam 
atraídos em tomar emprestado a 
taxas de juros elevadas. Por con-
seguinte, haveria uma contração 
substancial no crédito das pessoas, 
com efeitos sobre a economia como 
um todo bastante devastadores.

Em segundo lugar, ainda que se 
fixasse a taxa de juros simples em 
patamares, digamos, civilizados, 
os bancos seriam muito mais rigo-
rosos na concessão de crédito, haja 
vista que não poderiam potencial-
mente suportar um grande núme-
ro de devedores inadimplentes, 
sob pena de desequilíbrio de suas 
contas.

Por outro lado, se a proibição do 
anatocismo fosse revogada, o que 
aconteceria? A insegurança jurí-
dica certamente se reduziria e, 
assim, as taxas de juros poderiam 
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ser menores. Os bancos, sabendo 
que não teriam tantos gastos com 
a causa jurídica, poderiam oferecer 
taxas mais atrativas, aumentando 
a quantidade de financiamentos e 
reduzindo os juros cobrados. Have-
ria expansão de crédito e provável 
crescimento da economia.

7  Mudança da Lei

Se a revogação da proibição do 
anatocismo teria consequências 
favoráveis para a economia, é de 
se perguntar por que os bancos 
não patrocinam essa mudança? 
Por que não se tem notícia de um 
esforço dos sindicatos patronais 
nessa direção? Ou seja, por que as 
instituições financeiras não fazem 
lobby para mudar a lei, se a proi-
bição da capitalização composta é 
uma aberração?

Como se sabe,  a  lei  da Usura 
é até a nter ior ao Dec reto n . o 
22.626/1933. Se ela já existia, é até 
curioso que tivesse que ser pro-
mulgada de novo. Aparentemente, 
isso se deveu à Crise de 1929. Com 
ela, os cafeicultores não consegui-
ram exportar toda sua safra de 
café e ficaram bastante endivida-
dos. Como resultado dos acordos 
pós-Revolução de 1932, o Presiden-
te Getúlio Vargas concedeu essa 
benesse aos cafeicultores de São 
Paulo, ajudando-os a pagar menos 
juros aos bancos em que contrata-
ram financiamento.14

Nesse contexto, provavelmente a 
razão fundamental para que a lei 
não seja revogada é o interesse 
do Estado para que o status quo 
não se modifique. O Estado deve 
hoje cerca de R$ 98 bilhões em 
precatórios, sem correção alguma. 
O valor corrigido, mesmo no caso 
de capitalização simples, pode ser 
multiplicado muitas vezes. Nas 
condições atuais, é muito difícil 
saber a que montante chegaríamos, 
mas não há dúvida de que poderia 
ser equivalente a mais de um PIB.

Assim, havendo essa mudança da 
lei, praticamente se estaria poten-
cializando as dificuldades financei-
ras de um Estado que não cumpre 
suas funções básicas, pois ele não 
teria como fazer frente a essas 
obrigações. 

Ainda que a lei estabelecesse que 
somente os novos precatórios se-
riam capitalizados em regime com-
posto, com o tempo, essas dívidas 
iriam se tornar insuportáveis para 
o Estado pagar, provavelmente 
quebrando-o mais uma vez, haja 
vista que o Estado tem a “tradi-
ção” de demorar muitos anos para 
liquidar suas obrigações em preca-
tórios. 

8  Conclusão

O artigo discute as razões pelas 
quais as instituições de crédito 
não praticam capitalização sim-
ples, conforme determina a Lei da 
Usura, Decreto n.o 22.626, de 7 de 

abril de 1933, e o porquê de não se 
alterar a lei, revogando-se a proibi-
ção ao anatocismo.

Em relação ao primeiro tema, con-
clui-se que as instituições de crédi-
to não praticam capitalização sim-
ples, pois, caso o fizessem, isso não 
implicaria redução na judicializa-
ção dos contratos de financiamen-
to, ao mesmo tempo que o sistema 
de crédito poderia se inviabilizar.

Não ocorreria redução na judicia-
lização dos contratos, pois é de se 
esperar que, junto com a mudança 
do sistema de capitalização, os ban-
cos ajustariam também as taxas de 
juros cobradas, de modo a viabi-
lizar os empréstimos. No entanto, 
o regime de capitalização simples 
é economicamente inconsistente, 
em decorrência de uma proprie-
dade matemática, pela qual não é 
possível calcular um único saldo 
devedor em um período antes do 
vencimento do contrato. Assim 
sendo, com a aplicação de juros 
simples, existe potencial de dis-
cordância entre o cálculo da dívida 
na ótica do devedor em relação ao 
saldo na ótica do credor, o que po-
tencializaria discussões judiciais 
em qualquer caso de liquidação por 
antecipação.

Ademais, o sistema seria inviabi-
lizado, pois, no cenário em que os 
bancos cobram juros simples, mas 
existem oportunidades de inves-
timentos no mercado com rendi-
mentos a juros compostos, haveria 
incentivo a se investir a juros com-
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postos os recursos captados a juros 
simples. Uma operação como essa 
seria altamente atrativa, pois gera-
ria, devido a uma propriedade ma-
temática e a longo prazo, lucro de 
maneira garantida e, consequen-
temente, implicaria um cenário de 
extremo nível de inadimplência.

Por fim, em relação ao fato de não 
se propor revogação da Lei do 
Anatocismo, argumenta-se que, 
se revogada a lei, o Estado seria 
obrigado a pagar juros compostos 
na liquidação de seus precatórios. 
Como o Estado é lento em seus 
pagamentos, isso tem o potencial 
de elevar sensivelmente sua dívi-
da, pois os juros se acumulariam 
de tal sorte a serem equivalentes 
a um múltiplo de seu orçamento 
anual. Uma conta precisa de quan-
to seria requer informações muito 
além do escopo do presente artigo, 
mas seguramente é um múltiplo 
superior ao do orçamento federal. 
Assim sendo, havendo uma mudan-
ça dessa natureza, praticamente se 
estaria potencializando as dificul-
dades financeiras do Estado.
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Análise da Situação Financeira da Previdência em 2019

Rogério Nagamine Costanzi (*)

O ano de 2019 foi marcado pela 
reforma da previdência, por meio, 
principalmente, da Emenda Cons-
titucional 103 de novembro. A re-
ferida reforma foi fundamental 
para garantir a sustentabilidade do 
regime no médio e no longo prazos. 
Contudo, o efeito será diminuir o 
ritmo de crescimento da despesa 
a um patamar sustentável e mo-
derar o incremento explosivo que 
vinha sendo observado nas últimas 
décadas. De qualquer forma, com 
o rápido e intenso envelhecimen-
to populacional, a tendência será 
de crescimento, mesmo que bem 
mais moderado. No ano de 2019, 
continuou a haver o incremento da 
despesa e do déficit da previdência. 

Com esse contexto, o presente ar-
tigo analisará de forma sucinta o 
desempenho financeiro da pre-
vidência social no ano de 2019, a 
evolução da despesa, receita e da 
necessidade de f inanciamento. 
Com esse objetivo, o artigo está or-
ganizado da seguinte forma: a) na 
primeira seção, será apresentado 
de forma sintética o resultado da 
previdência no ano de 2019; b) na 
segunda parte, serão feitas as con-
siderações finais. 

