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Finanças Públicas:  Pressão Sobre o Orçamento em Tempos de 
Calamidade

Vera Martins da Silva (*)

Estes são tempos muito difíceis em 
termos da economia e saúde públi-
ca e o choque de discurso dos prin-
cipais governantes só traz mais 
ruído ao ambiente de negócios. 
Em consequência da pandemia da 
Covid-19, que derrubou a atividade 
econômica em geral e as medidas 
de apoio aos agentes econômicos, o 
Resultado Primário do Tesouro 
Nacional, ou seja, receitas menos 
despesas primárias sem a inclusão 
de itens f inanceiros , acumula-
do entre janeiro e setembro de 

2020 foi de déficit de R$ 677,4 
bilhões contra R$ 72,5 bilhões 
no mesmo período de 2019, em 
termos nominais. Em valores acu-
mulados em 12 meses, até setem-
bro de 2020, o resultado está de-
ficitário em R$ 707 bilhões, cerca 
de 10% do Produto Interno Bruto 
(PIB) estimado para o período e 
as estimativas oficiais sugerem 
que esse déficit primário pode 
chegar a 12% do PIB no final de 
2020. 

O Gráfico 1 apresenta o Resultado 

Primário mensal desde janeiro de 

2018, indicando que o déficit tem 

sido um resultado predominante, 

com o abismo fiscal mais pronun-

ciado em maio de 2020 e uma re-

versão a partir de junho de 2020. 

Isso se deve à retomada de várias 

atividades e ao fim do diferimento 

de pagamento de tributos a partir 

de agosto.
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Gráfico 1 - Resultado Primário do Governo Central  - Valores Mensais Atualizados Para Set/2020 -  
Janeiro/2018 a Setembro/2020. R$ Bilhões (IPCA)

                                                       Fonte: Relatório do Tesouro Nacional, set/2020, séries históricas.

1   Receitas: Acumulado de Janeiro a Setembro, Va-
lores Reais

A Receita Total da União caiu R$ 161,1 bilhões 
em termos reais (IPCA) no acumulado de janeiro 
a setembro de 2020 contra o mesmo período de 
2019 (queda de 14%). O destaque é a queda das re-
ceitas administradas pela Receita Federal do Brasil 
(redução de R$ 100 bilhões), especialmente de R$ 
34,6 bilhões da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins), e de R$ 30,5 bilhões 
do Imposto de Renda devido à queda da atividade e 
à postergação de recolhimentos. Destaca-se também 
a queda da arrecadação do IOF (R$ 13 bilhões) em 
função da queda da taxa Selic. A arrecadação da Pre-
vidência Social apresentou uma queda expressiva 
(de R$ 34,8 bilhões ou 11,5% nesse período). 

Como o sistema federativo brasileiro estabelece o 
compartilhamento de receitas do Imposto de Renda 

e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 
a receita compartilhada com Estados e Municípios 
também apresentou redução de R$ 22,7 bilhões 
(11%). Assim, a Receita Líquida da União, após 
o compartilhamento de receitas com Estados 
e Municípios, sofreu queda de R$ 139 bilhões 
(14%). Tudo indica que o pior momento deste ano 
terrivelmente atípico foi em maio, e a partir de então 
a queda de Receita Líquida tem sido cada vez menor, 
ou seja, há uma recuperação da receita pública, em-
bora tanto déficit quanto dívida tenham aumentado 
significativamente. 

2   Despesas: Acumulado de Janeiro a Setembro, Va-
lores Reais

Enquanto as receitas estavam em queda substancial, 
as Despesas aumentaram significativamente no 
período acumulado de janeiro a setembro do 
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ano (R$ 470,5 bilhões), ou seja, 
um crescimento de 45% em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior, dos quais R$ 440 bilhões 
referem-se a gastos com medi-
das de combate à pandemia da 
Covid-19, o que representa 94% 
do gasto adicional. Esse tipo de 
gasto, embora seja temporário, foi 
classificado como gasto obriga-
tório por estar associado ao cha-
mado “orçamento de guerra” com 
créditos abertos especialmente 
para o combate a essa situação 
de emergência. Com a aprovação 
do Decreto Legislativo do Estado 
de Calamidade pelo Congresso, 
estabelecido para viabilizar as 
ações de combate e mitigação 
da pandemia da Covid-19 (DL 
6/2020), as regras fiscais ficarão 
temporariamente suspensas até o 
final de 2020, data-limite definida 
pelo DL 6/2020.

Além dos R$ 440 bilhões, o gover-
no federal antecipou os pagamen-
tos com  décimo-terceiro salário 
e abono salarial num montante 
de R$ 29,1 bilhões, também no 
contexto de medidas de combate 
à redução de atividade em função 
da Covid-19. Excetuando-se os 
gastos com combate à Covid-19, 

os demais gastos obrigatórios 
no acumulado de 12 meses per-
maneceram estáveis. Já as Des-
pesas Discricionárias apresen-
taram queda de R$ 1,5 bilhões, 
e as Obrigatórias com controle 
de fluxo tiveram queda de R$ 
12,1 bilhões (11,5%). 

Entre os gastos relacionados 
à Covid-19, R$ 440 bilhões já 
pagos, destacam-se os recursos 
destinados ao Auxílio Emergen-
cial a Pessoas em Situação de 
Vulnerabilidade corresponden-
tes a R$ 237 bilhões no acumula-
do de janeiro a setembro de 2020, 
54% do total já destinados ao 
combate ou mitigação da Covid-
19. No âmbito governamental, 
destaca-se o Auxílio Emergen-
cial a Estados e Municípios (R$ 
74,5 bilhões) e Despesas Adi-
cionais ao Ministério da Saúde 
e demais Ministérios (R$ 52,4 
bilhões). A Tabela 1 apresenta as 
informações sobre as despesas 
com a Covid-19 já pagas entre 
janeiro e setembro de 2020, des-
tacando-se a predominância do 
Auxílio Emergencial a Pessoas.

Para o setor privado foram pagos 
R$ 27 bilhões com o Fundo Garan-

tidor de Crédito de Micro, Peque-
nas e Médias Empresas, R$ 25,6 
bilhões para Benefício Emergen-
cial de Manutenção de Emprego 
e Renda, R$ 17 bilhões para Fi-
nanciamento para Pagamento de 
Folha de Salários e R$ 5 bilhões 
para crédito para acesso a maqui-
ninhas. A partir desses dados, po-
de-se dizer que o foco das ações 
do governo federal foram efetiva-
mente as transferências a pesso-
as, apoio a Estados e Municípios e, 
em terceiro lugar, o setor privado, 
o beneficiário com menor volume 
de recursos.

Apesar dos problemas operacio-
nais das fraudes já encontradas 
no programa, o uso do Cadas-
tro Único dos programas de as-
sistência federal foi importante 
para a implementação do Auxílio 
Emergencial. Já os programas de 
apoio de crédito ao setor privado 
esbarraram em problemas varia-
dos, tanto de interesse como de 
restrições bancárias. Parte do 
auxílio a empresas originalmente 
estipulado nem será usado pois a 
medida provisória que institucio-
nalizava o programa vai perder 
validade e não tem chance de ser 
votada a tempo.
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Tabela 1 - Despesas do Governo Central relacionadas ao combate à Covid-19 - (apuradas pelo critério de “valor 

pago”) - Brasil - acumulado de janeiro a setembro 2020 - R$ Milhões - Valores Correntes

I. DESPESAS PRIMÁRIAS  

II.2 Pessoal e Encargos Sociais - Ativo civil 101,6

Despesas Adicionais do Ministério da Saúde e Demais Ministérios 101,6

II.3.3  Apoio Fin. Municípios / Estados 74.507,0

Auxílio Emergencial aos Estados, Municípios e DF 74.507,0

II.3.8 Créditos Extraordinários (exceto PAC) 342.373,6

Ampliação do Programa Bolsa Família 369,3

Auxílio Emergencial a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade 236.936,3

Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 25.649,6

Despesas Adicionais do Ministério da Saúde e Demais Ministérios 52.418,4

Cotas dos Fundos Garantidores de Operações e de Crédito 27.000,0

II.3.19.27 Demais Subsídios e Subvenções 22.000,0

Concessão de Financiamento para Pagamento de Folha Salarial 17.000,0

Programa Emergencial de Acesso a Crédito - Maquininhas 5.000,0

II.3.21 Transferências Multas ANEEL 900,0

Transferência para a Conta de Desenvolvimento Energético 900,0

II.4.1 Obrigatórias com Controle de Fluxo 42,3

Despesas Adicionais do Ministério da Saúde e Demais Ministérios 42,3

II.4.2 Discricionárias 60,4

Despesas Adicionais do Ministério da Saúde e Demais Ministérios 60,4

II. DESPESAS FINANCEIRAS 574,5

III. DESPESAS TOTAIS "COVID-19" (I + II) 440.559,3

3   A Dívida do Governo Central

Com o Estado de Calamidade, o governo aumentou em 
cerca de 20% do PIB o tamanho da Dívida Bruta do Go-
verno Geral (DBGG). Segundo a projeção do Relatório 
Quadrimestral de Projeções da Dívida Pública número 
3 de 2020, no cenário base, a DBGG deve atingir 96% 
do PIB ao final de 2020 e a Dívida Líquida do Setor 
Público (DLSP) deve atingir 68,2% no final do ano. 
A DLSP deve continuar aumentando até 2028, quan-
do atingiria 87% do PIB e se estabilizando em torno 
desse valor a partir de 2029.

Uma das regras fiscais existentes, a Regra de Ouro, 
impede que dívida nova seja usada para financiar des-
pesas correntes. Isto funcionou bem até o ano de 2018 
e foi flexibilizado em 2019 por meio de autorização le-
gislativa, num contexto de atividade econômica fraca. 
Em 2020, tanto a Regra de Ouro como a Regra do Teto 
de Gastos foram suspensas em função do estado de 
emergência. No acumulado de 12 meses finalizado 
em setembro de 2020, o resultado de operações de 
crédito menos as despesas de capital, ou seja, o ex-
cesso de operações de crédito sobre gastos de capital 
foi de R$ 220 bilhões. No ano de 2020, o excesso de 
endividamento sobre as despesas de capital foi de 
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R$ 130 bilhões. Portanto, até se-
tembro de 2020, 29% das despesas 
já pagas para ações relacionadas à 
pandemia foram financiadas com 
operações de crédito; o restante 
foi usado para as demais despesas 
correntes.

4   O Futuro Próximo

Pelas informações disponibilizadas 
até setembro, a estabilidade das 
despesas que não estão ligadas ao 
combate e mitigação da Covid-19 
continua sendo baseada no con-
trole severo das despesas discri-
cionárias e das obrigatórias com 
controle de f luxo, ancorado na 
Regra do Teto de Gastos. Porém, as 
despesas correntes não são finan-
ciadas por receitas correntes, mas 
por uso dos recursos não utilizados 
de orçamentos anteriores e por 
ampliação de dívida. Neste ano, o 
Teto de Gastos aparece como uma 
regra de controle forte, que impede 
a ampliação de gastos primários 
não ligados ao combate e à mitiga-
ção da Covid-19, mas já ameaça a 
continuidade de uma série de ações 
governamentais. A expansão de 
gastos relacionados à pandemia foi 
possível devido à decretação do Es-
tado de Calamidade, cujo provável 
encerramento será no fim do ano.

Assim, levanta-se a questão sobre 
a prorrogação ou não do Estado 
de Calamidade. Isto porque já é 
possível vislumbrar a existência 
de novas ondas do coronavírus 
no Brasil, do mesmo modo que já 

ocorre em outros países, decorren-
do disso ações necessárias para a 
ampliação de cuidados médicos, 
assim como a produção e vacinação 
em massa em 2021. Também se co-
loca a questão sobre a continuida-
de da Regra do Teto de Gastos, ou 
mesmo sua modificação, de modo 
a flexibilizar as políticas públicas. 
Um exemplo disso seria a adoção 
de uma política econômica de pro-
teção social mais abrangente, nos 
moldes do Auxílio Emergencial, já 
desejada pelo governo federal com 
seu provável bônus eleitoral. Caso 
a Regra do Teto não seja alterada, 
o novo programa de transferência 
de renda vai ter de ser compensa-
do com redução de despesas em 
outros programas federais, o que 
parece muito pouco provável. 

Para além da crise econômica de 
2020, seria oportuna e relevante a 
adoção de uma política econômica 
“verde” nos moldes do sugerido 
pelas organizações internacionais 
de desenvolvimento, movimento 
para o qual a União Europeia e 
mesmo a China já vêm orientando 
suas políticas. Contudo, essa visão 
de desenvolvimento sustentável 
de longo prazo não tem sido um 
princípio nas políticas internas do 
governo federal, que está mirando 
as reformas administrativa, tri-
butária, de alteração dos marcos 
regulatórios de diversos setores e 
a independência do Banco Central 
como pilares de sua atuação. Mas, 
mesmo neste caso, boa parte das 
reformas estão paralisadas pelo 

calendário eleitoral e rearranjos 
dos agentes políticos.

No âmbito do processo orçamen-
tário em nível federal, o futuro 
próximo está muito nublado. Não 
há definições quanto à instalação 
da comissão mista do orçamento. 
Isto eventualmente poderia levar 
as discussões orçamentárias dire-
tamente ao plenário, onde seriam 
tratadas a proposta inicial do Exe-
cutivo de manutenção da Regra do 
Teto dos Gastos assim como a de-
manda do presidente por expansão 
de um modelo assistencial com a 
marca de seu governo. A reformu-
lação da Regra do Teto de Gastos, 
por se tratar de norma constitucio-
nal, exigiria uma reforma da Cons-
tituição Federal. Sua aprovação de-
penderia de votação qualificada em 
dois turnos, num momento de mu-
dança nas presidências da Câmara 
e do Senado. Nesse contexto, não 
parece que essa mudança aconte-
cerá neste ano e, portanto, com va-
lidade para 2021. Já a prorrogação 
do Estado de Calamidade pode ser 
um atalho para abrir espaço para 
ações e gastos públicos em nível 
federal, enquanto as reformas con-
tinuam a ser debatidas no Congres-
so. A realidade é que as demandas 
por gastos continuam a pressionar 
fortemente o orçamento público 
num contexto de atividade econô-
mica sofrida.

(*) Economista e doutora em 
 Economia - FEA-USP.  

(E-mail: veramartins2702@gmail.com)
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Setor Externo: Estranho Novo Normal

Vera Martins da Silva  (*)

O Brasil permanece com uma grave 
crise múltipla (sanitária, econômi-
ca e social), como a maioria dos ou-
tros países.  Contudo, uma caracte-
rística diferenciada por aqui é que 
há vozes políticas dissonantes na 
condução das políticas, o que traz 
mais ruído ao sistema como um 
todo e aumenta a incerteza sobre 
o futuro da economia, enquanto 
todos aguardam pela solução das 
vacinas eficazes contra a Covid-19 
para o ano de 2021. 

Acompanhando a insólita situação 
do país e a evolução da pandemia 
da Covid-19, o saldo de Transa-
ções Correntes (TC) está positivo 
desde abril de 2020 e apresentou 

um resultado positivo de US$ 2,3 
bilhões em setembro de 2020. Em 
setembro do ano passado, como 
costumava ser o normal, havia um 
déficit de US$ 2,7 bilhões. O Gráfico 
1 apresenta os saldos em Transa-
ções Correntes mensais desde o 
início de 2018, mostrando que o 
que era o usual da economia bra-
sileira (um resultado negativo em 
TC) transformou-se em resultado 
positivo com a Covid-19 em função 
da paralisação de uma série de 
atividades econômicas e da queda 
da produção e da geração de renda. 

Para se ter uma ideia do ajuste 
forçado, em setembro de 2020 o 
resultado de TC acumulado em 12 

meses foi de um déficit de US$ 20,7 
bilhões, com estimativa de cerca 
de 1,4% do Produto Interno Bruto 
(PIB) contra um déficit estimado de 
cerca de 2,6% do PIB no acumulado 
de 12 meses encerrado em setem-
bro de 2019. O Gráfico 1 apresenta 
também a relação mensal entre 
Transações Correntes (TC) sobre 
o PIB, em percentual, segundo as 
estimativas do Bacen. Para desta-
car o período deste novo normal, 
no qual houve queda do déficit em 
TC, os resultados acumulados de 
Transações Correntes de janeiro 
a setembro de 2020 e no mesmo 
período de 2019, foram de défi-
cits de US$ 6,5 bilhões e de US$ 
36,7 bilhões, respectivamente.

Gráfico 1 - Transações Correntes (TC), Valores Mensais, Janeiro/2018 a Setembro/2020, US $ Milhões  
(Eixo da Esquerda) e TC/PIB (%) (Eixo da Direita)

                                                   Fonte: BACEN.
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1  Resultados Acumulados Entre 
Janeiro e Setembro

A Balança Comercial de Bens 
passou de um resultado positivo 
de US$ 30,7 bilhões no período 
acumulado entre janeiro e setem-
bro de 2019 para US$ 37 bilhões e 
2020. O aumento de US$ 6,3 bilhões 
se deveu especialmente à queda 
das Importações num montante de 
US$ 19 bilhões, ou seja, pelo efeito 
da queda das atividades econômi-
cas. As Exportações também sofre-
ram queda de US$ 12,8 bilhões pois 
a crise múltipla ocorreu na maioria 
dos parceiros comerciais do país. 
No acumulado do ano, as Exporta-

ções caíram 7,5% e as Importações 
caíram 13,7%.

A obtenção de superávit em Tran-
sações Correntes ao longo de 2020 
foi favorecida pelo resultado de 
Serviços, passando de um déficit 
de US$ 25,6 bilhões no acumulado 
de nove meses finalizado em se-
tembro de 2019 para um déficit de 
US$ 15,3 bilhões no ano de 2020 
(queda de US$ 10 bilhões do dé-
ficit de Serviços). O grosso dessa 
redução deve-se à queda de US$ 
6,8 bilhões em Viagens e de US$ 2 
bilhões em Transportes.

Ocorreu contração do resultado 
da Renda Primária, com queda 

de US$ 12,7 bilhões no compa-
rativo dos acumulados de 2019 
e 2020, US$ 42,8 bilhões entre 
janeiro e setembro de 2019 contra 
US$ 30 bilhões neste ano. Para isso 
contribuíram a queda de Despesas 
com Renda de Investimentos, com 
redução de US$ 9 bilhões de pa-
gamentos de Lucros e Dividendos 
pagos a não residentes e US$ 3,6 
bilhões em Renda de Investimentos 
em Carteira. O Gráfico 2 apresenta 
a queda das principais despesas de 
Transações Correntes, em termos 
de Serviços  (Transporte e Via-
gens) e de Renda Primária, outrora 
chamada de Serviços de Fatores de 
Produção (Lucros e Dividendos e 
Investimentos em Carteira).

Gráfico 2 - Redução das Principais Contas de Serviços e Renda Primária, Resultado Acumulado  
Entre Janeiro e Setembro de 2020 Contra 2019. US Milhões

                                                   Fonte: Bacen.
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2  Conta Financeira

O Investimento Direto no País em setembro de 2020 
foi de U$ 1,6 bilhões contra US$ 6 bilhões no mesmo 
mês de 2019. No acumulado de 12 meses, houve um 
ingresso de US$ 50 bilhões (3,3% do PIB) contra 
US$ 77,8 bilhões no mesmo período do ano ante-

rior (4,2% do PIB). O Gráfico 3 apresenta o resulta-
do acumulado em 12 meses, entre janeiro de 2019 e 
setembro de 2020, da entrada de Investimento Direto 
no País e sua participação estimada no PIB no mesmo 
período, onde fica evidente a tendência de queda de 
ingressos no país a partir de junho deste ano.

Gráfico 3 - Investimento Direto no País (IDP), Resultado Acumulado em 12 Meses, US$ Milhões,  
Eixo da Esquerda e Participação do IDP Sobre o PIB (%), Eixo da Direita

                                                       Fonte: Bacen.

No caso dos Investimentos em Carteira, no período 
de janeiro a setembro de 2020 houve uma saída 
de US$ 27,1 bilhões contra um ingresso de US$ 2,6 
bilhões no mesmo período do ano anterior.  Dessa 
saída de recursos, 76% referem-se a ações e fundos de 
investimento e 24% a títulos da dívida. Esse fenômeno 
de saída de recursos do país em situação de crise, jus-
tamente quando mais se precisa deles, é um clássico 
nas economias latino-americanas e já propiciou várias 
crises de balanço de pagamentos, que acentuaram as 
crises preexistentes. Em alguns casos levou inclusive 
à necessidade de recorrer aos organismos internacio-
nais de suporte às economias, como o Fundo Mone-

tário Internacional (FMI). No caso atual do Brasil, a 
existência de um volume abundante de reservas in-
ternacionais tem ajudado a enfrentar a crise múltipla, 
mesmo com fortes oscilações na taxa de câmbio.

3  Câmbio

Combinando a redução de ingressos de recursos de 
IDP e a saída de Investimentos em Carteira, o resulta-
do foi uma pressão sobre o mercado de câmbio, com 
acentuada oscilação e depreciação do real em relação 
ao dólar americano. O Bacen efetuou várias interven-
ções no mercado de câmbio para amenizar a volati-
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lidade, usando inclusive as reservas Internacionais. 
Desse modo, a tendência nos últimos meses tem sido 
de redução no volume de reservas, conforme pode ser 
visto no Gráfico 4, especialmente isso que tem ocor-
rido desde setembro de 2019. Ainda assim, o volume 
de reservas continua elevado e dá uma tranquilidade 
no âmbito do setor externo, funcionando como um 
seguro. Nesse mesmo Gráfico 4 é possível ver a Taxa 

de Câmbio, que a partir do início de 2020 passou por 
depreciação. E essa depreciação acaba por levar a 
aumento de preços de produtos importados, o que já 
faz pressão sobre a inflação. Enquanto isso, o Bacen 
manteve sua política de taxa de juros básica baixa, por 
considerar que se trata de um evento temporário. A 
conferir.

Gráfico 4 - Reservas Internacionais e Taxa de Câmbio R$/US$, Janeiro/2018 a Setembro/2020

                                                      Fonte: Bacen.

(*) Economista e doutora pela FEA-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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A Pandemia da Covid-19 e a Recessão Global: Dimensão e Impac-
tos Socioeconômicos 1

José Paulo Zeetano Chahad (*)

1  Introdução

A humanidade sempre vivenciou 
pandemias originadas por pató-
genos que acompanham a vida 
dos seres humanos. Ao longo da 
história, nem as guerras nem os 
desastres naturais mataram tantos 
humanos quanto os vírus, as bac-
térias e os parasitas que causam 
inúmeras doenças. Em nosso am-
biente, uma miríade de patógenos 
infecciosos nos rodeia continua-
mente, alguns levando a sintomas 
leves ou graves, e outros não levan-
do a nenhum. 

Quando uma dessas doenças infec-
ta rapidamente milhares de pesso-
as em uma comunidade, população 
ou região, é classificada como epi-
demia. Quando uma epidemia se 

espalha por vários países, ou con-
tinentes, é chamada de pandemia, 
um cenário grave e de pior situação 
que exige ação imediata. (ARCHER-
-DIABY, 2020). 

O mundo presencia neste momen-
to (outubro de 2020) uma dessas 
pandemias devastadoras trazida 
pelo Coronavírus, originando-se 
na doença respiratória Sars Cov-2, 
batizada pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) com o nome 
de COVID-19. Ela surgiu na cidade 
de Wuhan, na China, ao final de 
2019, e desde então se espalhou 
pelo mundo, infectando dezenas de 
milhões de habitantes, deixando 
um rastro de milhões de mortos, 
levando desesperança por onde 
passa; forte deterioração da econo-
mia, com a consequente elevação 

da pobreza e da desigualdade de 
renda. E ela continua a se propagar 
pelo mundo.

No entender da OECD (2020c) 
trata-se da pandemia mais séria 
em um século, e que desencadeou 
umas das piores crises econômicas 
desde a Grande Depressão de 1929-
1932. A grande incerteza, o medo 
da contaminação, os isolamentos 
estritos, além de outros aspectos 
levaram a uma forte contração da 
atividade econômica, conforme 
veremos.

Analisar a dimensão trazida pela 
pandemia da COVID-19, seus múl-
tiplos impactos sobre a economia 
e a sociedade, comparando-a ainda 
com outras recessões havidas em 
período recente da história da hu-
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manidade será o objeto central 
deste artigo.

2  A Pandemia da COVID-19 

2.1  Sumário do Seu Surgimen-
to

Desde que a pandemia surgiu na 
cidade de Wuhan, em dezembro de 
2019, seu epicentro mudou rapi-
damente da China para inúmeros 
países na Europa, migrou rapida-
mente para o hemisfério oeste, 
incluindo o Brasil e os Estados Uni-
dos. Deslocou-se, também, para a 
Índia, Paquistão e países vizinhos. 
Até mesmo áreas remotas do Pací-
fico Sul foram atingidas. Atualmen-
te já atingiu 218 países, áreas, re-
giões ou protetorados, segundo os 
dados da OMS do dia 27/10/2020, 
publicados em seu painel diário de 
atualização das informações con-
solidadas.

Além do rápido contágio, do grande 
número de doentes infectados e de 
mortos, a COVID-19 levou o mundo 
a uma forte recessão econômica 
global, com seu tamanho e inten-
sidade variando entre países, con-
forme veremos nas estatísticas das 
principais fontes de informações: o 
Banco Mundial, o FMI e a OECD. 

Segundo o Congressional Research 
Service (2020b, p. 1)

Since then, the emergency has evol-
ved into a global public health and 
economic crisis that has affected 
the $90 trillion global economy 
beyond anything experienced in 
nearly a century.

E x iste unanimidade de que a 
COVID-19 representa uma crise 
sem precedentes, desde meados do 
século XX. Praticamente todos os 
países do mundo estão enfrentan-
do crises na saúde, na economia, e 
na área social, de forma insuportá-
vel, principalmente num contexto 

em que a disseminação dos casos 
de COVID-19 não tem apresentado 
sinais de arrefecimento, e a vacina 
ou sua cura parecem distantes. 

Os sistemas de saúde dos países 
mais pobres até dos mais ricos 
estão operando com alta capaci-
dade, alguns no limite. Nas nações 
mais vulneráveis a população tem 
pouco, ou quase nenhum acesso 
aos suprimentos essenciais para a 
redução da mortalidade, tais como 
kits de testes, respiradores em 
número suficiente, e até mesmo 
máscaras. 

2.2  COVID-19:  Estatísticas Sa-
nitárias Atuais2

A abrangência global, bem como 
a dimensão da doença podem ser 
observadas pelos dados da OMC 
mostrados na Tabela 1 que foram 
capturados do Painel diário que 
a Instituição divulga revelando a 
evolução da COVID-19.

Tabela 1 – Situação Atual da COVID-19 no Mundo (Habitantes)

                                  Fonte: Painel da WHO Coronavírus Disease (COVID-19).
                                  Atualização em 25/10/2020, às 14h09, CET.
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No momento da elaboração deste 
texto, 42,5 milhões de pessoas 
tinham sido infectadas em todo o 
planeta. O número de óbitos en-
contra-se na casa de 1,1 milhões 
de pessoas, e ambas as estatísti-
cas continuam subindo. Na ausên-
cia de uma vacina confiável, sem 
um remédio seguro para a cura, e 
com grande parte dos governos do 
mundo hesitando ou apresentando 
insegurança sobre como agir, nin-
guém se arrisca a dizer até quando 
iremos conviver com o vírus em 
larga escala. Ademais, nem as Na-
ções Unidas nem a OMS conseguem 
articular as nações para um plane-
jamento minimamente consensual 
sobre uma estratégia de combate 
efetivo à COVID-19.

Sob a ótica regional, as Américas 
concentram praticamente a metade 
do número de infectados (45,8%) e 
mais da metade do contingente 
de óbitos (54,2%) ocorridos no 
mundo. A seguir, temos a Europa, 
tanto no número de contaminados 
(21,8%) quanto no número de óbi-
tos (23,3%).

O mais surpreendente desta tabela 
− e que pode ser considerada como 
uma situação altamente imprová-
vel − refere-se ao baixo contágio 
(3,5%) e à pequena letalidade na 

África (2,5%). Trata-se de um con-
tinente com mais de 1,4 bilhões de 
habitantes e, se na Europa e nas 
Américas, a pandemia teve efeitos 
devastadores, o temor era de que 
haveria uma tragédia ainda maior 
no continente africano, o mais 
pobre do planeta. Ademais, esse 
continente possui precárias ins-
talações de saneamento e abaste-
cimento de água, um sistema hos-
pitalar incipiente, tem sido palco 
de conflitos internos sangrentos 
e sofreu com diversas epidemias 
num passado recente. 

Afinal, o que explica esse cenário 
de aparente resistência ao vírus 
e que fez com que, pelo menos até 
agora, não se confirmasse uma tra-
gédia na África, conforme anuncia-
da por pesquisadores e autorida-
des de saúde? Cientistas, médicos, 
sanitaristas e diversos tipos de 
especialistas ainda estão em busca 
de respostas mais concretas, mas 
alguns fatores ajudam a entender 
o que tem ocorrido na África, con-
forme apontam Sibeko (2020) e 
Gonçalves (2020): 
 

i. O fato de ter uma população 
jovem;

ii. A experiência adquirida no en-
frentamento de doenças como o 

ebola, a dengue e a varíola;

iii. Atuação conjunta entre os países;

iv. Adoção de medidas mais severas 
no início da pandemia;

v. A população africana tem sido 
exposta a outras cepas de CO-
VID-19, o que condicionou seu 
sistema imunológico na defesa 
contra a COVID-19;

vi. a baixa testagem a que tem sido 
submetida a população

No que diz respeito à situação de 
casos entre nações, os resultados 
indicam alta concentração em um 
número reduzido de países. A Figu-
ra 1 revela que um grande número 
de casos ocorre em apenas três pa-
íses: Estados Unidos, Índia e Brasil. 
Estas nações são aquelas nas quais 
o número de contaminados supera 
a casa dos 5 milhões de habitantes.

Com relação ao número de óbitos, 
os dados refletem o mesmo resul-
tado: as mortes se concentram em 
apenas quatro países: Estados Uni-
dos, Brasil, Índia e México. Nota-se, 
porém, que países com alto nível 
de infectados, como a Rússia e a 
Argentina, apresentam dados de 
mortalidade baixos, relativamente 
ao conjunto dos infectados.
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Figura 1 – Número de Casos COVID-19 em Países Selecionados (Habitantes)

                        Fonte: Painel da WHO Coronavírus Disease (COVID-19).
                        Atualização em 25/10/2020, às 14h09, CET.

Figura 2 – Número de Óbitos Acumulados; Países Selecionados (Habitantes)

                     Fonte: Painel da WHO Coronavírus Disease (COVID-19).
                     Atualização em 25/10/2020, às 14h09, CET.
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Não obstante o esforço dos países, das Universidades 
e das Instituições na área da saúde, existe uma forte 
suspeita de que o número de casos, assim como o de 
óbitos, esteja subestimado. Em recente reportagem 
do prestigiado jornal The Economist, são apresentados 
vários argumentos para suportar esta suspeita.3

Com relação ao número de casos, discordam da esti-
mativa do contingente de pessoas contaminadas:

That tally is itself an actually of the number who have 
been infected by sars-cov-2, the virus which causes CO-
VID-19. Many of infected do not get sick. Many who do are 
never seen by any health system […] Some tests miss low 
levels of antibody. Some people (often young ones) fight 
off the virus without ever producing antibodies and will 
thus not be recorded as having been infected. As a result, 
estimates based on serosurveys have to be taken with 
more than grain of salt. (THE ECONOMIST, 2020b, p, 2)

A reportagem mostra, também, ceticismo com relação 
à estimativa do número de óbitos. O argumento é que 
muitas pessoas morrem devido à COVID-19 sem ter 
tido um teste positivo para o vírus. Propõe como mé-
todo para minimizar este efeito comparar o número 
de mortes neste ano com aquelas ocorridas no mesmo 
período do ano passado.

3  As Principais Pandemias ao Longo da História da 
Humanidade: 473 AC Até 2020

Na introdução ficou claro que a ocorrência de pande-
mias causadas por patógenos que afetam severamente 
a saúde acompanha a humanidade desde tempos ime-
moriais. A Tabela 2 nos traz algumas das principais 
pandemias já observadas ao longo da história, e suas 
consequências para a mortalidade da população. 

Tabela 2 – As Principais Pandemias na História da Humanidade

                               Fonte: World Economic Forum (2020). Elaboração do autor.
                               (*) Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)/University of Washington.
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Observa-se que as pragas do passa-
do matavam em números mais ele-
vados que em período recente. Cer-
tamente isto se deve às precárias 
condições de higiene, saneamento, 
alimentação, bem como do nível in-
cipiente da ciência e da tecnologia à 
época de cada pandemia. Ademais, 
os registros do impacto na ativida-
de econômica não eram adequada-
mente medidos, e hoje fazem parte 
de registros dispersos nos livros de 
história da humanidade, difíceis de 
serem levantados.

A Praga de Justiniano ceifou entre 
30 e 50 milhões de vidas. Em ape-
nas quatro anos, A Peste Negra 
matou 200 milhões de indivídu-
os − uma média de 50 milhões de 
mortos por ano. A Terceira Praga, 
ocorrida somente na China e na 
Índia, matou aproximadamente 12 
milhões de seres humanos. Nota-
-se que todas foram causadas pela 
Yersínia Pestis (peste bubônica), o 
patógeno responsável pelas maio-
res pandemias sanitárias da civi-
lização. 

A varíola e o HIV também mataram 
milhões de indivíduos, mas num 
período de tempo extremamente 
largo. A Gripe Espanhola foi a últi-
ma grande catástrofe em termos 
de extermínio de seres humanos, 
em um curto espaço de tempo. 
No período imediatamente após a 
Primeira Guerra Mundial, o vírus 
H1N1 − de origem suína e causa-
dor desta pandemia − percorreu o 

mundo todo, matando entre 30 e 
50 milhões de pessoas.

Outra observação desta tabela é 
que existe uma notável elevação 
na frequência de pandemias a par-
tir do ano 2000. Isto se deve ao 
aumento de doenças virais prove-
nientes de animais. (BRODEUR et 
al., 2020; MADHAV, N. et al., 2017). 
Em decorrência do aumento deste 
tipo de pandemia, inúmeros pes-
quisadores arguem que episódios 
desse tipo irão gerar, inevitavel-
mente, pandemias mais frequentes 
em escala global. Nota-se, ainda, 
que o intervalo de tempo nas pan-
demias, após o ano 2000, ocorre 
em períodos de tempo cada vez 
mais curtos, embora, até aqui, com 
níveis de contaminação e letalida-
de relativamente baixos.

A comprovação destas previsões 
dos cientistas e pesquisadores vem 
do final de 2019, com o surgimento 
da COVID-19. Em dez meses (até 
outubro de 2020) atingiu 218 paí-
ses, áreas, regiões e protetorados 
do mundo; contaminou mais de 
42,0 milhões de pessoas e pro-
vocou a morte de 1,1 milhões de 
pessoas. Além disso, praticamente 
arrasou os sistemas de saúde de 
todos os países; jogou o mundo 
numa grande recessão, aumentou a 
pobreza e a desigualdade de renda, 
especialmente nos países menos 
desenvolvidos e nos mais pobres. 

