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Editorial
É um enorme prazer comunicar que a partir deste mês o Boletim Econômico da Fipe terá uma nova
seção intitulada “Economia & História”. O Departamento de Economia da FEA-USP sempre teve
uma forte tradição na área de História Econômica e um dos objetivos desta nova seção é divulgar os
resultados das pesquisas acadêmicas desenvolvidas por seus economistas-historiadores, o que será
exposto na subseção Relatos de Pesquisa. Outro objetivo é apresentar aos nossos leitores o que
podemos chamar de Crônicas de História Econômica, elaboradas mensalmente especialmente para o
Boletim pelos professores Luciana Suarez Lopes e José Flávio Motta. As crônicas trarão, a cada mês,
a discussão ou de um acontecimento histórico ocorrido naquele respectivo mês ou de uma ﬁgura histórica ligada àquele acontecimento. Tomando como pretexto os 515 anos do Descobrimento do Brasil,
completados em abril, a primeira crônica discute a ﬁgura de D. Manuel I, rei de Portugal de 1495 a 1521.
Espero que todos gostem da novidade e que aproveitem para entender melhor os elementos históricos que levaram à constituição do Brasil atual.
Fabiana F. Rocha
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Agricultura: O Agronegócio da Suinocultura Brasileira
A

Se existe um sistema agroindustrial brasileiro com potencial de
expansão é a suinocultura. O setor
apresenta tecnologia avançada em
genética e criação dos animais,
coordenação estreita entre as etapas produtivas, excelência em sanidade animal e diversi icação de
produtos processados. Entretanto,
a participação da carne suína nos
mercados locais e externos ainda é
baixa em relação às carnes bovina
e de aves. Neste artigo apresenta-se um panorama da situação atual
e das perspectivas do agronegócio
da suinocultura no Brasil, considerando-se os desa ios a serem
enfrentados nos mercados interno
e externo para a melhoria do desempenho competitivo.
Ainda que a carne suína seja a mais
consumida no Mundo, no Brasil ela

tem enfrentado certa di iculdade
de expansão ao longo de sua história. Alguns fatores que in luenciam
nesse processo são a disponibilidade crescente e com preços competitivos das carnes bovina e de aves
e o receio de alguns consumidores
com os riscos de doenças dos suínos transmissíveis aos humanos.
Além disso, ainda persiste a imagem da carne suína como produto
com alto teor de gordura e colesterol, o que estaria em con lito com a
busca da população por alimentos
saudáveis nas últimas décadas.
Ocorre que essas premissas não
seriam mais verdadeiras para os
produtores e indústrias formais
do mercado, tendo em vista os
avanços veri icados no aumento
da oferta, nos controles sanitários
e nas raças com baixo teor de gordura.

C

L

N

(*)

A oferta de carne suína no Brasil
tem apresentado um crescimento
em taxas inferiores às de bovinos
e aves. Conforme dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, disponível em www.
abipecs.com.br) a quantidade total
de animais no País passou de 33,3
para 40,8 milhões de 2004 a 2013,
o que representou uma variação
no volume de 2,6 para 3,2 milhões
de toneladas. Cabe destacar que a
associação identi ica e divulga a
produção proveniente de empresas
comerciais e de sistemas de subsistência, e essa última categoria
apresenta declínio consistente na
participação total, passando de
488 para 220 mil toneladas no período. Esse seria um dos indicadores do aprimoramento observado
na tecnologia e na gestão das unidades de produção de suínos.
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A produção apresenta concentração na Região Sul, ainda que esteja presente em outros Estados.
Ainda conforme a ABPA, em 2013
os maiores produtores eram Santa
Catarina (790 mil toneladas), Rio
Grande do Sul (608 mil toneladas) e Paraná (524 mil toneladas).
Dadas as condições de colonização
por imigrantes e evolução da agricultura nessa região, na etapa de
produção pecuária predominam as
pequenas e médias propriedades,
operando por meio de contratos
com empresas de alimentos ou cooperativas.
A evolução do sistema agroindustrial da suinocultura tem sido conduzida com o mesmo modelo da
avicultura. Trata-se da coordenação das cadeias produtivas por
parte das indústrias processadoras, que estabelecem contratos
para a engorda dos suínos com
produtores, que recebem a genética, a ração, os medicamentos e
a assistência técnica da empresa
compradora. Esse sistema permitiu
a especialização do produtor nas
tarefas de manejo, facilitou a adoção de linhagens mais produtivas
e com características de carne desejadas pelo mercado e promoveu
a melhoria no controle da oferta
como resposta às variações da demanda.
A adoção dos sistemas de quase-integração dos processadores
também contribui para o aumento
dos controles sanitários das gran-
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jas, com o im de evitar os riscos
de doenças e parasitas que possam
comprometer a qualidade da carne.
Esses controles são essenciais em
qualquer mercado, mas tornam-se
mais rígidos nos sistemas voltados
à exportação. Apesar do aumento
dos controles sanitários nas últimas décadas, semelhantes aos presentes na avicultura, a imagem da
produção brasileira de suínos no
exterior frequentemente é afetada
pelos eventos de crises sanitárias
no setor de carne bovina, principalmente quando ocorrem casos de
febre aftosa. Com isso, normalmente os mercados que levantam barreiras à importação de carne bovina brasileira também bloqueiam a
carne suína, apesar das diferenças
entre os sistemas produtivos.
Segundo a ABPA, nos últimos anos
as exportações apresentaram relativa estabilidade, oscilando entre
540 mil toneladas (2010), 516 mil
toneladas (2011), 581 mil toneladas (2012) e 517 mil toneladas
(2013). Esses volumes re letem
as di iculdades de exportação e a
opção do direcionamento da maior
parcela da produção para o mercado interno, que absorveu os seguintes volumes: 2.698 mil toneladas
(2010), 2.882 mil toneladas (2011),
2.907 mil toneladas (2012) e 2.912
mil toneladas (2013). Essa disponibilidade interna resultou em uma
baixa oscilação no consumo por
pessoa: 14,14 kg (2010), 14,94 kg
(2011), 14,89 kg (2012) e 14,56 kg
(2010).

Os dados de consumo por pessoa
revelam que a propensão a comprar carne suína do consumidor
parece estabilizada, o que signi ica
que não ocorreu a troca por outra
fonte de proteína, mas também
revela a ausência de qualquer estímulo e icaz por parte dos produtores para incrementar o consumo
nesse período. Cabe lembrar que,
nos últimos anos, observa-se um
aumento na diversi icação dos produtos com carne suína, com foco
em cortes diferenciados e venda
em bandejas plasti icadas, em formatos similares aos encontrados
para as carnes bovina e avícola.
Essas abordagens têm o papel de
educar o consumidor sobre o visual e atributos de cada corte suíno,
a ser preparado em casa. Com isso,
busca-se valorizar o produto básico e distanciá-lo das formas tradicionais de venda, como as peças de
pernil para assar ou os pertences
para feijoada. Aparentemente, esse
esforço dos processadores não tem
provocado grandes mudanças no
per il de consumo de carne suína,
revelando uma possível carência
na área de comunicação institucional por parte de entidades associativas.
Com relação ao mercado externo,
o setor enfrenta as questões tradicionais no comércio internacional de produtos agrícolas, como
as barreiras tarifárias (tarifas de
importação) e não tarifárias (cotas
por país ou região, exigências de
sanidade e controle de resíduos de
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medicamentos). Além disso, quando o produto consegue entrar em
determinado país, ocorre a competição com os produtores locais
pela preferência dos consumidores,
com base em qualidade, preços e
relações de troca entre as moedas
(taxa de câmbio).
A exportação de carne suína apresentou oscilações ao longo do ano
de 2014, com volumes mensais
entre 35 e 50 mil toneladas, ou de
90 a 190 US$ milhões, com o acumulado do ano atingindo 494,2 mil
toneladas e 1,6 US$ bilhões, conforme dados da ABPA. O principal
destino em volume exportado foi
a Rússia, que absorveu 186 mil toneladas, o que representou um aumento de 38% em relação a 2013.
O segundo destino em volume foi
Hong Kong, com 110 mil toneladas, resultado de uma queda de
8,5% em relação ao ano anterior.
A terceira posição é ocupada por
Angola, com 52,2 mil toneladas, o
que indica um crescimento de 4,2%
sobre o ano de 2013.
A avaliação dos principais destinos
em termos de receita de vendas
indica algumas diferenças em termos de ganhos percentuais. Assim,
para o principal destino, a Rússia,
o total de exportações em 2014
atingiu US$ 810,5 milhões, com
um ganho de 96,7% sobre o ano
anterior. Para a segunda posição,
Hong Kong, a receita foi de US$ 279
milhões, o que indica uma queda de
3,53% sobre o ano de 2013. Para o