1  Breve Resumo das Principais 
Mudanças da Emenda Consti-
tucional 103

No ano de 2019, a despesa do Re-
gime Geral de Previdência Social 
(RGPS) chegou ao patamar de R$ 
626,5 bilhões, em valores nomi-
nais, considerando o gasto com 
benefícios previdenciários, senten-
ças judiciais e compensação com 
regimes próprios de previdência 
de servidores públicos (Tabela 1). 
Esse patamar de gasto correspon-
deu, em 2019, a 43,5% da despe-
sa primária do governo central. 
Em 1997, essa participação era de 
35,4%. Como a arrecadação ficou 
em R$ 413,3 bilhões, o déficit do 
RGPS, em 2019, foi de R$ 213,2 
bilhões (Tabela 1). O gasto cresceu 
3% em termos reais, na compara-
ção de 2019 com 2018 e descontada 
a inflação medida pelo INPC/IBGE. 
Como a arrecadação líquida teve 
incremento real de 1,8%, nesta 
mesma comparação, o déficit do 
RGPS teve alta de 5,3% em ter-
mos reais em 2019. Cabe destacar 
que a arrecadação líquida do setor 
rural apresentou queda, em ter-
mos reais, de 18,8%, refletindo a 
redução das alíquotas estabelecida 

pela Lei 13.606 de 2018. A despesa 
do RGPS correspondeu, em 2019, a 
46,5% da receita líquida do gover-
no central.

Já o regime de previdência dos ser-
vidores civis da união (RPPS civis 
da União) apresentou uma despe-
sa da ordem de R$ 86,2 bilhões e 
uma receita de R$ 33,2 bilhões. 
Em função desses valores, o déficit 
do RPPS da União dos servidores 
civis foi de R$ 53 bilhões no ano de 
2019 (Tabela 1). Em 2018, o gasto 
do RPPS civil da União e o déficit 
foram de, respectivamente, R$ 
79,85 bilhões e R$ 46,4 bilhões. 

Agregando RGPS e o RPPS dos civis 
da União, chega-se a uma participa-
ção, em 2019, de 49,4% na despesa 
primária do governo central (R$ 
712,7 bilhões). Portanto, prati-
camente metade dos gastos não 
financeiros da União se destinou a 
cobrir gastos de previdência com 
INSS e servidores civis. Em termos 
de receita líquida, foi mais que a 
metade (52,9%).

Agregando também os dados do 
sistema de proteção social dos mi-
litares e despesas previdenciárias 
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do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), 
chega-se a um gasto total, em 2019, de R$ 767,7 bi-
lhões, que correspondeu a 53,2% da despesa primária 
do governo central. A participação, na receita líquida, 
chegou a 57%. O déficit, considerando todos esses 
componentes, chegou ao patamar de R$ 318 bilhões.

Quanto à despesa, se também for considerado o que 
foi destinado, em 2019, ao pagamento de benefícios do 
BPC/LOAS e RMV1 − que embora classificados como 
assistenciais têm característica de “aposentadorias de 

caráter não contributivo” −, chega-se a um total de R$ 
827,5 bilhões (57,4% da despesa primária total). 

Na realidade, se forem considerados o RGPS, o gasto 
com pessoal ativo e inativo, BPC/LOAS, RMV, seguro-
-desemprego e abono atinge-se um patamar de cerca 
de R$ 1,055 trilhão (73,2% da despesa primária total 
do governo central e 78,3% da receita líquida).Em 
1999, esse conjunto respondeu por um gasto de R$ 
113,1 bilhões, ou seja, foi multiplicado por 9,4 vezes 
em valores nominais.

Tabela 1 – Resultado Financeiro da Previdência Social em 2019

Regime Arrecadação 
Líquida ou 

Receita em R$ 
bilhões

(a)

Despesa* em R$ 
bilhões

(b)

Resultado em R$ 
bilhões

(c)

Despesa em % 
da despesa total 
primária da União

Despesa em % da 
Receita Líquida 

do Governo 
Central

I  - RGPS 413,3 626,5 213,2 43,5% 46,5%
II - RPPS dos servidores civis da 

União 33,2 86,2 53,0 6% 52,9%

III - Total (com outras Despesas 
além do RGPS e RPPS civis)** 449,5 767,7 318,3 53,2% 57%

IV - Gasto com BPC/LOAS e RMV 59,7 4,1% 4,4%
III + IV 827,5 57,4% 61,4%
V – Seguro-Desemprego e Abono 55,6 3,9% 4,1%
RGPS, pessoal ativo e inativo, 
BPC/LOAS e Seguro-desemprego 
e Abono

1.055 73,2% 78,3%

Fonte: Ministério da Economia. Despesa do RGPS inclui gasto com benefícios previdenciários, sentenças judiciais e COMPREV. ** Inclui gastos 
com sistema de proteção social dos militares e Fundo Constitucional do Distrito Federal.

No período de dezembro de 1999 ao mesmo mês de 
2019, o estoque de benefícios do RGPS saltou de 16,9 
para 30,9 milhões de benefícios, ou seja, quase 14 mi-
lhões a mais de benefícios nos últimos 20 anos. Em %, 
a variação acumulada foi de 82,8%, que significa que 
nas duas últimas décadas o estoque de benefícios do 
RGPS cresceu ao ritmo de 3,1% a.a. As aposentadorias 
quase dobraram entre dezembro de 1999 e o mesmo 
mês de 2019 (+93,9%), registrando um incremento 

médio anual de 3,4% a.a. nesse período. O maior in-
cremento foi das aposentadorias por idade, que mais 
que dobraram e tiveram alta média anual de 3,7% a.a. 

Em termos absolutos, em média, nas duas últimas 
décadas, o estoque de benefícios do RGPS aumentou 
cerca de 700 mil/ano, sendo cerca de 510 mil aposen-
tadorias e 148 mil pensões por morte.
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Tabela 2 – Estoque de Benefícios RGPS em Dezembro de 1999, 2009 e 2019

Estoque de Benefícios
1999 2009 2019

Var. Quantidade 
1999/2019

Var Quan. 
Média Anual 
1999/2019

Var em % 
1999/2019

Var em % 
1999/2019 

média anual
I - Benefícios do RGPS 16.882.751 23.534.497 30.865.783 13.983.032 699.152 82,8 3,1
II Aposentadorias 10.857.583 15.076.295 21.050.364 10.192.781 509.639 93,9 3,4
II.1 Por Idade 5.373.000 7.856.916 11.120.184 5.747.184 287.359 107,0 3,7
II.2 Por Invalidez 2.203.494 2.902.600 3.419.526 1.216.032 60.802 55,2 2,2
II.3 Por Tempo de 

Contribuição 3.281.089 4.316.779 6.510.654 3.229.565 161.478 98,4 3,5

III Pensão por Morte 4.860.577 6.457.846 7.812.881 2.952.304 147.615 60,7 2,4

IV. Outros 1.164.591 2.000.356 2.002.538 837.947 41.897 72,0 2,7

Fonte: Ministério da Economia.

2  Considerações Finais

No ano de 2019, houve continuidade do processo de 
incremento da despesa e do déficit da previdência 
social. Embora a importante reforma de 2019 tenda a 
ter importante impactos em termos de sustentabilida-
de dos regimes previdenciários no Brasil, na prática, 
por conta do envelhecimento populacional, a tendên-
cia é que a despesa continue a crescer, mas em um 
ritmo mais lento em relação ao incremento explosivo 
observado nas últimas décadas. Tampouco se pode 
esperar a eliminação do déficit da previdência, mas 
tão-somente o controle da explosão da necessidade de 
financiamento que vem ocorrendo desde a década de 
1990. 