Em sua publicação sobre as pers-
pectivas econômicas globais, edi-
tada em junho de 2020, o Banco 
Mundial aponta a recessão provo-
cada pela COVID-19 como a mais 
profunda desde a Segunda Guerra 
Mundial, terminada em 1945, não 
só devido às estatísticas, mas tam-
bém pelos múltiplos impactos seto-
riais, regionais e, principalmente, 
pelos danos nas áreas de saúde e 
social.

Current projections suggest that 
the COVID-19 recession will involve 
a 6,2 percent cent decline in global 
per capita GDP, making it the deep-
est global recession, since 1945-
1946, and more than twice as deep 
as the recession associate with the 
global financial crises. (WORLD 
BANK, 2020, p. 16)

4  As Recessões Globais na Econo-
mia Mundial: 1870-2020

As pandemias acima descritas cer-
tamente causaram quedas no nível 
de atividade global, ou regional, 
durante o período de sua exis-
tência, mas a mensuração dessas 
crises não possui um registro sis-
temático. Evidentemente, muitas 
delas foram medidas em relação 
ao seu impacto sobre as atividades 
econômicas, em cada época, mas 
agora esses resultados fazem parte 
dos livros de história, nas pratelei-
ras das bibliotecas.
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4.1 A Dimensão da COVID-19 Diante das Outras 
Recessões Globais

O Quadro 1 traz uma retrospectiva das recessões glo-
bais para o período entre 1870 e 2020, descrevendo 
ainda, sucintamente, a causa de cada crise recessiva.4 
Nesse período de 150 anos o mundo experimentou 
14 grandes recessões, e por diferentes razões. Além 
disso, a pandemia da COVID-19 é colocada num con-
texto histórico, possibilitando que seja comparada 
com as demais recessões naquele período.

Contudo, um exame mais detalhado das informações 

deste quadro indica que a maioria das recessões se 

origina de crises financeiras (6), seguidas de pro-

blemas que antecederam ou sucederam as grandes 

guerras mundiais (3), outras ocorreram devido a 

crises energéticas (2), outras ainda devido ao colapso 

de mercados específicos (2), mas somente uma foi 

originada por pandemia (COVID19).

Quadro 1 – Recessões Globais na Economia Mundial: 1870-2020

                   Fonte: World Bank (2020).

A Figura 3 obtida da publicação World Bank (2020) 
nos mostra o crescimento negativo do PIB per capita 
para cada uma das recessões listadas no Quadro 1. 
Nela se verifica que a pandemia da COVID-19, entre 
todas as recessões nos últimos 150 anos, se encontra 

na quarta posição (-6,2%) entre as mais graves: a de 
1914(-6,7%), que precedeu a Primeira Grande Guerra 
Mundial; a Grande Depressão de 1929/1932 (-17,6%) 
e a que se seguiu à Segunda Grande Guerra Mundial 
(-15,4%).

a

S
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Figura 3 – Taxa de Crescimento do PIB Per Capita Durante as Recessões Globais, 1876-2020 (%)

                                                                 Fonte World Bank (2020).

Algumas características fazem da COVID-19 uma pan-
demia diferente das demais no período considerado: 

a) De todas as recessões mencionadas, é a única a ser 
causada por um patógeno;

b) Não obstante a grande rapidez do contágio, pratica-
mente todos os países tomaram medidas globalmente 
muito parecidas para contê-la; 

c) Trata-se da recessão com maior sincronização entre 
todas listadas, pois as previsões sugerem que um 

maior número de países será atingido simultane-
amente − cerca de 90,0% ou mais −, enquanto na 
Grande Depressão esta sincronização foi de 85,0%; 

d) Todos os países serão atingidos indistintamente, 
sejam as economias avançadas, sejam as economias 
emergentes, as economias em desenvolvimento, e, 
certamente, os países pobres.

De acordo com Stiglitz (2020) a COVID-19 não é um 
vírus que distribui igualmente as oportunidades. 
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Ela ataca pessoas com saúde debilitada, assim como 
pessoas que se expõem diretamente ao contato com 
outros indivíduos. Isto significa que ela penaliza os 
pobres, e os países pobres, e mesmo em economias 
avançadas sem garantia de acesso ao sistema de saúde 
pública ou privada.

Parece indiscutível que a pandemia da COVID-19 jogou 
o mundo numa profunda recessão. Sua virulência e 
velocidade têm exigido restrições agressivas e atitu-
des voluntárias na vida da humanidade, necessárias 
para contê-la, promovendo fortes quedas da atividade 
nas economias mais avançadas, bem como grandes 
rupturas econômicas e sociais nos países emergentes 
e naqueles em desenvolvimento.

4.2 Por Que a Pandemia da COVID-19 Fez Cair 
Rapidamente o PIB global?

Uma característica comum das pandemias é que, não 
importando a sua origem ou a tipologia, transformam-
-se com muita rapidez em uma grave crise sanitária, 
deteriorando inicialmente o sistema de saúde pública. 

Na sequência, nos países onde ela vai penetrando, 
ocorre uma forte queda dos níveis da atividade econô-
mica, em decorrência das medidas tomadas pelos go-

vernos para frear a disseminação da doença, sendo a 
principal o isolamento social, por meio de Lockdowns. 
A renda do país cai, impactando diretamente a oferta e 
a demanda de bens e serviços, levando à queda simul-
tânea de ambas.

Além disso, ocorrem efeitos perversos e indesejáveis 
sobre o tecido social, como o aumento do desemprego, 
uma queda abrupta da renda dos assalariados e dos 
informais, com o consequente aumento da desigual-
dade social. 

Sobre esta cadeia de eventos assim se manifesta o ILO 
(2020c, p. 2):

With the prolongation of lockdown quarantine, physical 
distancing and other isolation measures to suppress 
transmission the virus, the global economy is sliding into 
a recession. As supply chains disintegrate whole sectors 
collapse and enterprises close, more and more workers 
face the prospect of unemployment and loss their inco-
mes and livelihoods and micro-and small enterprises on 
de verge of bankruptcy.

A seguir, a Figura 4 mostra de forma estilizada a se-
quência dos fatos narrada anteriormente.
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Figura 4 – A Espiral Negativa da Produção e do Emprego Devido à COVID-19

                                                                        Fonte: United Nations (2020). Adaptação do autor.

4.3 As Incertezas Trazidas pela COVID-19

O curso da incerteza sanitária da COVID-19, na ausên-
cia da descoberta de uma vacina eficiente, que possa 
ser aplicada em larga escala, associado ao fato de que 
tampouco existem medicamentes potentes para curar 
a doença, tem promovido uma incerteza econômica 
extraordinária, incluindo as dificuldades em se saber 
a profundidade e a duração da recessão global. A isso 
se acrescenta a indefinição de como diferentes países 
e regiões serão afetadas.

A consulta a qualquer manual de economia mostra 
taxativamente os males da incerteza na economia: se 

existem fatores que elevam o nível de incerteza, os 
atores econômicos revêem seu planejamento futuro, 
reduzindo seus níveis iniciais de investimentos, levan-
do os mercados a uma situação de crise de expectati-
vas negativas e dando maior preferência por ativos de 
maior liquidez.

Nesse sentido, a pandemia atual tem enorme potencial 
para debilitar os investimentos. A Figura 5 mostra 
o grau de incerteza trazida pela COVID-19, compa-
rativamente às incertezas trazidas pelas principais 
pandemias registradas no século XXI (todas provoca-
das por doenças semelhantes ou outras variantes da 
COVID-19).5
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De acordo com Medici (2020), ana-
lisando as perspectivas da COVID-
19:

Fica claro o elevado grau de in-
certezas gerado pela COVID-19 
em 2020, comparado ao de outras 
pandemias anteriores da década 
passada. Este choque de incerteza 
gerado pela COVID-19 tem criado 
pânico nos mercados de capitais, 
desencadeando uma forte resposta 
do sistema financeiro e dos Bancos 
Centrais, indicando que se os pro-
blemas de liquidez persistirem e 
os problemas da economia real le-
varem a baixas contábeis, escassez 
de investimentos e baixa formação 
de capital bruto, crises do sistema 

financeiro poderão surgir, associa-
das a uma queda prolongada dos 
níveis de emprego e produtividade.  
(MEDICI, 2020, p. 5). 

5 As Previsões Sobre a Evolução 
do PIB Real Global Depois da 
Chegada da COVID-19

5.1 A Pandemia Já Chegou Num 
Quadro de Estagnação Eco-
nômica 

Antes do surgimento da pandemia, 
a economia global já estava lutando 
por uma retomada em decorrência 
de fatores que a estavam deixando 
praticamente estagnada. Entre 

estes aparecem uma persistência 
do crescente protecionismo no 
comércio internacional; as fortes 
disputas comerciais entre os par-
ceiros comerciais mais importan-
tes; a queda nos preços da energia 
e das commodities; e as incertezas 
econômicas na Europa diante da 
retirada do Reino Unido da União 
Europeia (Brexit).

É neste contexto que se desenca-
deia a pandemia da COVID-19, ou 
seja:

In this environment, COVID -19 
could have an outsized impact. 
While of economics effects is be-
coming clear, the response to the 

Figura 5 – Índice Mundial de Incerteza Pandêmica; 1996-2020

                                               Fonte: Medici (2020). Adaptação do autor.
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pandemic could have a significant 
and enduring impact on way the 
businesses organize their work 
forces, on global supply chain, 
and how governments respond to 
global health crises. As a result of 
the rapidly spreading virus and 
its compounding effects on global 
and national rates of economic, 
forecasting the impact of the virus 
has been especially challenging. 
 (CONGRESSIONAL RESEARCH 
SERVICE, 2020a, p. 15)

5.2  O Impacto da Chegada da 
COVID-19 no PIB global

As estimativas iniciais dos efeitos 
da COVID-19 sobre a produção 
mundial, em 2020, podem ser ob-
servadas na Tabela 3. A previsão 
do FMI aponta uma queda de 4,9%; 
a OECD 6,0% (no caso de haver 
apenas uma onda de circulação do 
vírus); e o Banco Mundial calcula 
uma retração de 5,2%.6 

Desconsiderando-se aspectos de 
diferentes metodologias utilizadas 
em cada Instituição, a queda pre-
vista para a produção global em 
nível mundial seria, numa média 
não ponderada, de 5,4%, em 2020. 
No caso de haver uma segunda 
onda de contaminação global, a 
OECD eleva sua previsão de queda 
para 7,6%, aumentando a média 
para 5,9%.7

Tabela 3 – Impacto da COVID-19: Previsões do PIB Mundial Segundo Diferentes Instituições  
(Variação Percentual nas Taxas Anuais)

                    Fonte: Congressional Research Service (2020a). Elaboração do autor.
                     nd: não disponível.

Sob a ótica de países e regiões a queda difere bastan-
te, conforme revela a Tabela 4 a seguir. As Economias 
Avançadas aparecem com a maior queda no produto 
global real (-7,0%), valor muito semelhante ao obser-

vado para região da América Latina e Caribe (-7,2%). 
Em oposição, os Países de Baixa Renda (1,0%), e parte 
do Pacifico e Leste da Ásia terão um aumento de produ-
ção de bens e serviços insignificante (0,5%).
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Tabela 4 – Evolução do PIB Real Segundo Regiões do Mundo; 2017/2021  
(Mudança Percentual em Relação ao Ano Anterior)

                         Fonte: World Bank (2020).

Estas estatísticas mostram, clara-
mente, que a pandemia da COVID-
19 trouxe para a humanidade um 
choque na economia de grande 
magnitude, mesmo se reconhecen-
do que inúmeras políticas públicas 
de contenção da doença tenham 
sido adotadas pela maioria dos 
países, tão logo a dimensão da pan-
demia foi percebida.

Essa recessão global tende a piorar 
se, para controlá-la, for necessário 
um tempo maior de isolamento so-
cial e medidas correlatas, ou então 
se o sistema financeiro global não 
utilizar políticas que amortizem a 
velocidade da pandemia.

As implicações entre países in-
dicam que a ruptura econômica 
provavelmente será mais severa, e 
mais duradoura, onde ocorrerem 
surtos da doença de forma mais 

prolongada; onde for maior a ex-
posição aos efeitos externos no 
comércio internacional (exposição 
ao mercado de commodities, aos 
fluxos financeiros); na cadeia pro-
dutiva mundial e onde a participa-
ção do setor de turismo for alta.  

Outro aspecto a agravar esse qua-
dro refere-se à vulnerabilidade do 
mercado de trabalho, como por 
exemplo, existência de um alto de-
semprego prévio, um grande con-
tingente de trabalhadores infor-
mais, bem como de outras formas 
de ocupações precárias.

Já as implicações regionais são 
assim explicadas pelo World Bank 
(2020):

Growth for all regions have been 
severely downgraded; Latin Amer-
ica and the Caribbean (LAC) and 

Europe and Central Asia(ECA) in 
particular have large downgrades 
partly because of the size of their 
domestic outbreaks and exposure 
to global spillovers, while South 
Asia’s substantial downgrade is 
primarily the result of stringent 
lockdowns measures […] despite 
these measures, per capita income 
in all EMDE regions are expected 
to contract in 2020, likely caus-
ing many millions to fall back into 
poverty. (WORLD BANK, 2020, 
Executive Summary, p. xv)

Esta situação dramática tem po-
tencial de se agravar em decorrên-
cia da diferença de enfoque entre 
países no combate à pandemia. 
Tais diferenças têm grande poten-
cial de infligir prejuízos de mais 
longo prazo à economia global, 
ao prejudicar, principalmente, as 
políticas internacionais visando à 
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cooperação, ao comércio externo 
e às relações econômicas, particu-
larmente entre países que utilizam 
o nacionalismo como arma de en-
frentamento da COVID-19, e aque-
les que propõem uma cooperação 
internacional como resposta mais 
efetiva para frear a pandemia.

Outro aspecto que logo se desta-
cou diz respeito ao fato de que, em 
diversos países, a COVID-19 tem 
elevado a importância da área da 
saúde pública como um setor vital:

In some countries, the pandemic 
has elevated the importance of 
public health issue as a national 
economic priority on a par with tra-
ditional national security concerns 
such as terrorism, cyberattacks, 
and proliferation of weapons of 
mass destruction. The pandemic-
related economic and human costs 
could have long-term repercus-
sions for economics through for 
tragic loss od life and job losses that 
derail careers and permanently 
shutter businesses. Fiscal and 
monetary measures implemented 
to prevent a financial crises and 
sustain economic activity may 
also inadvertently be adding to in-
come and wealth disparities. (CON-
GRESSIONAL RESEARCH SERVICE, 
2020b, p. 6)

6  Visão Geral dos Impactos Cau-
sados Pela COVID-19 nas Áreas 
Econômica, Social e Institucio-
nal

Num cenário de rápidas mudanças, 
o rumo da atividade econômica 
dependerá significativamente do 
curso do vírus. Mas, independen-
temente dos valores de queda do 
PIB, tem sido inevitável uma ampla 
mudança em todos os setores da 
sociedade, não poupando pessoas, 
empresas e setores. A recessão 
global tem o condão de afetar a so-
ciedade de maneira generalizada, 
como podemos ver no Quadro 2, a 
seguir. O quadro é autoexplicativo 
e sumaria os efeitos multifacetados 
decorrentes da crise global decor-
rente da COVID-19. 

Nesse sentido, destacaremos aque-
les que são usualmente tomados 
como mais relevantes.8

O forte encolhimento do PIB mun-
dial trará declínio nos f luxos de 
comércio em todos os continentes. 
Os preços das commodities tiveram 
forte queda no início da pandemia 
(março), com graves prejuízos para 
as nações emergentes e em desen-
volvimento. Haverá uma redução 
acentuada da remessa de recursos 
para os países de baixa renda, afe-
tando significativamente o padrão 

de vida das famílias mais vulnerá-
veis.

Na área da educação, estima-se que 
68,0% dos alunos matriculados 
ficarão fora da escola durante um 
longo período, comprometendo a 
formação de capital humano pelas 
próximas gerações. O mercado de 
trabalho reduzirá drasticamente 
sua oferta de vagas, impulsionan-
do o aumento do desemprego e da 
informalidade, mas esta com um 
nível de renda substancialmente 
menor e desprovida, praticamente, 
de quaisquer sistemas de proteção 
social. 

Outro aspecto da parada obrigató-
ria nas aulas presenciais são seus 
efeitos negativos sob a ótica de 
longo prazo. Em recente publica-
ção, a OECD (2020d) afirma que a 
suspensão das atividades escolares 
devido à pandemia da COVID-19 
deverá causar impactos na econo-
mia mundial que podem durar até 
o final do século XXI, provocando, 
ao longo desse período, uma perda 
de 1,5% no PIB mundial. Ou seja, 
as dificuldades de formação de 
recursos humanos serão de grande 
amplitude.

No campo humanitário, a igual-
dade de gênero ficará ainda mais 
desbalanceada, uma vez que 70,0% 
das mulheres estão na linha de 
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frente no combate à COVID-19, tendo ainda que se des-
dobrar para atender as crianças fora da escola, bem 
como cuidar dos idosos. A pandemia fará aumentar a 
insegurança alimentar, dobrando o número de pessoas 
passando por graves crises de alimentação. Haverá um 
grande aumento da vulnerabilidade dos moradores de 
favelas, estimando-se que 1 bilhão de pessoas favela-
das terão agravadas as condições precárias em que já 
vivem.

Isto contribuirá ainda mais para a elevação da pobreza 
e extrema pobreza, e de 40 a 60 milhões de pessoas 

passarão a viver nesta situação. Haverá um colapso 
dos sistemas dos programas assistenciais, estimando-
-se que cerca de 55,0% da população mundial não 
estará coberta pela assistência ou seguridade social.

A recessão mundial afetará praticamente todos os 
setores da atividade econômica, mas destacadamente 
será o setor de Turismo onde os efeitos serão mais 
devastadores. As projeções são de que, entre 100 a 
120 milhões de empregos serão colocados em risco 
de dispensa, com perda monetária potencial do setor 
próxima de U$ 1 bilhão.

Quadro 2 – Impactos Socioeconômicos Globais Previstos Devido à Pandemia da COVID-19 

Comércio Internacional Haverá declínio nos fluxos de comércio. Espera-se um declínio de até 27% até o início do 2º semestre de 
2020.

Commodities Preço das commodities batem recorde de queda em março de 2020 (cerca de 20%). Isto mudou a tendência 
dos preços futuros. O petróleo causará problemas se ficar nos 40% mais alto em relação ao início de 2020.

Educação Haverá grande número de alunos fora da escola. Perto de 1,2 bilhões de estudantes (68% dos matriculados) 
serão afetados pelo fechamento das escolas.

Emprego/Trabalho
Haverá substancial redução dos níveis de renda e redução forte no nível de emprego. Em termos globais, 
60% dos trabalhadores informais perderão suas rendas, sem ter poupança ou acesso a programas de 
proteção social.

Igualdade de Gênero 
Na média de 104 países 70% das mulheres são responsáveis pelos cuidados nos serviços de saúde. Com 
a COVID 19, o trabalho não pago feminino se elevará substancialmente para atender também as crianças 
fora da escola, assim como os cuidados com os idosos e outros serviços de proteção à saúde.

Insegurança Alimentar
A COVID 19 dobrará o número de pessoas no mundo passando por crise alimentar. Cerca de 265 milhões 
de pessoas em países de renda média ou baixa se verão em situação muito delicada em termos de segurança 
alimentar.

Moradores de Favelas
Acima de 90% dos casos de COVID 19 ocorrem em áreas urbanas. Isto representa mais de 1 bilhão de 
pessoas vivendo em condições precárias de favelamento. A COVID 19 está exacerbando a vulnerabilidade 
desses grupos populacionais.

Pobreza Aumento da pobreza:40-60 milhões de pessoas serão empurradas para extrema pobreza devido aos shocks 
econômicos da pandemia.

Proteção Social
Haverá um colapso nos programas de proteção mais adequados. 55% da população mundial (cerca 
de 4 bilhões de pessoas) não será coberta pela seguridade ou assistência social. Cerca de 20% dos 
desempregados do mundo ficarão sem acesso a um programa de benefícios para o desemprego.

Remessas de Recursos Haverá redução acentuada para países de renda baixa e renda média. Isto afetará o padrão de vida das 
famílias mais vulneráveis.

Setor de Turismo
É considerado o setor mais fortemente afetado pelo impacto negativo da COVID 19. A perda potencial 
de recursos no setor será próxima de U$ 1 bilhão. Estima-se que 100 a 120 milhões de empregos serão 
colocados em risco pelo colapso do setor.

 Fonte: United Nations (2020). Elaboração do autor.

Com relação especificamente à incidência direta nos 
ramos da atividade econômica, observa-se uma clara 

gradação de sua incidência, de acordo com o Quadro 
3.
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Quadro 3 – Intensidade do Impacto da COVID-19 em Setores Selecionados da Atividade Econômica

                        Fonte ILO (2020b).

Os setores que estão sendo mais afetados são aqueles 
que dependem mais diretamente da demanda do con-
sumidor, bastante comprimida com a recessão. Entre 
estes destacam-se as atividades comerciais, os ramos 
automotivos, os serviços de hospedagem e alimenta-
ção e o setor imobiliário, tanto na parte de locações 
como, principalmente, na compra e venda de imóveis. 
Também os serviços de transporte, lazer, cultura e 
recreação sofrem impactos significativos.

No outro extremo estão ramos de atividades que são 
ofertados pelo setor público, ou pelo setor privado, 
mas sua natureza pode ser identificada como de uti-
lidade pública. Nesta categoria estão os serviços de 
utilidade pública, os serviços prestados pela própria 
administração pública como a defesa nacional e pre-
vidência social obrigatória, e as áreas da saúde e da 
educação. 

7  Os Impactos da Pandemia no Mercado de Trabalho9 

Diante de uma queda tão forte da produção mundial, 
seja em termos regionais, seja em termos setoriais, 
seria inevitável ocorrerem efeitos perversos e negati-
vos sobre o mercado de trabalho.10 Como se sabe, sob a 
ótica dos ensinamentos de Keynes, o nível de produção 
é quem determina o caminho e o ritmo do mercado de 
trabalho.

As consequências sobre o mercado de trabalho decor-
rente da COVID-19 são moldadas de forma diferente 
com relação às crises anteriores:

The present crises is quite different from previous ones. 
The impact of lockdowns adopted to mitigate the pan-
demic has vastly surpassed that the initial trade shocks 
and travel restrictions introduced soon after the outbreak 
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(these restrictions had significant 
but mainly sector specific impacts). 
Non- essential services and pro-
duction were directly affected by 
lockdowns, which led, among other 
things, to a reduction of number of 
hours worked and to a job losses. 
(ILO, 2020c, p. 3) 

Com relação a grupos populacio-
nais específicos, a crise tem impac-
tos sensíveis, mas diferenciados 
sobre cada um. Atenção especial 
será necessária para os seguintes 
grupos:

a) Mulheres, pois elas representam 
aproximadamente 70,0% dos 
empregos nas áreas da saúde e 
assistência social, o que as coloca 
na linha de frente do combate à 
pandemia. Além disso, elas repre-
sentam um contingente expressi-
vo da informalidade no trabalho;

b) Trabalhadores informais, inter-
mitentes, temporários, e aqueles 
exercendo trabalhos precários 
ou atípicos, bem como aqueles 
vivenciando novas ocupações na 
chamada “gig economy”;

c) Trabalhadores jovens, cujas pers-
pectivas de emprego são bastante 

sensíveis às flutuações da deman-
da ou às exigências de experiên-
cia e qualificação por parte das 
empresas;

d) Trabalhadores idosos já com di-
ficuldades de obter emprego em 
tempos normais, agora mais dis-
criminados por representarem 
grupo de risco à saúde;

e) Microempreendedores e traba-
lhadores por conta própria, regra 
geral atuando no mercado infor-
mal, e tendo menor capacidade 
de resiliência; e

f) Trabalhadores imigrantes, prin-
cipalmente aqueles engajados 
em atividades domésticas ou na 
construção civil e agricultura.

O resultado desse forte impacto da 
pandemia sobre os trabalhadores e 
pequenas empresas já em situação 
de alta vulnerabilidade no mercado 
de trabalho acaba por exacerbar as 
condições de subutilização da mão 
de obra, assim como piora ainda 
mais as condições de pobreza e 
desigualdade de renda, particu-
larmente nos países emergentes e 
naqueles de baixa renda.

Apresentam-se a seguir os impac-
tos esperados da pandemia sobre 
variáveis selecionadas do mercado 
de trabalho.

7 . 1  O  Fo r t e  A u m e n t o  d o  D e -
semprego Mundial

A COVID-19 trouxe consigo efeitos 
dramáticos e devastadores sobre a 
saúde e o bem-estar da população 
mundial, resultando, até aqui, na 
morte de mais de 1,1 milhões de 
seres humanos. Este cenário som-
brio e angustiante tem sido, sem 
qualquer dúvida, o pior dos males 
da pandemia. Nenhum outro im-
pacto pode se comparar a este.

Outro resultado que veio agravar 
ainda mais este quadro foi a forte 
elevação do desemprego em prati-
camente todas as regiões e países 
do mundo. Em termos globais, as 
estimativas iniciais do Internatio-
nal Labor Office (ILO) mostraram, 
de acordo com as várias alterna-
tivas de queda no PIB global, uma 
elevação do desemprego mundial 
entre 5,3 e 24,7 milhões de pes-
soas, conforme indica a Figura 6, 
obtida a partir da publicação ILO 
(2020d). 
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Figura 6 – COVID-19: Aumento Previsto no Desemprego Mundial

                                               Fonte: ILO (2020d).

No cenário denominado “alto”, o valor previsto para o 
aumento do desemprego seria em torno de 53 milhões 
de trabalhadores, para um volume de desemprego 
mundial, em 2019, de cerca de 188 milhões de indi-
víduos. No melhor dos cenários a elevação do desem-
prego seria de 2,8%. Já no cenário mais catastrófico a 
elevação seria de 28,2% − uma cifra alarmante. 

Embora todas as estimativas de inúmeras instituições 
se revelem muito incertas, é inegável que ao longo 
de 2020 haverá aumento substancial do desemprego 
global. A título de comparação, a crise financeira in-

ternacional de 2008-2009 fez aumentar o desemprego 
global em 22 milhões de trabalhadores. (OIT, 2020).

A eloquência da elevação do desemprego pode ser 
observada sob a ótica dos países da Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD), con-
forme mostra a Figura 7. Numa perspectiva de longo 
prazo (ano de 2005), desde o início da década de 2010, 
o desemprego vinha caindo para o conjunto de países 
da organização. Com a chegada da COVID-19, a taxa de 
desemprego sofre um aumento abrupto.
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Nas palavras da própria organiza-
ção:

 The OECD unemployment rate 
increased by an unprecedented 
2.9 percent point in April 2020 to 
8,4% compared to 5,5% in March, 
reflecting the impact of Covid-19 
containment measures. The num-
ber of unemployed people in the 
OECD area increased 18.4 million 
to 55 million in April. The United 
States accounted for the main part 
of this increase, with a rise in un-
employed of 15.9 million. (OECD, 
2020b, p. 1)11

Entre países existe muita discre-
pância entre as taxas. Na Colômbia, 
a taxa era de 19,9%; nos Estados 
Unidos, era de 14,5% e no Canadá 

estava em 13,0%. Já a zona do Euro 
apresentava uma taxa de 7,3%, 
considerada moderada. Por outro 
lado, A Alemanha (3,5%); o Japão 
(2,2%) e a República Tcheca (2,1%) 
revelavam baixos níveis de desem-
prego, apesar do forte impacto 
negativo da pandemia na atividade 
econômica.

7.2 A Incidência do Desempre-
g o  e  a  S u b u t i l i z a ç ã o  d o 
Trabalho Entre  os  Grupos 
Populacionais

A grande elevação das taxas de 
desemprego se fez de forma di-
ferenciada entre os segmentos 
populacionais que transitam pelo 
mercado de trabalho. A Figura 8 re-
vela estatísticas sobre os critérios 

de gênero e faixa etária no âmbito 
da OECD. 

Parece-nos perceptível que os 
grupos mais afetados foram os 
jovens entre 15-24 anos, e as mu-
lheres com desemprego maior do 
que os homens. Este tem sido um 
resultado recorrente em tempos 
normais, mas que a pandemia só 
fez agravar. Na questão de gênero, 
considerando-se o conjunto dos 
países fazendo parte da Organiza-
ção, em abril de 2020 o desempre-
go dos homens foi 7,9% enquanto 
o da população feminina atingiu 
9,1%, diferença esta que permane-
ceu nas informações liberadas em 
agosto de 2020.

Figura 7 – OCDE: Taxa de Desemprego Total, % da Força de Trabalho, Abril de 2005-Maio de 2020

                                                  Fonte: OCDE (2020b).
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Figura 8 – OCDE: Taxa de Desemprego Como % da População Ativa

                                                             Fonte: OCDE (2020b).

Com relação à faixa etária, os dados são mais eloquen-
tes em mostrar a diferença entre jovens e adultos. De 
fato, em abril de 2020, a taxa de desemprego para o 
total de países, para a faixa etária entre 15-24 anos, foi 
de 17,6%, enquanto para os adultos acima de 25 anos 
foi de 7,4%.

Para alguns países as estatísticas de desemprego de 
jovens são alarmantes. Alguns exemplos são: Espanha 
(33,2%); Colômbia (32,4%); Estados Unidos (27,4%); 
Canadá (27,2%); França (21,6%) e Itália (20,3%), cuja 
população jovem sofreu grande impacto decorrente 
da COVID-19. 

A crise provocada pela pandemia atingiu a população 
jovem mais rapidamente e com maior intensidade do 
que a população adulta, em todas as regiões do mundo. 
Já em tempos normais, o desemprego jovem é maior, 
bem como essa população acaba sendo absorvida em 
empregos de pior qualidade, sendo geralmente subu-
tilizada. 

A Figura 9 mostra a subutilização da população jovem 
antes da chegada da COVID-19. Embora as estatísticas 
desta figura sejam do ano de 2019, sua importância 
está em mostrar a grande vulnerabilidade das popula-
ções jovens ao redor do mundo, o que veio a ser agra-
vada com o surgimento da COVID-19.
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Com a crise pandêmica, esta si-
tuação piorou para os jovens em 
decorrência de quatro aspectos: (i) 
ruptura na educação e treinamento 
com a consequente redução de me-
lhores oportunidades de emprego 
e ganhos no futuro; (i) a onda de 
dispensas e o colapso das empre-
sas e startups tem reduzido os 
ganhos dos trabalhadores jovens, 
bem como ameaçado seus direitos 
ao trabalho; (iii) o surgimento de 
fortes obstáculos para obter em-
prego ou reingressar no mercado 
de trabalho; e (iv) dificuldades em 
se transitar para melhores ocupa-
ções. 

De acordo com a publicação ILO 
(2020b), a taxa das mulheres jo-
vens que não trabalham nem es-
tudam nem estavam em algum 
treinamento foi de 31,1%, superior 
à dos homens jovens que foi de 
13,9%. Estes dados ocorrem por-
que um significante número de 
pessoas jovens, especialmente as 

mulheres, tem sido muito subu-
tilizado no mercado de trabalho, 
especialmente aqueles que são su-
bempregados em decorrência das 
poucas horas trabalhadas, e aque-
les compondo a força de trabalho 
potencial, incluindo os trabalhado-
res desencorajados.

Outras formas de subutilização 
como o subemprego e a informa-
lidade deverão crescer em larga 
escala. A experiência de crises 
passadas mostra que o choque de 
demanda inicial se transforma em 
significativo declínio salarial e nas 
horas trabalhadas. Nesta situação, 
os trabalhadores autônomos não 
reagem ao declínio econômico, atu-
ando como uma opção-padrão para 
a sobrevivência do trabalhador, ou 
para a manutenção de renda dos 
indivíduos vivendo em situação 
precária.

Por esta razão, o emprego informal 
tende a se elevar durante as crises, 

e não seria diferente com a reces-
são trazida pela COVID-19. Neste 
caso, porém, este papel do trabalho 
autônomo pode não ser exercido 
como em crises anteriores, pois as 
limitações impostas ao movimento 
de pessoas e de produtos tendem a 
restringir o papel de “last resort” 
no trabalho autônomo para grande 
parcela da força de trabalho.

7.3  A Redução da Jornada de 
Trabalho Devido à  Pande-
mia

O advento da COVID-19 provocou 
forte redução, em termos mun-
diais, da jornada de trabalho. O 
fechamento de empresas, a dimi-
nuição do ritmo de produção, assim 
como outras medidas de controle 
do trabalho, combinadas com a 
rápida deterioração das condições 
econômicas, provocaram imediata 
e maciça redução das horas traba-
lhadas, conforme se pode observar 
na Figura 10.

Figura 9 – A Subutilização da Mão de Obra Foi Muito Maior Entre os Jovens, Especialmente  
Mulheres Jovens, do Que Entre Adultos Antes da Crise COVID-19 (Estimativas Globais Para 2019)

Fonte: ILO (2020b). 
(*) NNN – não trabalha, não estuda, não se treina. 
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Em termos globais, a redução da 
jornada, que havia sido de 5,4% no 
primeiro trimestre de 2020 (equi-
valente a 155 milhões de empregos 
em tempo integral), teve acentuada 
piora no segundo trimestre, cain-
do agora para 14,0% (equivalente 
a 400 milhões de empregos em 
tempo integral). 

Quando se considera a renda per 
capita como critério de mensu-
ração, observa-se que o impacto 
imediato mais forte (primeiro tri-
mestre) foi maior nos países de 
renda média alta, mas, decorrido 
algum tempo, a redução da jornada 
foi grande, também, nos países de 
baixa renda. Sob a ótica regional, 
a Ásia e o Pacífico experimenta-

ram maiores reduções nas horas 
trabalhadas, enquanto no segundo 
trimestre o continente americano 
experimentou a maior redução na 
jornada de trabalho. 

De qualquer forma, seja sob a ótica 
da renda per capita, seja pela pers-
pectiva regional, a crise trazida 
pela pandemia promoveu forte 
redução na jornada de trabalho, 
com os dados apontando para uma 
piora com o passar do tempo.

8  Implicações da Pandemia Para 
os Níveis de Pobreza Mundial

Outro aspecto perverso da pande-
mia refere-se à elevação da pobre-

za entre os trabalhadores. Com a 
quarenta (isolamento social) e a 
forte retração da atividade econô-
mica, uma consequência natural 
foi a redução da oferta de mão de 
obra. As estimativas realizadas nos 
primeiros meses da pandemia (ILO, 
2020b) indicaram que os trabalha-
dores contaminados, sem proteção 
social, perderam cerca de 30.000 
meses de trabalho, com a conse-
quente perda de renda.

As estatísticas da Tabela 5 mos-
tram que a perda total de renda 
do trabalho varia entre U$ 860 bi-
lhões e U$ 3,4 trilhões, dependendo 
do cenário previsto de variação do 
PIB per capita.

Figura 10 – COVID-19: Perdas em Horas de Trabalho, Mundo e Por Grupo de Renda,  
Primeiro e Segundo Trimestres de 2020 ( Percentual)

Fonte ILO (2020a).
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Esta perda de renda implicará sig-
nificativa redução do consumo 
de bens e serviços, tanto pessoal, 
quanto das famílias. Isto acabará 
por se constituir num desestímulo 
aos negócios empresariais, e para 
garantir que as atividades econô-
micas sejam resilientes.

Esta queda na renda global impli-
cará a colocação de um contingente 
significativo de trabalhadores em 
situação de pobreza moderada ou 
de extrema pobreza. Assim, o declí-
nio da renda resultante da retração 
da atividade econômica mundial 
representará um quadro devasta-
dor para os trabalhadores na linha 
da pobreza ou próximos dela.  As 

estimativas de perda de meses de 
trabalho sugerem um volume adi-
cional de 8,8 milhões a 35 milhões 
de pessoas que irão engrossar os 
contingentes de trabalhadores po-
bres já existentes no mundo.