terceiro colocado, Angola, as vendas somaram US$ 94 milhões, com
acréscimo de 1,67% sobre o ano
anterior (ABPA).
Conforme informações da ABPA, a
Rússia mantém irme o propósito
de comprar carne suína brasileira.
No mês passado, os russos icaram com 47% desse tipo de carne
exportada pelo País. Em relação
às receitas, a Rússia participou
com 61% do total recebido pelos
exportadores. O histórico de altos
e baixos no relacionamento comercial com a Rússia, que ora abria,
ora restringia suas importações,
recomenda uma postura de cautela. Entretanto, as di iculdades que
esse país enfrenta com as sanções
econômicas dos EUA e da União
Europeia parecem indicar uma
perspectiva positiva para as exportações brasileiras.
Em abril, foram divulgados dados
do Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio
Brasileiro (Agrostat) divulgados
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (disponível
em www.agricultura.gov.br). As
exportações do agronegócio brasileiro somaram US$ 7,88 bilhões em
março de 2015, queda de 1,1%, em
relação a março de 2014. As importações também obtiveram queda,
de 05%, e passaram de US$ 1,42
bilhão em março de 2014 para US$
1,41 bilhão em março de 2015. Portanto, o saldo da balança comercial
foi de US$ 6,47 bilhões.

Conforme a mesma fonte, o complexo soja foi o principal setor, com exportações que atingiram a cifra de
US$ 2,81 bilhões. As carnes estão
em segundo lugar, com US$ 1,17
bilhão em março. No setor, a carne
de frango foi responsável por US$
571,92 milhões das exportações
e a carne bovina, por US$462,70
milhões. Já a carne suína exportou
US$ 84,16 milhões e a carne de
peru, US$ 22,76 milhões.
O aproveitamento das oportunidades de mercados externos depende
cada vez mais da agressividade das
ações públicas e privadas para a
promoção do produto, visto que as
condições de sanidade e qualidade
dos sistemas produtivos brasileiros são inquestionáveis. O recente movimento de desvalorização
cambial do real frente ao dólar
parece oferecer um reforço fundamental para a competitividade da
carne suína brasileira nos diversos
mercados. Aguarda-se a con irmação dessa tendência nos próximos
meses. Se isso ocorrer, o esforço
de aprimoramento da e iciência e
sanidade empreendido pelo setor
nas últimas décadas poderá ser
inalmente recompensado por uma
expansão das exportações.

(*) Pesquisador do PENSA USP - Centro de
Conhecimento em Agronegócios e professor
na Faculdade de Tecnologia de São Paulo. (Email: aclimano@gmail.com).
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Nível de Atividade: Estagnação Econômica em 2014
V

Os dados sobre o Produto Interno
Bruto (PIB) de 2014, divulgados
recentemente pelo IBGE, mostraram de forma efetiva o que todos já
sabiam intuitivamente: a economia
brasileira icou parada em 2014,
com estimativa de crescimento de
apenas 0,1% em relação a 2013,
ou seja, nada de crescimento. No
entanto, pelo menos não houve
uma queda abrupta da produção
interna, isto é, não houve recessão.
E quais são as razões para essa parada econômica? Podemos culpar a
estagnação da produção pelo efeito
Copa da FIFA, por vários dias feriados, ou pelas eleições de outubro, já
que, por mais que o governo tivesse
aumentado seus gastos no momento eleitoral, não foi possível reverter a queda de investimentos e o
ambiente negativo que se formou.
E como não lembrar os fatores
exógenos como a seca prolongada
no Sudeste e seu impacto sobre a
agricultura e produção de energia,
a mudança na política monetária
americana e seu impacto sobre os
luxos de capitais e as cotações do
dólar, e consequentemente, sobre a
in lação. Apesar disso tudo, o mercado de trabalho continuou apresentando baixos níveis de desocupação e a contenção dos preços
administrados até o inal de 2014
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foram peças-chave para a reeleição
do partido no poder central.
Passadas as eleições, a realidade se
impõe. O dé icit em contas correntes e o iscal colocam em alerta as
agências de classi icação de risco
e os investidores institucionais. Se
nada fosse feito, o país perderia o
grau de investimento e os grandes
fundos internacionais teriam necessariamente de sair do mercado
brasileiro, colocando mais pressão
sobre o câmbio, in lação, nível de
atividade e inalmente no emprego. Não há como evitar, o ajuste é
necessário. Assim, o cenário econômico muda já no início de 2015,
com aumentos de diversos preços
administrados, correção do câmbio
pela alteração da política de swaps
cambiais e ajuste na política iscal,
com a estipulação de uma meta de
resultado primário de 1,2% do PIB.
Os efeitos do ajuste só serão capturados pelas informações do meio
do ano, apesar de já se ter notícias
de aumento de in lação (corretiva
de preços defasados) e demissões
(nos setores que sofreram a reversão dos subsídios).
Por enquanto, o que se tem de o icial é a situação da economia brasileira em 2014. Vamos aos dados.
Em 2014, o PIB Acumulado alcan-

M

S

(*)

çou R$ 5.521 bilhões, dos quais R$
4.719 bilhões referem-se a Valor
Adicionado (VA) a preços básicos e
R$ 802 bilhões são Impostos sobre
Produtos, líquidos de subsídios.
O VA apresentou ligeiro aumento
de 0,2%, enquanto os impostos
sobre produtos tiveram redução de
0,3%, especialmente em função da
redução do IPI. O quarto trimestre
de 2014 apresentou um resultado
positivo de 0,3% sobre o terceiro
trimestre desse ano, que parece ter
sido o fundo do poço da economia
em 2014.
Cabe notar que esses resultados,
apesar de serem uma boa aproximação da realidade econômica,
qual seja, de uma economia estagnada, são também fruto de uma
modi icação na própria elaboração estatística - uma importante
atualização da metodologia pelo
IBGE na apuração das Contas Nacionais: as informações re letem
o Sistema de Contas Nacionais,
Referência 2010, que introduz
procedimentos conforme as recomendações internacionais do
“System of National Accounts, SNA
2008”, atualizando os pesos de
algumas variáveis, introduzindo
novas informações ou novas bases
de dados e reclassi icando algumas
variáveis. Assim, a nova metodolo-
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gia usa o Censo Agropecuário de
2006, a Pesquisa de Orçamentos
Familiares 2008/9, o Censo Demográ ico de 2010, assim como pesquisas especiais sobre o consumo
intermediário da indústria e serviços, das margens de comércio e
transporte, e as estruturas atualizadas dos impostos. Além disso, as
atividades passaram a ser classi icadas conforme a Classi icação Nacional de Atividades Econômicas,
CNAE 2.0, enquanto anteriormente
era usada a versão anterior, a CNAE
1.0. A mudança metodológica incluiu também a utilização de um
novo software estatístico, o X - 13
Arima versão 1.1 Build 9, para o
cálculo do ajuste sazonal.
A partir dessas modi icações, as
taxas de crescimento dos agregados foram reestimadas e, para os
anos de 2012 e 2013, as alterações
mais signi icativas são apontadas
a seguir. Em 2012, o crescimento
do PIB passou de 1,0% para 1,8%,
sendo o agregado que mais sofreu
alteração a Formação Bruta de
Capital Fixo, que originalmente
tinha apresentado queda de -4%,
e que passou para uma queda bem
menos severa, de -0,6%, ou seja, o
investimento não teria despencado, mas sim estagnado. Também
nesse ano, a Indústria que originalmente apresentava queda de
-0,8% passou para o lado positivo
de crescimento (0,1%), ou seja,
também de estagnação.
Em 2013, o PIB passou de 2,5%
para 2,7%, um pequeno aumen-