Mesmo assim, a despesa com RGPS, RPPS civis da 
União, sistema de proteção social dos militares, FCDF, 

BPC/LOAS e RMV chegou a R$ 827,5 bilhões em 2019, 
o que correspondeu a 57,4% da despesa primária e 
61,4% da receita líquida do governo central. Quando 
se considera RGPS, pessoal ativo e inativo, BPC/LOAS, 
RMV, seguro-desemprego e abono a despesa chegou, 
em 2019, a R$ 1,055 trilhão ou quase ¾ (73,2%) da 
despesa primária da União. Todos esses dados devem 
deixar claro que, embora a reforma da Previdência, 
por meio da Emenda Constitucional 103/2019, tenha 
sido um grande avanço do ponto de vista fiscal, na 
realidade, a plena superação da crise fiscal que o país 
vem passando de forma mais severa desde 2014 ainda 
necessita de novas medidas e, provavelmente, mais 
reformas como a administrativa.  Do ponto de vista da 
eficiência econômica e distribuição de renda, a refor-
ma tributária também é fundamental.
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ANEXO

Tabela 1A  – Resultado do RGPS 2018 e 2019

Item 2018 
Em R$ bilhões

2019 
Em R$ bilhões Variação Nominal em % Variação Real *em %

Arrecadação Líquida 391,2 413,3 + 5,7% + 1,8%
Despesa 586,4 626,5 + 6,8% + 3,0%
Resultado - 195,2 - 213,2 + 9,2% + 5,3%

Fonte: Ministério da Economia. * descontada a inflação medida pelo INPC/IBGE ou calculada a preço de dezembro de 2019 pelo INPC.

Tabela 2A – Resultado do RPPS dos Servidores Civis da União 2018 e 2019 em R$ Bilhões

Item 2018 
Em R$ bilhões

2019 
Em R$ bilhões

Receita 33,4 33,2
Despesa 79,9 86,2
Resultado - 46,4 - 53,0

                                Fonte: Ministério da Economia.

Tabela 3A – Despesa RGPS, Pessoal Ativo e Inativo, BPC/LOAS, RMV,  
Seguro-Desemprego e Abono 2018 e 2019 em R$ Bilhões

Item 1999 2019
RGPS 58,5 626,5
Pessoal (ativo e inativo) 48,3 313,1
BPC/LOAS + RMV 4,8 55,6
Seguro-desemprego e Abono 1,5 59,7
Total 113,1 1.054,9

                                 Fonte: Ministério da Economia.

1  Benefício de Prestação Continuada da Lei de Assistência Social e Renda 
Mensal Vitalícia. Em 2019, o gasto com esses benefícios chegou a R$ 
59,7 bilhões.

(*) Mestre em Economia pelo IPE/USP e em Direção e Gestão de Siste-
mas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá/Espanha e pela 
Organização Ibero-americana de Seguridade Social (OISS). Doutoran-
do em Economia pela Universidade Autônoma de Madrid. O autor teve 
passagens pelo Ministério da Previdência Social (assessor especial do 

Ministro, Diretor do Departamento do RGPS e Coordenador-Geral de 
Estudos Previdenciários), Ministério do Trabalho e Emprego (assessor 

especial do Ministro e Coordenador-Geral de Emprego e Renda), Minis-
tério do Desenvolvimento Social, IPEA (Coordenador de Seguridade 

Social) e OIT. Foi membro do Conselho Nacional de Previdência Social 
(CNPS), do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(CODEFAT) e do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI). 
Ganhador do Prêmio Interamericano de Proteção Social (2° lugar) da 
Conferência Interamericana de Seguridade Social (CISS) em 2015 e do 
Prêmio SOF de Monografia (2º lugar) do Ministério do Planejamento/

ESAF em 2016. (E-mail: rogerio.costanzi@uol.com.br).
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Investimentos em Capacidade Fiscal e Arrecadação Tributária

Fabiana Rocha (*)

A despeito da baixa capacidade de 
geração de recursos próprios da 
maioria dos municípios brasileiros, 
entre o começo e o final dos anos 
2000, observou-se um aumento 
da participação dos mesmos na 
receita tributária nacional e uma 
ampliação das suas bases de arre-
cadação. Possíveis explicações para 
isso são uma melhora das estrutu-
ras administrativa e tributária, a 
instituição de taxas e a concessão 
de incentivos à atração de inves-
timentos. Estas medidas serão 
chamadas de forma genérica de 
investimentos em capacidade fis-
cal, em que capacidade fiscal pode 
ser definida de forma ampla como 
a habilidade que os governos têm 
de obter receitas para financiar a 
provisão de bens públicos e levar 
adiante suas outras funções, dada 
uma estrutura administrativa e 
tributária.

Um dos principais determinantes 
da capacidade fiscal é a adminis-
tração tributária propriamente 
dita. De acordo com Bird (2013), a 
força da administração tributária 
depende da qualificação da mão de 
obra, da infraestrutura de coleta de 
impostos (tecnologia e sistemas de 
computação) e do funcionamento 
de um sistema de informação que 

determina a base tributária (indi-
víduos e atividades sujeitos a taxa-
ção), que identifica e monitora os 
contribuintes e que facilita a coleta 
de informação, seja do próprio in-
divíduo, seja de uma terceira parte, 
de tal forma que as informações 
fornecidas possam ser checadas.

Recentemente, a literatura co-
meçou a dar maior importância 
à questão dos investimentos em 
capacidade fiscal e seus impactos.

Besley e Persson (2011) argumen-
tam que a capacidade do Estado 
é composta por duas capacidades 
complementares: a capacidade ex-
trativa (chamada de capacidade fis-
cal), que consiste em seu papel de 
coletor de impostos, e a capacidade 
produtora (chamada de capacidade 
legal), que consiste em seu papel 
como provedor de serviços públi-
cos. Procuram então entender que 
forças estão envolvidas na constru-
ção de diferentes capacidades do 
Estado e por que essas capacidades 
variam juntas. Mais importante, 
procuram mostrar que a capa-
cidade do Estado é parte crítica 
dos clusters de desenvolvimento. 
A versão mais simples do modelo 
teórico gera três resultados, a de-
pender do valor dos parâmetros: 

i) common-interest-state: a receita 
futura do governo deve ser usada 
em interesses comuns e qualquer 
incumbente realiza investimentos 
em capacidade fiscal significativos; 
ii) redistributive state: a receita do 
governo é usada principalmente 
para redistribuição e os incumben-
tes ainda investem em capacidade 
fiscal dada a existência de um grau 
adequado de estabilidade política; 
iii) weak state: as receitas do go-
verno também são utilizadas para 
redistribuição, mas dada a falta de 
coesão das instituições políticas 
e a instabilidade política, nenhum 
incumbente investe na capacidade 
do Estado.

Herrera e Martinelli e (2013) de-
senvolvem um modelo dinâmico 
mostrando que a democratização, 
representada pelo aumento no ta-
manho da elite, em geral conduz a 
aumento da capacidade do Estado 
e a uma redução associada nas 
atividades ilegais, inclusive crimi-
nalidade.

Michalopoulos e Papaioannou 
(2012) estudam o papel das insti-
tuições nacionais no desenvolvi-
mento dos países africanos e não 
encontram evidência de uma as-
sociação sistemática. Na verdade, 
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a relação entre instituições nacio-
nais e desenvolvimento regional 
é marcada pela heterogeneidade. 
O poder explicativo das institui-
ções sobre o desenvolvimento é 
muito menor para grupos étnicos 
que vivem longe das capitais onde 
uma característica marcante é a 
presença de estados fracos, defi-
nidos como aqueles com baixa ca-
pacidade de arrecadar impostos. O 
mesmo não ocorre em países com 
relativamente alta capacidade de 
Estado. Concluem que os resulta-
dos fornecem suporte à ideia de 
que instituições legais e capacida-
de fiscal do Estado são complemen-
tares.