O estudo de Sumner, Hoy e Ortiz-
-Juarez (2020) traz uma análise 
mais profunda do impacto poten-
cial, no curto prazo, da COVID-19 
no nível de pobreza mundial nos 
países em desenvolvimento. Os 
resultados que obtiveram revelam 
cifras alarmantes do impacto da 
pandemia no aumento da pobreza 
nesses países.

Eles estimaram esse impacto po-
tencial utilizando três cenários de 
contração da renda ou do consumo: 
uma retração baixa (5,0%), uma 
intermediária (10,0%) e uma bas-
tante alta (20,0%). Para cada uma 
dessas alternativas consideraram 
três alternativas de linha da pobre-
za: U$ 1.90 (utilizada pelo Banco 
Mundial); U$ 3.20; e U$ 5.50, todas 
referentes a um dia (com a PPP 
aos preços de 2011), e tendo como 
situação atual da pobreza aquela 
existente em 2018.12

As est imativas que obt iveram 
podem ser vistas na Tabela 6, a 
seguir.

Tabela 5 – COVID-19: Queda Estimada da Renda do Trabalho e Aumento da Pobreza  
Extrema e Moderada no Trabalho (<US$ 3,20 Por Dia, PPP), 2020

                                 Fonte: ILO (2020d).
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Tabela 6 – Pobreza Global Adicional Como Resultado da Redução da Renda Per Capita ou do Consumo

             Fonte: Summer, Hoy e Ortiz-Juarez (2020).

Os resultados obtidos para todas as combinações 
possíveis podem ser entendidos mais facilmente pela 
leitura da própria conclusão do texto:

Everything else equal, assuming a 5 per cent contraction 
in per capita incomes, the world could witness a potential 
increase in the number of poor people, relative to the 
2018 figures, of more than 80 million for the US$1.9/day 
poverty line, of more than 130 million for the US$3.2/
day standard, and of almost 124 million for the higher 
line of US$5.5/day.  Under a contraction of 10 per cent, 
while keeping everything else equal, the increases in 
poverty headcount at US$1.90, US$3.20 and US$5.50 are 
respectively, about 180, 280, and 250 million people, but 
if the contraction is 20 per cent, then the increases could 
be about 420, 580, and 520 million people, respectively. 
(SUMNER; HOY; ORTIZ-JUAREZ, 2020, p. 8)

9  Os Impactos da COVID-19 no Comércio e Finanças 
Internacionais 

Num mundo bastante globalizado, não é somente o 
vírus da COVID-19 que circula com extrema rapidez. 
A ele se antecedem os fluxos de comércio de bens e 
serviços, assim como os fluxos financeiros relativos 
aos investimentos que ocorrem entre os países. Com 
a forte queda constatada no PIB global, estes fluxos 
também sofreram significativa retração, como apre-
sentado a seguir.

9 . 1  O  I m p a c t o  d a  P a n d e m i a  n o  C o m é r c i o  d e 
Bens e Serviços

As estimativas de variação dos fluxos de comércio, cal-
culadas pelo World Trade Organization (WTO) podem 
ser observadas na Tabela 7.
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Acompanhando a queda do PIB 
global para 2020, haverá uma forte 
retração no valor de 9,2%, em re-
lação ao ano anterior, seguida por 
uma expansão estimada para 2021 
da ordem de 7,2%, um valor abaixo 
do previsto antes no período antes 
da pandemia. 

As exportações e as importações 
tenderão a se reduzir drastica-
mente em praticamente todas as 
regiões do mundo. No caso das 
exportações, a América do Norte 
(-14,5%) e a Europa (-11,7%) serão 
as regiões mais afetadas, certa-

mente em decorrência dos efei-
tos perversos na renda dos países 
emergentes e em desenvolvimento. 
Com relação às importações, as 
Américas do Sul e Central (-13,5%) 
e Europa (-10,5%) sofrerão as 
maiores reduções (excetuando-
-se “outras regiões”). Observa-se, 
contudo, que o continente asiático 
sofrerá o menor impacto tanto nas 
exportações (-4,5%), quanto nas 
importações (-4,4%).

A Instituição acredita que o de-
clínio ocorrido com a pandemia 
seja similar, em magnitude, à crise 

f inanceira global ocorrida em 
2008/2009, mas o contexto econô-
mico é muito diferente. A contra-
ção do PIB global com a COVID-19 
é muito mais forte do que na crise 
financeira, enquanto a queda no 
comércio tem sido mais moderada. 
Como resultado, o volume mundial 
de mercadorias e serviços transa-
cionados deverá declinar em torno 
de duas vezes relativamente ao PIB 
global às taxas de câmbio de mer-
cado, uma cifra bem menor que a 
queda seis vezes maior ocorrida no 
colapso financeiro de 2008/2009.

Tabela 7 – Volume Mundial de Comércio de Mercadorias e PIB Real, 2015-2021- % de Variação Anual

                                   Fonte: World Trade Organization (2020). Previsões para os anos 2020 e 2021.
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Com relação à recuperação do comércio de mercado-
rias, são bastante claros quanto à grande incerteza 
dos rumos da pandemia:

Whether the recovery can be sustained over the medium 

term will depend on the strength on investment and 

employment. Both could be undermined if confidence 

is dented by new outbreaks of COVID-19, which force 

governments to impose additional lockdowns. As a result, 

risks to the forecast are firmly on the downside. There 

is some limited upside potential if a vaccine or other 

medical treatments prove to be effective, but their impact 

would be less immediate. (WTO, 2020, p. 3)

9.2  O Impacto da Pandemia no Invest imento 
Direto Estrangeiro

Segundo a UNCTAD (2020), a crise da COVID-19 cau-
sará uma dramática queda no investimento direto 
estrangeiro (IDE), tanto em 2020, quando a pandemia 
está mais aguda, quanto em 2021, quando a tendência 
poderá ser de maior controle sobre a disseminação do 
vírus.

Os fluxos de IDE deverão decrescer cerca de 40,0% 
em 2020, relativamente ao seu valor global de U$ 1,5 
trilhões em 2019, conforme nos mostra a Figura 11. 
As projeções são de um decréscimo entre 5,0% e 10,0 
para 2021.

Figura 11 – IDE: Fluxos Globais 2015-2019; Previsão de 2020-2022 (Trilhões de Dólares)

                                                                 Fonte: UNCTAD (2020). IDE - investimento direto estrangeiro.
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Em termos relativos, a queda prevista deverá ser 
muito pior do que a experimentada nos dois anos da 
crise financeira global (2008/2009). De acordo com 
a UNCTAD, considerando-se o menor nível (U$ 1,2 
trilhões) verificado em 2009, o fluxo de IDE foi cerca 
de U$ 300 bilhões maior do que o limite superior das 
previsões para 2020. A desaceleração causada pela 
COVID-19, seguida por seguidos anos de estagnação, 
tem contribuído para acentuar a tendência de declínio 
em longo prazo. As expectativas do nível dos fluxos 
de IDE, em 2021, representam uma queda de 60,0% 
desde 2015, caindo de U$ 2 trilhões para U$ 900 bi-
lhões (UNCTAD, 2020, p. 20).

10  Os Impactos da COVID-19 Sobre a Indústria de 
Transformação

Ainda que o setor de Serviços esteja avançando muito 
em termos de participação no PIB, dentre os ramos 
da atividade econômica, em termos mundiais, o setor 
industrial ainda desfruta de uma posição de liderança, 
em termos da geração do valor adicionado a promover 
o crescimento das nações.

Neste contexto, cabe avaliar o impacto da COVID-19 na 
indústria mundial. De acordo com o acompanhamento 
trimestral da United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO), a produção industrial mundial 
experimentou forte retração no segundo trimestre de 
2020, o que veio a aprofundar ainda mais a trajetória 
de queda da indústria iniciada em 2018. As estatísti-
cas completas dos resultados obtidos pela Organiza-
ção se encontram na Tabela 8.

As informações nela contidas mostram os efeitos da 
pandemia sobre o setor industrial, sob a ótica da In-
dústria de Transformação. O principal resultado, como 
já assinalado, é que a crise pandêmica agravou profun-
damente a tendência declinante há tempos verificada 
no setor.

No segundo trimestre de 2020, quando a pandemia se 
tornou mundialmente mais virulenta, a Indústria de 
Transformação, em termos globais, teve uma queda 
de 11,2%, com relação ao mesmo trimestre do ano 
anterior, depois de já ter declinado 6,0% no trimestre 
anterior.

Tabela 8 – Taxas Estimadas de Crescimento da Produção da Indústria de Transformação Por País/Região, em %

                               Fonte: UNIDO, World Manufacturing Production, Statistics for Quarter I & II, 2020.
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Com a chegada da pandemia numa 
situação de debilidade do setor, o 
recuo observado é o primeiro de 
tamanha magnitude desde a crise 
financeira de 2008/2009. De acor-
do com a UNIDO, é preciso obser-
var os desdobramentos da crise sa-
nitária em andamento para saber 
se o padrão de recuperação desta 
crise seguirá os mesmos padrões 
da crise financeira anterior. (IEDI, 
2020, sumário executivo, p. 2).

Em termos mais desagregados, 
dentro da Indústria de Transfor-
mação, este resultado teve origem 
no mau desempenho das indústrias 
de média-alta e alta intensidade 
tecnológica, que se compõem de 
muitos ramos de bens de capital e, 
também, de consumo de bens du-
ráveis. Com a desarticulação pro-
vocada pela COVID-19 criou-se um 
ambiente de muita incerteza, com 
impacto negativo sobre as decisões 
de investimentos e de consumo 
de bens duráveis, o que deprimiu 
ainda mais a demanda por bens de 
alta tecnologia.

Em termos mundiais, a queda ocor-
reu em todas as regiões do mundo. 
Entre as economias industrializa-
das houve retração de 16,4%, com 
fortes quedas na Europa (19,3%) 
e na América do Norte (16,5%). O 
destaque fica com a China, o epi-
centro da pandemia, que cresceu 
2,8%.

Nos países industriais emergentes, 
exceto a China, o declínio foi de 
cerca de 23,5%, com destaque para 

a América Latina (24,2%) e Ásia e 
Pacífico (23,7%). Esta forte queda 
tem a ver com as condições dessas 
economias, nas quais predomina 
a informalidade, e que possuem 
menores condições de adotar pla-
nos emergenciais mais caros para 
enfrentar a pandemia.

11  Síntese Conclusiva e Perspec-
tivas

A humanidade sempre vivenciou 
pandemias originadas por pató-
genos que sempre acompanham a 
vida dos seres humanos. Histori-
camente, nem as guerras, nem os 
desastres naturais mataram tantas 
pessoas quanto os vírus, as bac-
térias e os parasitas que causam 
doenças de variadas letalidades.

O mundo presencia neste momento 
(outubro de 2020) uma dessas pan-
demias devastadoras trazida pela 
COVID-19. Ela tem tido efeitos per-
versos sobre a humanidade, com 
alto custo em termos de perdas 
de vidas, bem como com impactos 
fortemente negativos sobre a ótica 
socioeconômica. Até aqui já atingiu 
218 países, áreas, regiões ou prote-
torados, infectando dezenas de mi-
lhões de habitantes, deixando um 
rastro milhões de mortos, levando 
desesperança por onde passa e 
forte deterioração da economia, 
com a consequente elevação da po-
breza e da desigualdade de renda, 
em termos mundiais. 

Atualmente, 42,5 milhões de pes-
soas foram contaminadas em todo 
o planeta. As mortes se encontram 
na casa de 1,1 milhões de pessoas, 
e ambas as estatísticas continu-
am subindo. Na ausência de uma 
vacina confiável, sem um remédio 
seguro para a cura, e com grande 
parte dos governos do mundo he-
sitando ou mostrando insegurança 
sobre como agir, ninguém se arris-
ca a dizer até quando iremos con-
viver com o vírus em escala global.

Após 10 meses de pandemia, o 
que já se sabe sobre a COVID-19 
em termos médicos e científicos 
parece muito pouco em relação 
ao que se necessita saber para 
dominá-la para além do isolamento 
social/lockdowns. No contexto de 
seus impactos socioeconômicos 
muito se avançou, mas é notória a 
necessidade de uma coordenação 
central no âmbito dos países para 
acelerar a adoção de políticas que 
melhorem a vida dos países e dos 
cidadãos em prazos mais curtos.

A pandemia da COVID-19 é a mais 
grave após a Segunda Guerra Mun-
dial e, numa retrospectiva das 
recessões globais, para o período 
entre 1870 e 2020, ela aparece 
(lembrando que a contaminação 
ainda está em andamento) como a 
quarta pior recessão da história re-
cente. Nesse período, ela é a única 
que possui uma dimensão global a 
ser causada por um patógeno. Ade-
mais, representa a recessão com 
maior sincronização entre todas 
listadas, pois as previsões sugerem 
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que um maior número de países 
será atingido simultaneamente 
(cerca de 90,0%). 

O tamanho e o rigor dos impactos 
socioeconômicos podem ser vistos 
por alguns dos principais indicado-
res aqui apresentados. A retração 
do PIB per capita global será de 
6,2% (Banco Mundial). No mercado 
de trabalho haverá impactos muito 
negativos. 

O desemprego subirá de forma 
alarmante, com a perspectiva do 
acréscimo de mais 24,7 milhões 
de trabalhadores no pool de de-
sempregados (ILO), penalizando 
principalmente mulheres, jovens e 
idosos (OECD). Haverá elevação da 
informalidade e da subutilização 
da mão de obra, sendo difícil quan-
tificar essas variáveis (ILO). 

Outro resultado importante é que 
haverá forte redução na jornada de 
trabalho, que em termos globais já 
caiu 14,8% no segundo trimestre 
de 2020 (ILO). As informações dis-
poníveis indicam que haverá uma 
queda da renda do trabalho, na 
visão mais pessimista, da ordem 
de U$ 3,5 trilhões, com o incre-
mento de 35 milhões de pessoas 
colocadas em situação de extrema 
pobreza (ILO).

Outra área que sofrerá significati-
vo declínio em suas atividades será 
o comércio internacional. As tran-
sações comerciais de mercadorias 
entre países deverão apresentar 
retração de 9,2%, enquanto o fluxo 

de investimentos diretos estran-
geiros deverá cair aproximada-
mente 40,0% (UNCTAD).

A produção industrial mundial 
experimentou forte retração no 
segundo trimestre de 2020, o que 
veio a aprofundar ainda mais a 
trajetória de queda da indústria 
iniciada em 2018. Este desempe-
nho ruim ocorreu nos setores de 
média-alta e alta intensidade tec-
nológica, como o ramo de bens de 
capital e consumo de bens durá-
veis. Esta constatação tem impli-
cações negativas para a retomada 
econômica no médio e longo prazos 
(UNIDO).

As áreas sociais sofrerão impac-
tos muito severos, que se refleti-
rão diretamente na qualidade de 
vida das pessoas e das famílias. 
No campo da educação, 68,0% dos 
alunos matriculados ficarão fora 
das salas de aula, com o agravante 
de que grande parte desses jovens 
não tem acesso adequado ao ensino 
online. Este fato trará impactos 
na economia mundial que podem 
durar até fim do século, provocan-
do, ao longo deste período, uma 
perda de 1,5% no PIB mundial 
(OECD).

No campo da seguridade, haverá 
um colapso nos sistemas de prote-
ção social para cerca de 4,0 bilhões 
de pessoas, que estarão vulnerá-
veis e desprotegidas por não terem 
acesso a sistemas de assistência 
social. No campo da alimentação, a 
expectativa é que dobrará o núme-

ro de pessoas vivendo em situação 
de insegurança alimentar (UNITED 
NATIONS).

Quais são as perspectivas futu-
ras para o mundo pós-COVID-19? 
Esta é uma pergunta que não quer 
calar, mas pouco se tem a falar. As 
dúvidas, as incertezas e as baixas 
chances de previsibilidade pare-
cem ser o único consenso diante de 
consequências da pandemia difí-
ceis de mensurar em sua plenitude. 
A explicação sobre todas as impli-
cações desse período pode levar 
ainda alguns anos. Num contexto 
em que na Europa alguns países 
estão entrando com muita rapidez 
na segunda onda de contamina-
ções, as previsões mais parecerão 
especulações.13 

Outro aspecto a levar em conside-
ração diz respeito à lentidão dos 
países em perceber as implicações 
para o futuro da humanidade, fator 
que tende a agravar seus efeitos 
duradores. Quanto mais tempo 
levar para se perceber a profundi-
dade da recessão global, mais pes-
soas ficarão desnecessariamente 
sem trabalho, e mais prejudicadas 
ficarão as projeções de crescimen-
to em médio e longo prazos. (REI-
NHART; REINHART, 2020).

Em sua recente publicação,  o 
IMF (2020) projeta uma queda 
mais suave para a recessão global 
(-4,4%), para 2020, mas é bastante 
enfático sobre os rumos que ele 
mesmo denominou “Grande Confi-
namento” (The Great Lockdown). A 
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razão é que a COVID-19 continua a 
se espalhar, mesmo com as medi-
das restritivas impostas pela gran-
de maioria dos países afetados. 

Se o vírus ressurgir, e o progresso 
em tratamentos e vacinas for mais 
lento do que o previsto, ou então o 
acesso a eles permanecer desigual, 
o ritmo da atividade econômica po-
derá ser menor do que o esperado, 
com a necessidade de um renovado 
distanciamento social e de lockdo-
wns ainda mais restritivos. 
Segundo este relatório:

The global economy is climbing 
out from the depths to which it 
had plummeted during the Great 
Lockdown in April. But with the CO-
VID-19 continuing to spread, many 
countries have showed reopening 
and some are partial lockdowns to 
protect susceptible populations. 
(IMF, 2020, Executive Summary, 
p. iv)

Além disso, as previsões sobre o 
futuro repousam em fatores econô-
micos e de saúde pública que, por 
sua natureza, são difíceis de ante-
cipar. Isso acaba por trazer riscos 
para controlar a pandemia.

O primeiro risco refere-se à ne-
cessidade de respostas rápidas do 
setor da saúde pública. O segundo 
risco diz respeito aos efeitos cola-
terais decorrentes de uma deman-
da fraca, do setor de turismo muito 
enfraquecido ou outros efeitos 
não previstos. O terceiro fator de 
risco refere-se à sensibilidade dos 

mercados financeiros e suas im-
plicações para os fluxos globais de 
capital.

Em síntese, a crise causada pela 
COVID-19 é a maior desde o fim 
da Segunda Guerra Mundial; seu 
impacto sobre a vida cotidiana 
tem sido perverso e negativo, em 
praticamente todas as áreas, mer-
cados, setores e regiões do globo. 
No campo das previsões e das ex-
pectativas, o melhor é ficar com a 
conclusão do IMF: 

A retomada será lenta, incerta e 
desigual, bem como a recupera-
ção não está garantida enquanto 
a pandemia continuar a se pro-
pagar.
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1  O autor agradece à secretária Amira Canário 
pela competência na elaboração das figuras, 
quadros e tabelas.

2  Com o contágio ainda grassando por todas 
as regiões do mundo, estas estatísticas 
variam diariamente. Os dados que serão 
apresentados nesta subseção se referem 
ao dia 25/10/2020, quando o número de 
mortos ultrapassou a casa de 1,1 milhões 
de pessoas. 

3  One million and counting the covid-19 
pandemic is worse than official figures show. 
The Economist, Sep 26th, 2020 edition.

4  A razão para a escolha desse período se deve 
unicamente à disponibilidade dos dados 

existentes nas fontes colocadas no referido 
quadro. 

5  A definição e construção desse índice de 
incerteza se encontram descritas em Medici 
(2020, p. 4).

6  Há uma divergência nos cálculos da queda 
global, em 2020, segundo o Banco Mundial. 
Em algumas fontes, como a da Tabela 3, a 
cifra é de -5,2%, mas em outras, como a da 
Figura 3, a queda é de 6,2%. O autor seguiu 
os valores fornecidos pelas citadas fontes.

7  Estas estatísticas devem ser vistas com 
muita cautela. Referem-se a informações 
publicadas na primeira quinzena de outubro 
de 2020, representando, assim, a situação 
da pandemia naquele momento. Ocorre 
que a COVID-19 ainda apresenta alto grau 
de contaminação e mortes, especialmente 
porque inúmeros países e regiões já estavam 
enfrentando a segunda onda da pandemia. 
Com certeza isto traz impactos nestas es-
tatísticas, mas a velocidade de resposta das 
instituições no recálculo fica muito aquém 
da velocidade da contaminação. Além disso, 
resultados mais recentes alteram pouco os 
resultados, mas não revertem as tendências 
já observadas.

8  Em seções apropriadas adiante analisare-
mos em maior grau de detalhe alguns desses 
resultados.

9  Esses impactos possuem grande abrangên-
cia, razão pela qual somente variáveis sele-
cionadas, e imediatamente disponíveis aos 
usuários, serão aqui examinadas.

10  A cadeia de eventos mostrando na forma 
de fatos estilizados o impacto no mercado 
de trabalho decorrente do isolamento já 
foi mostrada na Figura 4, seção 4.2.

11  Em seu boletim de 12/10/2020 a Or-
ganização divulgou novas informações 
indicando que a taxa de desemprego para 
o conjunto de seus países caiu 0,6 pontos 
percentuais em agosto, para 7,4%, mas 
permaneceu 2,2 pontos percentuais acima 
do nível observado em fevereiro, antes de 
o impacto da COVID-19 atingir o mercado 
de trabalho. Em números absolutos, 48,4 
milhões de pessoas estavam desempre-
gadas na área da OCDE, um contingente 
de 13,5 milhões de desempregados em 
relação a fevereiro de 2020. Enfatiza-
se que os dados referentes ao mês de 
agosto apresentam o mesmo quadro das 
estatísticas de abril, mas com números 
inferiores em decorrência do aprendizado 
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em conviver com a pandemia, o que contribui para moldar políticas 
públicas mais eficientes relativamente ao início da crise.

12  Esses autores utilizaram como fonte para suas estimativas os 
microsdados do PovcalNet do Banco Mundial.

13  De fato, esta segunda onda já é uma realidade no continente eu-
ropeu, com uma aceleração muito rápida da circulação do vírus. 
O mundo registrou, em 27/10/2020, um recorde de mais de 500 
mil novos casos de coronavírus. A Europa é o continente onde a 
pandemia ressurge com maior vigor, com média diária de mais 
de 220 mil casos numa semana, uma cifra 44,0% maior que a 
semana precedente. Os países mais afetados são Alemanha, Es-
panha, França, Itália e Reino Unido. As razões apontadas para esta 
volta da COVID-19 são as seguintes: (i) cansaço de grande parte 
da população pelas fortes restrições de isolamento social, uma 
espécie de desobediência civil; (ii) aumento do número de testes; 
(iii) amplas disputas regionais; (iv) populismo e brigas entre os 
políticos levando à adoção de restrições brandas; (v) reação lenta 
dos governos obscurecendo a importância real da pandemia, le-
vando ao desgaste da disposição do público em combater o vírus; e 
(vi) falta de uma coordenação central harmônica e articulada para 
combater a pandemia. Ver The Economist (2020a) e O Estado de 
S. Paulo (2020).

(*) Professor Titular da FEA/USP (aposentado) e Pesquisador Sênior 
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).  

(E-mail: jpchahad@usp.br).
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O Mercado de Trabalho na Pandemia: Um Balanço Preliminar

Hélio Zylberstajn (*)

Este texto oferece algumas cons-
tatações sobre o comportamento 
do mercado de trabalho durante 
a pandemia. Infelizmente, quan-
do foi escrito, os dados utilizados 
cobriam o período pandêmico até 
o mês de agosto (Pnad Contínua) 
ou setembro (Caged), quando já 
havia indícios de recuperação. É 
muito provável que estas fontes 
mostrarão o curso da recuperação, 
quando períodos mais recentes 
estiverem disponíveis. O texto se 

divide em quatro partes: (a) a deso-
cupação e o “iceberg” da não ocu-
pação; (b) impactos da pandemia 
nos segmentos formal e informal; 
(c) a negociação coletiva e individu-
al dos empregos CLT e (d) algumas 
considerações finais.

1  A Desocupação Que Se Vê e a 
Que Não Se Vê 1 

A abordagem padrão sobre a deso-
cupação é mostrada no Gráfico 1, 

que cobre todo o período de exis-
tência da Pnad Contínua, iniciado 
no primeiro trimestre de 2012. A 
taxa de desocupação manteve sua 
trajetória de queda (que havia se 
iniciado antes de 2012) até 2014, 
quando então teve início a recessão 
da qual começamos a nos recupe-
rar em 2017. O gráfico mostra os 
movimentos simetricamente pre-
visíveis da taxa de desocupação e 
do rendimento médio do trabalho.2 

Gráfico 1 – Taxa de Desocupação (%) e Rendimento Real Médio (R$) 
 PNAD/IBGE – Jan-Fev-Mar/2012 a Jun-Jul-Ago 2020
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Gráfico 1: Taxa de desocupação (%) e Rendimento real médio (R$)
PNAD/IBGE - jan-fev-mar/2012 a jun-jul-ago/2020
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Talvez o leitor estranhe o com-
portamento final das duas curvas, 
ambas ascendentes no período da 
pandemia. Mas é fácil explicar: na 
pandemia, houve muitos desliga-
mentos e alguns dos desligados 
permaneceram no mercado à 
procura de algum trabalho, o que 
os caracteriza como desocupa-
dos, e daí o crescimento da taxa 
de desocupação. Como veremos 
a seguir, os primeiros a se desli-
gar foram, em grande medida, os 

informais, que, via de regra, têm 
rendimentos menores que os for-
mais. Permaneceram ocupados 
os que têm rendimentos maiores, 
o que explica o crescimento do 
rendimento médio, simultâneo 
ao crescimento da desocupação. 
Trata-se de um efeito estatístico.

O Gráfico 2 a seguir é um des-
dobramento da curva de deso-
cupação do Gráfico 1, apresen-
tando dois espaços: o azul – dos 

ocupados – e o vermelho – dos 
desocupados. Vemos que o espaço 
vermelho se mantém abaixo da 
fronteira dos 10%, ultrapassando 
este limiar em alguns momentos 
e, mais particularmente, agora na 
pandemia. Vista dessa maneira, a 
dicotomia ocupação x desocupa-
ção é bastante suavizada. Mesmo 
que a desocupação cresça nos 
meses próximos, a maior parte do 
espaço ainda assim será azul.

Gráfico 2 – Taxa de Desocupação (%) – PNAD Contínua/IBGE – Jan-Fev-Mar/2012 a Jun-Jul-Ago 2020
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Gráfico 2: Taxa de desocupação 
Pnad Contínua/Ibge - jan-fev-mar/2012 a jun-jul-ago/2020

Taxa de desocupação Taxa de ocupação

A análise tradicional tem uma 
limitação importante: deixa de 
fora uma parcela muito grande 
de indivíduos, os que não traba-
lham e não procuram trabalho, 
mas estão em idade de trabalhar. 
São os que a literatura designa 
como “fora da força de trabalho”. 

Muitas pessoas deixam a condi-
ção de ocupados e passam dire-
tamente para a condição de fora 
da força de trabalho, f luxo que 
não é captado nos Gráficos 1 e 2. 
Por essa razão, muitos economis-
tas têm proposto uma maneira 
alternativa e ao mesmo tempo 

complementar para analisar a 
desocupação. A ideia é muito sim-
ples: criar um novo conceito, o da 
“não ocupação” que inclui todos 
os que não trabalham, tanto os 
desocupados quanto os que estão 
fora do mercado de trabalho. O 
Gráfico 3 a seguir apresenta essa 
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perspectiva alternativa e mostra uma cena bem 
mais completa e dramática que a anterior. A área 
vermelha representa os não ocupados, parcela abai-
xo dos 50% da população em idade de trabalho. Esta 
parcela se mostra continuamente crescente desde 

2012 e apresenta um salto rápido e significativo na 
pandemia. Nos meses recentes, pela primeira vez, 
tivemos, entre os indivíduos com idade de trabalhar, 
uma proporção maior de não ocupados do que de 
ocupados.

Gráfico 3 – Taxa de Não Ocupação (Iceberg) – PNAD Contínua/IBGE – Jan-Fev-Mar/2012 a Jun-Jul-Ago 2020
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Gráfico 3: Taxa de não ocupação (iceberg)
Pnad Contínua/Ibge - jan-fev-mar/2012 a jun-jul-ago/2020

Não ocupados Ocupados

2  Alguns Impactos da Pandemia

A pandemia atingiu diferentemente os trabalhado-
res formais e os informais, tanto no timing quanto 
na magnitude dos impactos. Nos primeiros meses, 
os informais foram atingidos mais duramente que 
os formais. Apenas a partir do trimestre maio-
-junho-julho, a quantidade de desligamentos dos 
formais superou a de informais (Tabela 1).3 Mesmo 
assim, o total de desligamentos formais (5.217 mil) 
foi inferior ao de informais (5.589 mil), ao final do 
período. 

Tabela 1 − Variação mensal de ocupados e não 
ocupados na pandemia (quantidades x 1.000)

Trimestre Formais Informais Não ocupados
Dez-jan-fev -212 -360 634
Jan-fev-mar -211 -832 1.851
Fev-mar-abr -767 -1.583 3.606
Mar-abr-mai -1.010 -1.561 3.937
Abr-mai-jun -1.060 -1.158 2.898
Mai-jun-jul -1.245 -234 1.514
Jun-jul-ago -712 139 849
Total -5.217 -5.589 15.289
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Entre os ocupados formais, a perda chegou a -9,3%, 
enquanto entre os informais chegou a -12,3% (Tabela 
2). Tanto a Tabela 1 como a Tabela 2 mostram que o 
crescimento da parcela de não ocupados é maior que 
a soma dos desligamentos de formais e informais. 
Isso ocorre porque, além do fluxo dos ocupados para 

os não ocupados, este segmento é acrescido também 
pelo fluxo dos novos indivíduos que chegam à idade de 
trabalhar. O resultado final durante o período coberto 
é um crescimento de 15, 3 milhões de indivíduos não 
ocupados (Tabela 1), equivalente ao aumento de 19,7% 
neste contingente (Tabela 2). 

Tabela 2 − Variação Mensal e Total de Ocupados e Não Ocupados na Pandemia (Porcentagens)

Trimestre Formais Informais Não ocupados

Dez-jan-fev -0,4% -0,8% 0,8%
Jan-fev-mar -0,4% -1,8% 2,4%
Fev-mar-abr -1,4% -3,5% 4,6%
Mar-abr-mai -1,8% -3,4% 5,1%
Abr-mai-jun -1,9% -2,6% 3,7%
Mai-jun-jul -2,2% -0,5% 1,9%
Jun-jul-ago -1,3% 0,3% 1,1%
Total -9,3% -12,3% 19,7%

O Gráfico 4 desagrega os ocupados em formais e informais e permite a visualização dos impactos referidos 
nas duas tabelas, claramente maior no caso dos informais.

Gráfico 4 – Formais, Informais e Não Ocupados – PNAD/IBGE – Out-Nov-Dez/2015 a Jun-Jul-Ago 2020
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Gráfico 4 - Formais, Informais e Não ocupados
Pnad/IBGE out-nov-dez/2015 a jun-jul-ago/2020

Formais Informais Não ocupados
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Para completar a avaliação preliminar dos impac-
tos, apresenta-se o Gráfico 5, que traz a variação do 
emprego CLT, segundo o Caged (aqui sim, o termo 
emprego é apropriado, pois se trata de empregados 
com carteira de trabalho). O Gráfico mostra que o 
ano de 2020 tinha começado relativamente bem, 

com variações positivas, mas a partir de março as 
variações se tornaram negativas, com a maior perda 
ocorrendo em abril. A partir daí o Caged mostra 
uma significativa recuperação. As marcas negativas 
foram diminuindo e substituídas por ganhos positi-
vos de grande magnitude. 

 Gráfico 5 – Variação do Emprego CLT (x1.000) – Caged (Janeiro a Setembro/2020)
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Gráfico 5: Variação do emprego CLT (x 1.000)
CAGED (Janeiro a Setembro/2020)

3  A Negociação da Manutenção do Emprego

As previsões iniciais para o impacto da pandemia 
sobre o a taxa de desocupação e particularmente 
sobre a ocupação formal eram bastante pessimis-
tas. Mesmo quando ficou clara a maciça adesão aos 
mecanismos negociados de manutenção do em-
prego CLT, criados pela Lei 10.020, previa-se que a 
partir de setembro haveria uma enorme onda de 
demissões. Felizmente, as previsões não se confir-

maram. Uma das razões, muito provavelmente, foi 
a segurança jurídica criada pela mencionada Lei 
10.020, que permitiu a negociação individual dos 
mecanismos de redução de jornada e salário e/ou 
de suspensão do contrato de trabalho. A Tabela 3 a 
seguir mostra a expressiva adesão a estes mecanis-
mos. Quando escrevíamos este texto, o Ministério 
da Economia indicava a existência de 19,6 milhões 
de acordos, envolvendo 9,8 milhões de empregados 
e 1,5 milhões de empresas.

Tabela 3 − Negociações Individuais para Manutenção de Empregos

Acordos realizados 19,6 milhões
Trabalhadores envolvidos 9,8 milhões
Empresas envolvidas 1,5 milhões
Número médio de empregados das empresas envolvidas 6,7 empregados

Fonte: Ministério da Economia. Disponível em: https://servicos.mte.gov.br/bem/#como-funciona. Acesso em: 22 nov. 2020 às 19:00 h.
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Estes dados indicam duas coisas. Primeiro, que as 
empresas fizeram, em média, dois acordos com cada 
empregado. Isso ocorreu, provavelmente, porque o 
governo alongou o prazo de validade durante a pan-
demia e as empresas puderam negociar extensões 
dos primeiros acordos. Segundo, o tamanho médio 
das empresas envolvidas (6,7 empregados) indica 
que o público que aderiu aos acordos individuais 
é constituído de micro e/ou pequenos empreendi-
mentos, os quais, de outra forma, não teriam como 
manter seus empregados. 

As empresas maiores sabem e podem negociar co-
letivamente os mesmos arranjos e este caminho foi 

adotado também em um grande número de casos. 
A Tabela 4 a seguir mostra que o Projeto Salariô-
metro da Fipe tinha registrado, até o fechamento 
deste texto, 4.194 negociações, sendo 3.753 acordos 
coletivos e 441 convenções coletivas. A fonte de 
dados utilizada não informa a quantidade de traba-
lhadores cobertos, mas pode-se supor que devem 
passar de um milhão de indivíduos, os quais devem 
ser adicionados à quantidade referida na Tabela 3 
acima. Trata-se, portanto, de uma política pública 
que, mesmo tendo que ser improvisada para atender 
à urgência da situação, foi muito bem desenhada e 
muito bem-sucedida.

Tabela 4 − Negociações Coletivas Para Manutenção de Empregos - Abril a Novembro/2020

Mecanismo negociado
Acordos coletivos Convenções coletivas Total

Quanti-
dade

Porcen-
tagem

Quanti-
dade

Porcen-
tagem

Quanti-
dade

Porcen-
tagem

Redução de jornada e salário e
suspensão do contrato de trabalho 1.435 38,2% 336 76,2% 1.771 42,2%

Somente redução de
jornada e salário 1.350 36,0% 75 17,0% 1.425 34,0%

Somente suspensão do
contrato de trabalho 968 25,8% 30 6,8% 998 23,8%

Total 3.753 100,0% 441 100,0% 4.194 100,0%

Fonte: Projeto Salariômetro da Fipe, com instrumentos coletivos baixados da página Mediador do Ministério da Economia.