to de 0,2%, resultado especialmente do aumento da Formação
Bruta de Capital Físico de 5,2%
para 6,1%, um aumento de 0,9%.
Nesse ano, a indústria apresentou
um crescimento originalmente de
1,7% para 1,8%, uma modi icação
praticamente nula, enquanto a
agropecuária teve um crescimento
reestimado de 7,3% para 7,9%, ou
seja, 0,6%.
Efetivamente as mudanças metodológicas atingiram de modo mais
forte a Formação Bruta de Capital
Físico, ao ampliar a abrangência
dos ativos não inanceiros na contagem de Propriedade de Ativos
Intelectuais. Passaram a ser considerados, por exemplo, os gastos
com pesquisa e desenvolvimento,
gastos com softwares e bancos de
dados, que anteriormente eram
considerados consumo intermediário. Também foram incluídos os
gastos militares dos governos. No
caso brasileiro, este último tipo
de gasto não é signi icativo, mas
no caso dos Estados Unidos, sem
dúvida, é uma importante fonte
de gasto, de modo que se pode
especular se boa parte da recuperação observada recentemente
nesse país se deve à modi icação
na contabilização desse setor. Portanto, é importante ter claro que
as informações, por melhor que
sejam, sempre são sensíveis às metodologias utilizadas, de modo que
comparações tanto no tempo como
entre países devem ser vistas com
cautela.

Isto posto, podemos ver a trajetória de crescimento declinante do
PIB trimestral entre o primeiro
trimestre de 2011 e o último trimestre de 2014 (Grá ico 1), que representa o período de governo da
presidente Dilma. Conforme dito
antes, apesar da expansão do gasto
público e da concessão de subsídios
a setores especí icos, esse período
não logrou expansão vigorosa da
produção nacional. Em parte por
conta da crise externa, em parte
pelos vazamentos de recursos ao
exterior - aumento das Importações de Bens e Serviços e também
de saídas indevidas de divisas, conforme o noticiário tem mostrado.
O Grá ico 2 permite a visualização do desempenho do consumo
das famílias, da administração
pública e da formação bruta de
capital ísico a partir do primeiro
trimestre de 2011 até o último
trimestre de 2014. O Consumo
das Famílias foi fator importante
durante o período, mas apresentou
tendência declinante: passou de
uma taxa de crescimento em torno
de 6% nos trimestres de 2011 para
um crescimento em torno de 2%
em 2014. O Consumo do Governo
(administração pública), embora
mais suave, também teve trajetória declinante, de uma média de
crescimento de 3% em 2011 para
2% em 2014. A taxa de crescimento
da Formação Bruta de Capital Físico, componente mais instável dos
agregados, passou de uma média
de crescimento de 9% nos trimestres de 2011 para 0% em 2014,
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in luenciada especialmente pelos
últimos dois trimestres de 2014,
quando o declínio foi acentuado
− icou negativa em 6%, ou seja,
no inal de governo houve queda
acentuada nos investimentos, reletindo claramente o ciclo político
da economia. Além de os investimentos contratados diretamente
pelo governo estarem vinculados
ao calendário eleitoral, houve um
espalhamento deletério dos efeitos
dessa redução de gastos pelo restante da economia.
O Grá ico 3 mostra a evolução de
transações com o exterior e, também nesse caso, vê-se uma trajetória declinante a partir de 2011, boa
parte disso explicada pelo arrefecimento da expansão da economia
interna e pela queda dos preços
das commodities no mercado internacional. Se lembrarmos que o
dé icit em Transações Correntes
superou 4% do PIB em 2014, podemos concluir que, apesar disso,
o que se tem é uma economia mais
aberta e, portanto, teoricamente
mais e iciente, e que a volta a um
regime de câmbio lutuante puro
deve corrigir eventuais desequilíbrios em um cur to espaço de
tempo.
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O Grá ico 4 ilustra o desempenho
dos g randes setores econômicos durante o primeiro mandato
de Dilma, dest acando o crescimento persistentemente positivo
dos Ser viços, mas que t ambém
tiveram uma trajetória de crescimento declinante no período; o
desempenho instável da Agropecuária, cujo desempenho oscilou
muito em função das condições
climáticas, apesar de ter tido, de
modo geral, uma produtividade
crescente; e o desempenho instável também da Indústria, que teve
uma redução de 2% na produção
do último semestre de 2014. O
peso do setor de serviços no Valor
Adicionado cresceu no período
Dilma, passando de uma média
trimestral de 68% em 2011 para
71% em 2014. Pelas Contas Nacionais, o setor de Serviços sozinho
representa mais do que o dobro
dos setores de Agropec uária e
1
Indústria juntos, o que most ra
que a economia brasileira apresenta uma composição produtiva
semelhante à de países desenvolvidos. A redução da participação
relativa da indústria é resultante
da queda da participação da Indústria de Transformação, que
passou de uma média de 14% no

Valor Adicionado nos trimestres
de 2011 para 11% nos trimestres
de 2014, o que pode ser associado
ao processo de desindustrialização,
especialmente no sentido relativo
da Indústria de Transformação
em participação no VA. Do ponto
de vista absoluto, o Grá ico 5 nos
dá outra v isão desse problema
ao mostrar a evolução do índice
de Volume com Ajuste Sazonal
da Indústria de Transformação.
Entre 2011 e 2013, houve redução e recuperação da produção. A
partir do inal de 2013, há, de fato,
declínio do volume produzido, o
que ev idencia efetivamente um
processo de desindustrialização
em curso, seguindo a mesma tendência de redução do crescimento
do PIB. Apesar desse problema
já apontado por muitos críticos,
há que se lembrar que não houve
maior impacto sobre o mercado
de trabalho até o inal de 2014,
pois o setor de Serviços estava absorvendo parcela signi icativa dos
trabalhadores. O ajuste em curso
deve permitir uma readequação
da estrutura produtiva e do merc ado de trabalho que re litam
mais diretamente as condições
dos diversos mercados.
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Gráﬁco 1 – Crescimento Real do PIB – 1º tri 2011 – 4º tri 2014

Fonte: IBGE.

Gráﬁco 2 – Evolução do Consumo e da Formação Bruta de Capital Físico – 1º tri 2011 – 4º tri 2014

Fonte: IBGE.
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Gráﬁco 3 – Evolução da Exportação e Importação – 1º tri 2011 – 4º tri 2014

Fonte: IBGE.

Gráﬁco 4 – Evolução dos Setores Econômicos – 1º tri 2011 – 4º tri 2014

Fonte: IBGE.
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Gráﬁco 5 – Índice de Volume Trimestral com Ajuste Sazonal da Indústria de Transformação –
tri 2011 – 4º tri 2014

1º

Fonte: IBGE, Média 1995=100.

1 A agropecuária representou 6% do Valor Adicionado em 2014,
e a indústria, 23%..

(*) Economista e doutora em Economia pelo IPE-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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1

Promover os Terceiros Para Ser os Primeiros

H

Há mais ou menos 150 anos, começou a tomar forma uma novidade
no capitalismo: a empresa como
a conhecemos. Os mercados se
tornavam mais complexos e quem
quisesse trabalhar de forma mais
e iciente não poderia mais improvisar todos os dias. Comprar
insumos, armazená-los, trabalhar
em equipe, estocar a produção,
vender e entregar demandava planejamento e coordenação. A empresa foi uma solução para reduzir
os custos de prestar serviços ou
de produzir qualquer coisa. Ela
trouxe para baixo do mesmo teto
todas as operações que antes, com
custos altos e ine iciências, eram
contratadas fora. Adotou a estrutura hierárquica, com cadeias de
comando e processos burocráticos
de controle. Quanto maior, mais
níveis hierárquicos e mais buro-
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cráticos os processos. As empresas
– e, principalmente, as grandes
corporações em que muitas delas
se transformaram – reduziram as
incertezas e os custos para produzir e vender. Assim, impulsionaram
o capitalismo e permitiram que os
empreendedores atendessem às
necessidades e desejos de consumo
da sociedade. A lógica desse modelo era trazer tudo para dentro
e fazer tudo em casa, para evitar
a confusão de comprar tudo fora.
Dentro da empresa, icava mais
fácil coordenar e controlar. Mas a
história não para.

empresa, que precisava de um quadro de empregados permanentes
e comprometidos, criou políticas
de recursos humanos compatíveis
com essa necessidade. Os sindicatos emergiram e passaram a
organizar, representar e alcançar
conquistas para os trabalhadores.
O Estado fez sua parte formulando e implantando políticas públicas de proteção e regulamentou o
mercado de trabalho. O Direito do
Trabalho se desenvolveu também
a partir das relações de trabalho
contínuas, típicas da empresa capitalista.