Dincecco e Katz (2014) avaliam a 
relação entre capacidade do Es-
tado e crescimento econômico de 
longo prazo para uma amostra de 
países europeus. Eles argumentam 
que duas transformações políti-
cas resolveram os problemas de 
capacidade fiscal dos Estados. A 
primeira foi a implementação de 
sistemas de taxação uniformes, ou 
centralização fiscal. A segunda foi 
o estabelecimento de parlamentos 
capazes de monitorar regularmen-
te os gastos do Estado, “limited 
government”. Encontram primei-
ramente evidências de que ambas 
as transformações aumentaram a 
capacidade do Estado de extrair 
receitas. Em seguida, mostram que 
uma maior capacidade do Estado 
tem implicações econômicas po-
sitivas (levam a maior crescimen-
to no longo prazo). O efeito se dá 
por meio de diferentes canais, por 

exemplo, a criação de infraestrutu-
ra administrativa.1 

Para o Brasil, é possível citar dois 
trabalhos que encontram impactos 
positivos da capacidade fiscal.

Laudares (2016) busca avaliar os 
efeitos de investimentos em capa-
cidade fiscal para a coleta de IPTU 
sobre a arrecadação per capita 
deste imposto, a razão receitas de 
IPTU/receitas totais, as taxas de 
vacinação, a coleta de lixo, o cui-
dado pré-natal e a reeleição dos 
prefeitos. Os investimentos em ca-
pacidade fiscal consistem na exis-
tência de um banco de dados imo-
biliário, na existência de um banco 
de dados imobiliário digital, na 
existência de plantas genéricas de 
valores e na existência de plantas 
genéricas de valores digitais. Não 
encontra impacto dos investimen-
tos em capacidade fiscal somente 
sobre a reeleição dos prefeitos.

Gadenne (2017) procura verificar 
se os municípios gastam de forma 
diferente receitas próprias (recei-
tas tributárias) e transferências 
(receitas não tributárias). Ainda 
que não seja seu objetivo específi-
co, para avaliar se maiores receitas 
próprias são gastas em melhoria 
dos serviços públicos locais, ela 
testa inicialmente se o Programa 
de Modernização da Administra-
ção Tributária (PMAT) aumenta 
as receitas municipais. Encontra 
evidência de que um real de inves-
timento em capacitação leva a um 

aumento anual nas receitas tribu-
tárias de um real depois de 5 anos.2

Infelizmente, nem tudo são rosas. 
Bast (2015), numa avaliação em-
pírica bastante rigorosa, encontra 
resultados diferentes. O PMAT pa-
rece não ter efeito sobre a receita 
tributária dos municípios que par-
ticipam do programa. A ausência 
de efeito continua mesmo quando a 
avaliação é feita por região geográ-
fica, quando a arrecadação de tri-
butos é de competência municipal 
(IPTU e ISS) e quando é conside-
rado o período em que o município 
participou do programa.

A questão é certamente interessan-
te e investimentos em capacidade 
fiscal podem ser mais uma alterna-
tiva para melhorar as finanças mu-
nicipais. As evidências conflitantes 
e a dificuldade na identificação 
do impacto deixam, no entanto, 
dúvidas sobre o papel que esses in-
vestimentos podem desempenhar 
sobre a arrecadação. Fica o consolo 
de que ainda que sejam pequenas, 
as melhorias na capacidade admi-
nistrativa e tributária são em si 
sempre bem-vindas.
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O Tribunal Faz de Contas

Victor Cezarini (*)

O Tribunal de Contas da União (TCU) 
é uma instituição prevista no artigo 
71 da Constituição Federal, e dentre 
suas atribuições estão: apreciar as 
contas prestadas pelo Presidente 
da República, julgar as contas dos 
administradores responsáveis por 
bens e valores públicos, e realizar 
inspeções e auditorias contábeis, 
f inanceiras e orçamentárias em 
todos os poderes. Em síntese, o TCU 
exerce a competência de um auditor; 
sua função é analisar as contas do 
Governo Federal e apresentar um 
parecer ao Congresso Nacional, ao 
qual cabe aprovar ou não as contas 
do Presidente da República. Caso as 
contas não sejam aprovadas, o Pre-
sidente pode incorrer em crime de 
responsabilidade e sofrer, inclusive, 
impeachment.

Enquanto o Tribunal de Contas da 
União audita as contas do Governo 
Federal, os Tribunais de Contas dos 
Estados (TCE`s) auditam as contas 
dos Governos Estaduais.  O Tribunal 
de Contas de Minas Gerais está pre-
visto no artigo 76 da Constituição 
Mineira, com funções praticamente 
idênticas ao TCU, o Tribunal de Con-
tas do Rio Grande do Sul está previs-
to no artigo 71 da Constituição Gaú-
cha, o de São Paulo no artigo 33 da 
respectiva Constituição e o do Rio de 

Janeiro no artigo 123. Cada Consti-
tuição Estadual prevê o seu próprio 
TCE. Da mesma forma que o Tribunal 
de Contas da União, os Tribunais de 
Contas Estaduais devem apresentar 
um parecer à Assembleia Legislativa 
do respectivo Estado recomendando 
ou não a aprovação das contas do 
Governo Estadual.

Dentre as atribuições dos TCE`s e 
TCU está a análise da adequação das 
contas públicas à Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF). Promulgada no 
ano 2000, a LRF, Lei Complementar 
101, tinha como objetivo fomentar 
uma gestão fiscal responsável, ga-
rantindo o equilíbrio financeiro de 
longo prazo das contas públicas por 
meio de metas fiscais como limites 
de endividamento e comprometi-
mento da receita com despesa de 
pessoal.  

A LRF estabelece limites para a des-
pesa de pessoal de todos os poderes. 
Nos Estados, a despesa de pessoal 
do Poder Executivo não pode ul-
trapassar 49% da Receita Corrente 
Líquida, a despesa de pessoal do 
Poder Judiciário não pode ultrapas-
sar 6%, e os limites para o Legisla-
tivo (incluindo o TCE) e o Ministério 
Público são de, respectivamente, 3% 
e 2%. Dessa forma, o limite global da 

despesa de pessoal de todos os Po-
deres é de 60% da Receita Corrente 
Líquida. Caso a despesa de pessoal 
exceda 95% dos limites estabeleci-
dos (limite prudencial), são vedados 
ao Poder que houver incorrido no 
excesso a criação de novos cargos, 
alteração de estrutura de carreira 
que implique aumento de despesa, 
admissão ou contratação de pessoal 
(ressalvada a reposição decorrente 
de aposentadoria ou falecimento), a 
contratação de hora extra e a con-
cessão de vantagem, aumento, rea-
juste ou adequação de remuneração 
a qualquer título e a qualquer cate-
goria de servidor público. Somente 
é permitida a revisão geral anual, 
concedida a todos os servidores e 
limitada à inflação. 

A LRF também regulamenta o artigo 
169 da Constituição Federal, isso 
significa que caso a despesa de pes-
soal ultrapasse o limite permitido, 
o Estado terá até 8 meses para se 
readequar à lei. Para isso terá, em 
primeiro lugar, de reduzir em no mí-
nimo 20% as despesas com cargos 
de comissão e função de confiança; 
em segundo lugar, terá de demitir 
todos os servidores não estáveis 
e, por fim, caso as duas primeiras 
medidas sejam insuficientes, poderá 
também demitir servidores estáveis. 
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Com essas regras estabelecidas, a Lei de Responsabilida-
de Fiscal, portanto, garantiria o não colapso das finanças 
públicas, limitaria o comprometimento da receita com 
gastos correntes e garantiria que houvesse recursos dis-
poníveis para a realização de investimentos. 