4  Considerações Finais

Para concluir, destaco dois aspectos. Primeiro, se 
a recuperação da atividade econômica persistir, 
teremos um crescimento da ocupação, tanto a for-
mal quanto a informal. Paradoxalmente, teremos 
simultaneamente um crescimento da desocupação, 
pois muitos dos que hoje se tornaram sem ocupação 
migrarão para a procura de trabalho e se tornarão 

desocupados visíveis. A ocupação crescerá e junto 
com ela crescerá a taxa de desocupação. Segundo, 
mesmo que tenhamos uma recuperação vigorosa, 
parece impossível criar no curto prazo ocupações 
suficientes para 10 milhões de não ocupados leva-
dos a essa condição na pandemia. Portanto, será 
muito importante que o governo mantenha algum 
programa de transferência de renda e continue a as-
sistir as famílias mais carentes nos próximos anos.
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1  O IBGE substituiu os termos “empregado” e “desempregado” por 
“ocupado” e “desocupado”, respectivamente. A razão é muito simples: 
uma pessoa pode não ter um emprego, mas isso não quer dizer que 
não tenha uma ocupação. O exemplo mais óbvio é o do trabalhador por 
conta própria, que não tem “emprego”, mas não está “desempregado”. 
Este trabalhador está ocupado. Os termos que o IBGE adotou cobrem 
todas as situações, enquanto os termos antigos cobriam apenas uma 
situação particular.

2  Pela mesma razão, o IBGE substituiu o termo “salário” por “rendi-
mento do trabalho”.

3  Os formais são: empregados com carteira, funcionários públicos, 
empregadores com CNPJ e conta própria com CNPJ. Os informais são: 
empregados sem carteira, empregadores sem CNPJ, conta própria 
sem CNPJ e trabalhadores auxiliares da família.

(*) Professor Sênior da FEA/USP e Coordenador do Projeto 
Salariômetro da Fipe. (E-mail: hzy@hzy.com.br).
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Evolução da Despesa Previdenciária do Regime Geral de 2000 a 
2019

Rogério Nagamine Costanzi (*)

A análise mais detalhada da evo-
lução da despesa do Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS) por 
grupo de espécie, como aposen-
tadorias e pensões, é importante 
para avaliar quais os tipos de bene-
fícios que pressionaram de forma 
mais acelerada o gasto do referido 
regime. Naturalmente, a tendência 
observada no período de 2000 a 
2019 deve sofrer importante infle-
xão com a reforma de previdência 
aprovada por meio da Emenda 
Constitucional nº 103, de 12 de 
novembro de 2019. Neste sentido, 
o comportamento observado entre 
2000 e 2019 não pode ser usado, 
sem correções, como projeção para 
a evolução futura da despesa, em 
que pese a continuidade do pro-
cesso de envelhecimento, mas cer-
tamente haverá uma importante 
mudança da tendência com uma 
esperada diminuição no ritmo de 
incremento dos gastos com benefí-
cios previdenciários.

De modo geral, o presente arti-
go está organizado da seguinte 

forma: a) na primeira seção é feita 
uma análise da evolução da despe-
sa agregada do RGPS no período 
de 2000 a 2019 e alterações na 
projeção agregada em função da 
reforma; b) na segunda seção é 
feita uma análise desagregada pela 
clientela urbana e rural; c) na ter-
ceira seção a desagregação é por 
diferentes grupos de benefícios; d) 
na quarta seção são feitas as consi-
derações finais. 

1  Análise da Despesa Agregada do 
RGPS de 2000 a 2019

A análise da despesa agregada do 
RGPS mostra que no período de 
2000 a 2019 a despesa do RGPS 
passou, em valores nominais, de 
R$ 65,8 bilhões, no ano de 2000, 
para R$ 626,5 bilhões em 2019 (Ta-
bela 1 e Gráfico 1). Em % do PIB, a 
despesa do RGPS cresceu de 5,5% 
para 8,6% do PIB no período entre 
2000 e 2019 (Tabela 1 e Gráfico 1), 
sendo que tais valores para 2018 e 
2019 ainda estão sujeitos a revisão. 

Tal comportamento representa um 
incremento médio anual de cerca 
de 0,17 pontos percentuais do PIB 
que, claramente, é um incremento 
insustentável no médio e no longo 
prazos. Representa um aumento 
de 1,7% do PIB a cada período de 
10 anos. Este dado considera não 
apenas os gastos com benefícios 
previdenciários, mas aqueles de-
correntes de sentenças judiciais e 
também da compensação entre o 
RGPS e os regimes de previdência 
dos servidores públicos (COM-
PREV). 

A partir das informações dos ane-
xos fiscais do Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para os 
anos de 2020 e 2021 pode se ter 
ideia da mudança de trajetória da 
despesa do RGPS decorrente da 
reforma previdenciária; grosso 
modo, deverá chegar ao patamar 
de 13% do PIB no ano de 2060, 
relativamente bem mais baixo do 
que o estimado antes da EC de 
103/2019 de 16% do PIB1 (Gráfico 
2). 
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Tabela 1 – Evolução da Despesa com Benefícios Previdenciários do RGPS  
(Brasil 2000 a 2019 – Em RS Bilhões Nominais e em % do PIB)

ANO Em R$ bilhões (valores nominais ou 
correntes) Em % do PIB

2000 65,8 5,5
2001 75,3 5,7
2002 88,0 5,9
2003 107,1 6,2
2004 125,8 6,4
2005 146,0 6,7
2006 165,6 6,9
2007 185,3 6,8
2008 199,6 6,4
2009 224,9 6,7
2010 254,9 6,6
2011 281,4 6,4
2012 316,6 6,6
2013 357,0 6,7
2014 394,2 6,8
2015 436,1 7,3
2016 507,9 8,1
2017 557,2 8,5
2018 586,4 8,5
2019 626,5 8,6

Fonte: Ministério da Economia. Os dados em % do PIB de 2018 e 2019 estão sujeitos a revisão. 

Gráfico 1 – Evolução da Despesa com Benefícios Previdenciários do RGPS 
(Brasil 2000 a 2019 – Em RS Bilhões Nominais e em % do PIB)
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A projeção2 para o ano de 2020 é 
de uma arrecadação de R$ 398,4 
bilhões e uma despesa financeira 
com benefícios previdenciários da 
ordem de R$ 672,7 bilhões, geran-
do um déficit da ordem de R$ 274,3 
bilhões para o RGPS. Certamente, 
neste ano, houve efeitos negativos 
da pandemia sobre a arrecadação. 
A projeção financeira para 2021 
(há diferenças entre orçamentário 
e financeiro, mas este último que 
é considerado no resultado primá-
rio) é de uma despesa financeira 
de R$ 704,4 bilhões e uma arreca-
dação líquida de R$ 417,5 bilhões, 
que resultaria em um déficit de 
R$ 286,9 bilhões. As projeções que 
constam no Projeto de Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (PLDO) para 
o período de 2022 a 2030 indicam 
relativa estabilidade da receita em 

torno de 5,5% do PIB e da despesa 
em torno de 8,4% a 8,7% do PIB e, 
portanto, um déficit em torno de 
3% do PIB para o RGPS.

2   Análise da Despesa do RGPS 
Por Clientela Urbana e Rural 

A análise da evolução da despesa 
urbana e rural do RGPS mostra 
uma relativa estabilidade da par-
ticipação dos dois setores no total 
dispendido. Entretanto, houve um 
incremento ligeiramente maior 
da despesa rural que a urbana 
(12,9% a.a. contra 12,4% a.a.). Por 
esta razão, a participação do setor 
rural na despesa total passou de 
19,4% para 20,8% entre 2001 e 
2019. Obviamente, a contrapartida 
desse movimento foi uma redução 

da participação do setor urbano na 
despesa total de 80,6% para 79,2% 
no mesmo período de tempo (Tabe-
la 2 e Gráfico 3).

Um fator que certamente ajuda 
a explicar o maior incremento 
da despesa rural que a urbana é 
a maior vinculação da primeira 
com o salário mínimo, que teve 
expressivo ganho real no período 
analisado. A partir da reforma de 
2019, contudo, o setor urbano foi 
afetado pelas mudanças, mas as 
regras rurais permaneceram sem 
alterações. Portanto, um compo-
nente importante da despesa do 
RGPS não foi afetado pela Emenda 
Constitucional 103/2019, em que 
pesem evidências de convergência 
da expectativa de sobrevida urba-
na e rural.3 

Gráfico 2 – Projeção da Despesa do RGPS em % do PIB 2021 a 2060 Antes e Depois da Reforma de Previdência
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Tabela 2 – Evolução da Despesa RGPS Urbano e Rural - RGPS – 2000 a 2019 em R$ Bilhões Nominais

ANO Urbano Rural
2001 60,7 14,6
2019 496,4 130,1
Var. Acumulada em% 717,5 790,8
Var. Média Anual em %a.a. 12,4 12,9
Participação em 2001 em % do total 80,6 19,4
Participação em 2019 em % do total 79,2 20,8

Fonte: Fluxo de caixa do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS).

Gráfico 3 – Evolução da Despesa do RGPS Urbano e Rural - 2001 a 2019 em R$ Bilhões Nominais
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3  Análise da Despesa do RGPS por 
Benefício de 2000 a 2019

Nesta seção será feita uma análise 
da despesa por espécie de benefí-
cio, fazendo uma análise desagre-
gada por aposentadorias, pensões 
e auxílios e sem considerar aquelas 
decorrentes de sentenças judiciais 
e também da compensação entre 
regimes previdenciários e, por essa 
razão, os dados agregados diferem 
do apresentado nas primeiras se-
ções. 

A despesa com aposentadorias do 
RGPS passou de R$ 44,9 bilhões 
para R$ 420,7 bilhões entre 2000 e 
2019 (saltou de 3,7% para 5,8% do 
PIB no referido período  – Tabela 
1 do Anexo e Tabela 2). A média 
anual nominal de incremento foi 

de 12,5%a.a. entre 2000 e 2019. 
Entre os diferentes tipos de apo-
sentadoria, aquela que apresen-
tou o maior incremento em ter-
mos relativos foi a aposentadoria 
por idade (+14,4%a.a.), seguida 
da aposentadoria por invalidez 
(+13,3%a.a.) e pela por tempo de 
contribuição (+11,1%), sendo que 
essa última teve seu incremento 
afetado pelo fator previdenciário. 
A aposentadoria por idade tem seu 
comportamento mais vinculado ao 
salário mínimo, o qual teve forte 
alta em termos reais no período 
analisado. As aposentadorias por 
idade saltaram de cerca de 1,1% 
para 2,2% do PIB entre 2000 e 
2019. As aposentadorias por inva-
lidez ou incapacidade permanente 
cresceram de 0,5% para 0,9% do 
PIB no mesmo período. A participa-

ção das aposentadorias por idade, 
na despesa total do RGPS, cresceu 
de 19,6% para 27,3% do total entre 
2000 e 2019. 

As pensões por morte mantive-
ram participação na despesa total 
do RGPS relativamente estável 
no período (em torno de ¼), mas 
com crescimento médio anual de 
12,5%a.a. . A despesa com este 
grupo passou de R$ 15,3 para R$ 
143 bilhões entre 2000 e 2019 (de 
1,3% para 2% do PIB).

Os dois benefícios pagos pelo Ins-
tituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) que tiveram maior cres-
cimento da despesa entre 2000 
e 2019 foram o auxílio-reclusão 
(média anual de +20,7%a.a.) e BPC/
LOAS (+19,2%a.a.). 

Tabela 3 – Evolução da Despesa com Benefícios Previdenciários do RGPS  
(Brasil 2000 a 2019 – Em RS Bilhões Nominais e em % do PIB)

GRUPO/Espécie

Despesa em R$ bilhões Despesa em % do 
PIB

var. Média anual 
da despesa 
nominal em 

%a.a.

Participação na despesa 
total do RGPS com 

benefícios em %
2000 2019 2000 2019 2000 2019

I – Aposentadorias 44,9 420,7 3,74 5,80 12,5 69,4 70,7
I.1 Idade 12,7 162,3 1,06 2,24 14,4 19,6 27,3
I.2 Invalidez 6,4 68,9 0,53 0,95 13,3 9,9 11,6
I.3 Tempo de Contribuição (inclui  
      professor e especial) 25,8 189,6 2,15 2,61 11,1 39,9 31,9

II – Pensão por Morte 15,3 143,0 1,28 1,97 12,5 23,7 24,0
III – Auxílios 3,7 29,6 0,31 0,41 11,6 5,7 5,0
III.1 Auxílio-Doença / Incapacidade  
       temporária 3,0 23,8 0,25 0,33 11,5 4,7 4,0

III.2 – Acidente 0,6 5,1 0,05 0,07 11,6 1,0 0,9
III.3 - Reclusão 0,02 0,72 0,002 0,01 20,7 0,03 0,12
IV– Benefícios Assistenciais 3,5 58,2 0,30 0,80 15,9
IV.1 BPC/LOAS 2,0 57,0 0,17 0,79 19,2
IV.2 RMV 1,5 1,2 0,13 0,02 -1,1
IV.3 Benefícios de Legislação Especial  
        (BLE) 0,2 0,5 0,02 0,01 5,2

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Economia. Valores de 2018 e 2019 sujeitos a revisão.
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4  Considerações Finais

A análise da despesa do RGPS no período de 2000 a 
2019 mostra claramente um comportamento explo-
sivo e insustentável no médio e no longo prazos, com 
alta de cerca de 3,1 pontos percentuais do PIB (do pa-
tamar de 5% para 8% do PIB) e com possibilidade de 
chegar ao patamar de 9% do PIB no ano de 2020 e/ou 
2021, em função da retração da economia decorrente 
da pandemia. Apesar disso, em função da reforma da 
previdência, existe a possibilidade de que a despesa do 
RGPS permaneça no patamar de 8% do PIB com a re-
cuperação econômica depois do fim da pandemia até o 
final da década de 2020. De qualquer forma, a reforma 
tornou a evolução da despesa do RGPS não explosiva 
no médio e no longo prazos, bem como viabilizou 
menor risco fiscal decorrente das imprevisíveis flutu-
ações econômicas. A projeção antes da reforma é que 
a despesa do RGPS poderia chegar a 16% do PIB em 
2060 e, depois da reforma, esse patamar foi reduzido 
para 13% do PIB.

Na análise da evolução da despesa entre setor urbano 
e rural, nota-se relativa estabilidade da participação 

destes setores entre 2000 e 2019, mas com um incre-
mento da despesa rural ligeiramente superior ao da 
urbana. Certamente, um fator que ajuda a explicar tal 
comportamento é a maior vinculação do setor rural 
com o salário mínimo, que teve expressivo ganho real 
no período analisado. 

Por fim, a análise do período de 2000 a 2019 mostra 
que os dois benefícios do INSS que tiveram maior 
crescimento da despesa entre 2000 e 2019 foram o 
auxílio-reclusão (média anual de +20,7%a.a.) e BPC/
LOAS (+19,2%a.a.). O gasto com aposentadorias cres-
ceu de 3,7% para 5,8% do PIB no mesmo período, com 
destaque para a aposentadoria por idade que saltou 
de cerca de 1,1% para 2,2% do PIB. A participação das 
aposentadorias por idade, na despesa total do RGPS, 
cresceu de 19,6% para 27,3% do total entre 2000 e 
2019.  As pensões por morte mantiveram participação 
na despesa total do RGPS relativamente estável no 
período, em parte, em função das mudanças feitas na 
legislação nos anos de 2014/2015 por meio da Medida 
Provisória 664/2014, posteriormente convertida na 
Lei 13.135 de 17 de junho de 2015.  
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1  Contudo, as projeções foram feitas com ligeiras alterações em algu-
mas hipóteses e, portanto, a mudança decorre tanto da reforma como 
mudanças mais pontuais dos parâmetros. De qualquer forma, trata-se 
de uma estimativa bastante ilustrativa do impacto da reforma.

2  Considerando a projeção do 4º bimestre da avaliação de receitas e 
despesas primárias do governo federal.

3  Ver artigo sobre o assunto em: https://www.gov.br/previ-
dencia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-
sobre-previdencia-social/informes/arquivos/informe-de-
previdencia-janeiro-de-2020.pdf .

(*) 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. Foi Presidente do Cone Sul da Conferência Interameri-

cana de Seguridade Social (CISS) e Vice-Presidente da Comissão de 
Adultos Mayores da Conferência Interamericana de Seguridade Social 

(CISS). (E-mail: rogerio.costanzi@uol.com.br
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Contratos de Reajustes de Aluguéis: Qual a Alternativa ao IGP-M?1 

Rodger Campos (*)

Entre os anos 1980 e 1990, a so-
ciedade brasileira conviveu com a 
hiperinflação; a taxa medida pelo 
IPCA (Índice de Preços para o Con-
sumidor Amplo) alcançou a marca 
de 2.477% em 1993, por exemplo. 
Muitos planos econômicos foram 
desenvolvidos para conter o pro-
cesso inflacionário, considerando 
mecanismos de congelamento de 
preços, mudanças de moedas e até 
bloqueios de depósitos. Este histó-
rico justifica o porquê de termos 
uma economia tão indexada.  

A lei dos aluguéis (Lei 8.245/1991), 
no artigo 69 e parágrafo 1º, dispõe 

sobre o direito dos proprietários 
de imóveis de reajustar periodica-
mente o preço dos aluguéis, mas 
não versa sobre qual indicador 
usar. O IGP-M (Índice Geral de Pre-
ços – Mercado), desenvolvido em 
1940 pela Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), tem sido o índice mais 
utilizado para reajustar os preços 
do aluguel. A justificativa para tal 
escolha passa pela convenção do 
mercado ou pela ausência de ín-
dices de preços oficiais à época. O 
primeiro índice oficial do Brasil, o 
IPCA, foi criado em 1980 pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística). 

O Gráfico 1 a seguir mostra que 
a taxa acumulada de 12 meses 
do IGP-M é mais que cinco vezes 
maior quando comparada à taxa 
acumulada medida pelo IPCA. A 
prévia divulgada pela FGV já apon-
ta aumento de 2,67% para o mês 
de novembro (Gráfico 2). As taxas 
de inflação calculadas pelo IGP-M 
têm descolado fortemente daque-
las medidas pelo IPCA, abrindo es-
paço para questionamentos sobre 
os indexadores de contratos de 
aluguéis.  Seria o IGP-M o melhor 
indicador para corrigir os pre-
ços dos aluguéis ou haveria um 
indicador alternativo?   
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Gráfico 1 - Preço - IGP-M, IPCA, INPC e Meta de Inflação

Fonte: BCB e FGV. Nota: Variação Anual (12 meses). 

Para responder à primeira parte desta pergunta é pre-
ciso olhar para a metodologia e as cestas de bens que 
são consideradas nas composições dos indicadores. O 
indicador é composto por categorias relacionadas ao 
produtor (IPA-M – Índice de Preços por Atacado), ao 
consumidor (IPC-M – Índice de Preços ao Consumidor) 
e à construção civil (INCC – Índice Nacional da Cons-
trução Civil). O IPA-M é o mais significativo no cálculo, 
com participação de 60%, quando comparado às par-
ticipações do IPC-M (30%) e do INCC (10%). Devido à 
estrutura metodológica, o IGP-M é um indicador que 
internaliza a dinâmica do mercado em atacado. Um 
ótimo termômetro para a economia como um todo, 

mas tem levantado dúvidas quanto à sua utilização 
para corrigir contratos de consumo de aluguéis.   

Outro ponto que deve ser sublinhado é que o IGP-M 
é muito sensível a repasse cambial, uma vez que os 
componentes agropecuários e industriais envolvem 
commodities, cujos preços são determinados no mer-
cado mundial. A desvalorização cambial, por exemplo, 
encarece a importação desses bens e, por outro lado, 
pode estimular a exportação, pressionando o indica-
dor. Essa relação pode ser visualizada no Gráfico 2, 
onde o IPA-M e o dólar nominal apresentam trajetórias 
correlacionadas de crescimento ascendente. 



63temas de economia aplicada62 temas de economia aplicada

novembro de  2020

Gráfico 2 - IGP-M, Seus Componentes e Dólar Nominal

                                                     Fonte: Ipea e FGV. Nota: Variação Mensal. 

Esses fatores associados tornam o IGP-M um indicador 
pouco indicado para reajustar preços de contratos de 
serviços prestados às famílias. O indicador não re-
presenta a cesta de bens e serviços consumidos pelas 
famílias.

Considerando o Índice FipeZap, que mede o compor-
tamento do preço médio nas maiores cidades bra-

sileiras, observa-se uma redução da alta acumulada 
dos últimos 12 meses, dados os recuos mensais dos 
preços médios dos imóveis. O preço médio de locação 
de imóveis comerciais tem apresentado declínio desde 
setembro de 2019. Já para imóveis residenciais, o 
preço médio apresenta redução constante desde abril 
de 2020.  
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Ao corrigir os preços dos imóveis 
pelo IGP-M, o que realmente está 
acontecendo na economia é mais 
do que a reposição do valor real do 
aluguel, mas uma transferência de 
renda real dos inquilinos àqueles 
que possuem capital imobiliário 
(casas/apartamentos e/ou lajes 
e salas). Em outras palavras, o 
reajuste do aluguel pelo IGP-M 
tem ampliado o nível de preços 
dos imóveis além da reposição da 
inf lação que corrige o poder de 
compra dos salários no país, i.e., 
INPC (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor). O INPC apresenta va-
riação acumulada em 12 meses de 
4,77%, frente a 20,93% do IGP-M 
em outubro de 2020, como mostra 
o Gráfico 1, por exemplo. E, duran-
te toda a série do gráfico, o índice 
ficou abaixo da taxa calculada pelo 
IGP-M. 

Outro desequilíbrio que se pode 
notar ocorre dentro do próprio 
mercado imobiliário. Imóveis que 
já estão locados têm taxa de cres-
cimento dos preços muito mais 
elevada quando comparados àque-
les que estão à disposição para 
locação no mercado. Essa distor-
ção perde força quando o mercado 
imobiliário está desaquecido, pois 
os donos de imóveis tendem a ser 
mais maleáveis e aceitar propos-
tas. Todavia, o desequilíbrio tende 
a ser reforçado quando há baixa 
vacância no mercado. Nota para o 
mercado residencial, uma vez que 
o Brasil apresenta elevado déficit 
habitacional.  

Por esses motivos elencados acima, 
a indexação dos contratos de alu-
guéis no IGP-M coloca os locatários 
em uma relação desfavorável den-

tro da economia. Esses contratos 
recebem diretamente vários cho-
ques relacionados aos custos do 
produto no atacado, entre eles o 
choque da variação cambial que é 
capturada pelas commodities, por 
exemplo. O que se tem observado 
neste ambiente de crise econômica 
é que o IGP-M não representa o 
movimento do mercado imobiliá-
rio, como se nota a partir do índice 
FipeZAP, nem o movimento do con-
sumo das famílias nem a correção 
salarial. 

1  Haveria um Indicador Alterna-
tivo? 

Claramente, os custos do atacado 
ou a escassez do produto devido 
à exportação serão transmitidos 
para o varejo, o que faz o IGP-M um 
bom indicador de prévias sobre 

Gráfico 2 - Índice FipeZap - Locação

                                                  Fonte: Fipe. Nota: Variação Anual (12 meses).
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o que será capturado pelo IPCA 
períodos à frente, como se tem ob-
servado com o preço do arroz, soja 
e outros componentes do núcleo de 
alimentos e bebidas do IPCA.  

Mesmo com inflação relevante no 
núcleo de alimentos e bebidas − um 
dos núcleos mais voláteis −, o IPCA 
se coloca como uma alternativa 
eficiente de indexador de contratos 
de aluguéis, dado que o sistema 
monetário brasileiro está pautado 
no regime de metas inf lacioná-
rias e o IPCA é o indicador oficial 
do governo para balizar decisões 
sobre a Selic. Isso significa que o 
Banco Central se compromete em 
atuar de maneira a garantir que a 
inflação corrente esteja entre os 
limites inferior e superior da meta 
preestabelecida, trazendo previsi-

bilidade e ancorando as expectati-
vas dos agentes que transacionam 
no mercado de locação imobiliária.

Outro fator que favorece a utiliza-
ção do IPCA está na sua capacidade 
de representar o comportamento 
dos preços no mercado de varejo. 
O índice considera produtos da 
cesta de consumo das famílias com 
rendimento mensal entre 1 e 40 
salários mínimos. Taxas baixas do 
indicador apontam para uma eco-
nomia com baixo dinamismo, que 
refletem nos rendimentos e consu-
mo das famílias, incluindo, assim, a 
locação de imóveis. 

Segundo FipeZap, o preço médio 
de locação no município do Rio 
de Janeiro era de R$ 40,10m² em 
setembro de 2010. Considerando 

uma família que mora em uma 
residência de 100m², o valor do 
aluguel médio neste período era de 
R$ 4.010,00/mês. 

Mesmo nos períodos de desequilí-
brios fiscais e condução da política 
monetária pouco usual, observa-se 
que contratos indexados ao IPCA 
apresentariam aluguéis mais bara-
tos ao longo de toda a série, exceto 
para outubro de 2017 (IGP-M acu-
mulado 12 meses foi de -1,41% e 
IPCA acumulado 12 meses, 2,70%). 
Considerando o IPCA como indexa-
do de contratos, essa família resi-
dente no Rio de Janeiro teria eco-
nomizado um total de R$ 37.747,00 
em 10 anos (a preços de 2020, cor-
rigido pelo IPCA). 

Gráfico 3 - Simulação de Aluguel por Diferentes Indexadores

                                                    Fonte: FGV e IBGE. Nota: Variação Anual (12 meses) considerando o mês de outubro. 
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2  Algumas Soluções de Curto Prazo

No curtíssimo prazo, para os locatários, a solução é 
buscar renegociar os aluguéis com as imobiliárias ou 
adquirir ativos que tenham retornos correlacionados 
positivamente com o IGP-M como forma de hedge. 
Sobre essa alternativa, os investidores posicionados 
em fundos imobiliários de tijolo observam um poten-
cial de retorno maior derivado da correção dos contra-
tos de aluguéis. Entretanto, é preciso lembrar da crise 
econômica que afeta o Brasil e o resto do mundo. A 
paralisia que decorreu da quarentena e a mudança dos 
escritórios para as casas afetam positivamente a taxa 
vacância agregada (aumento). A alternativa é procurar 
por empreendimento com inquilinos mais perenes.

Embora alternativas de curto prazo sejam bem-vin-
das, é preciso dizer que elas não corrigem o problema 
estrutural que decorre de um indicador tão sensível a 
choques externos, que geram distorções no sistema de 

preços da economia. Portanto, é importante discutir 
soluções capazes de corrigir desequilíbrios neste mer-
cado tão relevante para a economia nacional e para as 
famílias, trazendo previsibilidade e ancoragem das 
expectativas. 

1  O conteúdo dessa publicação expressa a visão do autor e não neces-
sariamente representa a visão das instituições ou de seus membros.

(*) Doutor em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade 
de São Paulo. Pesquisador Associado do Núcleo de Economia Regional 

e Urbana da Universidade de São Paulo (NEREUS-USP) e Economista 
Sênior da OLX Brasil. (E-mail: E-mail: rodger.campos@usp.br).
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A Teoria Monetária em Hayek

Victor Cezarini (*)

“Decidi escrever este artigo em me-
mória de meu amigo e colega de 
Mestrado em Economia na Universi-
dade de São Paulo, Gabriel Oliva. Em 
2019, ele nos deixou precocemente 
aos 29 anos de idade devido a um 
câncer de estômago quando cursava 
o Phd em Economia na Universidade 
de Duke. Gabriel foi a pessoa mais 
inteligente e brilhante que conheci; 
além de ser um gênio na matemáti-
ca, destacava-se dos demais alunos 
da turma por possuir extraordinário 
conhecimento da evolução do pensa-
mento econômico, filosofia e história 
econômica. Gabriel tinha grande 
apreço pela Escola Austríaca de Eco-
nomia, e foi por influência dele que 
eu tive interesse em começar a ler 
as obras de Hayek. Gabriel tinha um 
futuro brilhante e promissor, foi uma 
perda incalculável para todos nós.”

Este presente artigo tem como 
objetivo ser uma síntese de dois 
papers publicados pelo economista 
Friedrich Hayek, “Prices and Pro-
duction” e “The Monetary Theory 
and the Trade Cycle”, nos anos de 
1931 e 1932, respectivamente. 
Ambos são derivados de seminá-
rios realizados na London School 
of Economics (LSE) alguns anos 
antes da publicação. Hayek, que até 
1930 lecionava na Universidade de 
Viena, após esses seminários foi 

convidado a ser professor na LSE, 
cargo que permaneceu até 1950, 
quando depois foi para a Universi-
dade de Chicago.

Em seus escritos, Hayek inicia te-
cendo uma crítica à Teoria Quan-
titativa da Moeda, estabelecida 
pelo economista Irving Fischer, 
que buscava relacionar o nível de 
preços médio com a quantidade de 
dinheiro na economia. Por meio de 
uma equação simples M*V = P*Y, a 
teoria de Fischer dizia que a multi-
plicação da quantidade de dinheiro 
(M) pela velocidade de circulação 
(V) deveria ser igual à multiplica-
ção do nível de preços (P) pelo pro-
duto real da economia (Y ). Como, 
no curto prazo, a velocidade de 
circulação da moeda não se alte-
ra e o produto real é constante, a 
única explicação para um aumento 
repentino nos preços só pode ser 
dada pelo aumento da quantidade 
de moeda.

Hayek não nega que um aumento 
da quantidade de moeda afeta po-
sitivamente o nível geral de preços 
e também não nega que a Teo-
ria Quantitativa da Moeda (TQM) 
pode ser utilizada para explicar o 
aumento no nível médio dos preços 
na economia. Contudo, sua crítica à 
TQM reside no fato de que ela usur-

pa totalmente o problema central 
da Teoria Monetária, isto é, se resu-
me a dizer que a única contribuição 
que Teorias Monetárias têm para 
Ciência Econômica é explicar o 
porquê do aumento ou da redução 
no nível geral de preços. 

Para Hayek, Teoria Monetária é 
muito mais ampla do que isso; o 
efeito que o aumento da quantida-
de de moeda tem no nível geral de 
preços é apenas um campo a ser 
abordado, dentre diversos outros. 
Em primeiro lugar, Teorias Mone-
tárias não devem ter como foco 
“níveis gerais de preços” ou “nível 
médio de preços”, mas, sim, quais 
são os efeitos de uma expansão 
monetária sobre os preços relati-
vos e como eles afetam a estrutura 
produtiva da economia. De fato, se 
todos os preços subissem de forma 
idêntica não haveria alteração ne-
nhuma na produção real e o pro-
blema monetário estaria completa-
mente resolvido, mas, claramente, 
não é isso o que acontece.

De acordo com Hayek, os efeitos de 
um aumento da oferta de moeda na 
economia dependem fundamental-
mente da forma como ele é realiza-
do no sistema. Os efeitos serão to-
talmente diferentes se a injeção de 
dinheiro for realizada diretamente 
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aos bancos comerciais ou por meio 
de crédito a empresas ou por meio 
de aumentos ao funcionalismo pú-
blico ou até mesmo pela descoberta 
de uma mina de ouro (na época, o 
padrão ouro era o usual). 

Uma ex pansão monet ár ia ,  em 
geral, beneficia alguns e prejudica 
outros, os maiores beneficiados 
são os que estão mais “próximo” 
do novo dinheiro injetado no siste-
ma. No caso da descoberta de uma 
mina de ouro, os principais benefi-
ciados serão os que descobriram a 
nova mina, depois as pessoas que 
fornecem bens e serviços próximo 
à mina, depois os fornecedores dos 
fornecedores e assim por diante. 
No caso da injeção de dinheiro para 
empresas, os maiores beneficiados 
serão os empresários que coman-
dam as empresas que receberam o 
novo dinheiro, depois os fornece-
dores e credores dessas empresas, 
e assim por diante. No caso de in-
jeção por meio dos bancos comer-
ciais, os principais beneficiados 
serão os banqueiros e por aí vai. À 
medida que o novo dinheiro vai se 
dissipando na economia, os preços 
vão aumentando e aqueles que 
estão mais “longe da fonte” terão 
sua renda corroída pelo aumento 
de preços e serão os maiores pre-
judicados. 

Portanto, fica claro que o problema 
de injeção de dinheiro na economia 
não é somente seu efeito no “nível 
geral de preços” ou no “nível médio 
de preços”. Pelo contrário, a injeção 
de dinheiro afeta o preço relativo 

entre os bens, serviços e fatores de 
produção da economia, transferin-
do renda de algumas pessoas para 
outras, de forma complexa e pouco 
previsível.

A definição de “taxa de juros na-
tural” para Hayek também é dife-
rente das teorias convencionais. 
Enquanto nas últimas, em geral, a 
taxa de juros natural é aquela que 
permite estabilidade no nível de 
preços, para Hayek a “taxa de juros 
natural” é aquela cobrada pelos 
bancos em uma economia onde a 
oferta de moeda é fixa e não existe 
multiplicador monetário. Porém, 
observe que em uma economia que 
apresenta crescimento econômico, 
se a oferta de moeda é fixa, a ten-
dência natural dos preços é cair. 
Portanto, ou a taxa de juros fica no 
nível “natural” ou fica em um nível 
que permite os preços ficarem es-
táveis − os dois ao mesmo tempo é 
impossível.

Dessa forma, para que haja estabi-
lidade de preços em uma economia 
em crescimento é necessário inje-
ção de dinheiro novo, o qual pode 
ser feito por meio da expansão de 
crédito pelos bancos comerciais ou 
emissão monetária pelo Banco Cen-
tral. Em ambos os casos, o efeito do 
aumento da oferta de moeda na 
economia dependerá fundamental-
mente da forma como ele será re-
alizado (se será na conta-corrente 
dos indivíduos, empréstimos para 
empresas, liquidez aos bancos, etc.) 
e isso terá influência sobre os pre-
ços relativos e na estrutura produ-

tiva. Portanto, temos aí uma outra 
importantíssima conclusão da Te-
oria Monetária em Hayek: mesmo 
com os preços estáveis é possível 
ocorrer distorções na economia 
causada por fatores monetários. 
Algo totalmente contrário às te-
orias monetárias convencionais, 
as quais defendem que basta ter 
estabilidade de preços para que 
seja eliminada qualquer disfunção 
causada pela expansão monetária.

A estrutura produtiva da econo-
mia, isto é, a forma como as em-
presas se organizam e como os 
produtos são produzidos, depende 
principalmente da estrutura de 
preços. Uma empresa só existe se a 
estrutura de preços que ela enfren-
ta, como preço de clientes, fornece-
dores, credores, etc., permitir que 
ela apresente lucro e rentabilidade 
positiva durante determinado pe-
ríodo de tempo. Já a estrutura de 
preços depende do padrão de con-
sumo da sociedade; caso haja uma 
mudança no padrão de consumo 
da sociedade, os preços se alteram 
e a forma como as empresas se or-
ganizam terá de ser revista, isto é, 
ocorrerá uma mudança na estrutu-
ra produtiva da economia.