A empresa era uma cadeia produtiva completa e crescia adquirindo
outras e abrindo novas frentes
de produção. Se verticalizava e se
diversi icava. Surgiram as instituições do mercado de trabalho. A

As inovações tecnológicas dos últimos 50 anos criaram as condições
para alterações radicais nas formas
de organizar e coordenar a produção. O computador, a internet e a
logística avançada permitem hoje
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que uma empresa se organize com
um núcleo enxuto que planeja e
coordena cadeias produtivas à distância, e até globalmente. No setor
de serviços, que é hoje o carro-chefe das economias no mundo, esse
formato é mais evidente e mais
frequentemente adotado. Não é
mais preciso trazer tudo para dentro, porque icou acessível e viável
comprar fora e fazer fora. A empresa vertical está sendo substituída
pela rede horizontal de produção.
As organizações hierárquicas e burocráticas não são mais funcionais
e deixaram de ser competitivas.
Não conseg uem acompanhar o
ritmo das novas redes produtivas.
Evidentemente, a transformação
na organização da produção tem
repercutido nas relações trabalhistas. O emprego tradicional tem
sido substituído pela terceirização
e por outras formas de contratação
de trabalho, mais adequadas ao
formato atual da empresa competitiva. Para acompanhar a transformação nas relações de trabalho,
as empresas precisam reformular
suas políticas de RH, os sindicatos
precisam se reinventar, o Direito
do Trabalho precisa se reciclar e
o Estado precisa adequar as políticas do mercado de trabalho e as
políticas de proteção. Todas essas
instituições foram formadas a partir do vínculo de emprego contínuo
e direto. Agora, com as novas formas de contratação, as instituições
terão que se adaptar.

A legislação trabalhista do Brasil, criada por Getúlio Vargas, nos
anos 30-40 do século passado, está
ultrapassada. Foi elaborada para
proteger o trabalhador da empresa
antiga. Não foi feita para o mundo
de hoje. Nossos legisladores se
omitiram até agora e deixaram um
vácuo legal ao não regulamentar a
terceirização. O único dispositivo
que trata do tema é a Súmula 331
do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), que permite a terceirização
nas “atividades-meio”, mas a proíbe
nas “atividades- im”. Dois exemplos
podem ajudar a entender a lógica –
ou a falta dela – na Súmula.
O primeiro seria uma escola. De
acordo com o TST, ela pode terceirizar a cantina, a limpeza, a
segurança e o transporte – as atividades-meio, de apoio. Mas não
pode terceirizar a aula, porque o
ensino é sua atividade- im. Neste
caso, é possível separar com clareza as duas categorias de atividade.
Mas um segundo exemplo mostra
que nem sempre a distinção é tão
simples. O caso agora seria uma
fábrica de celulose que tem também uma plantação de eucaliptos.
Se a empresa decidir terceirizar
a ex tração da madeira (o corte
das árvores e seu transporte até
a fábrica), será multada pela inspeção de trabalho. Se recorrer,
será condenada pelo TST, porque,
para os nossos juízes, a extração
de madeira é atividade- im da fábrica de celulose. O exemplo não é

um cenário hipotético. Há diversos
casos de fabricantes de celulose
condenados no TST por terceirizarem a extração da matéria-prima
que usam. A Súmula 331 proíbe
nossas empresas de evoluírem e
se transformarem em redes produtivas. Condena-as a permanecer
no século XX, verticalizadas e não
competitivas.
As empresas que se arriscam na
terceirização icam na dependência
de um inspetor do trabalho ou de
um juiz decidir se a atividade terceirizada é ou não uma atividade- im. A falta de bases legais seguras para a terceirização impede a
modernização das empresas brasileiras e, portanto, reduz a competitividade da nossa economia.
Uma companhia tem de se tornar
mais competitiva para conseguir
crescer, disputar novos mercados e
ter chance de criar mais e melhores
postos de trabalho. Regulamentar
a terceirização é uma necessidade
estratégica para o Brasil.
Se assim é, por que tanta resistência à regulamentação? Quais os
argumentos? Quem se opõe e por
quê?
O argumento principal é a tese de
que a terceirização transformaria o
mercado de trabalho em uma selva.
As empresas despediriam os seus
empregados e terceirizariam todas
as atividades, o que “precarizaria”
as condições de trabalho e redu-
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ziria salários e bene ícios. O argumento é exagerado. Para mostrar
o exagero, voltemos ao primeiro
exemplo acima: di icilmente uma
escola séria terceirizaria suas salas
de aula. Mas, deve mesmo existir
uma “demanda reprimida” da terceirização que icaria visível com a
regulamentação, pois as empresas
se sentiriam mais seguras a adotar
as novas estratégias de negócios.
Porém, isso não traria a lei das
selvas ao mercado de trabalho. O
projeto em votação na Câmara dos
Deputados é bastante equilibrado
e contém mecanismos e salvaguardas que limitarão o uso da terceirização às situações em que aumentará a e iciência sem prejudicar os
trabalhadores terceirizados.
A tese da “precarização” parece
ser uma cortina de fumaça que
esconde outras motivações. A terceirização cria um con lito de representação: quem representaria
os terceirizados, o sindicato dos
trabalhadores da empresa principal ou o das terceirizadas? O con lito entre as correntes sindicais tem
sido pouco explicitado, mas na verdade é uma das razões principais
que retardaram a regulamentação
da matéria. Os sindicatos das categorias principais gostariam de assumir a representação dos terceirizados. As entidades empresariais
gostariam que a representação
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icasse com os sindicatos dos terceirizados – normalmente menos
poderosos. O projeto em apreciação no Congresso parece ter resolvido essa questão: quando a atividade terceirizada for relacionada
à atividade principal da empresa, o
sindicato principal representará os
terceirizados. Quando não for relacionada, o sindicato dos terceirizados será o representante. O melhor
teria sido deixar essa decisão para
os próprios trabalhadores, mas,
aparentemente, nenhum dos dois
lados aceitaria essa solução. De
qualquer forma, o texto parece ter
encontrado um caminho e superou
o impasse que retardava a votação
da matéria.
Outro ponto de resistência – este
de última hora – foi a preocupação
do governo federal com a possível
perda de receita que decorreria da
terceirização. O texto parece ter
solucionado a questão, ao determinar que a empresa contratante
reterá na fonte os tributos que seriam recolhidos pela terceirizada.
Trata-se de um complicador, mas
essa decisão acabou solucionando
outra questão crítica que envolveu
o debate da terceirização desde
o começo: a responsabilidade da
contratante sobre os pagamentos
ao funcionário e o recolhimento
de tributos. Essa responsabilidade
seria subsidiária (ou seja, menor

que a da empresa terceirizada) ou
solidária (ou seja, tão grande quanto a da empresa terceirizada)? Esse
ponto dividiu empresas e sindicatos até agora. Foi, em parte, superada com a retenção dos tributos
na fonte.
Entre mortos e feridos na batalha
da terceirização, parece que todos
vamos nos salvar. A aprovação da
regulamentação tornará viável a
terceirização no Brasil e contribuirá para aumentar nossa competitividade em comparação com outros
países. Com os terceiros, teremos
melhores chances de disputar um
lugar entre os primeiros.