A realidade atual, contudo, mostrou-se muito diferente. 
As finanças da maioria dos Governos Estaduais entraram 
em completo colapso. Dos 27 Estados, 11 já ultrapassa-
ram o limite de 60%, e 20 dos 27 ultrapassaram o limite 
prudencial de 57% (95% dos 60%). Portanto, em teoria, 
já não podem criar novos cargos, contratar pessoal, 
conceder aumento etc. Além disso, com as receitas com-
prometidas com despesas de pessoal, diversos Estados 
começaram a atrasar suas obrigações com fornecedores, 
repasses a municípios, folha de pagamento e dívida. Em 
2018, o total das inscrições em restos a pagar (i.e., con-
tas que deixaram de ser pagas no ano corrente) de todos 

os Estados atingiram R$ 18 bilhões. Minas Gerais foi o 
campeão, deixando em atraso R$ 7,6 bilhões, seguido por 
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás.

Esta situação foi possível por causa da complacência dos 
Tribunais de Contas Estaduais. Diversos TCE`s adotaram 
metodologias alternativas para calcular a despesa de 
pessoal. Por exemplo, muitos não computam a despe-
sas com inativos e pensionistas dentro da despesa de 
pessoal, alguns retiram os valores retidos a título de 
imposto de renda dos servidores públicos e, além disso, 
em alguns casos, não é realizada a contabilização de 
valores referentes à concessão de vantagens, auxílios e 
outros benefícios. Os gráficos a seguir mostram o índice 
calculado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do 
Ministério da Economia, incluindo todas as despesas, e o 
calculado pelo Tribunal de Contas do respectivo Estado 
nos anos de 2017 e 2018.

Gráfico 1 – Despesa Pessoal / RCL - 2017

                                        Fonte: Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais. Tesouro Nacional.
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No ano de 2018, o Estado que apre-
sentou a maior diferença entre o 
índice calculado pela STN e o TCE 
foi o Rio de Janeiro. De acordo com 
o primeiro, o índice estava em 64%, 
já o calculado pelo segundo estava 
em 46%, 18 p.p. de diferença. Outros 
Estados como Rio Grande do Sul, 
Tocantins e Goiás também apre-
sentaram diferenças significativas, 
superiores a 10 p.p.  Observa-se que 
Minas Gerais apresentava diferença 
de 15 p.p. no ano de 2017, mas o índi-
ce de 2018 foi corrigido e o número 
apresentado pelo TCE foi similar ao 
da STN. 

Infelizmente, essa boa prática do 
TCE de Minas Gerais durou pouco 
tempo. O índice referente ao ano de 
2019 divulgado em janeiro de 2020 
voltou a ser subestimado. No mo-
mento em que escrevo este artigo, 
ainda não temos o dado consolidado 
de todos os poderes, mas o índice 

referente ao Poder Executivo, que 
deveria ser de 58,5% de acordo com 
a STN, ficou em 45,5% por determi-
nação do TCE. Enquanto o primeiro 
está 9,5 p.p. acima do limite de 49%, 
o segundo está abaixo inclusive do 
limite prudencial de 46,6% (95% de 
49%), o que permite ao Governo con-
ceder aumento salarial às categorias 
do funcionalismo público mesmo na 
degradante situação financeira em 
que se encontra (Fonte: Relatório de 
Gestão Fiscal, SEF –MG).

Em síntese, os Tribunais de Contas 
Estaduais, que deveriam atuar para 
garantir a sustentabilidade das fi-
nanças públicas e o equilíbrio fiscal, 
vêm atuando no sentido de garantir 
o colapso das finanças públicas e a 
irresponsabilidade fiscal dos Esta-
dos. Ressalta-se que o Tribunal de 
Contas de Minas Gerais custa R$ 
772 milhões aos cofres públicos para 
fazer exatamente o contrário do que 

deveria estar fazendo. Uma solução 
mais eficiente e eficaz seria acabar 
com os TCE`s e contratar uma audi-
toria privada para auditar as finan-
ças públicas. Essa auditoria ficaria 
responsável por apresentar às As-
sembleias Legislativas um parecer 
positivo ou negativo com relação às 
contas estaduais. 

Se os Tribunais de Contas continua-
rem do jeito que estão será melhor 
renomeá-los como Tribunais Faz de 
Contas.

(*) Graduado em Economia pela UFMG e 
Mestre em Economia pela USP.  

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

Gráfico 2 – Despesa Pessoal / RCL – 2018

Fonte: Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais. Tesouro Nacional. 
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As Eleições Americanas e as Incertezas da Economia Global 

Gabriel Brasil (*)

No cenário polít ico-econômico 
global, o ano de 2020 começou agi-
tado. Enquanto a segunda maior 
economia do planeta sofre com os 
efeitos diversos – e ainda incertos 
- do Coronavírus, a primeira passa 
pelo seu período eleitoral mais 
complexo das últimas décadas. Nos 
dois casos, como a nova epidemia, 
é certo que os impactos das in-
certezas vividas pelos dois países 
se espalharão em alguma medida 
para o restante do planeta nos pró-
ximos meses, marcando o provável 
fim do ciclo de crescimento que 
temos presenciado desde 2008 – ao 
menos no ritmo que temos hoje.

No caso da eleição americana em 
particular, os temas em debate 
são amplos e complexos – e boa 
parte deles se relacionam, em boa 
medida, com o futuro da economia 
global. A disputa em dois níveis 
(primeiro entre os Democratas e, 
depois, entre o representante do 
partido e o atual presidente Donald 
Trump) faz com que as incertezas 
associadas ao processo eleitoral 
tenham, também, duas nuances – e 
estejam longe de serem resolvidas. 
Ao que parece, duas perguntas se 
sobressaem: o candidato Democra-
ta será um centrista moderado ou 
um nome mais radical? Ele ou ela 
será capaz de vencer Trump, que 

segue entregando (ainda que de 
maneira artificialmente turbinada) 
a economia em ritmo de pleno em-
prego que herdou de Obama?

 As maiores incertezas do momen-
to provavelmente dizem respeito 
às possíveis respostas para a pri-
meira delas. Por um lado, eleitores 
Democratas mais à esquerda, que 
seguiam com intenções de voto 
divididas entre a Senadora Eliza-
beth Warren e o Senador Bernie 
Sanders, agora se aglutinam no 
segundo – que segue, aliás, com 
uma plataforma crescentemen-
te radical. Nas últimas semanas, 
via Twitter, por exemplo, Sanders 
anunciou que, caso eleito, traba-
lhará pelo estabelecimento de um 
limite de 15% para a taxa de juros 
cobradas pelos bancos a pessoas 
físicas no país – um tabelamento de 
preços incisivo e, claro, com conse-
quências em cadeias graves e va-
riadas para o país e o planeta. Isso 
depois de já ter prometido anular 
U$1,6 trilhão de dívidas estudantis 
e desenvolver um sistema de saúde 
universal que custaria meros U$ 
33 trilhões segundo estimativas de 
economistas locais. Esse discurso 
– mais populista do que progres-
sista, cabe dizer – tem funcionado, 
e Sanders se consolidou (mais uma 
vez) como a principal alternativa à 

esquerda do partido para as elei-
ções de novembro. Suas chances, 
portanto, seguem altas.

Por outro lado, entre o grupo cen-
trista, a disputa segue mais con-
turbada do que nunca. O então 
favorito ex-vice-Presidente Joe 
Biden – que largou com forte apelo 
entre blue collars – agora enfrenta 
o magnata Mike Bloomberg, ex-
-prefeito de NY, que aposta suas 
fichas numa campanha bilionária, e 
o surpreendente Prefeito de South 
Bend (em Indiana) Pete Buttigieg, 
que, com um discurso sereno e mo-
derno, largou na frente no primeiro 
Caucus, o de Iowa. 