Hayek introduz um conceito curio-
so, o qual ele chama de: “método 
mais (ou menos) capitalista de 
produção”. Em linhas gerais, um 
método mais capitalista de produ-
ção significa um método que exige 
mais recursos e mais tempo, mas 
que no final das contas permite 
produzir mais bens e serviços e/
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ou bens e serviços de melhor qua-
lidade. A transição de um método 
menos capitalista de produção 
para um mais capitalista ocorre de 
forma suave e efetiva caso haja um 
aumento voluntário da poupança 
por parte dos indivíduos. Se as 
pessoas diminuem seu consumo e 
aumentam a sua poupança, há mais 
recursos disponíveis para investi-
mentos. Esses recursos podem ser 
disponibilizados para as empresas, 
que os utilizam para investir e au-
mentar sua estrutura, isto é, ado-
tam um método mais capitalista 
de produção. Toda essa transição é 
guiada pela mudança na estrutura 
de preços da economia, que se com-
porta de forma a deixar rentáveis e 
lucrativos investimentos que antes 
não eram.

Uma expansão monetária realiza-
da, por exemplo, por meio de um 
aumento da oferta de crédito às 
empresas, tem um efeito inicial 
similar ao aumento voluntário da 
poupança. Com mais crédito, as 
empresas são estimuladas a reali-
zar novos investimentos, a aumen-
tar a sua estrutura produtiva e a 
adotar um método mais capitalista 
de produção. Inicialmente, a es-
trutura de preços na economia se 
comporta como se tivesse ocorrido 
um aumento real da poupança. 
Contudo, há uma diferença fun-
damental entre os dois exemplos. 
Enquanto no primeiro houve um 
prévio aumento da poupança para 
financiar os novos investimentos, 
no segundo não houve. Enquanto 
no primeiro a transição para um 

método mais capitalista de produ-
ção ocorreu de forma voluntária, 
no segundo ela ocorreu de forma 
forçada. Se ocorreu de forma força-
da, a tendência é que a nova estru-
tura de preços não seja sustentável 
no longo prazo. Portanto, quando 
a expansão monetária cessar, a es-
trutura preços voltará a seu padrão 
antigo, todos os investimentos rea-
lizados mostrarão que na verdade 
não eram rentáveis, e as empresas 
terão de rever toda a forma de or-
ganização da produção, vendendo 
ativos, encurtando o processo e 
voltando a um método menos ca-
pitalista de produção. Esse retorno 
inevitável a um método menos 
capitalista é representado por uma 
crise econômico-financeira.

Toda essa explicação pode ser re-
alizada de forma mais didática e 
ilustrativa em um simples exemplo: 

“Imagine uma ilha onde vivem cin-
co pessoas. Cada uma delas detém 
a propriedade de três coqueiros 
que geram dois cocos por dia cada. 
Além disso, cada pessoa tem a 
habilidade de pescar um peixe por 
dia. Nessa economia, o consumo 
de cada pessoa é equivalente a seis 
cocos e um peixe por dia. Essa ali-
mentação é de certa forma desba-
lanceada, já que é muito coco para 
cada pessoa, porém, pouco peixe. 

Uma das pessoas que vivem na ilha 
chama-se “Empreendedor”. Um 
belo dia, Empreendedor tem uma 
ideia de montar uma ferramenta 
de pesca que permitirá aumentar 

o número de peixes pescados. Na 
verdade, ele tem duas ideias; am-
bas consistem de uma ferramenta 
de pesca, porém, a primeira é uma 
ferramenta menos capitalista, exige 
menos madeira e permite pescar 
três peixes por dia. A segunda é 
uma ferramenta mais capitalista, 
exige mais madeira, mas permite 
pescar dez peixes por dia.

Empreendedor apresenta seu pro-
jeto para as outras quatro pessoas 
da ilha, todas gostam muito e se 
mostram dispostas a financiá-lo. 
Então, Empreendedor, entusias-
mado com o projeto e com o apoio 
recebido, faz as contas e descobre 
que para montar a ferramenta 
menos capitalista seria necessária 
uma quantidade de madeira equi-
valente a cinco coqueiros, enquanto 
para a ferramenta mais capitalista 
seria necessária uma quantidade 
de madeira equivalente a dezesseis 
coqueiros.

Portanto, para montar a ferramenta 
menos capitalista basta que Em-
preendedor utilize um dos seus co-
queiros e consiga mais um de cada 
um dos quatro demais habitantes 
da ilha. É verdade que, durante um 
tempo, o consumo das pessoas será 
reduzido de seis cocos por dia para 
apenas quatro cocos por dia, mas 
após esse período, cada um terá 
três peixes por dia, muito melhor 
do que apenas um. Além disso, no 
futuro, novos coqueiros poderão 
ser plantados fazendo com que, no 
final das contas, haja um aumento 
no consumo de peixe e manutenção 
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do consumo de coco. Será melhor 
para todo mundo!

Já para montar a ferramenta mais 
capitalista seriam necessários 
todos os coqueiros da ilha mais 
um. Algo financeiramente inviável, 
porque não há recursos suficientes 
na ilha para a construção, ou seja, 
não existe poupança disponível 
para financiamento. Portanto, a 
construção da ferramenta mais ca-
pitalista é descartada por todos os 
habitantes e opta-se por financiar 
a construção da ferramenta menos 
capitalista.

De acordo com Hayek, o que a ex-
pansão monetária faz é criar um 
tipo de ilusão que leva os habitan-
tes da ilha a acharem que a constru-
ção da ferramenta mais capitalista 
é viável, mesmo com a quantidade 
de coqueiros sendo insuficiente 
para financiar o investimento. 
Portanto, esses investimentos 
não sustentáveis são realizados e 
quando a realidade vem à tona já 
é tarde demais, criando uma crise 
econômico-financeira de grandes 
proporções. No exemplo da ilha, 
teria sido iniciada a construção da 
ferramenta de pesca mais capita-
lista sem madeira suficiente para 
finalizar o projeto. As pessoas que 
antes viviam com seis cocos e um 
peixe por dia, vão acabar ficando 
sem coco e sem peixes, mesmo com 
o Empreendedor agindo com as 
melhores de suas intenções.”

Portanto, para garantir condições 
saudáveis e sustentáveis da es-

trutura de produção é necessário 
que as decisões de consumo e pou-
pança sejam realizadas de forma 
espontânea e voluntária. A partir 
do momento em que essas decisões 
voluntárias são distorcidas por 
algo artificial, como uma expansão 
monetária, a estrutura produtiva, 
os investimentos realizados e os 
recursos alocados passam a ser 
direcionados a um caminho equi-
vocado, e um ajuste futuro, neces-
sário para a correção da estrutura, 
se torna inevitável. Hayek chama 
esse direcionamento equivocado 
da produção de “malinvestments”. 

Cabe ressaltar que uma expansão 
monetária pode ser realizada de 
várias formas. Ela pode ser rea-
lizada por meio da intervenção 
do Governo, como, por exemplo, 
quando um Banco Central imprime 
dinheiro e injeta esses recursos 
nos bancos comerciais, aumentan-
do a liquidez do sistema financeiro 
(é assim que funciona no Brasil 
nos dias atuais). O Banco Central 
também pode optar por impri-
mir dinheiro e comprar dívidas 
de empresas quebradas ou mesmo 
financiar o Tesouro Nacional.  Mas 
expansão monetária não é gera-
da somente pela intervenção do 
Governo, o próprio livre mercado 
pode ser causador dessa expansão. 
Por exemplo, em uma economia 
em que se utiliza o padrão ouro, 
a descoberta de uma nova mina é 
uma forma de expansão monetária. 
E, além disso, os bancos comer-
ciais privados, ao emprestarem um 
montante de dinheiro superior ao 

valor captado, por meio do multi-
plicador monetário, também pro-
vocam expansão monetária.

De acordo com Hayek, todas essas 
formas de expansão monetária são 
distorcivas, independentemente 
de se o que as causou foi um ato de 
intervenção governamental ou se 
foram ações corriqueiras de ins-
tituições privadas competindo no 
livre mercado. Dessa forma, Hayek 
entende que os bancos comerciais 
ao utilizarem do multiplicador mo-
netário criam ciclos de expansão e 
contração na economia, acelerando 
o crescimento econômico em de-
terminado período de tempo, mas 
que é corrigido em um período 
seguinte. Logo, mesmo em uma 
sociedade totalmente liberal, que 
adote uma moeda não controlada 
pelo Governo (como, por exemplo, o 
ouro), ciclos econômicos irão ocor-
rer e é impossível tentar impedir 
essa dinâmica. Por outro lado, caso 
o Governo atue tentando impedir 
esses ciclos, como, por exemplo, 
por meio da impressão de dinheiro 
pelo Banco Central para amenizar 
o período de contração, a única 
coisa que será obtida é o adiamento 
e aprofundamento do ajuste ne-
cessário, o que pode agravar ainda 
mais as crises financeiras sob o 
pretexto de preveni-las.

Além disso, cabe ressaltar que as 
expansões monetárias provocadas 
pelos bancos comerciais privados 
são muito mais limitadas do que 
as expansões provocadas por um 
ato de intervenção governamen-
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tal. Isso porque os bancos comerciais não podem sair 
emprestando dinheiro sem limite definido, pois estão 
submetidos a uma restrição de liquidez devido a um 
volume periódico de saques em suas reservas. Já as 
expansões monetárias provocadas por atos governa-
mentais podem atingir limites exorbitantes, dado que 
em tese não existe limite para a impressão de moeda 
fiduciária. Portanto, de acordo com Hayek, quando 
ocorrem ciclos econômicos de expansão e contração 
provocados pela expansão monetária por parte dos 
bancos comerciais, o melhor que o Estado pode fazer 
no momento da contração é não fazer nada. Isso por-
que a contratação é simplesmente um ajuste da eco-
nomia à sua estrutura produtiva natural. Se o Estado 
tentar intervir por meio de uma nova expansão mone-
tária visando eliminar a contração, na verdade ele es-
tará somente adiando um ajuste inevitável, o qual virá 
mais forte e mais acentuado em um futuro próximo.

Ao chegar na parte final deste artigo, o leitor deve 
estar se perguntando: “então, qual é o sistema monetá-
rio ideal proposto por Hayek?”. Infelizmente, essa per-
gunta não é respondida em nenhum dos dois papers 
publicado por Hayek no início da década de 30. Mas ele 
nos deixa uma reflexão interessante sobre o tema, em 
particular para o momento econômico da época em 
que se discutia o abandono ou não do padrão ouro. Nos 
dias atuais, em que níveis de expansão monetária pro-
vocadas pelos Bancos Centrais atingiram níveis nunca 
antes imagináveis, vale a pena recapitular:

“Enquanto nós não conseguirmos analisar de forma mais 
profunda os verdadeiros problemas da teoria monetária 
e nem chegarmos a um consenso sobre as questões teó-
ricas mais essenciais, não estaremos em uma posição de 
reconstruirmos drasticamente o nosso sistema monetário. 
Em especial, não estaremos em uma posição confortável 
para substituir o padrão ouro de ajuste semi-automático 
por uma moeda mais ou menos administrada arbitraria-
mente por uma instituição governamental. Na verdade, 
temo que, no estado atual do conhecimento, os riscos re-
lacionados a tal tentativa sejam maiores do que o possível 
dano causado pelo atual padrão ouro.” F.A. Hayek, Prices 
and Production, 1931.

 

(*) Graduado em Economia pela UFMG e Mestre em Economia 
pela Universidade de São Paulo. Trabalhou nos Bancos de Inves-
timento Brasil Plural e Indusval & Partners, foi coordenador do 

diagnóstico financeiro da equipe de transição do Governador 
Romeu Zema e atualmente trabalha como Assessor de  

Desestatização no Governo de Minas Gerais.  
(E-mail: victorcezarini@gmail.com).)
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Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 – 13/11/2020)

 

Tabela 1

 
Tamanho Valor Momento Mercado

 
Semana -1,85% -0,08% -5,62% 3,30%

Mês atual 0,01% -0,58% -5,41% 11,06%

Ano atual -11,74% -14,35% 14,99% -9,47%

2010-2020 -45,65% -16,17% 537,69% -14,30%

Relatório de Indicadores Financeiros1

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

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

em ações de empresas com alta razão “valor contábil-
-valor de mercado” e vendida em ações de empresas 
com baixa razão; (4) Carteira Momento: comprada em 
ações de empresas vencedoras e vendida em ações de 
empresas perdedoras. Para detalhes, visite o site do 
NEFIN, seção “Fatores de Risco”: <http://nefin.com.br/
risk_factors.html>.
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Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 13/11/2020)

 

Tabela 2 

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

1.   CRFB3 3214,91 ELET3 7,51

2.   BPAN4 3188,46 ENAT3 8,44

3.   CSNA3 2246,15 BBSE3 9,66

4.   MGLU3 1085,63 ROMI3 10,64

5.   BIDI4 657,15 WIZS3 14,36

6.   SIMH3 622,95 CESP6 15,16

7.   NTCO3 614,27 VALE3 16,53

8.   GGBR4 528,31 CPFE3 16,90

9.   GOAU4 478,93 BRSR6 18,38

10.   GNDI3 428,77 VIVT4 18,86

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.



73temas de economia aplicada72 temas de economia aplicada

novembro de 2020

Gráfico 3 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 13/11/2020)

 

Tabela 3 

 Cinco Maiores da Semana
 

 Short interest Taxa de Aluguel
 

1.   IRBR3 10,90% DMMO3 21,99%

2.   COGN3 9,94% ARZZ3 21,06%

3.   CVCB3 8,35% MMXM3 20,00%

4.   MRVE3 6,88% BIDI3 17,64%

5.   CPLE6 6,68% IRBR3 15,98%

 Variação no short interest Variação na taxa de aluguel
 

1.   BRAP4 0,981% CPLE6 9,06%

2.   MRFG3 0,66% BKBR3 8,94%

3.   MULT3 0,64% MMXM3 8,25%

4.   RAPT4 0,58% OFSA3 7,24%

5.   MYPK3 0,55% CCPR3 5,91%

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®.2 

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 - 26/05/2020)

 

 

1  O NEFIN não se responsabiliza por qualquer dano ou perda ocasio-
nada pela utilização das informações aqui contidas. Se desejar repro-
duzir 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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Resumo

O objetivo deste trabalho consiste em definir, identificar e estimar os efeitos diretos, indiretos, totais e de 
saturação (proporção tratados) nos diversos quantis da variável de resultado na presença de spillover do tra-
tamento. Explorando a variação advinda da aleatorização em dois estágios, propomos estimadores para medir 
as distâncias horizontais e verticais (quantil marginal) entre os grupos de tratamento e controle. Além disso, 
também definimos e identificamos a derivada do quantil marginal em relação à saturação, decompondo-a em 
efeito direto e spillover. Para finalizar, a aplicação empírica utiliza o banco de dados de um experimento aleató-
rio realizado no México para estimar os objetos propostos usando os índices de participação e confiança em co-
munidades pobres como variáveis indicadoras de impacto. Os resultados mostram que existem efeitos diretos, 
positivos e negativos, para as caudas da distribuição. Um exercício adicional revela possíveis efeitos spillovers 
heterogêneos. Utilizando este banco de dados não é possível afirmar para um dado percentil que existe relação, 
positiva ou negativa, entre os quantis marginais e os diversos níveis de saturação, ou seja, não fica evidente que 
aumentar a proporção de tratados resultará em maiores efeitos, diretos ou spillover, do tratamento.
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Resumo

A mudança climática representa um dos maiores desafios contemporâneos da humanidade. Nesse sentido, 
diversas pesquisas têm indicado que haverá um aumento considerável na incidência de eventos climáticos 
extremos, tais como as ondas de calor. Desta forma, compreender os canais pelos quais o clima pode afetar 
a sociedade tornou-se uma agenda de pesquisa de expressiva importância. Nesse contexto, pesquisadores 
têm encontrado evidências em países desenvolvidos de que a temperatura afeta negativamente o número 
de nascimentos. Visto que diversos países do mundo apresentam uma taxa de fecundidade abaixo do nível 
de reposição populacional e, dadas as projeções climáticas, a temperatura pode se tornar uma variável re-
levante no que se refere às questões populacionais. Consequentemente, com o intuito de verificar se existe 
alguma influência da temperatura nos nascimentos em um país em vias de desenvolvimento, o primeiro 
capítulo procura realizar esta análise usando dados para o Brasil. Para isso, usou-se uma abordagem eco-
nométrica em que o objetivo é testar se a exposição a choques de alta temperatura tem algum efeito na 
quantidade de nascimentos meses depois. Assim, os resultados da metodologia proposta sugerem que uma 
alta temperatura tem um efeito negativo de aproximadamente 2% nos nascimentos de 8 a 10 meses depois 
da exposição ao choque. No que se refere ao desenvolvimento socioeconômico, talvez os maiores desafios 
estejam na superação das discriminações e da exclusão social. No caso brasileiro, que representa o último 
país do continente americano a abolir a escravidão e a segunda maior nação negra do mundo, a televisão é 
majoritariamente branca. Além do viés racial na representatividade, também há um viés na forma em que 
os grupos raciais são retratados. Enquanto os negros costumam ser representados com estereótipos nega-
tivos, os brancos aparecem com traços positivos. Assim, a recorrente propaganda televisiva da fisionomia 
branca tem o potencial de afetar a percepção que as pessoas têm em relação aos tons de pele e, consequen-
temente, a narrativa difundida por meio deste veículo de comunicação pode moldar o comportamento da 
sociedade em relação à raça e apresenta um significativo potencial de afetar negativamente a exclusão 
social da população negra. Por sua vez, este processo tende a normalizar implicitamente a desvalorização 
da imagem das pessoas de pele escura, criando no imaginário coletivo o ideal de que a pele branca está 
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associada com um maior status social e que as características da aparência branca apresentam um maior 
valor intrínseco. Em consequência, uma frequente estratégia adotada por uma parte dos afrodescendentes 
brasileiros é tentar se integrar à identidade branca. Entretanto, esta tentativa de apagar as origens e a cor 
da pele se torna uma força adicional de valorização da imagem branca e degradação da negra. Essa dinâ-
mica apresenta o potencial reforçar a estratificação racial existente na consciência social. Com o intuito 
de testar a hipótese de que a televisão afeta a percepção racial, o segundo capítulo procura verificar se 
existe alguma influência na autodeclaração racial brasileira. A proposta deste capítulo é usar a variação 
no tempo em que a principal emissora comercial do país, chamada Rede Globo, entrou em cada município 
para estimar se houve algum efeito na identificação racial da população. Desta forma, os resultados da 
abordagem proposta sugerem que a televisão impactou a autodeclaração no sentindo de que os pais “em-
branqueceram” seus filhos e, adicionalmente, os resultados indicam que o efeito é maior para as mulheres. 
Em relação à distribuição de renda, sabe-se que o Brasil é um país marcado pela alta desigualdade e baixa 
mobilidade social. Nesse âmbito, pouca atenção tem sido dada no debate brasileiro para os possíveis efei-
tos da distribuição da fecundidade entre os grupos sociais sobre a desigualdade de longo prazo. Com esta 
perspectiva, o terceiro capítulo procura revisar a literatura teórica e empírica que analisaram tal relação. 
Em determinados contextos, o diferencial de fecundidade entre mulheres pobres e ricas pode se tornar um 
relevante mecanismo em que o status socioeconômico é reproduzido entre as gerações e, assim, possui o 
potencial de se tornar um importante vetor de propagação de desigualdades sociais. Embora o diferencial 
de fecundidade entre as mulheres pobres e as ricas tenha caído ao longo do tempo, ele continua expressivo. 
Além disso, a significativa diferença dos tamanhos das famílias brasileiras entre as classes sociais verifica-
da no passado pode ter efeitos na desigualdade muitos anos depois. Assim, a proposta do último capítulo é 
verificar se a fecundidade das mulheres de baixa escolaridade entre 1970 e 1991 afetou a desigualdade de 
20 anos no futuro. Como resultado, encontrou-se que a fecundidade deste subgrupo populacional tem poder 
preditivo para a desigualdade de longo prazo. Em seguida, propõe-se uma abordagem metodológica para 
lidar com a questão de endogeneidade, e os resultados encontrados sugerem que a fecundidade aumentou 
a desigualdade de 20 anos no futuro.
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Celso Furtado, 100 Anos: Formação econômica da América Latina 
(1969)

Ivan Colangelo Salomão (*)

Conquanto tenha dedicado o mais longo e fecundo pe-
ríodo de sua trajetória intelectual à pesquisa teórica 
e à análise econômica coetânea, é possível que Celso 
Furtado ainda seja mais reconhecido por seus présti-
mos à história econômica. Se Formação econômica do 

Brasil (1959) é, de fato, um livro obrigatório e mere-
cedor de todas as loas que se lhe dedicam há décadas, 
não se faz menos notável o desinteresse com que a 
historiografia geralmente trata outra contribuição 
maiúscula de sua lavra à historiografia.

Formação econômica da América Latina (Lia Editora, 1969) 
e A economia latino-americana (Cia. das Letras, 2007).
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Formação econômica da América 
Latina (1969) é uma obra igual-
mente necessária não apenas para 
a melhor compreensão da trajetó-
ria histórica desse ente tardia e po-
liticamente denominado América 
Latina, mas sobretudo por oferecer 
elementos para se debater, e vis-
lumbrar, os meandros e as oportu-
nidades de desenvolvimento dessa 
região. Afinal, há quem a considere, 
com a devida vênia, uma segunda 
“obra-prima do estruturalismo 
cepalino” (BIELSCHOWSKY, 1989).

Ao que se consta, trata-se do único 
de seus livros cujo título foi (opor-
tunamente) alterado após o lança-
mento. A edição de 1976 foi impres-
sa sob a designação A economia 
latino-americana, modificação que 
reflete de modo mais fidedigno o 
seu conteúdo. Dividido em 8 partes 
e 25 capítulos, a antiga referência 
mostrava-se um tanto desbalan-
ceada, uma vez que, a partir do 
quinto capítulo, o autor já se atém 
a apenas questões da contempora-
neidade.

Além do atestado conhecimento 
histórico de que dispunha, Celso 
Furtado, já entrado na fase madura 
de sua carreira, estava duplamen-
te autorizado a discorrer sobre a 
economia latino-americana. A pas-
sagem pela CEPAL, onde chefiou o 
Departamento de Desenvolvimen-
to por quase uma década, garantiu-
-lhe repertório suficientemente 
robusto para oferecer, sob mirada 
privilegiada, uma interpretação 

estruturalista da história do sub-
continente.

Por outro lado, uma fragilidade 
inerente a empenhos com esse grau 
de abrangência é a incapacidade 
de se abarcar de forma equilibra-
da todos os entes que compõem 
essa abstração chamada América 
Latina. Por mais que tenha se pre-
ocupado em analisar os países em 
suas principais especificidades, a 
ênfase do livro recai, naturalmen-
te, sobre as maiores economias do 
continente. Por fim, uma crítica 
a ele recorrentemente tecida por 
analistas de outras áreas das ciên-
cias sociais seria o viés demasiada-
mente economicista da obra. Com 
efeito, há longos trechos de mera 
apresentação de dados econômicos 
que, se não depõem contra o cerne 
de sua argumentação, fazem de sua 
leitura tarefa um tanto enfadonha. 
Ademais, se a escassez de fatos ou 
atores políticos entremeados aos 
acontecimentos econômicos não 
se iguala em vetor à economia neo-
clássica por dispensar a práxis hu-
mana na construção do desenvolvi-
mento, acaba por empobrecer uma 
compreensão mais holística da rica 
e complexa história da região.

Mas ainda que se repute historio-
gráfica, a obra oferece ao leitor um 
verdadeiro curso de teoria econô-
mica. Como não poderia deixar de 
ser, a sequência dos capítulos per-
passa todos os elementos da escola 
estruturalista, da industrialização 
à inf lação, da inelasticidade da 
oferta agrícola à reforma agrária; 

no centro da análise, por óbvio, a 
história da América Latina.

O autor introduz o livro reconsti-
tuindo os principais aspectos da 
colonização ibérica. Já no primeiro 
capítulo, Furtado apresenta a cir-
cunstância histórica que balizou a 
realidade desses países e que per-
meia sua argumentação ao longo 
de toda a obra: a inserção inter-
nacional da América Latina nos 
quadros da Divisão Internacional 
do Trabalho (DIT). A condição de 
ofertantes de bens tradicionais 
e a impossibilidade de se romper 
com a dependência da manufatura 
estrangeira fazem-se presentes em 
cada prescrição de política pública. 

Ainda que por demais esquemá-
tica e não exatamente original, 
a apresentação das especificida-
des da colonização espanhola não 
verificadas no Brasil são um dos 
pontos altos dessa primeira parte. 
As diferentes formas de ocupação 
e exploração econômica (encomien-
das), bem como as prerrogativas e 
os deveres de que se incumbia esse 
agente privado (encomendero) de-
monstram a relevância de duas ins-
tituições basilares da dominação 
ibérica: a Igreja Católica e a Ordem 
militar. “Em razão da tutela que 
exercia sobre um grupo de popula-
ção, passava a exercer privadamen-
te funções de direito público, o que 
o colocava socialmente em posição 
somente comparável à do senhor 
feudal da Europa medieval.” (p. 31). 
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A centralidade da riqueza mi-
neral encontrada na América 
hispânica para os (des)cami-
nhos de sua história é outro 
ponto a que Furtado dedica de-
morada atenção. Em primeiro 
lugar, por ensejar a penetração 
dos invasores castelhanos no 
novo continente. Se a explora-
ção econômica sistematizada 
dos portugueses se restringiu à 
exígua faixa no litoral brasilei-
ro por aproximadamente 200 
anos, os espanhóis já haviam 
varrido o continente, do Rio 
Grande à Patagônia, nas cinco 
primeiras décadas do século 
XVI.

Para além de seu reconhecido efei-
to multiplicador sobre outras ati-
vidades econômicas, a opulência 
do subsolo também balizou o de-
senvolvimento dos dois principais 
polos civilizacionais do continente 
à época da invasão espanhola – o 
centro do México e o Altiplano 
Andino –, viabilizando estruturas 
políticas, sociais, culturais e mate-
riais tão ou mais complexas do que 
as encontradas na Europa. Nesse 
momento, faz-se digno de nota, 
porém, a estranheza causada por 
uma das mais controversas afir-
mações do livro. Segundo Furtado, 
a produção brasileira de ouro no 
século XVIII teria sido superior 
“a toda produção desse metal nas 
terras espanholas nos dois sécu-
los anteriores” (p. 33). Sem citar 
a fonte na qual teria embasado tal 
cotejamento, é possível que o autor 

tenha superestimado a fortuna de 
nossas terras.

O paulat ino esgot amento das 
minas após os primeiros 150 anos 
de pilhagem antecipou o enfraque-
cimento dos laços que uniam os 
dois lados do Atlântico. Subjacente 
à crise político-institucional por 
que passavam as Coroas ibéricas, a 
decadência da principal atividade 
econômica (e geradora de exceden-
te) na América hispânica emoldu-
rou o colapso do Sistema Colonial, 
permitindo que as novas ideias (e 
produtos) que conquistavam o con-
tinente catalisassem o desfecho de 
três séculos de exploração.

Furtado nota que, se os interes-
ses embutidos nas manufaturas 
inglesas contribuíram, de fato, 
para o esfacelamento da estrutu-
ra do Ancien Régime nos trópicos, 
o liberalismo também concorreu 
para acelerar esse longo processo. 
Caracas e Buenos Aires, duas das 
principais cidades portuárias da 
América do Sul, foram as primeiras 
a receber tanto os bens (conheci-
dos, havia muito, via contrabando) 
quanto as tais ideias de origem 
britânica, fazendo com que nelas 
despertassem, ainda que de forma 
prematura, certa “consciência re-
volucionária” (p. 42). Formava-se 
o palco para a eclosão das guerras 
de independência e a consequente 
fragmentação dos antigos vice-
-reinados em diferentes repúblicas.

Se o triunfo do movimento separa-
tista contribuiu para o surgimento 

de “burguesias locais europeizan-
tes”, por outro lado, o autor a ele 
credita o despontar de “forças de 
defesa da cultura local” (p. 44), as 
quais, por sua vez, moldaram os 
distintos processos de formação 
dos Estados nacionais. “Na ausên-
cia de vínculos econômicos mais 
significativos, o localismo político 
tendia a prevalecer” (p. 45), de 
modo que os interesses de tais bur-
guesias regionais com vínculos no 
além-mar se sobrepuseram a even-
tuais vetores centrípetas e, contra-
riando o desejo de Bolívar, resulta-
ram na divisão do território.

Se por um lado o século XIX assisti-
ria à independência dos países em 
relação às antigas metrópoles, por 
outro testemunharia a submissão 
das nações recém-emancipadas à 
(não tão) nova divisão internacio-
nal do trabalho que emergia com a 
Revolução Industrial. Fenômenos 
distintos em essência (NOVAIS,  
[1979]/2019), o fato é que ambos 
dificultaram a transformação es-
trutural da qual dependiam as 
economias latino-americanas para 
romper a barreira do subdesen-
volvimento: a adoção de políticas 
nacionais de desenvolvimento eco-
nômico que visassem à superação 
do modelo primário-exportador.

O surgimento de um sistema de 
economia mundial entre convulsão 
napoleônica e a I Grande Guerra 
não logrou alterar, mas qualificou 
a condição de dependência das 
economias latino-americanas. De 
forma sumarizada, Furtado (p. 57) 
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apresenta os principais aconteci-
mentos subjacentes a esse período 
de ruptura com continuidade: (1) 
revolução nos meios de transpor-
te: marítimo (com a invenção da 
hélice, nos anos 1840) e terrestre 
(por meio das ferrovias); (2) queda 
expressiva nos custos de transpor-
te de matéria-prima e bens indus-
trializados; (3) elevação da taxa de 
crescimento tanto das economias 
centrais quanto das periféricas 
que utilizaram mais racionalmente 
seus recursos naturais; (4) dinami-
zação do quadro demográfico de-
corrente da urbanização, melhoria 
dos serviços públicos e aumento 
dos salários reais; (5) geração e 
expansão de um fundo de conhe-
cimento técnico transmissível nas 
formas de produção. Em suma, tra-
tou-se do período de expansão do 
comércio internacional cujo prin-
cipal resultado foi o crescimento 
desequilibrado das economias que 
dele participavam. 

Diferentemente do observado em 
determinados países de coloniza-
ção inglesa – com cujas trajetórias 
Celso Furtado recorrentemente 
compara as da América Latina –, 
a periferia do continente aprofun-
dou a estratégia adotada até então: 
em detrimento das atividades de 
subsistência voltadas ao mercado 
interno, a produção voltada para 
fora conheceu as mais altas taxas 
de expansão verificadas até então. 
Indo além, a Revolução Industrial 
lograra criar uma rede de trans-
missão de progresso tecnológico 
que facilitava a exportação de ca-

pitais e promovia o consumo de 
novos bens industriais (p. 61).

Consolidava-se, assim, um novo 
sistema-mundo sob a hegemonia 
produtiva e financeira da Inglater-
ra, que controlava a logística nos 
mares e conectava regiões cada 
vez mais especializadas em bens de 
que gozavam de vantagens ricar-
dianas. No caso latino-americano, 
Furtado criou a seguinte tipologia 
para analisar essa nova realidade: 
(1) países exportadores de produ-
tos agrícolas de clima temperado 
(Argentina e Uruguai); (2) paí-
ses produtores de bens tropicais 
(Brasil, Colômbia, Equador, Amé-
rica Central e Caribe); e (3) países 
exploradores de riquezas mine-
rais (México, Peru, Chile, Bolívia e, 
posteriormente, a Venezuela). Se 
independente politicamente havia 
pouco, a América Latina mantinha-
-se igualmente atrelada ao circuito 
do capitalismo, agora industrial, 
sob a Pax Britannica. 

Apesar das graves crises financei-
ras vivenciadas pelas duas maiores 
economias sul-americanas nos 
anos 1890, o século XX se apresen-
tava com perspectivas positivas 
para o subcontinente. O Chile prati-
camente monopolizava a produção 
de salitre; Cuba se tornava o prin-
cipal fornecedor de açúcar ao mer-
cado norte-americano; o Brasil, de 
café. A Argentina, graças à expor-
tação de cereais e carnes, expandia 
sua malha ferroviária (31 mil km) 
e assistia à chegada de imigrantes 
europeus que fizeram dobrar a sua 

população. No México, o governo 
Porfirio Díaz criou condições para 
intensa penetração de capitais es-
trangeiros nos setores minerador e 
petrolífero, cuja produção cresceu 
7,2% ao ano na primeira década do 
século (p. 66). 

A eclosão da Primeira Guerra veio 
a interditar, porém, o caminho de 
crescimento vislumbrado por de-
terminadas nações. Dependentes 
da demanda forânea, as economias 
primário-exportadoras viram-se 
num quadro de reversão da pro-
cura por determinados bens (de 
baixa elasticidade preço e renda 
da demanda), de deterioração dos 
preços de outros (como salitre chi-
leno, substituído pelo nitrato sin-
tético, além das fibras e borrachas 
artificiais etc.) e de modificação na 
composição do comércio mundial, 
cuja nova febre passava a ser a im-
portação de petróleo (p. 69). 

Se o conf lito bélico (1914-1918) 
interrompeu a rota virtuosa por 
que trilhavam alguns países da 
América Latina, a crise dos anos 
1930 viria a transformar o capita-
lismo como conhecido até então. 
Ainda que universal, o colapso não 
se fez linear, traduzindo-se em 
oportunidade para determinadas 
economias. Se em Formação Eco-
nômica do Brasil (1959) o autor 
consagrou o movimento por ele ba-
tizado de “deslocamento do centro 
dinâmico” da economia brasileira, 
Celso Furtado revisita o conceito 
uma década depois para lançar luz 
sobre a necessidade de determi-
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nadas economias suplantarem o 
modelo vigente. Em outros termos, 
eram as especificidades históricas 
que as condenavam ao subdesen-
volvimento, situação da qual não se 
livrariam sem fricções estruturais, 
uma vez que não se tratava, aquele, 
de uma etapa da teleologia ineren-
te ao fenômeno do desenvolvimen-
to; antes, era a própria condição a 
que a história as relegaria se man-
tido o status quo.

Assim se inicia a terceira parte da 
obra – uma espécie de antessala 
para a protagonista industrializa-
ção –, seção em que Furtado anali-
sa as características fundantes das 
estruturas tradicionais. Instituição 
comum a praticamente todos os 
países da região, a grande proprie-
dade ocupa lócus central na histó-
ria da América Latina não apenas 
por representar a unidade básica 
do sistema produtivo, mas por per-
mear toda a organização político-
-social do continente (p. 89).

Lateralizada pela hegemonia dos 
grandes fazendeiros no caso bra-
sileiro, os binômios latifúndio-co-
munidade indígena e, sobretudo, 
latifúndio-minifúndio pautaram a 
estrutura agrária da América his-
pânica. Isso porque os indivíduos 
que não dispusessem de recursos 
financeiros nem desejassem tra-
balhar nos latifúndios, ou nestes 
não encontrassem trabalho, insta-
lavam-se em terrenos de qualidade 
inferior e localização desvantajosa, 
nos quais, na impossibilidade de 
geração de excedente comercializá-

vel, praticavam atividades de sub-
sistência de baixa produtividade. 
Tratava-se do exemplo vivo, e pré-
vio, a ratificar a teoria ricardiana 
da renda da terra.