1 Publicado na revista Época, 13/04/2015, p.
70-72.

(*) FEA/USP.
(E-mail: hzy@usp.br).
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Conciliando Sustentabilidade Fiscal e Aumento da Renda dos
Idosos: O Caso da Hipoteca Reversa
R

Com o processo de envelhecimento populacional, que está ocorrendo em nível global, com maior
ou menor velocidade e partindo
de distintos níveis, muitos países
têm encontrado di iculdade para
manter a sustentabilidade iscal
dos seus sistemas de seguridade
ou de proteção social. Contudo, é
importante que a sustentabilidade
iscal não seja conseguida com o
comprometimento da adequação,
a ponto do valor dos referidos bene ícios não evitar a pobreza dos
bene iciários. Portanto, há necessidade de conciliar sustentabilidade
iscal com combate à pobreza, em
especial, da população idosa.
Essa conciliação pode parecer di ícil, tendo em vista que o aumento
no valor dos bene ícios da seguridade social necessariamente signiica aumento dos gastos públicos,
que já se encontram pressionados
pelo envelhecimento populacional.
Nesse contexto, aumenta o interesse em estudar ou avaliar a chamada hipoteca reversa. Como colocado por Caetano e Mata (2009), a
hipoteca reversa permite a pessoas
em idade avançada converter seu
ativo imobiliário em um luxo mensal de renda, sem a necessidade
de vender o imóvel ou de perder

a titularidade do ativo. Em outras
palavras, uma hipoteca reversa
visa gerar renda para a população
idosa sem que haja necessidade de
se desfazer de seu imóvel. É uma
modalidade de empréstimo em que
o devedor fornece como garantia
o imóvel do qual é proprietário,
podendo receber os recursos de
tal empréstimo de diversas formas: montante único, pagamentos
mensais regulares, linha de crédito
para o proprietário do imóvel ou
uma combinação das modalidades
anteriores.
Na hipoteca reversa, o montante
devido cresce com o tempo por inexistir quitação da dívida antes que
o proprietário se mude, faleça ou
venda o imóvel. A contrapartida da
hipoteca reversa se dá pela redução da riqueza imobiliária líquida
do devedor. Obviamente, a hipoteca reversa deveria ser focada em
proprietários de imóveis em idade
avançada que possuem um nível
de renda corrente não tão elevado,
mas que possuem ativo imobiliário
sem liquidez.
Portanto, para um aposentado ou
idoso que tem apenas um imóvel
que utiliza como moradia própria
e, portanto, não tem como extrair

N

C

(*)

renda por meio de aluguel, que
deseja incrementar sua renda corrente em relação ao valor do seu
bene ício, a hipoteca reversa seria
uma forma de melhorar o rendimento sem perder a titularidade
do imóvel. Na prática, é uma forma
de dar liquidez ao ativo imobiliário,
o que pode ser extremamente útil
para um aposentado e/ou idoso
com apenas um imóvel em que reside, sem ilhos ou com descendentes
que são independentes do ponto
de vista econômico, que deseja ou
necessita aumentar a sua renda
corrente por meio de pagamentos
mensais regulares até que venha
a falecer, por exemplo. A perda do
imóvel deveria ocorrer apenas com
o falecimento do idoso ou mesmo
do seu cônjuge, no caso de um casal
sem ilhos ou com ilhos que não
sejam dependentes do ponto de
vista econômico.
Em vários países a hipoteca reversa já está funcionando na prática,
podendo ser c itados Austrália,
Canadá, Estados Unidos, Espanha
e Reino Unido. A regulamentação
e as regras variam muito nestes
países, que denota a complexidade deste produto inanceiro. Uma
regra que parece comum é exigência de uma idade a partir da qual
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é possível tomar empréstimo por meio da hipoteca
reversa, que pode ser 55, 60 ou 62 anos. De qualquer
forma, o produto é mais direcionado para pessoas de
idade mais avançada ou pessoas idosas, que pode ser
explicado tanto pelo fato de a propriedade de imóvel
crescer com a idade, como também pessoas de mais
idade tendem a ter maior di iculdade para gerar renda
por meio do mercado de trabalho.
Diferentemente dos empréstimos tradicionais, a hipoteca reversa não exige pagamentos mensais do empréstimo e também tende a ter acesso mais facilitado
para os proprietários de imóveis, pois não haveria necessidade de comprovação de renda ou capacidade de
pagamento, pois esta garantia se dá pela propriedade
do imóvel.
De acordo com Caetano e Mata (2009), cerca de 85%
dos idosos no Brasil tinham imóvel próprio contra

68% daqueles com idade até 40 anos, utilizando dados
da PNAD/IBGE1 de 2006. Dados para OCDE2 indicavam
que, entre as pessoas com 55 anos ou mais, 77% possuíam imóvel próprio, percentual que se reduzia para
60% para pessoas com até 45 anos de idade.
Analisando os microdados da PNAD/IBGE de 2013
também se con irma a maior participação de pessoas
de referência que são proprietárias de imóveis à medida que cresce a idade. Como pode ser visto pela Tabela
1, há um incremento do percentual de pessoas de referência que residem em imóvel próprio à medida que
aumenta a idade da pessoa de forma linear, crescendo
de 62,8% para aquelas na faixa de 20 a 29 anos para
85,9% para pessoas de 60 anos ou mais ou idosas.
Além disso, também pelos microdados da PNAD/IBGE
pode-se estimar que 86,9% dos aposentados e pensionistas, que eram pessoas de referência, residiam em
imóvel próprio.

Tabela 1 – Percentual de Pessoas de Referência por Condição do Imóvel
Segundo Faixa Etária – Brasil PNAD/IBGE 2013
Faixa de idade

Próprio – já pago

Próprio – ainda pagando

Alugado

Outros

de 20 a 29

62,8

5,2

23,4

8,6

de 30 a 39

64,3

7,4

20,1

8,2

de 40 a 49

72,7

5,5

14,5

7,3

de 50 a 59

79,1

4,0

11,0

5,9

60 ou mais

85,9

2,0

7,8

4,3

Total

72,1

5,0

16,0

7,0

Fonte: microdados da NAD/IBGE - 2013.

Além do envelhecimento populacional, famílias ﬁcando
menores (com menos ﬁlhos), aumento da expectativa de
vida e sobrevida das pessoas e incremento do número
de casais sem ﬁlhos com a expressiva queda de fecundidade são fatores que tendem a aumentar ainda mais o
potencial da hipoteca reversa.
Contudo, embora esse instrumento financeiro tenha
importante potencial para melhorar a renda e a qualidade de vida dos idosos, aposentados e pensionistas, há
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riscos e problemas que demandam cautela em relação
a sua aplicação. Em primeiro lugar, não há dúvida que
se trata de um produto provavelmente complexo para
o entendimento de boa parcela do público-alvo. Ademais, em alguns países que adotaram a hipoteca reversa
observaram-se problemas como altas taxas de juros e
elevados custos de administração. Além disso, o ideal
é que os pagamentos mensais durem enquanto o idoso
estiver vivo, mas o risco de uma sobrevida maior que a
esperada deve ser enfrentado de alguma forma, como,

temas de economia aplicada
por exemplo, por meio de seguros. A regulamentação
também deve ser cuidadosa, pois, caso contrário, pode
gerar problemas de moradia para cônjuges do proprietário do imóvel.

1 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).
2 Dado extraído da publicação Pensions at Glance 2013 da OCDE.

Portanto, de modo geral, pode-se aﬁrmar que a hipoteca
reversa é, sem dúvida nenhuma, um instrumento ﬁnanceiro que pode melhorar a renda de idosos, aposentados
ou pensionistas sem gerar custo ﬁscal para os sistemas
de seguridade social que já se encontram com sua
sustentabilidade ﬁscal ameaçada pelo envelhecimento
populacional. Entretanto, sua possível implementação
precisa ser debatida de forma cuidadosa por governo,
sociedade, idosos, aposentados, pensionistas e mercado
ﬁnanceiro de forma que seu potencial positivo não seja
reduzido ou mesmo ameaçado por uma regulamentação
inadequada.
Referências
CAETANO, Marcelo Abi-Ramia; MATA, Daniel da. Hipoteca reversa.
Texto para Discussão IPEA nº 1.380, 2009.
OCDE. Pensions at Glance 2013.
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pelo Ministério da Previdência Social (ex-assessor especial do ministro, diretor
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e coordenador-geral de emprego e renda), Ministério do Desenvolvimento
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citadas. (E-mail: rogerio.costanzi@uol.com.br).
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A Revolução Ubíqua: Projeções, Desaﬁos e Expectativas na Economia Política da Internet das Coisas (IoT)
J

No bojo de nossas re lexões sobre
tendências e destaques na economia política da criatividade e das
TICs ao longo de 2015, avançamos
agora rumo ao estudo de uma das
principais fronteiras no setor: a
ampliação da chamada Internet das
Coisas (usualmente conhecida por
sua sigla em inglês, “IoT”). A possibilidade de dotar de conectividade
todo e qualquer produto altera signi icativamente a paisagem tecnológica cotidiana e a própria relação
entre usuários e a rede como um
todo. Mais do que uma simples novidade tecnológica, o crescimento
dessa modalidade gera implicações
econômicas, sociais e políticas de
primeira grandeza.