Com estratégias e virtudes dife-
rentes e equivalentes entre eles, é 
provável que o principal oponente 
de Sanders na disputa ainda de-
more a se consolidar – mas é quase 
certo que será um desses três, que, 
no final das contas, não são tão di-
ferentes em boa parte das suas po-
líticas, sobretudo econômicas. São, 
no limite, representantes de agen-
das liberal-ortodoxas, com mais 
ou menos progressividade e am-
bição, mas sem grandes rupturas 
com relação a gestões democratas 
anteriores. Estão todos sensíveis, 
de toda forma, a demandas sociais 
latentes no país nos últimos anos – 
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sobretudo aquelas relacionadas ao 
deficiente sistema público de saúde 
americano, que certamente será 
reformado no caso de uma vitória 
democrata. As plataformas dos 
três destoam muito, no entanto, 
daquela de Sanders – o que signi-
fica que o partido provavelmente 
permanecerá dividido na eleição 
geral qualquer que seja o resultado, 
o que favorecerá, claro, o processo 
de reeleição do presidente Trump.

O atual presidente, que não foi 
desafiado dentro do Partido Re-
publicano – a despeito de não con-
tar com o apoio de alguns nomes 
fortes do partido, como o do ex-
-presidenciável Mitt Romney, que 
votou a favor do seu impeachment – 
assume, no momento, uma posição 
favorável. Embora seus níveis de 
aprovação nunca tenham sido altos 
(pelo contrário, bateram no piso 
das menores taxas históricas du-
rante todo o seu mandato), agora 
atingem patamares mais satisfa-
tórios para o presidente, em torno 
de 50%. Trump continua contando 
com a boa vontade da economia 
– ainda que seu crescimento na úl-
tima década tenha sido em grande 
medida estimulado por políticas 
monetárias expansionistas Bancos 
Centrais afora (inclusive do FED) e 
um gasto fiscal que levou a econo-
mia americana a praticar déficits 
recordes (estimado pelo governo 
em U$ 1,1 trilhão para 2020). Caso 
esse cenário se mantenha até o 
final do ano, Trump terá boas chan-
ces de se reeleger – como fizeram, 
aliás, 14 dos 19 presidentes dos Es-

tados Unidos que perseguiram um 
segundo mandato na história. 

Há, afinal, uma vantagem clara 
ao incumbente na busca da sua 
reeleição nos Estados Unidos, que 
vai além do uso do aparato estatal 
para se promover. Por exemplo, 
enquanto os candidatos Democra-
tas seguem reunindo esforços de 
fundraising cada vez mais urgentes 
para financiar suas campanhas 
nas competitivas prévias (o que, 
caso vençam, precisará ser comple-
mentado por um segundo e maior 
esforço para o financiamento da 
eleição geral), Trump segue – desde 
o começo do governo, aliás – com 
tempo e tranquilidade para captar 
o dinheiro dos seus apoiadores 
que financiará sua participação na 
disputa de novembro. Até o começo 
desse ano, algumas centenas de 
milhões de dólares já haviam sido 
acumulados – um montante que 
deve seguir crescendo ainda mais 
nos próximos meses. 

No montante das incertezas – e 
tratando diretamente da segun-
da pergunta central no tema das 
eleições de 2020 – a disputa entre 
Trump e os principais candidatos 
democratas segue aberta. Embora 
apareça um pouco atrás em parte 
delas, Trump segue apresentando 
números competitivos em todos os 
cenários, isso tudo a despeito das 
frequentes controvérsias (políticas 
e morais) que protagonizou nos úl-
timos anos. Isso indica que, em boa 
medida, a economia seguirá central 
no debate eleitoral – que, por sua 

vez, seguirá influenciando de volta 
a economia, particularmente à luz 
das possibilidades de um candidato 
mais radical chegar à Casa Branca, 
como Bernie Sanders.

A década atual é a única da his-
tória recente em que os EUA não 
passaram por nenhuma recessão 
– o que por si marca o tamanho 
do ciclo de expansão que estamos 
vivendo. Há, diante disso, um certo 
consenso crescente de que alguma 
correção deve constar no horizonte 
dos próximos meses – ainda que 
ela se limite em alguma medida 
à precificação dos ativos no mer-
cado financeiro, com a proporção 
dos efeitos na economia real ainda 
incerta. Nesse sentido, a pergunta 
adicional que surge (e que impacta 
diretamente o futuro da economia 
global nos próximos meses) é se 
essa correção chegará antes da 
eleição – a tempo de prejudicar a 
reeleição de Trump – ou depois, 
quando o presidente já tiver sido 
possivelmente reeleito. Nesse caso, 
restarão ainda as incertezas sobre 
sua postura diante de tal cenário: 
o instável Trump, diante de uma 
crise, dobrará sua aposta no po-
pulismo econômico que pratica ou 
trocará sua agenda por outra mais 
moderada e necessária? Vale lem-
brar que nesse ano, haverá eleições 
também para a Câmara e para o 
Senado – onde os Democratas têm 
boa chance de recuperar sua maio-
ria. Caso isso ocorra, o fantasma 
do impeachment provavelmente 
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retornará ao Salão Oval, e certamente influenciará as 
decisões do presidente com relação à economia. 

A certeza que resta, portanto, é a da predominância de 
muitas dúvidas para o ambiente econômico global nos 
próximos meses. Embora isso por si não seja necessa-
riamente um dano concreto às perspectivas de cres-
cimento do planeta – sobretudo num cenário de alta 
liquidez e relativa baixa aversão ao risco – trata-se de 
um panorama marcado por um equilíbrio frágil. Há 
vários gatilhos que podem desestabilizar um arranjo 
que, como sabemos, tem apresentado dinâmicas ainda 
pouco conhecidas, como aquela relacionada à inédita 
predominância de juros negativos ao redor do mundo. 
A isso soma-se o fato de que os principais fatores in-
fluenciando tal equilíbrio são, ainda e no limite, pouco 
controláveis – como nos lembra agora a rampante epi-
demia do Coronavírus. Resta, portanto, a garantia de 
que 2020 será um ano pouco previsível – com poten-
cial também para ser um ano de inflexão significativa 
na trajetória econômica do planeta.

(*) Economista pela Face-UFMG, mestre em  
Economia Política Internacional pelo IRI-USP.  

(E-mail: gabrielchbrasil@gmail.com).
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Relatório de Indicadores Financeiros1

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

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

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

Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 - 14/02/2020)

 

Tabela 1

 
Tamanho Valor Momento Mercado

 
Semana -1,60% -1,08% 1,34% 0,60%

Mês atual -1,08% -0,92% 1,31% 0,28%

Ano atual -1,71% -3,73% 10,00% -1,18%

2010-2020 -39,47% -5,77% 510,05% -6,45%
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Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 14/02/2020)

 

Tabela 2 

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

1.   ANIM3 7746,90 BRDT3 11,51

2.   LPSB3 1230,26 ITSA4 11,65

3.   MEAL3 854,87 SMLS3 11,70

4.   JSLG3 644,89 ITUB4 12,82

5.   GNDI3 540,63 CSNA3 13,36

6.   MGLU3 491,67 SEER3 13,98

7.   TOTS3 404,04 WIZS3 14,15

8.   ENBR3 349,18 LEVE3 14,26

9.   NTCO3 343,05 BRSR6 16,15

10.   BIDI4 287,56 CYRE3 17,68

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

são ao risco), quando os investidores exigem retorno 
esperado alto para investir no mercado, e baixa em 
momentos bons. A Tabela 2 apresenta o inverso do di-
vidend yield, conhecido como Razão Preço-Dividendo, 
de algumas empresas. Ordenam-se os papéis da última 
semana de acordo com essa medida e reportam-se 
os papéis com as dez maiores e dez menores Razões 
Preço-Dividendo.
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Gráfico 3 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 14/02/2020)

 