E qual a relevância desse quadro? 
A “extrema subutilização das ter-
ras apropriadas pelos latifundis-
tas” (p. 97), cuja produtividade se 
mantinha apenas em virtude da 
apropriação de terras abundantes 
e de alta fertilidade. Em outros 
termos, os latifúndios caracteri-
zavam-se pela subutilização dos 
fatores, o que depunha contra o 
próprio (desde sempre alegado) 
intento de alocação ótima dos re-
cursos. Menos por convicção téc-
nica do que por pressão política, 
países como México, Bolívia, Cuba 
e, naquele momento, o Chile refor-
maram, em alguma medida, suas 
estruturas agrárias, política que, 
se não contribuiu para debelar a 
inflação, concorreu para garantir 
oportunidade de sobrevivência à 
massa campesina desprovida de 
meios de subsistir.

Diante da impossibilidade de se 
garantir a estabilidade do balanço 
de pagamentos, a sustentabilidade 
do crescimento do produto e, em 
última análise, o desenvolvimento 
do qual dependia a inclusão de tais 
trabalhadores subalternizados, 
Furtado passa a analisar, a partir 
do capítulo 10, as condições sobre 
as quais determinadas economias 
do continente lograram industria-
lizar-se. Faz-se claro o vigor com 
que o autor analisa o fenômeno do 

Processo de Substituição de Im-
portações (PSI) a ponto de sugerir 
que a América Latina só “deixou de 
ser uma expressão geográfica para 
transformar-se em uma realidade 
histórica como decorrência do pro-
cesso de industrialização” (p. 21).

Após apresentar o modelo consa-
grado (e revisitado) por Tavares 
([1963]/1972), Furtado corrobora 
a sua interpretação clássica pos-
teriormente alcunhada (e também 
qualificada) de “teoria dos choques 
adversos”, realçando a centralida-
de da crise dos anos 1930 como 
estopim para a mudança de modelo 
de desenvolvimento. No Chile, não 
restou alternativa ao Estado que 
não a de intervir diretamente para 
superar obstáculos decorrentes 
da desorganização do setor ex-
portador, dominado pela venda de 
salitre; assim, argumenta-se que a 
substituição de importações chile-
na não foi exatamente espontânea, 
pois. Na Colômbia, cuja manufatura 
era incipiente até 1930, as expor-
tações de café até já haviam per-
mitido a formação de um mercado 
consumidor que justificasse a ins-
talação de indústrias. A crise teria 
funcionado como um mecanismo 
de proteção adicional, precipitan-
do o processo de internalização de 
(parte) do seu centro dinâmico (p. 
139).

A Argentina reunia as condições 
mais favoráveis – acumulação de 
capital, melhor infraestrutura da 
região, mão de obra qualificada e 
disponível, mercado interno sufi-
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cientemente grande etc. E a des-
peito da assinatura de um tratado 
com a Inglaterra que ratificava as 
vantagens ricardianas de especia-
lização produtiva (Roca-Runcimán, 
1933), o país também assistiu a um 
aprofundamento da sua industria-
lização substitutiva de importa-
ções naquele momento. O México, 
diferentemente do observado nos 
outros países, seguiu o modelo 
clássico ao partir do artesanato, 
que só foi superado pela introdu-
ção paulatina de novas técnicas 
produtivas ainda antes da crise (p. 
128). Em comum, todos tiveram no 
choque exógeno o estopim desen-
cadeador do processo substitutivo.

Ainda que entusiasta dessa estra-
tégia, Furtado não deixa de reco-
nhecer que, assim como as políticas 
de defesa do setor exportador, a 
industrialização por substituição 
de importações também poderia 
gerar pressão inflacionária. Mesmo 
que por outros mecanismos – des-
valorização cambial naquelas, pro-
teção aduaneira e declínio do coefi-
ciente de importações (de bens de 
consumo) nessa  –, o autor arrola 
cinco elementos comuns ao fenô-
meno inflacionário surgido no bojo 
do PSI, condizente, como esperado, 
com a teoria estruturalista: (1) 
inelasticidade da oferta agrícola; 
(2) inadequação da infraestrutura; 
(3) inadequação do fator humano 
disponível no curto prazo; (4) ina-
dequação das estruturas fiscais; 
(5) aumento dos encargos financei-
ros. Em suma, a análise cepalina da 
carestia se detém sobre os “focos 

de onde se irradiam as chamadas 
pressões inf lacionárias básicas, 
pontos da estrutura econômica que 
mais resistência oferecem às trans-
formações requeridas pelo de-
senvolvimento”, ao lado das quais 
atuam “outros fatores que tanto 
podem ser circunstanciais como 
engendrados pelo próprio processo 
inflacionário” (p. 153). Premissas 
que lhe incitavam a crítica à receita 
contracionista do FMI – seguida no 
Chile nos anos 1950 e, na Argentina 
e Brasil, na década subsequente –, 
uma vez que a contração monetá-
ria invariavelmente sugerida pelo 
órgão escasseia o crédito ao siste-
ma produtivo, paralisando certas 
empresas (não necessariamente as 
menos eficientes) e aumentando os 
encargos financeiros de outras (p. 
158).

A partir da quinta parte da obra, 
Furtado se atém a aspectos ma-
croeconômicos contemporâneos, 
com destaque para a industrializa-
ção. Os anos 1950 e 1960 haviam 
assistido a mudanças econômicas 
estruturais em toda a América 
Latina, em especial no que tangia 
a suas plantas industriais. Ainda 
assim, o autor identificou três com-
portamentos gerais: (1) países 
cujos coeficientes de importação 
aumentaram (Peru e Venezuela); 
(2) aqueles em que o coeficiente se 
encontrava em declínio, mas onde 
o impulso substitutivo preceden-
te era suficientemente robusto 
para sustentar o desenvolvimento 
(Brasil e México); (3) economias 
que, a despeito da industrialização 

anterior, passavam por um forte 
declínio do coeficiente (Argentina 
e Chile). Se considerado o índice 
tido ideal pelo autor (15%), todo o 
continente se encontrava, no mo-
mento em que redigia o livro, em 
estagnação de seus processos de 
industrialização (p. 168).

Diante da crise encabeçada pela 
Argentina desde os anos 1950 e à 
qual se juntaria o Brasil, a partir 
do início da década de 1960, Fur-
tado procura explicar a realidade 
do momento sem isentar o modelo 
substitutivo de importações pelas 
respectivas conjunturas. No caso 
argentino, observou-se a conjuga-
ção de dois fatores perniciosos, a 
saber: a excessiva horizontalização 
da industrialização e o desincen-
tivo às inversões no setor expor-
tador, responsável por gerar as 
divisas necessárias à manutenção 
do processo (p. 212). No caso bra-
sileiro, a “difusão insuficiente dos 
ganhos de produtividade” impedia 
o alargamento do mercado interno 
necessário para o aprofundamento 
da industrialização. Condizente 
com o diagnóstico apresentado 
em Subdesenvolvimento e estagna-
ção na América Latina (1966), em 
Um projeto para o Brasil (1968) e 
em Análise do “modelo” brasilei-
ro (1972), Celso Furtado entende 
que a estagnação por que passa-
vam os referidos países respondia 
à crise “no” modelo, e não “do” 
modelo (FONSECA, 2003). Ainda 
assim, chega a se questionar “se a 
industrialização latino-americana 
apresenta limitações intrínsecas” 
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(p. 211), uma vez que os óbices en-
contrados por esses países não se 
apresentavam na época do proces-
so de industrialização originário.

Na sexta parte do livro, Furta-
do aborda outro aspecto fun-
damental subjacente à defesa 
cepalina de industrialização: as 
relações internacionais. Para 
além das crises estruturais do 
balanço de pagamentos das 
economias primário-exporta-
doras, o autor argumenta que, 
mesmo nos países que haviam 
se industrializado, a dependên-
cia em relação ao centro mate-
rializava-se, posteriormente, 
em seu aspecto financeiro. As 
recorrentes crises cambiais 
por que passavam economias 
industrializadas como a argen-
tina, a brasileira e a mexicana 
corroboram e ilustram a ar-
gumentação desenvolvida no 
capítulo 16.

Os países em cujas pautas de ex-
portações predominavam bens pri-
mários dependiam de inversões es-
trangeiras em infraestrutura para 
expandir o excedente exportável. E 
mesmo os que já haviam adentrado 
algum estágio de industrialização 
não escapavam dessa situação, 
uma vez que a poupança interna 
insuficiente fazia do financiamento 
externo condição obrigatória para 
fazer avançar as “ondas” de substi-
tuição (TAVARES, 1963). 

Para além do recorrentemente uti-
lizado controle cambial, Furtado 

apresenta uma série de medidas 
adotadas pelos diferentes países 
com vistas a atenuar os efeitos de-
letérios dessa condição. A política 
fiscal venezuelana, pela qual as 
petroleiras estrangeiras lá esta-
belecidas pagavam (em dinheiro 
ou petróleo) royalty por unidade 
produzida, contribuiu de forma 
decisiva para o desenvolvimento 
do parque industrial nacional (p. 
224). Ou a própria nacionalização 
do setor no México, em 1938, cuja 
administração sobre as cambiais 
contribuiu para a expansão da 
industrialização nos anos 1940. 
Ou a política argentina de compra 
oficial da produção destinada ao 
exterior coordenada pelo Instituto 
Argentino de Promoción del Inter-
cambio (IAPI), considerada pelo 
autor o mais bem-sucedido exem-
plo de controle de exportações. Ou 
a estatização parcial do setor de 
cobre no Chile, onde antes mesmo 
de o governo passar a participar 
do controle acionário das empre-
sas (1966), o Banco Central do 
país passou a comprar e revender 
a produção a preços mais elevados 
no mercado internacional – política 
que lhe rendeu aproximadamente 
190 milhões de dólares entre 1952 
e 1955 (p. 233).

Mesmo diante do relativo êxito de 
algumas das políticas supracitadas, 
Furtado mostrava-se cético em 
relação aos benefícios da industria-
lização associada ao capital estran-
geiro. É verdade que a forma como 
as economias latinas financiavam 
projetos de industrialização havia 

sido positivamente alterada após 
a II Guerra – dos bancos privados 
para instituições multilaterais, 
sobretudo o BID. E por mais que 
essa mudança representasse um 
progresso – não exatamente em 
relação às condições de prazo e 
custo, mas, sobretudo, pelas con-
trapartidas exigidas no bom uso 
do recurso emprestado –, o autor 
censurava a maneira pela qual 
governos da região atraíam as em-
presas transnacionais. Ao conceder 
benefícios cambiais e, mormente, 
linhas de financiamento interno, 
as economias que justamente care-
ciam de recursos em moeda forte 
simplesmente dispensavam as di-
visas que supostamente as empre-
sas deveriam aportar-lhes (p. 250).

Corroborando a impossibilidade 
de se superar o desequilíbrio ex-
terno por meio do modelo ricar-
diano de comércio internacional, o 
autor afirma que “nenhum aspecto 
chama tanto a atenção quanto à 
imutabilidade do quadro das ex-
portações regionais” (p. 257). Ou 
seja, se o mundo havia, de fato, se 
transformado, a dependência das 
economias periféricas em relação 
à exportação de poucos produtos 
primários permanecia impávida e 
imutável. Ao responsabilizar tam-
bém os países centrais por essa 
situação, Furtado sugeria uma es-
tratégia coordenada de ação global, 
a qual, entre outros elementos, per-
mitisse o livre acesso aos mercados 
das economias desenvolvidas e, 
sobretudo, a produtos e insumos 
básicos requeridos para que se en-
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cetassem seus próprios processos 
de industrialização (p. 267).

Apesar da ênfase oferecida à in-
dustrialização substitutiva de im-
portações como principal meio de 
se superar o subdesenvolvimento, 
Furtado reconhece que se trata, 
esta, de uma possibilidade, e não 
exatamente de uma opção baseada 
apenas em vontade política. Dentre 
as condições a serem satisfeitas, o 
tamanho do país e do respectivo 
mercado mostravam-se fundamen-
tais. Daí a oportunidade que polí-
ticas de integração regional ofere-
ciam a um continente fragmentado 
como a América Latina, uma vez 
que acordos dessa natureza viabili-
zariam a expansão das transações 
econômicas sem prejudicar as ex-
portações tradicionais (p. 279).

No momento em que escrevia, as 
expectativas em relação à recém-
-criada Associação Latino-Ameri-
cana de Livre Comércio (ALALC) 
mostravam-se promissoras devido 
aos avanços (pontuais) nas roda-
das de liberalização comercial. 
Ainda assim, o autor não tomava 
esse tipo de tendência como a pa-
naceia para os problemas da peri-
feria. Se confiava à integração um 
papel relevante, era às políticas 
nacionais que Furtado creditava 
a incumbência do desenvolvimen-
to; tanto mais úteis aos parceiros 
serão os países da região quanto 
mais robustas forem as respec-
tivas economias nacionais. Nos 
termos do autor: “os progressos 
do chamado movimento ‘integra-

cionista’ continuarão a ser lentos 
e as decepções nesse terreno fre-
quentes, enquanto o planejamento 
econômico não se transforme num 
instrumento eficaz de política no 
plano nacional.” (p. 292).

Por f im, faz-se digna de nota a 
análise que Furtado tece acerca 
da Revolução Cubana na oitava e 
última parte do livro. Procurando 
afastar-se de qualificações laudató-
rias, o autor reconstitui partes do 
caminho da história e da economia 
cubanas desde o início do século 
XX para defender que o movimen-
to revolucionário de 1959 deve 
ser compreendido como parte do 
processo de formação do Estado 
nacional, iniciado na luta (tardia) 
de libertação contra a Espanha.

Do ponto de vista econômico, Fur-
tado divide o primeiro decênio 
da nova administração cubana 
em dois momentos distintos: (1) 
quando se modificou a estrutura 
de poder e distribuição de renda, 
com ênfase na reforma agrária; 
(2) o da reconstrução da estrutura 
econômica do país. Nesta segunda 
etapa, Celso Furtado ficou espe-
cialmente impressionado com o 
círculo vicioso pelo qual o governo 
passou a submeter a um controle 
direto todas as decisões econômi-
cas (p. 343). Demonstrando certa 
esperança com as possibilidades 
que a economia dirigida e plani-
ficada vislumbrava para a década 
de 1970, Furtado parecia mesmo 
satisfeito com o que ele classificou 
de “grandes vitórias obtidas na 

elevação do nível educacional das 
massas e na melhoria de suas con-
dições de saúde, bem como a mo-
bilização do povo e sua integração 
no processo político, demonstram 
cabalmente a capacidade excepcio-
nal dos líderes revolucionários” (p. 
350).

Se as crises política e econômica 
por que passava a maioria dos 
países da América Latina naquele 
ano de 1969 eram, de fato, profun-
das e desafiadoras, o autor apre-
senta uma obra moderadamente 
otimista. Ao elencar seis grandes 
propostas para um continente (li-
teralmente) de oportunidades, o 
mais importante economista brasi-
leiro de sua época – e, certamente, 
um dos intelectuais com maior 
conhecimento factual da região 
– oferecia respostas ao labirinto 
que governos, em grande parte 
ilegítimos, haviam transformado a 
América Latina.

Sabedor de que o fenômeno do 
desenvolvimento não permitiria 
a manutenção de desigualdades 
naqueles níveis, Celso Furtado en-
cerra o livro com 12 palavras que 
soam, 50 anos depois, mais atuais 
do que nunca: “o custo do imobi-
lismo social será crescente para 
aqueles que dele se beneficiam.”
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Celso Furtado, 100 Anos: Criatividade e dependência na civili-
zação industrial (1978)

Rômulo Manzatto (*)

A Universidade de Cambridge, na 
Inglaterra, parece ter sido uma re-
ferência acadêmica essencial para 
Celso Furtado. 

Lá, em meados da década de 1950, 
o economista brasileiro teve conta-
to com a primeira geração de eco-
nomistas pós-keynesianos, como 
Joan Robinson, Piero 
Sraffa e Nicholas Kal-
dor. O que teria servi-
do para, como afirma 
o próprio Furtado, 
vaciná-lo “contra as 
formas insidiosas de 
mone t a r i s mo que 
esterilizam o pen-
samento econômico 
contemporâneo, es-
vaziando-o de toda 
preocupação com o 
social” (FURTADO, 
2014, p. 518).

Os períodos de estudos 
passados em Cambrid-
ge foram especialmente profícuos 
para Furtado. Na primeira visita, 
realizada no final da década de 
1950, Furtado reuniu as anotações 
de quase uma década de pesquisa 
e redigiu a primeira versão do que 
viria a ser Formação econômica do 
Brasil, sua primeira obra de gran-

de repercussão e até hoje um dos 
livros mais lidos de um economista 
brasileiro em todo o mundo.

Já na segunda visita, realizada 
quase duas décadas depois, no 
ano letivo 1973-1974, Furtado se 
dedicou a reexaminar a ideias que 
vinha elaborando nos anos anterio-

res, procurando explorar as espe-
cificidades do subdesenvolvimento 
bem como construir uma visão glo-
bal dos processos econômicos que 
influenciavam as relações interna-
cionais e a propagação do progres-
so técnico entre países, como conta 
em sua obra autobiográfica.

Desse período de estudos resul-
taram O mito do desenvolvimento 
econômico (1974), o Prefácio a Nova 
Economia Política (1976), Criativi-
dade e dependência na civilização 
industrial (1978) e a Pequena intro-
dução ao desenvolvimento (1980) 
(FURTADO, 2014, p. 518).

Como afirma Francis-
co de Oliveira, esse é 
o período em que a re-
f lexão furtadiana as-
sume uma orientação 
mais “filosófica”, novo 
sentido que permite a 
Celso Furtado agora 
ir além dos estreitos 
limites teóricos como 
delimitados pela teoria 
econômica ortodoxa. 
É também a época em 
que Furtado melhor 
consegue conciliar o 

ecletismo intelectual e a 
criatividade conceitual 
com a reflexão histórica 

de caráter mais amplo (OLIVEIRA, 
2003, p. 32).

É nessa orientação que Furtado pu-
blica seu Criatividade e dependência 
na civilização industrial (1978), que 
procura definir como um “antilivro 
acadêmico”, cuja intenção principal 

Criatividade e dependência na civilização industrial.  
Paz e Terra (1978) e Companhia das Letras (2008)
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seria a de reconstituir a visão glo-
bal de uma economia política que já 
não caberia nos estreitos compar-
timentos oferecidos pelas ciências 
sociais.

Vale mesmo citar a recente inter-
venção de Ricardo Bielschowsky, 
que classificou o pensamento de 
Celso Furtado como um “edifício 
com um alicerce e três pavimen-
tos”. Na analogia de Bielschowsky, 
o alicerce seria o método histórico-
-estrutural, desenvolvido com Raúl 
Prebisch e a CEPAL. O primeiro 
pavimento seria o da análise do 
subdesenvolvimento, área em que 
Furtado se notabilizou e onde suas 
realizações parecem contar com 
maior rigor analítico. 

O segundo pavimento represen-
taria o caráter socioeconômico e 
sociopolítico do pensamento furta-
diano. O terceiro pavimento é o da 
reflexão cultural, que ganha maior 
relevância nas últimas décadas de 
atuação do economista brasileiro.1

É nesse terceiro pavimento que 
vamos encontrar Criatividade e de-
pendência na civilização industrial, 
obra mais relevante de Furtado 
para pensar o papel da cultura nas 
trajetórias de desenvolvimento das 
diferentes regiões do mundo.

Segundo João Antonio de Paula, 
Criatividade e dependência faz 
parte de um esforço mais amplo de 
Furtado para uma “efetiva recons-
tituição da economia política do ca-
pitalismo contemporâneo”. Para de 

Paula, o livro também impressiona 
“pela ousadia segura com que tenta 
apreender a sociedade contempo-
rânea” (PAULA, 2019, p. 1087).

Já para o economista Luiz Car-
los Bresser-Pereira, em resenha 
elaborada poucos anos depois da 
publicação do livro, essa é a obra 
em que Celso Furtado “supera sua 
condição de economista político 
para se tornar também um pen-
sador universal”, preocupado não 
só com temas específicos das ci-
ências econômicas “mas também 
com o próprio destino do homem e 
com a realização da sua liberdade” 
(BRESSER-PEREIRA, 1981).

Uma avaliação mais abrangente 
de Criatividade e dependência foi 
realizada por Alfredo Bosi, em pre-
fácio que introduz o texto da nova 
edição do livro, publicada no ano 
de 2008. Nesse texto, Bosi ressalta 
que já o primeiro capítulo da obra, 
“Poder e espaço numa economia 
que se globaliza”, apreende corre-
tamente, já no final da década de 
1970, o sentido do processo de glo-
balização econômica que se apro-
fundaria nas décadas seguintes.

Nesse primeiro capítulo, chama a 
atenção o trecho em que Furtado 
retoma a importância da aborda-
gem de Keynes, ao qualificar o pen-
samento do economista inglês pela 
verdadeira ruptura que faz com a 
racionalidade microeconômica que 
“decorre da inserção da análise de 
uma entidade nacional estrutura-
da, com centros de decisão capaci-

tados para interpretar interesses 
comuns” (FURTADO, [1978] 2008, 
p. 36), assim como a caracteriza-
ção da grande empresa capitalista, 
concentradora de poder e riqueza 
em grande escala, como “ um con-
junto organizado hierarquicamen-
te de relações sociais que é posto a 
serviço de uma vontade programa-
da para condicionar o comporta-
mento de segmentos da sociedade” 
(FURTADO, [1978] 2008, p. 44).

Nesse mesmo capítulo, Furtado 
retoma o antigo argumento de 
Raúl Prebisch e dos primeiros anos 
da CEPAL sobre os efeitos dos di-
ferentes níveis de organização de 
trabalhadores e sindicatos em pa-
íses centrais e periféricos. Lembra 
também que a grande vantagem 
das empresas transnacionais con-
siste em sua habilidade em arbi-
trar custos, fatores de produção e 
em se blindar contra movimentos 
sindicais e pressões sociais em di-
ferentes países. (FURTADO, 2008, 
p. 47-51).

Os capítulos 2 e 3, “Emergência e 
difusão da civilização industrial I 
e II”, concentram o que Alfredo 
Bosi considera como o cerne da 
obra. Nesses capítulos, Furtado 
reconstitui o processo de expansão 
econômica do continente europeu, 
cujo primeiro grande impulso teria 
vindo das iniciativas de expansão 
comercial e colonial. 

Também interessante é a visão de 
Furtado ao questionar o falso sen-
tido de universalidade da história 



89

novembro de  2020

economia & história: especial Celso Furtado

europeia, lembrando que “A revo-
lução burguesa não é outra coisa 
senão a forma particular que as-
sumiu a evolução social europeia” 
(FURTADO, [1978] 2008, p. 58). 
Isto foi o primeiro passo para o que 
Furtado vê como um verdadeiro 
“esforço de dominação planetária” 
dos Estados europeus e leva o eco-
nomista a afirmar que a toda a his-
tória contemporânea é “em grande 
parte um reflexo dessa empresa de 
dominação planetária e do esforço 
inverso dos povos dominados para 
liberar-se” (FURTADO, 2008, p. 
65).

Nesse trecho, Furtado não deixa 
de analisar as industrializações 
tardias, como os casos de Rússia e 
Japão, e os processos de industria-
lização periférica, como na Amé-
rica Latina, tidos pelo economista 
como exemplos de vias indiretas 
de desenvolvimento e industriali-
zações de tipo dependente.

O caso brasileiro é um exemplo 
disso que Furtado chama de “in-
dustrialização tardia, subsequen-
te a um processo de implantação 
indireta da civilização industrial” 
(FURTADO, 2008, p. 96). A recep-
ção da civilização industrial nessas 
condições levou à formação de 
sociedades crescentemente hete-
rogêneas (FURTADO, 2008, p. 98-
99), uma vez que, como acredita 
Furtado, “o desenvolvimento das 
forças produtivas em condições 
de dependência não engendra as 
transformações sociais que estão 

na base da valorização da força de 
trabalho” (FURTADO, 2008, p. 98).

Segundo a sugestão de leitura de 
Alfredo Bosi, esses dois capítulos 
são bem complementados pelo 
capítulo 7, “Ensaios de visão retros-
pectiva”, em que Furtado retoma 
as linhas gerais do processo de 
difusão da civilização industrial e 
ressalta a importância do conceito 
de excedente, como pensado pelos 
economistas clássicos, para a ob-
tenção de uma visão abrangente 
do processo social e econômico 
global.2

O quarto capítulo, “Da ideologia do 
progresso à do desenvolvimento”, 
aborda, como afirma Bosi, pro-
blemas conceituais que a análise 
histórica dos capítulos anteriores 
já havia sugerido. Aqui, são espe-
cialmente interessantes os trechos 
em que Furtado destaca o aspecto 
ideológico das ideias de progresso 
e desenvolvimento.

Assim, enquanto a ideia de pro-
gresso foi o “cimento de uma su-
perideologia que injetou um fio de 
solidariedade entre grupos sociais” 
com interesses econômicos confli-
tantes (FURTADO, 2008, p. 107), a 
ideia de desenvolvimento, por sua 
vez, foi mais restrita uma vez que 
apresentou-se “dissociada das es-
truturas sociais, simples expressão 
que é de um pacto entre grupos in-
ternos e externos interessados em 
acelerar a acumulação” (FURTADO, 
2008, p. 108).

O capítulo 5, “Acumulação e criativi-
dade”, olha para o futuro. Nele Fur-
tado destaca a tendência cada vez 
mais premente de subordinação 
das atividades de criação e refle-
xão à racionalidade instrumental 
(FURTADO, 2008, p. 113). Aponta 
também a importância da capaci-
dade criadora de novas formas e 
tipos de associação entre os mem-
bros de uma sociedade, assim como 
a centralidade das iniciativas de 
inovação social e institucional, que 
teriam mesmo a capacidade de re-
duzir as tensões sociais e políticas 
criadas no processo de acumulação 
(FURTADO, 2008, p. 118-119).

“Dependência num mundo unifi-
cado”, o sexto capítulo, analisa a 
história de longa duração do pro-
cesso de globalização econômica. É 
também o momento em que Furta-
do aborda de maneira abrangente 
o novo contexto de atuação das 
empresas transnacionais. Chama a 
atenção a lúcida análise do econo-
mista quanto ao papel do investi-
mento militar dos Estados Unidos 
como elemento essencial daquele 
sistema econômico. 

Segundo Furtado,  esse tipo de 
investimento do país norte-ameri-
cano “reduz os custos da inovação 
técnica para as empresas, aumen-
tando sua capacidade competitiva 
no exterior” (FURTADO, [1978] 
2008, p. 135), no que o economista 
brasileiro acabou por antecipar em 
algumas décadas os determinantes 
principais da agenda de pesquisas 
que analisa o papel de fomento do 
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Estado Empreendedor nas econo-
mias dos países centrais.

Nesse mesmo capítulo, Furtado 
fala sobre os efeitos da Revolução 
Cultural chinesa nos planos de 
longo prazo para o desenvolvimen-
to daquele país e atesta, já no final 
da década de 1970, que a China 
seria o único país que então reuni-
ria as “condições necessárias para 
tentar uma via autônoma e escapar 
ao processo de homogeneização 
cultural a que parecem tender ine-
xoravelmente todas as socieda-
des contemporâneas” (FURTADO, 
2008, p. 141).

No último capítulo, “Em busca de 
uma visão global”, Furtado abraça 
a escrita ensaística para livrar-se 
das restrições temáticas e meto-
dológicas dos diferentes campos 
do conhecimento acadêmico. Nesse 
capítulo, o economista discute a re-
lação entre liberdade, criatividade 
e desenvolvimento, bem como seu 
vínculo com a criação artística e a 
pesquisa científica, além de reite-
rar o papel da prática política como 
local privilegiado de interlocução 
e manifestação das capacidades 
criadoras.

 Furtado discute também o papel 
da criatividade na liberdade do ser 
humano, que depende de uma efeti-
va consciência crítica e do exercício 
da capacidade criadora para se 

realizar efetivamente. (FURTADO, 
2008, p. 206-209).

Nessas páginas finais, Celso Furta-
do “alça voo na direção de um hori-
zonte de pensamento que dialoga 
com diversas correntes filosóficas, 
estéticas e políticas tendo por fio 
condutor um só valor, a criação de 
uma sociedade em que as potencia-
lidades do indivíduo e do seu grupo 
se atualizem livremente” (BOSI, 
2008, p. 30).3
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Celso Furtado, 100 Anos: Economia do desenvolvimento: curso 
ministrado na PUC-SP em 1975

Gustavo Louis Henrique Pinto (*)

Celso Furtado significava, em 1975, uma das prin-
cipais referências intelectuais entre os brasileiros 
exilados, com obra e pensamento reconhecidos e 
divulgados no Brasil e internacionalmente. O exílio 
iniciado em 1964 marcou as atividades 
de Furtado como professor em várias 
universidades nos Estados Unidos e na 
Europa, estabelecido na maior parte do 
tempo como professor da Universidade 
de Sorbonne (desde 1965). A primeira 
vez que retorna ao Brasil após o longo 
período de exílio foi em julho de 1974, 
para participação na 26ª Reunião Anual 
da SBPC, em Recife. No ano seguinte, 
vem mais uma vez ao Brasil, agora para 
a realização das primeiras atividades 
acadêmicas no país, um curso na PUC-
-São Paulo. 

A partir do trabalho editorial de 
Rosa Freire D’Aguiar, conhecemos 
desde 2008 os manuscritos que foram publicados na 
forma de livro, Economia do desenvolvimento: curso 
ministrado na PUC-SP em 1975 (Contraponto; Centro 
Internacional Celso Furtado de Políticas para o De-
senvolvimento). Com a apresentação de D’Aguiar, o 
livro reúne os seminários oferecidos por Furtado, de 
mesmo título do livro, para 200 alunos matriculados, 
entre eles professores da PUC-SP, USP e FGV. O obje-
tivo com este curso, por parte da PUC-SP, era formar 
um programa de pós-graduação na instituição com a 
elaboração de um mestrado em economia. Segundo 
D’Aguiar, o economista brasileiro Pedro Calil Padis, 
também exilado na França, foi quem intermediou 
o contato do reitor da PUC-SP Geraldo Ataliba com 

Furtado. Em 3 junho de 1975, o curso iniciou e durou 
até setembro daquele ano. Este foi o único curso de 
Furtado nesta instituição, mas contribuiu com o feito 
de criação do mestrado em economia que ocorreu em 

1977, estando Calil e Paul Singer entre 
seus fundadores.

Interessante ressaltar a composição do 
livro publicado a partir dos manuscri-
tos, que, segundo D’Aguiar, foi encon-
trado em um “fichário preto, comprado 
no Brasil e guardado em Paris”, e que 
contém os originais do curso “Economia 
do desenvolvimento”: três seminários, 
cinco textos publicados como “Anexo”, 
além de um texto intitulado “A econo-
mia brasileira: 1850-1914”. Um terceiro 
trabalho foi publicado, intitulado “A in-

dustrialização periférica”, com uma 
origem muito interessante: tratava-
-se de uma aula de Furtado dada no 

curso e que foi gravada e transcrita por dois alunos de 
Luiz Carlos Bresser-Pereira; este último fez a revisão 
e utilizava como apostila em suas aulas na Escola de 
Administração de Empresas da FGV, em São Paulo. Em 
carta a Furtado em 1977, conforme atesta D’Aguiar, 
Bresser-Pereira confirma a autoria: “Um trabalho de 
sua autoria do qual você não tem conhecimento: A in-
dustrialização periférica”.

Aos trabalhos relacionados diretamente aos manuscri-
tos do curso na PUC-SP, D’Aguiar incorporou ao livro 
o trabalho “O capitalismo pós-nacional”, pela perti-
nência do tema e pela origem no mesmo ano, em 1975, 
apresentado em março em Teerã, Irã, em evento orga-

(Economia do desenvolvimento: curso 
ministrado na PUC-SP em 1975 (2008)
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nizado pelo Institut d’Études sur 
le Développment Économique et 
Sociale (IEDES) da Universidade de 
Paris e pela Universidade de Teerã.1 
Texto central na obra de Furtado, 
foi incorporado ao livro Prefácio 
à nova economia política, de 1976, 
e analisa a nova fase do capitalis-
mo internacional pós choque do 
petróleo e o papel das transnacio-
nais e dos Estados nacionais neste 
contexto. Por fim, também foram 
reunidos neste livro um texto de 
Luiz Carlos Bresser-Pereira, “Celso 
Furtado e a Teoria Econômica” e 
uma entrevista de Furtado dada a 
Claudio Cerri, do Jornal da Tarde, 
e publicada em 16 de junho de 
1975. Com este conjunto de textos, 
na maioria inéditos, é possível re-
constituir parte significativa das 
reflexões de Furtado naquele ano, 
permitindo identificar uma agenda 
de pesquisa do autor para os anos 
vindouros. Antes de adentrar na 
análise do livro, algumas ressalvas 
serão apontadas sobre as expecta-
tivas e desesperanças de Furtado 
com a vinda ao Brasil após longo 
exílio.

1  A Reflexão Sobre o Retorno 

 Chevilly-Larue, 18.10.75

Cinco meses no Brasil. Depois de 
onze anos, um esforço de reinser-
ção. Um balanço. Um appraisal. 
Que reter? Últimas esperanças 
perdidas? Consciência de ser hoje 
uma “herança cultural”, de ser algo 
irreversível, que já não pertence 

a uno mismo? (FURTADO, 2019b, 
p. 241)

Furtado passara 10 anos exilado, 
até que pôde regressar ao Brasil, e 
sempre deixou explícita esta inten-
ção no decorrer do exílio de assim o 
fazer quando fosse possível. Todos 
os livros de Furtado publicados no 
período entre 1964 e 1975 tive-
ram larga vendagem no país, com 
várias edições, sendo um intelec-
tual influente no meio acadêmico 
brasileiro, uma referência teórica 
e política dos exilados latino-ame-
ricanos em Paris, conforme relata 
Alencastro (2019). É de se imagi-
nar a profundidade do regresso ao 
Brasil em 1975 para ministrar um 
curso em uma universidade, o que 
ensejava profundas expectativas 
políticas e acadêmicas, um temor 
em relação ao cenário nacional, 
incertezas sobre o desenrolar dos 
acontecimentos do regime militar 
sobre a sua estada no país. 

O regresso assume o tom do de-
sassossego para o intelectual, nas 
palavras de Said (2006, p. 61), “a 
condição de estar sempre irre-
quieto”, posta pelo duplo assombro 
do exilado: “Não podemos voltar 
a uma condição anterior, e talvez 
mais estável, de nos sentirmos 
em casa; e, infelizmente, nunca 
podemos chegar por completo à 
nova casa, nos sentir em harmonia 
com ela ou com a nova situação”. A 
publicação em 2019 dos Diários in-
termitentes: 1937-2002 de Furtado, 
outro trabalho de D’Aguiar que nos 
permite conhecer alguns movi-

mentos do autor, demonstra a de-
sesperança com o Brasil, com a sua 
contribuição e com a perspectiva 
de um retorno duradouro. Furtado 
(2019, p. 242-244) descreve nas 
notas do dia 18 de outubro de 1975 
o elo perdido de sua esperança com 
o Brasil: “Uma geração, a minha, 
perdeu a batalha”, sacramentada 
por um “sistema de poder” com 
uma “aliança do grande capital, (...) 
Forças Armadas, mistura de buro-
cracia, partido político e sistema de 
repressão”. O “mundo universitá-
rio” também provoca descontenta-
mento, diante de “sua irrelevância” 
frente ao que está acontecendo no 
país. 