1 Dos Desertos de Las Vegas aos
Alpes de Davos: Sem Novidades
no Front Tecnológico?
Ano após ano, pro issionais do
mercado tecnológico, analistas
e adeptos de tecnologia acompanham de perto os lançamentos de
novos produtos e serviços em eventos e feiras do setor. Um dos principais marcos no calendário anual do
segmento é o Consumer Electronics
Show (CES), uma feira anual realizada em Las Vegas, nos Estados
Unidos, na qual se apresentam lan-
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çamentos e protótipos. O evento é
também um dos maiores canais de
conexão entre os principais atores
econômicos do universo tecnológico com o grande público.

veis, camisetas e até mesmo tomadas ou chuveiros. A diferença,
contudo, é a inédita possibilidade
de interatividade de e entre esses
aparelhos.

Organizado desde inais dos anos
1960, o CES já foi palco de diversas
“estreias”, aí incluindo produtos
célebres, como o gravador de videocassete, o toca CDs, o DVD e, mais
recentemente, os televisores de
plasma, as telas de alta de inição
ou as impressoras 3D. Com base
nesse histórico há, ano após ano,
grande expectativa do mercado a
respeito de novidades e, preferencialmente, de inovações revolucionárias. Basta mencionar que, ao
longo dos últimos anos, produtos
como tablets e smartphones concatenam as atenções da feira.

Uma das principais apostas das
empresas de tecnologia para os
próximos anos é, nesse sentido, incrementar a lista de produtos inteligentes, aumentando o volume de
tecnologia no cotidiano dos consumidores. A consultoria tecnológica
Gartner estima que, em cinco anos,
o planeta terá cerca de 26 bilhões
de objetos conectados, gerando
uma economia estimada em quase
2 trilhões de dólares (MIDDLETON;
KJELDSEN; TULLY, 2013).

O balanço geral da edição de 2015,
contudo, foi ligeiramente distinto.
Em lugar de novos produtos, o
grande protagonista foi um “conceito”, justamente o de “Internet
das Coisas” (IoT). Assim, em lugar
de novíssimos dispositivos ou revolucionários aparelhos, diversos expositores da feira focaram
atenções na apresentação de objetos aparentemente convencionais
como eletrodomésticos, automó-

Diante dessa perspectiva, a expectativa é de que atitudes diárias e
corriqueiras como andar de carro,
ligar ou desligar um eletrodoméstico tornem-se ações online, passíveis de interação com outros
produtos do usuário. Obviamente,
as potencialidades estendem-se de
forma in inita. Já se cogita a utilização da tecnologia IoT para um
vasto espectro de funções: de equipamentos médicos a plataformas
de petróleo, de roupas inteligentes
a cobrança de pedágios. É óbvio
que essa ampli icação do campo de
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ação da rede – e, consequentemente, das empresas nela operantes
– traz desa ios de primeira ordem
em termos de privacidade e segurança. Voltaremos a discutir, em
artigo posterior, alguns dos riscos
e debates atualmente em curso
dentro dessa temática.
Seja como for, é bem possível que,
com o radical aumento da conectividade de objetos, o próprio conceito de “acesso à internet” transforme-se de maneira premente ao
longo dos próximos anos. É justamente dentro de tal chave que deve
ser lida a recente declaração do
chairman do Google, Eric Schmidt.
Na mesa O Futuro da Economia Digital, realizada no Fórum Econômico de Davos, em janeiro deste ano,
o executivo foi perguntado sobre
o futuro da internet. Sua resposta
foi bastante curiosa: “a internet
desaparecerá”. Ou melhor: ela se
tornará cada vez menos visível aos
usuários.

2 A Arena Velada: Disputas pela
Primazia de Sistemas e Linguagens
As in lexões proporcionadas pela
revolução da internet das coisas
podem parecer silenciosas para
os consumidores, mas vêm gerando bastante ruído nos bastidores
econômicos. Com a crescente valorização da pauta de conectividade
de objetos, ganham destaque, por
exemplo, justamente as plataformas que possibilitem a comunica-

ção interaparelhos. Um dos casos
mais interessantes e discutidos
atualmente refere-se ao suposto
interesse da Samsung por adquirir
a multinacional canadense Blackberry.
A negociação, contudo, não foi conirmada por nenhuma das partes.
Diga-se de passagem, agências
regulatórias dos EUA e do Canadá
estão investigando se o boato foi
lançado com o objetivo de in lar
o preço das ações da empresa.
Polêmicas inanceiras à parte, o
caso levantou alguns interessantes debates no meio tecnológico internacional. De fato, embora
tenha perdido competitividade no
mercado de aparelhos portáteis, o
grupo gozaria de um cobiçadíssimo
ativo: uma diversi icada cartela de
patentes. Muitas dessas propriedades intelectuais vinculam-se, justamente, a tecnologias e dispositivos
de conectividade interaparelhos. Aí
se inclui, por exemplo, a tecnologia
QNX, utilizada por indústrias de setores “críticos”, como o de energias
nucleares ou controle de trá ico de
voo. O sistema operacional é utilizado também por empresas como a
Porsche, a GE e a Cisco.
Para além de uma simples curiosidade tecnológica, começam a se
divisar os primeiros macroalinhamentos de grupos tecnológicos
pela primazia no manuseio da tecnologia de IoT. Em 2014, empresas
como a Intel, a Dell e Samsung
reuniram-se para criar o Open Interconnect Consortium (OIC), um

esforço conjunto para uni icar a
linguagem e o sistema com conectividade wi- i. Também aí começam a se desenhar disputas: a própria OIC foi precedida pela AllSeen
Alliance, um grupo de trabalho capitaneado pela Microsoft, mas que
conta com membros como a Cisco,
LG, Panasonic ou Electrolux, cujo
objetivo capital é justamente o de
uni icar a linguagem e a comunicação intermáquinas.
Até o momento, as diferentes empresas e consórcios vêm anunciando intenções uni icadas e cooperadas, mas analistas já antecipam
que algum atrito deve surgir, à
medida que a tecnologia se consolidar mundo afora. Essa disputa de
forças será simplesmente determinante ao longo dos próximos anos.
Também o Mobile World Congress,
o grande evento do setor de telefonia, trouxe novos capítulos para
essa história. Discutiremos esse
evento e outros temas correlatos
no próximo artigo desta série.

Referência
MIDDLETON, Peter; KJELDSEN, Peter; TULLY, Jim. Forecast: The Internet of Things
Worldwide. Gartner, 18/11/2013.

(*) Graduado em Ciências Econômicas e
Doutor em História Econômica pela USP.
Trabalha com temas ligados à Economia da
Cultura, Economia Criativa e Economia da
Tecnologia, da Informação e Comunicação
(TICs). (E-mail: julio.moraes@usp.br).
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Os Cubanos e o Programa Mais Médicos: Um Atentado aos Direitos Humanos
I