Tabela 3 

 Cinco Maiores da Semana
 

 Short interest Taxa de Aluguel
 

1.   CVCB3 10,17% DMMO3 19,23%

2.   TEND3 9,53% CNTO3 17,97%

3.   MYPK3 9,04% BRKM5 17,04%

4.   MRVE3 8,12% ODPV3 16,02%

5.   IRBR3 7,88% JFEN3 15,18%

 Variação no short interest Variação na taxa de aluguel
 

1.   MTRE3 1,48% ALPA3 7,90%

2.   TCSA3 0,94% RANI4 7,50%

3.   LOGN3 0,61% MDIA3 7,00%

4.   GFSA3 0,54% CNTO3 6,05%

5.   BMGB4 0,46% TXRX4 4,60%

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

empresa. O short interest do mercado, apresentado no 

gráfico, é a média (ponderada por valor) dos short in-

terest individuais. A Tabela 3 reporta os cinco maiores 

short interest individuais e taxas de aluguel da semana 

passada, tanto em nível como primeira diferença (no 

caso deste último, são excluídos os papéis que tiveram 

variação negativa).
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A

B

O IVol-BR é um índice de volatilidade futura esperada 
para o mercado acionário brasileiro. É derivado do 
comportamento dos preços de opções sobre o IBOVES-
PA. Já o VIX® é o índice de volatilidade futura espera-
da para o mercado americano calculado pela CBOE®. 

O Gráfico 4A apresenta ambas as séries. O Gráfico 4B 
apresenta a diferença entre os índices, capturando 
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 - 02/12/2019)

 

 

1 O NEFIN não se responsabiliza por qualquer dano ou perda ocasionada 
pela utilização das informações aqui contidas. Se desejar reproduzir 
total ou parcialmente o conteúdo deste relatório, está autorizado 
desde que cite este documento como fonte.

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

2 VIX® e CBOE® são marcas registradas da Chicago Board Options 
Exchange. (*) <http://nefin.com.br/>.
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O Dicionário da República – Desafios da República

Rômulo Manzatto (*)

No dia 15 de novembro de 1889, 
a República era proclamada no 
Brasil. Em sua saga de 130 anos no 
país, parece ainda persistir uma 
espécie de mal-estar quanto à pró-
pria ideia de República entre nós, 
como registram as historiadoras 
Lilia Schwarcz e Heloisa Starling. 
(SCHWARCZ; STARLING, 2019).

Os problemas da República no Bra-
sil vão bem além das atuais ques-
tões conjunturais, como destacam 
as autoras. Afinal, a república no 
Brasil foi fruto de um golpe militar 
e foi proclamada no país como um 
signo já esvaziado dos valores re-
publicanos.

Não bastasse a origem problemáti-
ca, a ideia de república encontrou 
aqui uma sociedade de passado 
colonial e raiz escravista, baseada 

em uma economia de monocultura, 
voltada à produção de bens tropi-
cais para o comércio europeu. 

A combinação não foi das melho-
res. O resultado foi a instituição 
posterior de uma democracia pro-
fundamente desigual, em que os 
valores republicanos dificilmente 
poderiam adquirir algum sentido. 
(SCHWARCZ; STARLING, 2019, p. 
17).

Visando essa discussão, nos últi-
mos dois meses, abordamos nesse 
espaço alguns possíveis itinerários 
de leitura para o recém-publicado 
Dicionário da República, uma cole-
tânea organizada por Lilia Schwar-
cz e Heloisa Starling, que reúne 
51 curtos textos críticos sobre a 
república, suas ideias e seus ideais.

O dicionário conta com a colabo-
ração de cientistas políticos, his-
toriadores, filósofos, antropólo-
gos, entre outros, para oferecer 
um amplo leque temático sobre o 
ideal de república, abordando as 
manifestações dessa ideia desde 
a Antiguidade Clássica até os dias 
de hoje.

Organizados em ordem alfabética, 
como em um dicionário, os textos 
oferecem os mais diversos cami-
nhos de leitura. No primeiro artigo 
dessa série, sugerimos que os pos-
síveis interessados em apreender 
a amplitude e a profundidade do 
pensamento republicano inicias-
sem a jornada pelos verbetes que 
abordam justamente as origens e 
as diferentes matrizes do pensa-
mento republicano. (MANZATTO, 
2019)
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Já no segundo artigo, a sugestão foi 
focar em alguns dos verbetes que 
exploram a problemática instau-
ração da república no Brasil, com 
destaque para o papel da impren-
sa republicana, assim como para 
o papel dos intelectuais em sua 
interlocução com o pensamento 
republicano no Segundo Reinado. 
(MANZATTO, 2020).

Neste artigo, que encerra a série, a 
orientação é diferente. Trata-se de 
olhar para os desafios que o ideal 
republicano precisa superar para 
possibilitar a construção de socie-
dade menos desigual. 

Aos interessados nesse possível 
percurso de leitura, pode ser in-
teressante iniciar pelo verbete de 
Bruno Viveiros Martins, que trata 
das manifestações do republicanis-
mo na canção popular brasileira. 
(MARTINS, 2019).

Desde os primeiros anos da Repú-
blica no Brasil, a canção popular 
registrou o desencanto de grande 
parte da população com a maneira 
como o Republicanismo foi oficial-
mente instaurado no país.

As canções do teatro de revista, 
nas peças escritas por Artur de 
Azevedo na última década do sé-
culo XIX, são bons exemplos de 
uso da ironia para apontar as mui-
tas promessas descumpridas pelo 
novo regime (MARTINS, 2019, p. 
349-350).

Nas décadas seguintes, a canção 
popular continuou a realizar o 
registro irônico dos mandos e des-
mandos dos diferentes governos 
republicanos. Dessa forma, ao nar-
rar os problemas cotidianos para 
um público amplo, a canção popu-
lar aos poucos contribuiu também 
com a formação de uma identidade 
comum a ser compartilhada por 
todos os brasileiros, uma “comu-
nidade imaginada”, como registra 
Martins (2019, p. 351-352).

Os problemas internos dessa então 
novíssima República brasileira não 
podem ser isolados do contexto 
global. É o que destaca o verbete de 
Matias Spektor, que aborda a rela-
ção essencial estabelecida entre a 
república e a globalização.

Para Spektor, as ideologias pro-
pagadas pelas transformações 
radicais em diferentes partes do 
mundo tiveram papel determinan-
te na derrocada do Antigo Regime 
no Brasil (SPEKTOR, 2019).

Mesmo que as mudanças trazidas 
pelas novas ideias tenham sido am-
plas, houve caracteres do passado 
que rapidamente se acomodaram 
ao novo regime republicano. É um 
dos pontos assinalados pelo artigo 
de André Botelho sobre o patrimo-
nialismo brasileiro.

Para Botelho, o patrimonialismo 
tornou-se um obstáculo perma-
nente para a realização plena da 
República e da democracia no país. 

De maneira ampla, esse patrimo-
nialismo não se limitou à atividade 
do Estado, pelo contrário, existe 
também na sociedade, influencian-
do as mais diversas condutas do 
cotidiano (BOTELHO, 2019).

O patrimonialismo parece ser um 
dos problemas que afligem a cha-
mada Terceira República, iniciada 
com a promulgação da Constitui-
ção de 1988. Ocorre que mesmo 
entre tantas dificuldades parece 
ter havido avanços importantes.

É o que afirma Sérgio Abranches, 
ao avaliar que entre os anos de 
1994 e 2013 houve significativa 
redução da pobreza e da desigual-
dade. Outra importante conquista 
foi a universalização do ensino 
básico no país, bem como a expan-
são mais do que significativa do 
ensino médio e do ensino superior. 
(ABRANCHES, 2019, p. 400-401).

Existem, contudo, outros desafios 
ainda mais recentes e também 
mais urgentes. Ao tratar do que 
chama de “República Digital”, Ro-
naldo Lemos registra a preocu-
pação atual com a integridade do 
processo democrático.