A viagem e o curso permitiram 
uma grande síntese do exilado, que 
tanto imaginou o seu retorno ao 
mundo político e acadêmico, von-
tade que se desfez por alguns anos. 
Assim concluiu, sobre permanecer 
no Brasil:

A importância dessa viagem está 
nesta conclusão: já não há nada a 
fazer, nada ao meu alcance. Quando 
escrevi um livro como Análise do 
“modelo” brasileiro ainda pensava 
que estava exercendo alguma for-
ma de poder, pesando por pouco 
que fosse no processo de decisões. 
Já não cabe essa pretensão. [...] 
Nada a fazer... Que significa isso? 
Como nestes anos de exílio eu me 
alimentei da ideia de que tinha algo 
a fazer. Tenho de deixar de lado to-
talmente a ideia de que sou exilado, 
implantar aqui definitivamente a 
minha vida. [...] I have given my con-
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tribution [...] Desviar o pensamento 
para a problemática do Terceiro 
Mundo como um todo. [...] O fim da 
ilusão da responsabilidade históri-
ca? O começo da velhice? Um pouco 
de autêntica sabedoria? A verdade 
é que me sinto bem assumindo este 
novo papel. (FURTADO, 2019b, p. 
243-244)

As preocupações que este curso 
abrange estão muito atreladas 
aos temas do chamado Terceiro 
Milênio, como veremos a seguir. As 
motivações que levaram ao curso 
em 1975 são hoje conhecidas a 
partir do seu diário, “um esforço de 
reinserção”. A desilusão também, 
fortemente carregada pelo clima 
inapropriado a sua atividade po-
lítica e acadêmica no Brasil. Para 
o bem da vida política brasileira, 
Furtado retorna definitivamente 
ao Brasil na abertura democrática 
dos anos 80, e ainda terá importan-
te atuação.

2  O Curso e os Manuscritos

Os três primeiros seminários apre-
sentados no documento e os ane-
xos, conforme af irma D’Aguiar 
(2008, p. 19), ou estão alinhados 
às “notas redigidas em francês 
para suas aulas de Économie du 
développement na Universidade 
de Paris-I Sorbonne”, ou são “uma 
primeira versão”, como os livros 
Prefácio a nova economia política 
e A economia latino-americana. Na 
abertura do curso, Furtado estabe-

lecia os “Elementos de uma teoria 
do desenvolvimento econômico”. 
A economia nacional é o centro do 
desenvolvimento econômico, con-
dicionada pelos sistemas político e 
econômico. 

Na definição da teoria do desenvol-
vimento, há um posicionamento de 
base para uma economia política, 
em que a matriz estrutural “reflete 
a relação de forças entre classes 
e grupos sociais que se manifesta 
historicamente” (FURTADO, 2008, 
p. 33), então, as decisões econô-
micas “implicam o uso de formas 
de poder e, portanto, têm uma 
dimensão política”. Na definição 
de Rezende (2004, p. 21), o pen-
samento de Furtado mobiliza uma 
teoria da mudança social, em que o 
subdesenvolvimento deve ser iden-
tificado a partir das singularidades 
das estruturas sociais. O subde-
senvolvimento e suas economias 
nacionais devem ser analisadas a 
partir da interdependência entre 
as estruturas de poder político e as 
classes sociais, condição inexorável 
para Furtado (2008, p. 33): “(...) o 
estudo da economia tem suas raí-
zes no conhecimento das estrutu-
ras sociais e na forma como nessas 
estruturas se geram as relações de 
poder”.  

Outra dimensão de análise da eco-
nomia nacional é a abordagem a 
partir da ideia de dependência e o 
enfoque nas relações externas. In-
teressa para Furtado a autonomia 
dos sistemas internos (nacionais) 
de decisão política e econômica 

diante dos centros de decisão con-
trolados externamente. Nas eco-
nomias de enclave, como os países 
subdesenvolvidos, a luta pela cap-
tação do excedente e os controles 
externos do mercado internacio-
nal sobre o mercado interno são 
determinantes na distribuição de 
renda e na estratificação social. 
Furtado expressa sua análise sobre 
a captação do excedente nos países 
desenvolvidos e nos subdesenvolvi-
dos, de modo que as decisões eco-
nômicas, a inovação, são elementos 
determinados pela estrutura de 
poder, pelo sistema político, ele-
mentos que constituem as formas 
de apropriação e reprodução do 
excedente, estabelecendo a estrati-
ficação social. É o elo que constitui 
a interação entre o progresso tec-
nológico e o sistema de dominação 
social, já que a difusão dos frutos 
do progresso tecnológico é social-
mente orientada. “No centro desse 
quadro encontramos o processo de 
geração do excedente econômico, 
fruto da divisão social do trabalho. 
A apropriação desse excedente en-
gendra a estratificação social, cuja 
estabilidade requer a instituciona-
lização de uma estrutura de poder” 
(FURTADO, 2008, p. 44).

Essa introdução ao curso realizada 
por Furtado traz o tema da apro-
priação e reprodução do excedente, 
análise que está presente nas obras 
anteriores ao curso, como em Te-
oria e política do desenvolvimento 
econômico (1967), e que também 
será aprofundada pelo autor pos-
teriormente, no texto “Prefácio a 
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nova economia política”, primeiro 
capítulo do livro de mesmo nome 
(FURTADO, 1976). Aliás, é impor-
tante ressaltar que o Primeiro 
Seminário (2008, p. 45) contém 
movimentos de análise entranha-
dos no referido capítulo (FURTA-
DO, 1976). No Anexo publicado há 
uma seção intitulada “Notas sobre 
o conceito de excedente”, espaço 
no qual Furtado aponta uma dire-
ção que será fortalecida nas obras 
posteriores (FURTADO, 1976, 1978, 
2019a) sobre esta noção, a saber: 

Dessa forma, o conceito de exce-
dente se desdobra em duas dire-
ções. De um lado, ele aponta para 
a capacidade de autotransformação 
de uma comunidade: o horizonte de 
opções que decorre da existência 
de recursos além do essencial para 
a sobrevivência da comunidade. De 
outro, ele deixa ver que essas op-
ções são feitas por grupos que estão 
em condições de apropriar-se do 
excedente, portanto de exercer um 
poder sobre os demais. Nesse con-
ceito se entroncam, assim, ideias 
sobre acumulação, sobre estrati-
ficação social e sobre dominação 
e poder. (FURTADO, 2008, p. 132)       

Essa definição de excedente, entre 
as várias oferecidas pelo autor ao 
longo de sua trajetória, demonstra 
a determinação entre as estruturas 
econômicas, as de poder político, 
de organização social e as classes 
sociais. O caminho utilizado por 
Furtado no Primeiro Seminário é 
o mesmo que utilizou em outras 
obras (FURTADO, 1967,  1980): 

apresentou uma “visão global da 
evolução do sistema capitalista” 
com foco na apropriação do exce-
dente pelo processo histórico dos 
países centrais e sua determina-
ção sobre a organização social; o 
segundo movimento é a formação 
deste excedente na periferia, a 
partir das relações com o centro. 
É na periferia que Furtado aponta 
a situação de dependência, que im-
pacta sobre os centros de decisão 
que não são coordenados inter-
namente, já que o sistema de ex-
portação é estabelecido pelo setor 
externo. “A luta pela apropriação 
do excedente” na periferia, diante 
da dependência externa, é estabe-
lecida pelas “relações econômicas 
internacionais”, está posta nos ter-
mos de intercâmbio. 

A produção do dualismo no subde-
senvolvimento está vinculada à he-
terogeneidade tecnológica, o que é 
produzida pela economia de encla-
ve através de um padrão de consu-
mo, fruto da captação do excedente 
pelos grupos da classe média, em 
oposição às classes trabalhadores 
que não acessam este excedente. 
O resultado é a produção das desi-
gualdades na estratificação social 
no subdesenvolvimento. Bresser-
-Pereira (2008, p. 237) aponta em 
artigo publicado (na obra aqui ana-
lisada, FURTADO, 2008) a seguinte 
definição sobre o “modelo teórico 
de desenvolvimento” de Furtado, 
e que está configurado na ideia de 
excedente: 

Dois processos complementares e 
contraditórios estão no centro do 
modelo de Furtado: a invenção e a 
difusão. No processo de desenvolvi-
mento econômico é preciso sempre 
combinar invenção e difusão. O 
impulso motor é dado pela inven-
ção, que para ele é um conceito 
microeconômico identificado com 
o progresso técnico [...]. A difusão, 
por sua vez, é o processo de exten-
são do aumento do excedente aos 
participantes sociais; está relacio-
nada com a distribuição de renda 
e, especificamente, com o aumento 
dos salários. Também tem um ca-
ráter macroeconômico, pois dela 
depende a demanda interna. 

A relação entre a invenção e a 
orientação da difusão nas socie-
dades industriais presente no mo-
delo de Furtado, assinalado por 
Bresser-Pereira, estabelece os me-
canismos de distribuição de renda 
e estratificação através da luta pelo 
excedente, o que na década de 1970 
está presente no debate sobre as 
transnacionais e a crise de auto-
nomia e de capacidade decisória 
dos Estados Nacionais, principal-
mente no subdesenvolvimento, e as 
consequências dos oligopólios na 
captura desigual e violenta deste 
excedente. Nos dois seminários 
apresentados na sequência por 
Furtado (2008), se apontarão as 
duas dimensões do dualismo, da 
agricultura e da estrutura agrária, 
bem como do processo de indus-
trialização. 
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O Segundo Seminário delineia os 
traços do dualismo estrutural e 
analisa a estrutura agrária em 
termos da economia do subdesen-
volvimento e das experiências na 
América Latina. D’Aguiar (2008, 
p. 8) recorda que em 1975 Furta-
do estava revisando seu trabalho 
Formação econômica da América 
Latina (1969), que foi publicado 
em 1976 como A economia latino-
-americana, com acréscimos em 
relação ao primeiro, e o Segundo 
e Terceiro Seminários seguem de 
perto as análises realizadas nesta 
nova edição (FURTADO, [1976]/ 
2009).

Há uma construção do dualismo es-
trutural que marca uma distinção 
em relação às análises da década 
de 1960 realizadas por Furtado, ao 
afirmar: “Ora, na análise que levou 
à concepção dualista o que se teve 
em mente foi demonstrar que a 
estrutura da economia subdesenvol-
vida é heterogênea, que existem dois 
planos de racionalidade, mas não 
que os dois setores são indepen-
dentes um do outro” (FURTADO, 
2008, p. 64). Importante ressaltar 
que a análise do dualismo no plano 
das racionalidades se trata de in-
corporação da tese weberiana que 
Furtado percorrerá nas obras pos-
teriores (FURTADO, 1976, 1980), 
além de lembrar que a crítica ao 
dualismo estrutural havia atingido 
outro patamar com o trabalho de 
Chico de Oliveira (1972).  

A formação histórica dos Estados 
Nacionais na América Latina é 

então apontada, a fim de identificar 
os grupos que compõem as estru-
turas de poder destes Estados e 
a vinculação destes grupos com a 
produção e monopólio do exceden-
te. O excedente agrícola é analisa-
do a partir do elo entre o sistema 
de produção e as relações sociais, 
resultado da concepção de modo 
de produção em Marx. A atividade 
econômica da agricultura é tomada 
como “a base da organização polí-
tica e social na maioria dos países 
subdesenvolvidos”. Da estrutura 
agrária, Furtado propõe uma tipo-
logia para pensar a América Latina 
a partir de dois critérios básicos: 
“a) a abundância ou escassez de 
terras aptas para a agricultura, 
no que se refere à técnica prevale-
cente; e b) grau de acessibilidade à 
propriedade da terra das pessoas 
que trabalham” (FURTADO, 2008, 
p. 76). Na América Latina, predo-
minou a abundância de terra com 
o acesso difícil. Por fim, Furtado 
realiza apontamentos sobre as 
reformas agrárias mexicana, boli-
viana, chilena e peruana (a cubana 
somente aparece em FURTADO, 
2019a). 

Os respectivos tópicos do Terceiro 
Seminário, “IX. A industrialização 
no quadro do antigo sistema de 
divisão internacional do trabalho”, 
“X. A industrialização baseada na 
substituição de importações”, “XI. 
A penetração das empresas trans-
nacionais” e “XII. A penetração 
das empresas transnacionais na 
periferia”, possuem um conteúdo 
fortemente alinhado aos capítulos 

IX, X e XI de Pequena introdução ao 
desenvolvimento: enfoque interdisci-
plinar (FURTADO, 1980), obra esta 
que foi revista pelo autor e passou 
a ser publicada em 2000 (em sua 3ª 
edição) sob o título Introdução ao 
desenvolvimento: enfoque histórico-
-estrutural. Sugere-se que ideias 
formuladas por este curso de 1975 
sejam a base da obra de 1980 (e 
2000), elemento aparentemente 
a ser investigado pela literatura 
especializada, inclusive ressaltan-
do a confluência entre trechos e 
gráficos. 

Nos tópicos acima mencionados, 
Furtado reflete sobre a industriali-
zação na periferia, e o foco está na 
modernização da sociedade e dos 
hábitos de consumos, o que no caso 
brasileiro ocorreu anteriormente 
ao processo de industrialização. 
Com o processo de substituição 
de importações a partir da década 
de 1930, Furtado detalha primei-
ro a “penetração das empresas 
nacionais” e seu grau de concen-
tração do poder econômico, e em 
seguida aprofunda a análise sobre 
a formação dos conglomerados e 
oligopólios através das empresas 
transnacionais, que operam princi-
palmente a partir do pós-II Guerra 
Mundial. 

A empresa transnacional nos paí-
ses do Terceiro Mundo se torna o 
grande tema da agenda de pesquisa 
de Furtado, com o delineamento 
da perspectiva de uma industria-
lização periférica controlada por 
estas empresas transnacionais, 
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análise central no trabalho “O ca-
pitalismo pós-nacional” publicado 
também nesta obra (FURTADO, 
2008). A partir desta interação 
determinante com as empresas 
transnacionais, Furtado retoma no 
fechamento do seu curso a noção 
de “modelo brasileiro”. A pergunta 
é como qualificar a alta concentra-
ção de renda no Brasil concomi-
tante ao processo de industriali-
zação. O setor agrícola apresenta 
um baixo custo de reprodução da 
mão de obra, combinado aos bai-
xos salários e capacidade técnica, 
marcados pelo trabalho escravo e 
escassez no acesso à terra, e pelo 
trabalhador livre submetido ao 
latifúndio. Furtado explicita a ne-
cessidade de uma reforma agrária, 
elevando o preço da oferta de mão 
de obra e o nível técnico, já que a 
estrutura agrária é definidora do 
reservatório de mão de obra às 
margens do latifúndio. A indústria 
no “modelo brasileiro” permanece 
sem competitividade no exterior 
e controlada pelas transnacionais, 
produzindo uma capacidade ociosa 
que favorece somente a minoria de 
altas rendas.    

Aos Estados Nacionais cabe assu-
mir, para Furtado, a coordenação 
da atividade econômica, amplian-
do o Estado de bem-estar social, 
abrindo para o exterior e realizan-
do a planificação das atividades pú-
blicas. A questão é como lidar com 
os centros de decisão controlados 
pelas multinacionais. O sistema 
de decisões dos países periféricos 
controlados pelas transnacionais 

provoca uma aliança para Furtado 
(2008, p. 123) entre “um sistema de 
dominação internacional (...) com 
formas tradicionais da dominação 
interna nos países periféricos”, 
perpetuando as desigualdades so-
ciais e aumentando o fosso entre 
os países periféricos e centrais. Em 
“O capitalismo pós-nacional” se dá 
a denúncia explícita da impossibi-
lidade de coordenação da ação por 
parte dos governos nacionais atra-
vés da oligopolização. As desigual-
dades operadas por países como 
o Brasil, que se industrializou em 
termos de bens duráveis, significa-
ram a modernização de formas de 
consumo por uma pequena parte 
da população em detrimento da 
classe trabalhadora. Somado a 
este processo o controle sobre as 
estruturas de dominação do poder 
político pelos oligopólios, o Esta-
do é posto como interlocutor das 
empresas transnacionais no capi-
talismo periférico, condição crítica 
na visão de Furtado e fartamente 
analisada pela literatura. 

3  O Futuro Incerto e o Compro-
misso Intelectual Perene

Na conclusão do curso de 1975, 
Furtado (2008, p. 125-126) estabe-
lece cinco pontos de uma “agenda 
para o futuro”: “a) reformulação do 
sistema internacional de decisões; 
b) reorganização dos mercados de 
produtos primários; c) reforma do 
sistema monetário; d) descentrali-
zação mundial das indústrias e va-
lorização do trabalho no Terceiro 

Mundo; e) limitação do campo de 
ação das empresas transnacionais”. 
Se a este plantel de pesquisa for 
acrescentada a dimensão cultural e 
civilizatória do subdesenvolvimen-
to, estabelecemos com amplitude a 
direção que as pesquisas de Furta-
do tomaram na segunda metade da 
década de 1970 e década de 1980, 
além de apresentar as bases das 
posições tomadas por Furtado na 
redemocratização e sua ação polí-
tica.  

Na entrevista que Furtado (2008, 
p. 247) deu, o jornalista Cerri assi-
nala a natureza das atividades re-
alizadas por Furtado, cujo intuito 
era “puramente acadêmico”. Defen-
der o mercado interno, fortalecer o 
Estado e diminuir as desigualdades 
estavam no horizonte de Furtado, 
que não deixa de se posicionar 
politicamente, e assim o faz. “Na 
verdade, as resistências maiores 
virão da necessidade de modificar 
a estrutura do sistema produtivo e 
de dirigir a política de investimen-
tos para um sentido mais social” 
(FURTADO, 2008, p. 251). Furtado 
também defendia uma reforma 
agrária, que modificasse a estru-
tura de propriedade, mas princi-
palmente modificasse “a política 
de distribuição do excedente”. A 
batalha que está posta é o comba-
te ao sistema brasileiro cada vez 
mais “antissocial” e ao avanço do 
autoritarismo, enquanto grandes 
dilemas do capitalismo periférico 
do “modelo brasileiro” e suas es-
truturas políticas de coordenação 
econômica. Do curso deduzimos a 
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ausência de ânimo de Furtado para persistir na vida 
universitária brasileira, de modo que não retornará 
a realizar atividades acadêmicas regulares no Brasil. 
Mas a disputa política nacional não fugiu do seu radar, 
de modo que para sorte da redemocratização brasi-
leira, Furtado foi politicamente atuante na década de 
1980. 
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Econômica
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1  Introdução

Instituições políticas, econômicas 
e sociais têm se mostrado, ao longo 
do tempo, elementos-chaves para 
a compreensão acerca dos casos 
de sucesso e fracasso de países, 
regimes políticos, sistemas eco-
nômicos, grupos empresariais e, 
inclusive, de empresas individuais. 
Há uma farta literatura que des-
taca a importância de diferentes 
instituições como determinantes 
do progresso material de socie-
dades variadas.1 Qualidade da de-
mocracia, garantia aos direitos de 
propriedade, grau de instrução e 
alfabetização da população, nível 
de evasão de renda, bem como as-
pectos culturais e religiosos, são 
instituições frequentemente con-
sideradas pelos pesquisadores que 
buscam investigar as razões que 
conduzem ao aumento do nível de 
renda per capita ou à estagnação e 
recessão econômica.

A propósito, o início dos anos 1990 
testemunhou o aparecimento de 
um conjunto de trabalhos cujo 
enfoque é a relação entre os de-
terminantes institucionais e a per-
formance econômica de diferentes 

países. Tais estudos passaram a 
destacar que as políticas públicas, 
bem como a estrutura institucio-
nal, são variáveis fundamentais 
dos modelos de análise dedicados a 
avaliar o crescimento econômico e, 
portanto, são centrais na determi-
nação das desigualdades de renda 
entre países e regiões. De fato, 
surgiu nesse período uma espécie 
de “contrarrevolução” no interior 
do debate desenvolvimentista for-
malizada por uma nova agenda 
política que ficaria mundialmente 
conhecida como o “Consenso de 
Washington”. Este representou a 
resposta do pensamento econô-
mico ortodoxo às estratégias de 
política econômica que vinham 
sendo empregadas por alguns Es-
tados desenvolvimentistas desde 
a segunda metade do século XX, 
marcadas por um forte viés inter-
vencionista e protecionista.

No âmbito acadêmico, houve tam-
bém uma retomada do interesse 
pelo tema do desenvolvimento – 
objeto de estudo de grande interes-
se dos historiadores econômicos 
– em particular após o fracasso das 
experiências de políticas embasa-
das pelo receituário do Consenso 

de Washington e prescritas aos 
países do Leste europeu, da África 
e da América Latina, fundamental-
mente. O crescimento econômico 
como precondição para o desen-
volvimento voltou a ser o foco das 
análises de alguns historiadores 
econômicos que passaram a as-
sociá-lo à existência de uma série 
de precondições institucionais 
básicas, as quais os países sub-
desenvolvidos não haviam ainda 
consolidado e, portanto, deveriam 
persegui-las em suas estratégias 
de desenvolvimento. Douglass 
North (1920-2015), dentre outros 
intelectuais como o professor do 
MIT Daron Acemoglu (1967-), em-
preenderam uma perspectiva de 
história comparada entre países 
para demonstrar que a prosperi-
dade econômica está diretamente 
ligada à consolidação de determi-
nadas instituições indispensáveis 
ao desenvolvimento como, por 
exemplo, os direitos de proprieda-
de e o respeito aos contratos.

Vejamos, a seguir, alguns dos prin-
cipais traços epistemológicos da 
obra de North, principal expoen-
te da vertente teórica denomina-
da New Institutional Economics.
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2   A Abordagem da Nova Economia 
Institucional (NEI): Um Resumo

O historiador é o estudioso da mu-
dança, ou, dito de outra maneira, 
das transformações políticas, eco-
nômicas e sociais. Aliado a isso, 
em um dos seus trabalhos mais 
importantes, North (2005, p. 51) 
acrescenta que: 

How human societies attempt to 
shape their future leads us to deal 
directly with a fundamental aspect 
of the process of change – its histo-
rical nature. We cannot understand 
where we are going without an 
understanding of where we have 
been.

Portanto, se para o autor a história 
importa, e sendo ela a essência do 
processo de mudança, logo, as ins-
tituições também são cruciais para 
o entendimento sobre as trans-
formações políticas, econômicas 
e sociais. Nesse sentido, não seria 
incorreto afirmar que a História 
Econômica que se desenvolveu ao 
longo do século XX no meio univer-
sitário norte-americano consiste, 
essencialmente, na história das 
instituições. A propósito, Greif e 
Mokyr (2017, p. 26) observam que: 

From the onset, it became (almost) 
a consensus in the profession that 
we could not understand economic 
history without paying attention to 
institutions.

Professor da Universidade de Wa-
shington desde 1983, North foi um 
destemido difusor da abordagem 
neoinstitucionalista, que, basica-
mente, visa compreender como 
normas e regras sociais, culturais, 
constitucionais e organizacionais 
moldam e determinam os resulta-
dos econômicos ao longo do tempo. 
Um dos traços mais marcantes que 
diferencia o neoinstitucionalismo 
do “velho” institucionalismo é a 
distinção conceitual entre institui-
ções e organizações. As primeiras 
são responsáveis por criarem a 
estrutura de incentivos econômi-
cos das sociedades ao passo que as 
organizações se formam visando 
aproveitar as oportunidades de 
ganhos. Metaforicamente, as ins-
tituições são as “regras do jogo”, 
enquanto as organizações repre-
sentam os “jogadores”.

Para North, a estrutura (ou matriz 
institucional) das sociedades é 
composta por instituições formais 
e informais. Estas correspondem 
às tradições, aos costumes e aos 
códigos de conduta social; já as 
instituições (ou regras) formais 
consistem em restrições de caráter 
político e jurídico que vão desde as 
normas econômicas e contratuais 
até a própria constituição (legisla-
ção) dos países. Combinadas, tais 
restrições compõem a estrutura 
institucional que representa o con-
junto de regras que moldam a ma-
neira como as pessoas interagem 
como trabalhadores, consumidores 
e empresários. Assim, instituições 

são, segundo North, restrições hu-
manamente concebidas e impostas 
que estruturam a interação entre 
os agentes econômicos e que se 
reforçam a partir da maneira como 
elas são efetivamente aplicadas nos 
diferentes contextos históricos e 
sociais.

Desde seus trabalhos do início 
dos anos 80, North vinha tecendo 
importantes críticas à teoria eco-
nômica neoclássica que, segundo 
ele, dispõe de modelos que não per-
mitem aos pesquisadores analisar, 
com a devida acuidade, a questão 
das mudanças econômicas. Embora 
ele próprio trabalhasse com di-
versas concepções do pensamento 
neoclássico, como o princípio da 
escassez, a noção de concorrência e 
as teorias da escolha e dos preços, 
North fez uma crítica contundente 
ao denunciar que o principal equí-
voco dessa tradição teórica é ig-
norar as instituições, o tempo his-
tórico, os custos de transação e o 
papel das crenças e das ideologias, 
assim como o próprio dinamis-
mo do processo político vis-à-vis 
as transformações do ambiente 
econômico. Além disso, ele foi um 
fervoroso crítico da ideia de racio-
nalidade econômica dos agentes, 
pois entendia que há limites claros 
ao conhecimento dos indivíduos e a 
capacidade que eles têm de proces-
sar informações frente a um con-
texto interacional de permanente 
incerteza e constante instabilidade 
que envolve a maioria das decisões 
políticas e econômicas.
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No entanto, é sabido que de início 
North se apoiava na própria eco-
nomia neoclássica para pensar o 
papel das instituições em relação 
às mudanças econômicas. Para o 
pensamento ortodoxo de modo 
geral, existe um padrão institucio-
nal global que representa as solu-
ções eficientes aos principais pro-
blemas econômicos seja qual for 
o país. Por meio de uma evolução 
progressiva do seu pensamento, 
North abandonou por completo 
essa perspectiva e a inverteu ao 
destacar que as instituições são na 
realidade pautadas pelo poder, pois 
elas servem, em última instância, 
aos interesses daqueles que detêm 
o controle das decisões de políti-
cas públicas, ou um forte poder de 
barganha, para modificarem ou 
criarem novas regras. A influência 
da teoria da escolha pública em 
seu pensamento é marcante nesse 
ponto.

Já sobre o conceito consagrado de 
eficiência, North distinguiu, em 
seus últimos trabalhos, eficiência 
alocativa – baseada no princípio 
do Ótimo de Pareto – de eficiência 
adaptativa, noção que ele tomou 
emprestado das teorias evolucio-
nárias de Nelson e Winter (1982) e 
aplicou às regras que conduzem às 
mudanças da economia, preocupa-
ção basilar dos estudos de História 
Econômica. Em outras palavras, 
North transpôs tal concepção ao 
nível macro histórico ao argumen-
tar que a eficiência adaptativa, em 
oposição à alocativa, é a chave para 
o crescimento de longo prazo. A 

ideia por detrás do conceito é de 
que sistemas econômicos e polí-
ticos bem-sucedidos são aqueles 
assentados em estruturas institu-
cionais flexíveis capazes de supor-
tar choques e mudanças que fazem 
parte da evolução humana e da me-
lhoria do bem-estar dos indivíduos. 
Sendo tais sistemas produtos de 
longas gestações, North reconhecia 
a dificuldade de se criar eficiência 
adaptativa no curto prazo.

A concepção de eficiência adaptati-
va possibilita à sociedade adquirir 
conhecimento e induzir inovações, 
além de correr riscos e de manter 
uma atividade criadora diversifi-
cada visando resolver problemas 
e gargalos que variam com o pas-
sar do tempo. Segundo o autor, o 
conjunto de incentivos expresso 
pelo marco institucional dirige 
tal processo de aprendizagem por 
meio do ensino prático e do desen-
volvimento do conhecimento tácito 
que, entremeados pelos processos 
de tomada de decisões, levam as 
empresas a aperfeiçoar seus sis-
temas de produção e aumentar o 
estoque de conhecimento sobre 
suas atividades (NORTH, [1990]/ 
1993, p. 108).

Há também uma ampla discussão 
entre autores institucionalistas 
que podemos resumir com a se-
guinte questão: afinal, quais se-
riam as instituições responsáveis 
por promover um crescimento 
econômico sustentado e de quali-
dade? Rodrik (2000) participa ati-
vamente desse debate ao destacar 

cinco tipos do que ele considera 
“boas” instituições: direitos de 
propriedade, instituições voltadas 
para a estabilidade econômica, ins-
tituições reguladoras, instituições 
de proteção e previdência sociais 
e instituições para o manejo de 
conflitos. No conjunto, tais tipos 
indicam para uma concepção de 
mundo sob o olhar institucionalis-
ta, isto é, um mundo imprevisível 
repleto, portanto, de riscos e incer-
tezas e que apresenta uma série de 
custos de transações que variam 
ao longo do tempo.

Para neoinstitucionalistas como 
North, a concorrência associada 
ao pressuposto neoclássico da ra-
cionalidade ilimitada dos agentes 
é incompatível com a realidade 
social, e os mercados, que por apre-
sentarem inúmeras falhas, neces-
sitam de boas instituições para 
funcionar a contento. Na medida 
em que a matriz institucional deixa 
de interferir sobre hábitos, com-
portamentos e rotinas de modo a 
gerar benefícios aos indivíduos, 
isto é, de modo a melhorar os re-
sultados econômicos e sociais de 
maneira razoavelmente ampla, 
essa mesma matriz deve passar 
por um processo de mudança. Em 
outras palavras, deve-se induzir 
transformações institucionais (in-
crementais) desejáveis que favore-
çam, novamente ou pela primeira 
vez, a rentabilidade/lucratividade 
das empresas, do ponto de vista 
privado, e o bem-estar dos indiví-
duos, do ponto de vista social.
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3   Mudança Institucional e Histó-
ria Econômica

O modelo histórico-interpreta-
tivo da NEI tem recebido, já há 
algum tempo, aportes relevantes 
por parte de diferentes estudiosos. 
Economistas como o sul-coreano 
Ha-Joon Chang é um dos que têm 
contribuído para o aperfeiçoamen-
to das análises institucionalistas 
a partir da crítica ao caráter or-
todoxo da maioria dos modelos 
neoinstitucionais. Ele chama a 
atenção para os equívocos das 
teorias do mainstream que, com 
frequência, incorrem em uma con-
fusão entre formas e funções das 
instituições. Por exemplo, a análise 
acerca da governança ou qualidade 
institucional envolve uma série de 
diferentes formatos de institui-
ções – democracia, independência 
jurídica, ausência ou não de pro-
priedade estatal – com diferentes 
funções – garantia dos direitos de 
propriedade e do cumprimento dos 
contratos, manutenção da estabili-
dade de preços, combate à corrup-
ção etc. Frente a tal confusão, al-
guns neoinstitucionalistas buscam 
se defender da crítica dizendo que 
o que realmente importa não são 
as formas, mas apenas as funções. 
Dito de outra forma, as funções que 
as instituições encarnam devem 
prevalecer diante de seus forma-
tos. Embora Chang concorde que 
formas específicas de instituições 
não garantem, por si só, resultados 
previstos e desejados, ele pondera 
que tal ênfase nas funções não 
pode ser levada muito adiante, pois 

desconsiderar as formas institu-
cionais torna difícil a tarefa de se 
propor políticas concretas ao am-
biente econômico.

Tem se criticado também a fixação 
dos autores ortodoxos por formas 
particulares de instituições e suas 
abordagens excessivamente fun-
cionalistas. Para os pensadores 
mais heterodoxos, a ortodoxia de-
veria reduzir o seu viés fetichista e 
abstrato e se voltar mais ao esfor-
ço de formular proposições mais 
concretas e realistas de políticas, 
a partir do conhecimento empírico 
de diversas formas de instituições 
que realizam funções similares em 
contextos históricos diferentes. 
Chang (2011) observa que a litera-
tura ortodoxa sobre instituições e 
desenvolvimento concebe os direi-
tos de propriedade como a institui-
ção mais relevante para se lograr 
o crescimento econômico e, para 
ele, essa ênfase é particularmente 
problemática tanto do ponto de 
vista teórico como empírico (his-
tórico). Em primeiro lugar, como no 
caso de outras instituições como 
a burocracia ou o sistema fiscal, 
os direitos de propriedade são um 
complexo de um vasto conjunto de 
instituições – lei de terras, lei de 
planejamento urbano, lei fiscal, lei 
dos contratos, das sociedades anô-
nimas, lei de falências e de direitos 
de propriedade – onde o conceito 
de “boas políticas” baseadas em 
“teorias corretas” recomendadas 
teria tido uma experiência malsu-
cedida nos países em desenvolvi-
mento. Nesse sentido, e de acordo 

com o argumento ortodoxo, na 
ausência de um ambiente político e 
econômico que garanta o usufruto 
do produto dos sacrifícios do tra-
balho, as pessoas não vão se inte-
ressar em investir (ou consumir) 
independentemente das políticas 
macroeconômicas.

Embora a NEI questione alguns dos 
pressupostos teóricos da Economia 
Neoclássica, há autores que sus-
tentam que a proposta dos novos 
institucionalistas representa mais 
um avanço da aplicação dos ins-
trumentos neoclássicos de análise 
do que propriamente uma postura 
crítica e antagônica ao mainstream. 
De qualquer forma, a introdução 
de conceitos tais como custos de 
transação e direitos de proprie-
dade assinala uma ampliação do 
arcabouço teórico pela NEI, cuja 
tradição de investigação inclui, 
além da Economia Neoclássica, a 
Economia Institucional original e a 
Escola Econômica Austríaca (NON-
NENMACHER, 2013, p. 14).

Segundo Massil (2016), o aspecto 
que une a “velha” à “nova” Eco-
nomia Institucional é a análise 
da mudança institucional. Para 
Commons ([1931]/2017, p. 67), um 
dos principais representantes da 
Economia Institucional tradicional, 
uma instituição se define por uma 
“ação coletiva em controle, libera-
ção e expansão da ação individual” 
e suas formas de expressão “são 
costumes desorganizados e inte-
resses contínuos organizados”. O 
controle se dá por meio das regras 
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de funcionamento que governam 
o que indivíduos podem ou têm a 
liberdade ou não de fazer, ao passo 
que as ações se viabilizam por meio 
de transações que, para o autor, 
podem assumir três formas: de 
barganha, de administração e de 
distribuição (COMMONS, 2017, p. 
73). As ações de caráter coletivo 
são, contudo, executadas pelas 
organizações que buscam seus ob-
jetivos em respeito às regras sob a 
supervisão de uma autoridade.

Hodgson ([1998]/2017, p. 280), 
todavia, também nos auxilia a en-
tender melhor esse “desafio ins-
titucionalista” que une a NEI ao 
institucionalismo tradicional, ao 
clamar por uma teoria sobre pro-
cessos, evolução e aprendizagem. 
Uma explicação à la Veblen da mu-
dança institucional que exige, por-
tanto, a busca por “uma teoria 
do processo de mudanças conse-
cutivas, consideradas contínuas, 
autopropagadoras e sem período 
final” (VEBLEN, 1919, p. 37). Críti-
co contumaz do que ele chama de 
“o problema da regressão institu-
cional infinita”,2 Hodgson entende 
que os objetivos e as ações dos in-
divíduos, bem como as origens e o 
desenvolvimento das organizações 
e instituições, devem ser vistos 
como um processo eminentemente 
evolucionário.