Quanto ao Programa Mais Médicos é absolutamente ignominiosa
a atitude do governo de Cuba com
respeito a seus médicos e suas
famílias; aqueles primeiros veem-se tratados como semiescravos1
e estas últimas são tomadas como
reféns2 de um regime autoritário
que trata médicos e seus familiares
como seres sem direitos de auferir
ganhos integrais, de liberdade e de
autonomia. A coonestar tal atitude
inteiramente condenável encontra-se o governo central do Brasil, o
qual, além de afrontar nossa Constituição, não dá atenção a normas
consagradas internacionalmente.
Assim, o atendimento a ser dispensado a nossas populações carentes, reconhecidamente urgente e
necessário, vê-se corrompido por
dois governos cujos atos merecem
3
repulsa universal.
Ademais, no caso brasileiro, não se
deve esquecer o igual comprometimento dos poderes Legislativo
e Judiciário, os quais fazem vista
grossa em face deste desmando
perpetrado por nosso Poder Executivo Central.
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Na imprensa falada, escrita e televisiva – recorrentemente acusada
pelo Partido dos Trabalhadores de
estar a fomentar o repúdio à atual
presidente da República –, por seu
turno, poucos são os agentes que
se levantam peremptoriamente
contra tamanhas arbitrariedades
e a situação vexatória imposta aos
referidos pro issionais e seus parentes.
Ao que parece, houve uma verdadeira acomodação ao amplo apoio
recebido por tal programa por
parte da parcela populacional por
ele atendida. Apoio este plenamente compreensível caso não nos
escape o secular desleixo com que
são tratados nossos habitantes
desprivilegiados.
O que está em causa, como visto,
não é o programa em si – mesmo
porque, para o governo brasileiro,
o custo de sua manutenção sempre
seria o mesmo –, mas a forma que
assumiu com respeito aos cubanos que o integram, os quais representam a grande maioria dos
pro issionais vinculados ao Mais
Médicos.
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Dessarte, tanto o governo de Cuba
como o do Brasil aviltam os mais
comezinhos direitos de seus nacionais e descumprem regras que já se
acham impregnadas na consciência
de grande parte da humanidade
e compõem o rol de obrigações e
deveres do Estado moderno.
Consideremos, por im, que seria
plenamente aceitável a iniciativa
dos dirigentes de Cuba de solicitar,
sem qualquer imposição, uma contribuição voluntária a ser oferecida
por seus médicos incorporados a
programas desenvolvidos no exterior. A este respeito tenhamos
presente que o governo cubano
proporcionou a tais pro issionais
uma formação educacional gratuita e de alto nível.

1 Como sabido, para custear o pagamento aos cubanos, o Ministério da Saúde do Brasil transfere o
valor global devido à Organização Pan-Americana
da Saúde (OPAS). Esta organização retém para si
5% de tal montante; o médico cubano sediado no
Brasil recebe do governo de Cuba cerca de 30%
do pagamento efetuado aos demais médicos vinculados ao Programa Mais Médicos. Já ao governo
cubano cabem os restantes 65%.

temas de economia aplicada
2 Conforme veiculado por Cláudia Colucci, “o governo de Cuba está ameaçando
cassar o diploma de pro issionais do Mais Médicos que insistirem em manter
seus familiares no Brasil (...) Outra forma de pressão tem sido reter em Cuba o
médico que sai de férias (e que precisa obrigatoriamente gozá-las na ilha). Ele
só poderá retornar ao Brasil se, antes, o parente voltar para a ilha (...) Emissários do governo cubano têm dito aos médicos que o contrato prevê visitas
[de parentes – IDNC], não moradia (...) Em reuniões com os médicos no Brasil,
representantes do governo cubano têm dito que a medida é para prevenir
eventuais deserções...” (Cf. COLUCCI, Cláudia. Cuba ameaça cassar diploma
de médico com parentes no Brasil. Folha de S.Paulo, Caderno Cotidiano, pg.
C6, 21/03/2015).

um bom dinheiro no regime dos irmãos Castro. Os médicos de outras nacionalidades só serviram para dourar a pílula... Como resultado, temos que
o Ministério da Saúde inancia Cuba...” (Cf. CANTANHÊDE, Eliane. Bondade
com o dinheiro alheio. O Estado de S. Paulo, Política, pg. A8, 25/03/2015).

3 Como anotado por Eliane Cantanhêde: “O Mais Médicos faz sentido porque há
municípios sem nenhum atendimento. E trazer generalistas cubanos também
faz sentido porque eles são especialistas em prevenção básica justamente em
áreas carentes e não atendidas. Mas uma gravação obtida pela TV Bandeirantes
mostra que o objetivo real não era nem uma coisa nem outra. Era despejar

(*) Professor Livre-Docente aposentado da FEA-USP.
(E-mail: idd@terra.com.br).
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O Sobe e Desce do Grau de Investimento
R

Mais conhecido pelo seu anglicismo, o investment grade está sendo
monitorado ansiosamente no Brasil. Enquanto alguns acreditam que
o Brasil perderá sua classi icação,
outros aguardam a sua con irmação e consolidação.
O grau de investimento é concedido por agências quali icadoras,
também conhecidas como rating
agencies. Trata-se de uma nota
de crédito de um país (ou de uma
empresa). As três agências mais conhecidas são a Moody´s, a Standard
& Poor´s e a Fitch. Elas conceituam
a capacidade de pagar dívidas, em
função de indicadores econômicos
inanceiros, como dinâmica da
dívida, reservas, crescimento do
produto e taxa de câmbio. Note-se
que é um indicador de solvência e
não de perspectivas positivas.
Nos Estados Unidos, quando pelo
menos duas empresas quali icadoras dão a outro país a categoria
mais elevada da conceituação, o
grau de investimento, os fundos de
pensão norte-americanos podem
investir nele. Como eles têm trilhões de dólares em suas carteiras,
uma parte destes recursos vai para
os países que possuem essa classiicação.
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Quando o grau de investimento
é retirado, esses recursos saem
do país. Antecipando o rebaixamento do Brasil da classi icação,
alguns investidores já começaram
a vender ativos brasileiros, desvalorizando-os; outros, con iando
na manutenção da classi icação
aproveitam para comprá-los com
melhores preços. Isso explica a
volatilidade do Ibovespa e do dólar
nos últimos tempos.
O grau de investimento foi concedido ao Brasil em razão da boa
conjuntura internacional e das
mudanças institucionais nos primeiros anos do milênio.
Com o crescimento da economia
mundial as exportações aumentaram e, dessa forma, o saldo comercial subiu e o luxo de dólares
para o Brasil cresceu consideravelmente.
A abundância de dólares possibilitou a redução da dívida externa e o
aumento das reservas internacionais. Quanto menor a dívida, menor
o risco de crédito e mais fácil ica a
concessão do grau de investimento.
Ou seja, veio uma parte por mérito
interno – reformas – e outra praticamente de presente – pela conjuntura internacional.
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Foi um bom presente? Mais ou
menos. Os investimentos podem
ser vantajosos ou não. Quando
recursos externos entram e compram ativos brasileiros, um investidor estrangeiro ica com o título
e o investidor brasileiro ica com
mais dinheiro na mão. Só.
Quando recursos são investidos
na construção de uma fábrica, de
um hotel ou de uma usina, criam-se empregos e, mais importante,
aumenta a capacidade de produção
do país.
Investimentos produtivos contribuem consideravelmente para
melhorar o bem-estar graças ao
aumento de postos de trabalho, a
salários mais elevados e às maiores possibilidades de consumo e
produção.
Já os investimentos inanceiros ajudam muito pouco. Cobram taxas de
juros elevadas e, ao primeiro sinal
de perigo, são vendidos rapidamente, pressionando o balanço de
pagamentos.
A predominância de investimentos
em carteira para aproveitar o diferencial de juros com o exterior e de
operações de arbitragem nas bolsas de futuros coloca em cheque o

economia & história:
crônicas
de história
temas de
economia
aplicadaeconômica
tipo de abertura que mais convém
ao Brasil.
A política econômica teve uma guinada de 180% no segundo mandato
da presidente. A mudança começou
logo após a eleição, com o início de
um aperto monetário e a correção
de alguns preços, e se consolidou
com a mudança do ministro da Fazenda no início deste ano.
É unânime que, este ano, o País
terá recessão; todavia, o que preocupa é o que acontecerá depois.
As projeções de crescimento da
economia brasileira para 2016 e
os anos seguintes são inferiores à
média mundial e estão ainda mais
distantes das de vizinhos como
Paraguai, Bolívia e Peru.
Essas estimativas levam em conta
que o ajuste iscal em curso está
bem estruturado e tem os requisitos para evitar uma crise de solvência do Brasil. Caso contrário,
pode-se esperar um resultado
ainda pior, ou seja, a perda do grau
de investimento e mais uma década perdida.
Uma das três agências classi icadoras, a Fitch Ratings, anunciou este
mês que poderia rebaixar a nota de
investimento do Brasil se a economia deteriorar ainda mais. Colocou
a perspectiva de nota de estável
para negativa, acompanhando a
Moody´s.