Em um contexto em que a internet 
assume o papel de principal canal 
de comunicação política, Lemos vê 
com receio a ação cada vez mais 
disseminada de robôs e perfis fal-
sos nas redes sociais, muitas vezes 
associada à produção quase indus-
trial de conteúdos apócrifos − no 
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que as redes passam a ser usadas de maneira negativa, 
propiciando a aplicação de verdadeiras técnicas de 
manipulação da esfera pública (LEMOS, 2019, p. 311-
313).

Reconhecer os limites e também os avanços da expe-
riência republicana é fundamental para reconhecer os 
desafios postos para o futuro. Nesse sentido, são mui-
tos os percursos de leitura possíveis no Dicionário da 
República, que permitem ao leitor um contato inicial 
com as diferentes faces do ideal republicano.

Afinal, é novamente a canção popular que não nos 
deixa esquecer: “Presta atenção minha gente/ Quem 
diz que o Brasil tá pronto/ Se engana redondamente.” 
(MARTINS, 2019, p. 358).
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A Cidade e Suas Chuvas

Luciana Suarez Galvão (*) 

Na segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2020, a ci-

dade de São Paulo, até as 13h, já tinha recebido cerca 

de 41% da média de chuvas esperada para o mês. 

Somando-se as chuvas desde o dia 01, seriam 96% do 

total esperado para todo o mês de fevereiro de 2020. 

(Cf. CGE, 2020) 

A região metropolitana de São Paulo é permeada por 
rios, córregos e represas. Grande parte desses cursos 
de água sofreu alterações em seu traçado original, 
tendo em vista as crescentes necessidades de uma 
grande cidade em constante processo de urbaniza-
ção. O Mapa 1 mostra parte desses rios, assim como 
as duas principais represas da cidade, a Billings e a 
Guarapiranga.

  Mapa 1 – Mapa Hídrico da Cidade de São Paulo

                                                              Fonte: Prefeitura de São Paulo

Contudo, as enchentes não são uma novidade na his-
tória paulistana. A primeira notícia que temos sobre 
esse tipo de ocorrência foi publicada em 25 de feverei-
ro de 1829, fazendo referência a uma enchente ocor-

rida no dia 11 de fevereiro daquele mesmo ano e que 
havia atingido fortemente a região de Santo Amaro. 
Na segunda página do jornal O Farol Paulistano, edição 
número 192, encontramos o seguinte relato,
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Não se tendo V. m. expressado 
com a precisa clareza em seu ofí-
cio de 8 do corrente de maneira 
que eu possa conhecer se ficaram 
inteiramente demolidos todos 
os pilares da Ponte do Cubatão, 
cedendo ao peso das águas, e das 
tranqueiras que elas acarretaram 
no dia da grande enchente de que 
trata, a qual até chegou a cobrir 
uma parte do aterrado da Estrada 
[...] Deus guarde a V. m. Palácio do 
Governo de São Paulo, 11 de feve-
reiro de 1829. (O Farol Paulistano, 
edição 192, p. 2)

Pouco mais de duas décadas de-
pois, também preocupados com os 
transtornos causados pelas chuvas, 
moradores do bairro do Bixiga en-
viaram ofício à Assembleia Legisla-
tiva Provincial. Com medo da força 
das águas, os habitantes pediam 
providências com relação à preven-
ção das cheias. A correnteza havia 
sido tão forte que tinha arrancado 
portas, janelas e carregado para o 
Rio Tietê alguns móveis de dentro 
das casas. Diziam os munícipes,

Os abaixo assinados, moradores 
desta Cidade no Bairro denomi-
nado do Bixiga, nas margens do 
ribeiro Anhangabaú, vem perante 
esta Augusta Assembleia pedir pro-
vidências que obstem e previnam a 
repetição das calamidades de que 

foram vítimas no dia 1º de janeiro 
do corrente ano. 

O dia 1º de janeiro Ilmos. Sres. foi 
para os abaixo assinados, e para 
todos os moradores das margens 
daquele ribeiro, um dia desastro-
so, cuja lembrança se não riscará 
facilmente da memória enquanto 
permanecerem os efeitos daquela 
terrível catástrofe e não forem de 
todo removidas as causas que a 
ela deram ocasião, desde tempos 
imemoriáveis não há notícia de 
uma cheia semelhante à do dia 1º 
deste ano, e os estragos por ela pro-
duzidos, corresponderam em larga 
escala à massa enorme de água que 
se aglomeraram no pequeno e obs-
truído leito do ribeiro; não é pre-
ciso narrar circunstanciadamente 
o fato para conhecer a magnitude 
e intensidade do perigo a que os 
abaixo assinados e outros muitos 
estiveram expostos, basta dizer que 
a ponte do Acú foi varrida e com-
pletamente aniquilada, e que ao 
Rio Tietê foram levadas as portas, 
janelas e móveis das casas em que 
os abaixo assinados habitam [...] 
(ACERVO Histórico ALESP, 1850)

Os requerentes pediam que o rio 
fosse canalizado, que seu leito 
fosse também ampliado, e que se 
tomassem outras providências 
para evitar que a água das chuvas 
se dirigisse para apenas um ponto 
de escoamento, tranquilizando 
assim os ânimos dos moradores 
da região, “que com a mais pequena 

chuva se julgam em eminente perigo 
de vida e próximas à miséria”. 

No final da década de 1920, uma 
nova enchente de grandes propor-
ções atingiu a capital. A edição do 
jornal O Estado de São Paulo de 
19 de fevereiro de 1929 trouxe a 
seguinte manchete, “Contra todas 
as expectativas, o Tietê continua a 
subir”

Com as inundações provocadas 
no município da capital pelas 
últimas chuvas, ficou patente a 
necessidade de uma ação mais 
imediata e persistente, por parte 
da Prefeitura ou do governo do Es-
tado, em favor das vítimas daquela 
calamidade. [...] Enquanto não vem 
o remédio definitivo, que seria a 
retificação do Tietê e regulariza-
ção dos cursos dos seus afluentes 
do município, cabe ao governo 
da cidade, incontestavelmente, o 
dever de assistir aqueles cidadãos, 
que à falta de tais providências 
definitivas estão periodicamente 
expostos a tais vicissitudes. (O 
Estado de São Paulo, edição de 19 
de fevereiro de 1929, p. 7)

Um dos bairros mais atingidos foi 
o do Bom Retiro, no qual inúmeras 
ruas foram alagadas por dias, tudo 
por conta da persistência da cheia 
do Rio Tietê, mesmo depois de vá-
rios dias de sol. Canoas e pequenos 
botes passaram a transitar pelas 
ruas inundadas, como podemos 
observar na Figura 1.  
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Figura 1 – Enchente no Bom Retiro, 1929

                                                                         Fonte: Nascimento (2020).

É interessante destacar que o volume de chuvas tem 
subido ao longo das últimas décadas, tanto na cidade 
de São Paulo como em todo o Estado. Conforme dados 
do Banco de Dados Pluviométricos, reproduzidos na 

Figura 2, desde a década de 1930 até os anos 2000, a 

tendência pluviométrica apresenta comportamento 

crescente. 

Figura 2 – Média de Pluviosidade por Década em Postos Meteorológicos na Cidade de São Paulo, 1930-2000

                                                     Fonte: Alves Filho e Ribeiro (2006).
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Dessa forma, a situação da capital paulista, com seus 
vários rios, córregos e pequenos ribeirões, que pelo 
menos desde o início do século XIX tem sofrido cons-
tantemente o problema das enchentes, tende a agra-
var-se tanto por conta do processo de urbanização 
desordenada das últimas décadas como pela tendência 
de aumento no volume de chuvas. 
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