Em suma, o tema da mudança ins-
titucional, em conjunto com a ne-
cessidade de se adotar uma pers-
pectiva de viés evolucionário para 
compreender a maneira pela qual 

indivíduos adquirem conhecimen-
to sobre o ambiente institucional 
visando uma adequada tomada 
de decisões, são considerados os 
aspectos comuns que mobilizaram 
tanto os adeptos da NEI quanto os 
autores representantes do “velho” 
institucionalismo. North, por sua 
vez, também propôs avanços a 
esse respeito ao adotar uma pers-
pectiva derivada do seu diálogo 
com as ciências da cognição e as 
teorias evolucionárias. Imbuído da 
intenção de aprofundar a discussão 
sobre o processo de aprendizagem 
dos indivíduos em diferentes con-
textos culturais e seu reflexo sobre 
o sistema de crenças sociais, North 
(2005, p. 48-49; p. 52) utiliza o in-
teressante conceito de scaffolds em 
seu modelo de análise. 

The scaffolds humans erect consist 
of physical capital and human capi-
tal, here considered in the broadest 
terms. That is, the physical capital is 
all the material artifacts that human 
have accumulated and particularly 
the tools, techniques, and instru-
ments they possess to control their 
environment; the human capital 
is the stock of knowledge humans 
possess as embodied in the beliefs 
that hold and the institutions they 
create reflecting those beliefs. [...] 
There is an intimate relationship 
between belief systems and the 
institutional framework. Belief 
systems embody the internal repre-
sentation of the human landscape. 
Institutions are the structure that 
humans impose on that landscape 
in order to produce the desired 

outcome. Belief systems therefore 
are the internal representation and 
institutions the external manifes-
tation of that representation. [...] 
The scaffolds human erect not only 
define the economic and political 
game but also determine who will 
have access to the decision-making 
process. They further define the 
formal structure of incentives and 
disincentives that are a first appro-
ximation to the choice set. But the 
scaffold is much more. It is equally 
the informal structure of norms, 
conventions, and codes of conduct. 
And still beyond that it is the way 
the institutional structure acts 
upon and reacts to other factors 
that affect both the demographic 
characteristics of a society and 
changes in the stock of knowledge.

Chama atenção a abrangência do 
sentido conceitual do termo que 
parece enlaçar o que é fundamen-
tal na abordagem northiana: a re-
lação entre instituições e o sistema 
de crenças. Essas “plataformas” 
erguidas pelos seres humanos de-
finem a estrutura formal de in-
centivos, que se leva em conta nas 
tomadas de decisão, e a estrutura 
informal de normas de conduta. 
Ademais, elas revelam a forma 
como essas duas estruturas se re-
lacionam com outros fatores que 
afetam a sociedade (do ponto de 
vista demográfico) e com o nível 
alcançado pela sociedade do seu 
estoque de conhecimento.

Adicionalmente, Commons (2017, 
p. 73) defende a ideia de que ações 
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individuais são transações em vez 
de meros comportamentos sub-
jetivos ou trocas comerciais. Se, 
de um lado, a unidade de análise 
arquetípica dos economistas clás-
sicos é a mercadoria, de outro, os 
economistas institucionalistas, 
segundo Commons, se debruçam 
mais fundamentalmente sobre as 
transações e seus agentes. A ênfase 
analítica se volta para o comporta-
mento econômico dos indivíduos, 
ou seja, trata-se de uma perspecti-
va de estudo ao estilo behaviorista, 
uma vez que as ações, ou transa-
ções, consistem em essência no ato 
individual, ou coletivo, de escolher 
entre alternativas concorrentes 
entre si. Nas palavras de Commons 
(2017, p. 76):

A escolha pode ser voluntária ou 
pode ser uma escolha involuntária 
imposta por outro indivíduo, ou por 
uma ação coletiva. Em qualquer dos 
casos, a escolha consiste no corpo 
inteiro e na mente inteira em ação 
– isto é, a vontade – seja ela ação e 
reação física com forças da natu-
reza, seja a atividade econômica 
de mutuamente induzir outros na 
transação.

Nesse sentido, e diante das interlo-
cuções aqui pontuadas entre a NEI 
e a Economia Institucional original, 
resta propormos aos pesquisado-
res, em especial aos historiadores 
econômicos brasileiros, que apli-
quem, em pesquisas empíricas 
baseadas em fontes primárias e 
dados históricos, o referencial te-
órico institucionalista, segundo o 

qual transação pode ser sinônimo 
de escolha que, ademais, pode se 
referir também à ação, individual e 
coletiva, e que, por sua vez, encon-
tra uma boa tradução nesse con-
ceito que é central em Commons, 
Veblen, North, e tantos outros au-
tores, chamado instituições.

4  Considerações Finais

São raros ainda os estudos empí-
ricos no Brasil que, ancorados em 
boas bases estatísticas, adotam o 
referencial teórico da NEI. Busca-
mos, todavia, mostrar neste texto 
a importância do conceito de insti-
tuições e das perspectivas institu-
cionalistas para determinada área 
do saber, a História Econômica. À 
guisa de conclusão, acrescentamos 
apenas o seguinte: na virada dos 
anos 1950 para os 1960, North e 
o professor da Universidade de 
Chicago, Robert Fogel, que juntos 
ganharam o Prêmio Nobel de Eco-
nomia em 1993, iniciaram a difu-
são de um tipo novo de pesquisa 
em História fortemente subsidiada 
pelo uso intensivo de recursos 
estatísticos e dos instrumentos 
teórico-metodológicos da Ciência 
Econômica. Assim, a vertente da 
História Econômica que se con-
vencionou chamar de “Cliometria”, 
bem como a própria NEI, deixaram 
um legado expressivo nos Esta-
dos Unidos, na Grã-Bretanha e no 
Canadá, para citar apenas alguns 
exemplos, dada a forte influência 
que elas exerceram (e ainda exer-
cem) sobre seus pesquisadores, 

tanto sobre historiadores como 
economistas.

Entre as décadas de 1950 e 1970, 
autores como William Lewis, Walt 
Rostow e Simon Kuznets teoriza-
ram sobre os “estágios” do desen-
volvimento econômico com base 
num conhecimento profundo da 
história da industrialização dos 
países desenvolvidos. Fundamental 
também nesse sentido foi a tese do 
“desenvolvimento tardio”, proposta 
pelo historiador econômico Alexan-
der Gerschenkron, que se baseia na 
afirmação de que o progresso do 
desenvolvimento tecnológico exigia 
dos países europeus a criação de 
canais institucionais mais eficazes 
para mobilizar o financiamento 
industrial. Não apenas tal tese, mas 
também os Workshops of History, 
promovidos por Gerschenkron em 
Harvard, tiveram grande influência 
sobre os trabalhos de pesquisado-
res que, como Fogel, deram início a 
uma nova abordagem em História 
Econômica que ficaria conhecida 
como The New Economic History. À 
época, North (1963) afirmou que 
estava ocorrendo uma verdadeira 
revolução no campo da História 
Econômica produzida nos Estados 
Unidos. Protagonizada por uma 
nova geração de historiadores e eco-
nomistas que se mostravam incré-
dulos em relação às interpretações 
da História Econômica tradicional 
norte-americana, tal “revolução” 
operava-se pela desmistificação de 
uma série de “verdades” históricas 
que paulatinamente iam caindo em 
descrédito ao serem submetidas a 
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investigações fundamentadas por 
extensos bancos de dados estatís-
ticos.

No Brasil, por outro lado, existe um 
conjunto de estudos também volta-
do à análise da História Econômica, 
mas feito de um modo eminente-
mente distinto da trajetória anglo-
-saxã e, portanto, pouco vinculado 
à teoria econômica neoclássica. A 
exemplo do que também ocorre em 
outros países latino-americanos, 
as ciências sociais e o pensamento 
crítico no Brasil apresentam traços 
mais próximos a outra tradição de 
pesquisa, que poderíamos chamar 
de “estruturalista-dependentista”. 
Nesse passo, autores ligados à Co-
missão Econômica para a Amé-
rica Latina e Caribe (CEPAL) e às 
análises que nasceram no âmbito 
da chamada “teoria de dependên-
cia” têm exercido, desde os anos 
60, uma influência relativamente 
maior, seja ela consciente ou não, 
sobre a produção acadêmica dos 
pesquisadores sul-americanos. Não 
obstante, propomos uma abertura 
ainda maior dos estudos históricos, 
em particular da História Econômi-
ca, que, a nosso ver, pode se benefi-
ciar significativamente do diálogo 
com o arcabouço teórico proposto 
pela NEI.
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O Prefácio de Antonio Candido a Raízes do Brasil

Rômulo Manzatto (*)

O prefácio de Antonio Candido a 
Raízes do Brasil talvez constitua 
um dos textos mais influentes do 
pensamento social brasileiro. Em 
pouco mais de 10 páginas, o soci-
ólogo e crítico literário aborda o 
Significado de Raízes do Brasil para 
os que, como ele próprio, tomaram 
contato com o texto em época de 
plena formação intelectual. 

Isso é, aqueles que em meados 
dos anos de 1960 já se encontra-
vam “um pouco para cá ou um 
pouco para lá dos cinquenta anos” 
(CANDIDO, [1967]/2013, p. 9), que 
aprenderam a pensar o passado 
do país com a ajuda da obra de 
Sérgio Buarque de Holanda e tam-
bém a partir das perspectivas de 
Casa-grande e senzala, de Gilberto 
Freyre, e Formação do Brasil Con-
temporâneo, de Caio Prado Jr.

A par t ir daí,  Antonio Candido 
evoca o contexto intelectual e as 
recepções dessas obras quando 
de seu surgimento. Publicado em 
1967, o Significado de Raízes do 
Brasil serviu como prefácio à 4ª 
edição de Raízes do Brasil e acabou 
por elevar não só Sérgio Buarque, 
mas também Gilberto Freyre e 
Caio Prado Jr. a uma posição de 
destaque, espécie de “panteão” do 

pensamento social brasileiro. (RI-
CUPERO, 2011, p. 126).

Essas três obras são as que melhor 
parecem ter captado o que Candido 
chama de “sopro de radicalismo in-
telectual e análise social que eclo-
diu depois da Revolução de 1930” 
(CANDIDO, 2013, p. 9). 

A primeira delas, publicada em 
1933, foi Casa-grande e senzala, a 
qual Candido afirma ter desperta-
do o interesse daquela geração pelo 
caráter então “anticonvencional” 
de sua composição, que trazia já a 
noção da importância dos escravi-
zados na “formação do nosso modo 
de ser mais íntimo” (CANDIDO, 
2013, p. 9), além do grande volume 
de informações, transmitidas àque-
les jovens leitores com formidável 
técnica expositiva “a cujo bombar-
deio as noções iam brotando como 
numa improvisação de talento, que 
coordenava os dados conforme 
pontos de vista totalmente novos 
no Brasil de então” (CANDIDO, 
2013, p. 10).

Candido reconhece que, já na déca-
da de 1960, quando o prefácio foi 
escrito, seria difícil para os jovens 
leitores de então compreenderem 
o impacto libertador que a obra 
de Gilberto Freyre teve quando de 

sua publicação. Ela representava 
uma ponte “entre o naturalismo 
dos velhos intérpretes da nossa 
sociedade, como Sílvio Romero, 
Euclides da Cunha e mesmo Oli-
veira Vianna” (CANDIDO, 2013, p. 
10) e a perspectiva sociológica que 
ganharia maior relevância a partir 
da década de 1940. 

Já em post-scriptum ao prefácio, pu-
blicado quase duas décadas depois, 
na década de 1980, Candido adicio-
naria que Casa-grande e senzala re-
presentaria “uma etapa avançada 
do liberalismo de nossas classes 
dominantes, com o seu movimento 
contraditório entre posições con-
servadoras e certos ímpetos avan-
çados” (CANDIDO, [1986]/2013a, 
p. 23).1

O livro seguinte, publicado tam-
bém na década de 1930 − três anos 
depois de Casa Grande e Senzala − 
foi justamente Raízes do Brasil, tido 
por Candido como um livro discre-
to e de poucas citações que, apoia-
do na história social francesa, na 
sociologia cultural alemã e em ele-
mentos de teoria etnológica, aca-
bou por abrir caminhos e fornecer 
indicações a uma geração marcada 
“pela descrença no liberalismo tra-
dicional” (CANDIDO, 2013, p. 11) e 
em busca de novas soluções.
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Publicado alguns anos depois, já no 
início da década de 1940, Formação 
Econômica do Brasil trazia para a 
“linha de frente os informantes co-
loniais de mentalidade econômica 
mais sólida e prática” (CANDIDO, 
2013, p. 11), mobilizando o mate-
rialismo histórico para captar os 
movimentos de conjunto da histó-
ria econômica e social brasileira.

Candido destaca ainda que Raízes 
do Brasil, a obra prefaciada, traz 
um texto “construído sobre uma 
admirável metodologia dos contrá-
rios, que alarga e aprofunda a velha 
dicotomia da reflexão latino-ame-
ricana” (CANDIDO, 2013, p. 12).

Por “velha dicotomia”, Antonio 
Candido se refere à longa tendência 
do pensamento latino-americano 
em organizar a reflexão social em 
torno de certas condições anta-
gônicas, uma espécie de “senso 
dos contrastes e mesmo dos con-
trários” (CANDIDO, 2013, p. 12), 
tão presente, por exemplo, no par 
“Civilização e Barbárie” do Facundo 
do argentino Domingo Sarmiento, 
ou mesmo nas categorias que es-
truturam todo o relato de Euclides 
da Cunha em Os sertões.

Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque 
retoma a metodologia dos contrá-
rios de outra maneira. Como afir-
ma Antonio Candido, já não há uma 
opção ou tomada de posição por 
um dos lados, mas, sim, um “jogo 
dialético entre ambos”, o que possi-
bilita a obtenção de uma realidade 
histórica pelo enfoque simultâneo 

desses contrários que se interpene-
tram (CANDIDO, 2013, p. 13). São 
esses os fundamentos da análise 
histórica de Sérgio Buarque como 
apresentados por Antonio Candido, 
que guiam a síntese da obra feita 
por Candido em seu prefácio.

Assim, o capítulo 1 de Raízes do 
Brasil,  “Fronteiras na Europa”, 
mostra como muitas das caracte-
rísticas vistas como defeitos então 
atuais brasileiros são traços já da 
colonização ibérica. O capítulo 
seguinte, “Trabalho e aventura” 
apresenta o que Candido considera 
como a tipologia básica que estru-
tura o livro, ao sugerir a oposição 
entre duas éticas opostas, “uma 
busca novas experiências, acomo-
da-se no provisório e prefere des-
cobrir a consolidar; outra estima 
a segurança e o esforço, aceitando 
as compensações a longo prazo” 
(CANDIDO, 2013, p. 14).

O capítulo 3, “Herança Rural”, apre-
senta o que Antonio Candido con-
sidera como a segunda dicotomia 
básica da obra, a relação rural-
-urbano, importante influência na 
formação da sociedade brasileira. 
Já o capítulo 4, “O semeador e o 
ladrilhador”, pontua as diferenças 
entre as colonizações espanhola e 
portuguesa, a partir das caracte-
rísticas das cidades estabelecidas 
pelos dois diferentes empreendi-
mentos coloniais ibéricos.

No capítulo seguinte, “O homem 
cordial”, Antonio Candido aponta 
o fato de que são empregados pela 

primeira vez no Brasil os termos 
“patrimonialismo e burocracia”, 
de Max Weber, mobilizados para 
caracterizar o conceito que dá tí-
tulo ao capítulo. Para Candido, “o 
‘homem cordial’ não pressupõe 
bondade, mas somente o predomí-
nio dos comportamentos de apa-
rência afetiva” (CANDIDO, 2013, p. 
17), no que parece sintetizar carac-
terísticas muito próprias da socia-
bilidade brasileira que “não acha 
agradáveis as relações impessoais, 
características do Estado, procu-
rando reduzi-las ao padrão pessoal 
e afetivo” (CANDIDO, 2013, p. 17).

O sexto capítulo, “Novos tempos”, 
aborda os traços ligados ao que 
Candido chama de “mentalidade 
cordial”, que repercute no papel 
desempenhado pelos intelectuais, 
quase sempre dedicados à reflexão 
como mera atividade de satisfação 
pessoal. Na vida política, essa men-
talidade corresponderia ao “libera-
lismo ornamental (...) e a ausência 
de verdadeiro espírito democráti-
co” (CANDIDO, 2013, p. 17-18).

O último capítulo, “Nossa Revolu-
ção”, sugere “como a dissolução da 
ordem tradicional ocasiona contra-
dições não resolvidas, que nascem 
no nível da estrutura social e se 
manifestam no das instituições e 
ideias políticas” (CANDIDO, 2013, 
p. 18). Nesse trecho, Candido desta-
ca também o registro que faz Sér-
gio Buarque sobre os impactos da 
passagem da economia da cana-de-
-açúcar para a do café, cujo cultivo 
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e produção estavam mais próximos do estilo de vida 
moderno e urbano.

A “revolução” aludida por Buarque, afirma Antonio 
Candido, corresponderia ao processo iniciado no final 
do século XIX, de dissolução da sociedade agrária. 
Aqui, “trata-se de liquidar o passado, adotar o ritmo 
urbano e propiciar a emergência das camadas oprimi-
das da população, únicas com capacidade para revita-
lizar a sociedade” (CANDIDO, 2013, p. 19).

O que leva Candido a concluir que a força de Raízes 
do Brasil em sua época foi a de mostrar que o estudo 
do passado, longe de ser um exercício de saudosismo 
ou uma maneira de legitimar as estruturas de poder 
vigentes, “pode ser uma arma para abrir caminhos 
aos grandes movimentos democráticos integrais”. 
(CANDIDO, 2013a, p. 24). Isso é, pode também ser uma 
maneira de preparar o futuro.
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Voltando aos Primórdios: a Cafeicultura em Ribeirão Preto no 
Início do Século XX 

Luciana Suarez Galvão (*)

Por mais que o tempo passe, há de-
terminados temas de pesquisa que 
nunca me canso de tratar. Nessas 
breves notas combinam-se dois: o 
café e a cidade de Ribeirão Preto. 
Falar da cafeicultura na minha ci-
dade natal sempre me anima, e ao 
reler alguns textos antigos percebi 
que há tempos não volto a discutir 
o desenvolvimento do café no iní-
cio do século XX, nos anos da “belle 
époque caipira” ribeirãopretana. 

Ao que tudo indica, o município 
de Ribeirão Preto teve a cultura 
cafeeira como primeira atividade 
agrícola de exploração intensiva da 
terra. Antes de sua chegada, os ha-
bitantes da região viviam da agri-
cultura de subsistência e da criação 
de gado e/ou pequenos animais. De 
ocupação relativamente recente, a 
região ainda vivia permeada por 
conflitos sobre a propriedade da 
terra. Tais disputas eram comuns, 
assim como os processos de legi-
timação de posse. Talvez o mais 
famoso desses processos tenha 
sido aquele que resultou na doação 
de terras ao patrimônio de São Se-
bastião, fundando o arraial que deu 
origem à cidade.1

Apesar da pouca expressão econô-
mica, a agricultura de subsistência 

e a criação de animais tiveram 
papel fundamental no preparo 
da região para o café, permitindo 
abertura das matas, o desbrava-
mento do sertão, a ocupação efeti-
va do solo e a permanência de uma 
quantidade razoável de moradores, 
mão de obra livre em potencial. Ao 
que tudo indica, as principais ques-
tões de legalização e disputa de 
terras foram resolvidas até o início 
da década de 1870, mesma época 
em que começaram a surgir os 
grandes proprietários de terra. Era 
o início do processo de exploração 
intensiva da terra. Ribeirão então 
passa a compor a frente pioneira 
do café.  

No último quartel do século XIX, 
houve uma corrida à região do 
Oeste paulista2, para as cidades de 
São Simão, Cravinhos, Sertãozinho 
e Ribeirão Preto, em especial após 
a chegada da ferrovia em Cam-
pinas, no ano de 1872. Em 1874, 
os trilhos já haviam chegado em 
Limeira. O viajante alemão Johann 
Jakob von Tschudi informou que, 
na década de 1860, o município 
de Rio Claro era o “mais afastado 
município em que se cultivava café 
com relativo lucro, devido às faci-
lidades de transporte”. (TSCHUDI, 
1953, p. 188) 

Segundo Pierre Monbeig, a marcha 
dos plantadores de café no planalto 
paulista foi lenta e gradual, 

[...] era o prosseguimento de uma 
progressão que, principiava na 
região montanhosa do Estado do 
Rio de Janeiro, continuara pelo 
chamado ‘Norte’, o Vale do Paraíba, 
e tinha ganho a região de Campinas. 
Ali, as plantações de café elimina-
vam lenta, porém seguramente a 
agricultura tradicional e a cana-
-de-açúcar. (MONBEIG, 1998, p. 95) 

Há registros de que diversos fa-
zendeiros iniciaram a formação 
de seus cafezais ainda na década 
de 1870, em especial depois da 
fundação, em Campinas, da Com-
panhia Mogiana de Estradas de 
Ferro, cujos trilhos atingiriam a 
antiga vila em 1883. Entre esses, 
podemos citar Manoel Otaviano 
Junqueira, José Bento Junqueira, 
Rodrigo Pereira Barreto e Manoel 
da Cunha Diniz Junqueira, com 
propriedades localizadas na re-
gião da antiga fazenda Lageado.3 
Fato que incentivou a ocupação 
das terras e a vinda de fazendei-
ros de outras regiões foi a publi-
cação dos artigos de Luiz Pereira 
Barreto (Figura 1) e Martinho 
Prado Júnior (Figura 2) no jornal 
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“A Província de São Paulo”, exaltando as qualidades 
do solo de terra roxa e o potencial do município para 
o plantio do café. 

Figura 1 − Luiz Pereira Barreto, 1875

Fonte: Sá e Souza (1999, p. 30).

Ainda na década de 1870, o mesmo Martinho Prado 
Júnior adquiriu sua primeira fazenda nas redondezas. 
Em 1885, comprou a segunda e, em 1889, em socieda-
de com seu pai e seu irmão, adquiriu a terceira. 

Em 1877, já calculava o doutor Martinho Prado que, 
dos duzentos e setenta mil alqueires das excelentes 
terras que constituíam o Município do Ribeirão-Preto, 
pelo menos cinquenta mil poderiam, pelas condições 
topográficas de altitude, ser considerados inigualáveis 
para o café e neles se estenderiam facilmente oitenta 
milhões de cafeeiros, produzindo uma média de seis 
milhões de arrobas de café, o que seria naquela época 
um terço superior à produção da antiga província de 
São Paulo. (BOTELHO, 1911)

Figura 2 − Martinho Prado Júnior (Martinico), 1905

Fonte: Sá e Souza (1999, p. 72).

Não foram somente nas terras da Fazenda Lageado 
que começaram as primeiras plantações. Na mesma 
época, foi formado um cafezal em terras mais tarde 
adquiridas por Henrique Dumont (Figura 3). Em re-
latório apresentado à Promotoria de Imigração da 
Província de Minas em 1888, era descrita a Fazenda 
Dumont e suas plantações, “as plantações que estão já 
produzindo e que não tem maior idade de 15 anos, são, 
segundo o cálculo que nos foi fornecido pelo sr. Dr. Du-
mont, em número de 450 mil pés”. Não se sabe ao certo 
a data da chegada de Henrique Dumont, mas em 1890 
ele receberia o título de “Rei do Café”.  (Cf. RELATÓRIO, 
1888)

Depois da chegada da estrada de ferro Mogiana, a 
prosperidade do novo centro cafeeiro atraiu diversas 
correntes migratórias. A expansão cafeeira necessita-
va de mão de obra. A corrente migratória constante 



111economia & história: relatos de pesquisa110 economia & história: relatos de pesquisa

novembro de 2020

e ininterrupta permitiu o crescimento das lavouras, 
tendo a produção de café no município uma tendência 
crescente. A maioria dos imigrantes que chegaram 
ao município era italiana, em sua maioria das regiões 
de Vêneto, da Lombardia, da Campânia e da Calábria. 
(BIAGI, 1987, p. 18) 

Figura 3 − Henrique Dumont, 1904

Fonte: Sá e Souza (1999, p. 67) .

Segundo o Almanach Illustrado de Ribeirão Preto, 
publicado em 1914, havia no município 319 proprie-
tários de terras, e outros 224 no distrito de Bonfim 
Paulista. Ademais, existiam mais de 10.225 prédios, 
sendo 3.104 na área urbana, 119 na área denominada 
suburbana e 6.757 na área rural. O Almanach também 
apresenta os que foram considerados os maiores 
fazendeiros da região, conforme número de casas e 
moradores em suas fazendas, como mostra a Tabela 1. 

O primeiro nome da tabela, Francisco Schmidt (Figura 
4), era um imigrante alemão que chegou acompanhan-
do sua família ao Brasil em 1858. Sua família veio para 
trabalhar numa das primeiras colônias de trabalho 
livre do interior da Província de São Paulo, na fazenda 
Felicíssima, em São Carlos do Pinhal. Trabalhou nessa 
propriedade até conseguir juntar algum capital. Em 
1878, abriu um armazém de secos e molhados em Des-
calvado. (Cf. MORAES, 1980) 

Tabela 1 - Maiores Proprietários de Terras,  
Ribeirão Preto, 1914

Nome Casas Moradores

Coronel Francisco Schmidt 746 4.535

Cia Agrícola Dumont 546 3.143

Cia Guatapará 409 2.390

D. Francisca do Val 198 1.143

D. Iria Alves Ferreira 176 1.090

Coronel Maximiano Junqueira 171 1.051

Coronel Joaquim da Cunha 
Diniz Junqueira 159 1.025

Coronel Procópio de Araujo 
Ferraz 153 1.016

Total 2.558 15.393

Fonte: Almanach Illustrado de Ribeirão Preto (1914, não pag.)

Figura 4 − Francisco Schmidt, 1905

Fonte: Sá e Souza (1999, p. 66) 

Em 1889, comprou sua primeira fazenda, a Bela Paisa-
gem, em Santa Rita do Passa Quatro. Em 1890, vendeu 
a propriedade e associou-se a Arthur Aguiar Diederi-
chsen para comprar a fazenda Monte Alegre, em Ribei-
rão Preto. Menos de quinze dias depois, Diederichsen 
desistiu do negócio e Schmidt ficou com toda a fazenda 
graças ao financiamento que ele conseguiu junto à 
firma Theodor Wille & Co.
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Todas as transações comerciais de Francisco Schmidt, a 
partir dessa época, 1890, até o início da Primeira Guerra 
Mundial (1914), foram efetuadas com financiamento da 
firma Theodor Wille & Co., a quem foi apresentado pelo 
seu ex-sócio e particular amigo Arthur A. Diederichsen. 
No período da guerra, 1914-1918, a Theodor Wille sus-
pendeu as operações financeiras com Francisco Schmidt. 
(MORAES, 1980, p. 66) 

A fazenda Monte Alegre foi o ponto de partida para a 
expansão dos negócios de Francisco Schmidt com o 
financiamento da firma Theodor Wille, comprando as 
terras próximas e agregando as fazendas fragmenta-
das por anos e anos de compras, vendas, dotes e heran-
ças. Em 1899, possuía 12 fazendas em Ribeirão Preto, 
como pode ser observado na Tabela 2 − Fazendas de 
Francisco Schmidt em Ribeirão Preto, 1899. 

As atividades de Schmidt na região de Ribeirão Preto 
não se limitaram ao plantio de café. Ele também in-
vestiu na indústria açucareira, na criação de gado e na 
plantação de algodão. Comprou terras não só na cida-
de de Ribeirão Preto, mas também onde hoje se encon-
tram as cidades de Sertãozinho, Franca, Brodoswski, 
Orlândia, Araraquara e Pontal. Ele foi um dos pionei-
ros na produção de açúcar na região, além de possuir 
um respeitável rebanho, composto por mais de 14.000 
cabeças de gado. (Cf. MORAES, 1980)

Tabela 2 − Fazendas de Francisco Schmidt em  
Ribeirão Preto, 1899

Nome Alqueires Número de pés de café
Monte Alegre 398 492.021
Conquista 288 360.000
Pau D’Alho 238 391.400
Iracema 633 507.030
Vista Alegre 127 181.145
Santa Gertrudes 112 130.860
Santa Luzia 323 327.168
Monte Vistoso 99 135.665
São José 330 383.000
Recreio 81 110.621
São Felix 111 152.000
Macahuba 195 243.000
Total 2.935 3.413.910

Fonte: Moraes (1980, p. 70)

Em 1912, Schmidt possuía o maior cafeeiro do Estado 
de São Paulo, num total de 7.885.154 pés, que produzi-
ram em média 2.800.000 arrobas. Francisco Schmidt 
chegou a possuir um total de 30 fazendas, das quais 17 
em Ribeirão, sendo sua preferida a Monte Alegre.

O segundo lugar da Tabela 1 é ocupado pela Compa-
nhia Agrícola Dumont, fundada pelo já mencionado 
Henrique Dumont (Figura 3). Nascido em Diamantina, 
era filho de François Dumont, um parisiense que após 
casar-se com Eufrásia François Dumont, imigrou para 
o Brasil na primeira metade do século XIX disposto a 
ser negociante de pedras preciosas, mas morreu cedo, 
deixando a esposa e três filhos ainda pequenos, entre 
eles Henrique. Após a morte do pai, o padrinho de 
Henrique se encarregou de sua educação, mandando-o 
para um colégio interno no Rio de Janeiro, terminando 
seus estudos na França, onde se tornou engenheiro. 
(Cf. FICHA 2503)

De volta ao Brasil, foi trabalhar em Ouro Preto onde 
se casou em 1856. Após o casamento, trabalhou com 
o sogro, que também era fazendeiro. Construiu um 
trecho da Estrada de Ferro Central do Brasil e para 
isso mudou-se com a família para Barbacena,  onde 
nasceu seu filho Alberto, em 1873. Deixando a enge-
nharia, passou a administrar a fazenda de seu sogro, 
em Casal, nas proximidades de Valença, no Vale do 
Paraíba fluminense. Em 1879, transferiu-se para a 
província de São Paulo, trazendo cerca de 80 escravos 
e 300:000$000. Em Ribeirão Preto, sua fazenda era 
bem aparelhada, possuindo, inclusive, um ramal fér-
reo para facilitar o transporte de café entre as várias 
etapas da produção. Morreu em 1892, sendo tempos 
depois a fazenda vendida a um grupo inglês, que for-
mou a Dumont Coffee Co. (Cf. FICHA 2503)

E finalmente, o terceiro lugar da Tabela 1 é ocupado 
pela Companhia Guatapará, fundada por Martinho 
Prado Júnior em 1885. Martinho Prado Júnior (Figura 
2) era filho de Martinho Prado e Veridiana Prado, nas-
cido em 1843 na fazenda Campo Alto em Mogi Mirim. 
Em 1848, mudou-se com seus pais para a cidade de 
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São Paulo. Assim como seu pai, formou-se em Direi-
to na Faculdade de Direito de São Paulo, casando-se, 
em janeiro de 1868 com Albertina Morais Pinto, com 
quem teve 12 filhos. (Cf. LEVI, 1977) 

Em 1868, tornou-se administrador de duas fazendas 
de seu irmão Antonio da Silva Prado, o conselheiro An-
tonio Prado. Em 1877, partiu em viagem até a região 
de São Simão e Ribeirão Preto, onde tomou conheci-
mento do potencial cafeeiro dos municípios, notando 
o modo de vida dos habitantes do sertão paulista, que 
em sua maioria tinham origem mineira e “preferiam 
continuar uma vida vegetativa, usando suas proprieda-
des pessoais – frequentemente enormes – apenas para o 
gado e para a caça”. (LEVI, 1977, p.  165-166)

Pouco depois da primeira viagem, Martinho adquiriu 
uma fazenda em Ribeirão Preto, chamando-a de Al-
bertina, em homenagem a sua esposa. Bem-sucedido 
na experiência, comprou uma nova propriedade, 
a Guatapará, de seis mil alqueires, ao preço de 
70:000$000. Em 1887, convenceu seu pai e seu irmão 
a comprar mais uma fazenda em Ribeirão Preto, ba-
tizando-a de São Martinho, “que era a segunda maior 
plantação de café do Brasil, e a maior em um único 
bloco de terra. Medindo perto de 14 mil alqueires, São 
Martinho foi comprada por 600 contos e chegou a ter 
3.400.000 pés de café.” (LEVI, 1977, p. 167) Faleceu em 
1906, provavelmente vítima de um derrame sofrido 
anos antes. 

A Tabela 1 ainda apresenta outros nomes, e a exis-
tência de duas mulheres entre eles é digna de nota. 
Francisca Silveira do Val (Figura 5) era proprietária da 
fazenda Santa Theresa, que possuía aproximadamen-
te mil alqueires de terras e empregava 192 famílias 
de colonos. Dentro de seus limites, dispunha de uma 
estação da estrada de ferro Mogiana. A proprietária 
residia em São Paulo e no Rio de Janeiro, sendo a ad-
ministração da fazenda feita por Theotonio Monteiro 
de Barros. (IMPRESSÕES do Brasil do Século XX, 1913, 
p. 351)

Figura 5 − Francisca Maria Silveira do Val, 1905

Fonte: Sá e Souza (1999, p. 69)

Em seguida, há o nome de Iria Alves Ferreira (Figura 
6), conhecida como Rainha do Café e grande benemé-
rita no município. Proprietária da Fazenda Pau Alto, 
com 1.300 alqueires de terras, 1.500.000 pés de café, 
120 famílias de colonos, além de máquinas de benefi-
ciar. (Cf. BOTELHO, 1911, p. 64)

Figura 6 − Iria Alves Ferreira, 1905

Fonte: Sá e Souza (1999, p. 68) 
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Temos ainda Francisco Maximiano Junqueira, o sexto 
nome da Tabela 1. Nascido em Ribeirão Preto em 1867, 
desde cedo se dedicou à cultura do café. Possuía no 
município três fazendas: fazenda da Serra, com 160 
alqueires, 274.000 pés de café, 40 famílias de colonos, 
máquinas de beneficiar e moinho de fubá; a fazenda 
Bachadão, com 900 alqueires e 200 mil pés de café, 
115 famílias de colonos e máquinas de beneficiar; e 
a fazenda de Capão da Cruz, com 2 mil alqueires, 100 
mil pés de café, 20 famílias de colonos, instalação tele-
fônica e forno para telhas.  (IMPRESSÕES do Brasil do 
Século XX, 1913, p. 351) 

O sétimo nome da tabela é Joaquim da Cunha Diniz 
Junqueira (Figura 7), proprietário da fazenda Boa 
Vista, com 3 mil alqueires de terras, 800 mil pés de 
café, mil trabalhadores divididos em quatro colônias 
e todas as instalações necessárias ao beneficiamento 
do café. 

Figura 7 − Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, 1905

Fonte: Sá e Souza (1999, p. 69).

Por fim, temos o nome de Procópio de Araújo Ferraz, 
mas pouco foi localizado a seu respeito. Encontramos 
o nome Procópio Araújo de Carvalho, que em 1911 
possuía 570.000 pés de café. Como eram comuns in-
versões e/ou omissões de nomes nas publicações, tal-

vez até se tratasse da mesma pessoa, mas não se pode 
garantir. (Cf. BOTELHO, 1911)

Analisando os nomes apresentados, nota-se a falta das 
primeiras famílias habitantes da região, aquelas que 
haviam sido responsáveis pela ocupação primitiva 
da terra, pela doação de terras ao patrimônio de São 
Sebastião, marco fundador do antigo arraial. Ao que 
tudo indica, o poder garantido pela posse inicial da 
terra acabou se perdendo devido à divisão das fazen-
das, por meio de heranças, doações e comercialização 
de pequenos lotes. A expansão cafeeira ocorreu com 
famílias vindas de fora, que acabaram por dominar a 
cafeicultura local. 
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