A Standard & Poors já colocou a
nota brasileira no limiar do rebaixamento. Todavia, as três ainda
mantêm o País na categoria de investimento.
É fato de que os indicadores de
crescimento, balanço de pagamento e in lação deterioraram rapidamente nos três primeiros meses
deste ano. Há consenso de uma
in lação da ordem de 8% em 2015,
um dé icit no balanço de pagamentos e uma retração da ordem de 1%
na economia.
Todavia, há indicadores de que a
economia já chegou ao fundo do
poço e pode voltar a crescer. As
expectativas de in lação tiveram
uma pequena reversão no último
levantamento do Boletim Focus de
abril e as projeções de crescimento
pararam de cair.
O índice de in lação IPC da FIPE
mostra efeitos positivos da política
macroeconômica de livro-texto
adotada. Na margem a in lação
está se enfraquecendo, e a alta do
início do ano se explica pela correção de tarifas e da taxa de câmbio.
A série Catho-Fipe também aponta
para uma redução da pressão salarial, mostrando que a desvalorização cambial não está sendo absorvida pelos salários, o que aumenta
a competitiv idade da indústria
brasileira.

Essa maior competitiv idade foi
capturada pelo Boletim Focus ao
apontar no último levantamento
uma diminuição da redução do
crescimento da produção industrial brasileira.
O preço de ativos reais também
apresent a reduç ão em ter mos
reais. A queda é mais acentuada
para os imóveis de menor tamanho,
conforme apontado pelo FipeZap
dos últimos meses.
Na média, os números não são
bons, mas na margem, sim. A questão (se a classi icação de risco sobe
ou desce) vai ser decidida na evolução dos indicadores nos próximos
meses.
O governo precisa superar várias
barreiras simultaneamente: a iscal, a in lação, a baixa credibilidade, a causada pela Lava Jato, a
política e a de crédito, que são as
mais di íceis.
Foram dados alguns passos na
direção correta e há indicadores
na margem que são alentadores −
podem ser de um novo começo.

(*) FIPE.
(E-mail: robertotroster@uol.com.br)
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O Federalismo Fiscal Durante o Governo Militar: A Construção
1
das Instituições Fiscais Estaduais
E

1 Introdução
A origem da organização atual da
estrutura federativa brasileira
remete à quebra inst it ucional
promovida pelas reformas do
governo Castello Branco (19641967) − acomodadas ao longo dos
anos 1970 −, orientada pela concentração de poder no governo
federal e restrição da autonomia
dos Estados. Ao mesmo tempo, a
necessidade de manter elevadas
taxas de investimento e crescimento incentivou a política iscal
pró-cíclica, alavancada pelo endividamento interno e externo. O
ambiente que emergiu era arredio à construção de instituições
e regras críveis para a política
iscal; no entanto, este ambiente
deu espaço para que as mesmas
se submetessem às barganhas
políticas com lexibilização e exceções derivadas do interesse do
governo federal. Para explorar
esse cenário, a proposta do artigo
é debater sobre as fragilidades
das instituições iscais estaduais,
enfatizando que a responsabilidade iscal não era uma prioridade
no contexto da época, mas sim o
incentivo ao crescimento.
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Os resultados para inanças estaduais foram problemas iscais
caracterizados pelo descontrole
das inanças estaduais, crescimento do endividamento, uso
dos truques e maquiagens contábeis, gestão irresponsável dos
bancos e das empresas públicas (MOR A; GIAMBIAGI, 2007;
LOPREATO, 2000; DALL’ACQUA,
1997). A abrangência do problema icou evidente com a di iculdade em impor o ajuste iscal aos
Estados com os planos de estabilização dos anos 1980, também
revertendo em ameaça ao sistema
bancário devido ao tamanho dos
bancos estaduais, motivando o
endurecimento da legislação e
iscalização. A solução parcial foi
reconcentração, como parte do
plano de ajuste iscal e patrimonial proveniente do Plano Real,
veri icado no Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados (Lei nº 9.496 de
11 de setembro de 1997), complementada pela Lei de Responsabilidade Fiscal (2000). A centralização constituiu uma solução
viável para impor uma gest ão
mais responsável das inanças
públicas, admitindo a fragilidade

R

S

S

(*)

das instituições iscais estaduais
e a necessidade de controle federal. Para explorar as origens, o
trabalho foi articulado em duas
partes: teórica (com regras, instituições e federalismo iscal); e
histórica (com a experiência brasileira durante o governo militar).
2 R egras, Instituições Fiscais e
Federalismo
O debate que envolve a condução
da política iscal se fundamenta em
dois elementos fortemente relacionados: regras e instituições iscais;
e federalismo.
As regras iscais consistem na imposição de objetivos, metas ou
normas para delimitar a condução
da política iscal e podem ser agrupadas em quatro blocos: orçamento; endividamento; gastos; e regras
(IMF, 2009). As instituições iscais
re letem a maturidade institucional do país, constituindo elementos
complementares para fortalecer
as regras iscais através da efetividade do poder de iscalização,
punição, negociação dos con litos
e transparência (KOPITS, 2011;
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DEBRUM, 2011; H ALLER BERG;
STR AUCH; HAGEN, 2009). Esse
contexto envolve o debate sobre a
qualidade das instituições iscais
baseada na capacidade de restringir a in luência política de grupos
e distorções no papel de buscar
o maior bem-estar da sociedade,
cumprir a função redistributiva,
estabilização das lutuações econômicas e sustentabilidade iscal.
A interação entre regras e instituições permite maior espaço de
ação da política iscal na medida
em que preserva a credibilidade,
sobretudo para amenizar os ciclos econômicos, mantendo como
foco a sustentabilidade da dívida
pública (WYPLOSZ, 2012 e 2005).
Apesar do potencial risco do uso da
política iscal como estabilizadora
devido às defasagens, complexidade no gerenciamento do orçamento e efetivação dos gastos, não
deve ser excluída como uma opção
de política econômica devido aos
efeitos profundos e persistentes
(FATÁS; MIHOV, 2006 e 2003). O
ponto central consiste em construir um espaço iscal para ação de
estabilização, sem comprometer a
credibilidade e ocasionar eventuais
problemas de insolvência, rolagem
da dívida, elevação de custos, acesso ao crédito, investimento, atração de capital externo.

ência da gestão iscal, capacidade
de melhor atender as demandas
por bens e serviços da população
local (TIEBOUT, 1956; MCKINNON,
1997; OATES, 1999), enquanto o
questionamento sobre os bene ícios emergiu frente às reformas
dos anos 1990, oriundas da desconstrução dos modelos de estado
dos países em desenvolvimento
e ex-repúblicas socialistas, fortemente concentrados. A razão para
a centralização estava nos ganhos
para organização e efetividade das
políticas pública e econômica, somados ao maior controle político e
mitigar movimentos separatistas e
de fragmentação política (SMOKE,
2001). Assim, o argumento era
que esses países precisavam construir uma nova estrutura de Estado descentralizada, demandando
amadurecimento institucional e
novas estruturas organizacionais
para colherem os bene ícios (RODRÍGUEZ-POSE; KROIJER, 2009).
Caso contrário, a descentralização
tenderia a ter efeitos negativos com
aprofundamento das fragilidades
institucionais, aumento da instabilidade e maior desorganização
(BARDHA N, 2002). Por tanto, a
centralização iscal poderia proporcionar maiores bene ícios e
impactos positivos no crescimento
e bem-estar para os países em desenvolvimento ou em transição.

Na relação entre governo central e
unidades subnacionais a literatura
indica potenciais bene ícios positivos na maior descentralização das
decisões ao fomentar maior e ici-

Na dinâmica das relações federais
centralizadas com instituições
frágeis e com elevado poder discricionário do governo central, as
unidades subnacionais tendem a

barganhar recursos e outras vantagens (RODDEN, 2003). Ao mesmo
tempo, os governos subnacionais
se afastam da necessidade de responsabilidade e planejamento iscal na medida em que buscam usar
a in luência política para angariar
vant agem e event uais socorros
com novos aportes de recursos.
Além disso, as unidades subnacionais podem se sentir incentivadas
a não serem responsáveis devido
ao poder de barganha e potencial
ajuda do governo central, superando os potenciais bene ícios de uma
política iscal responsável. O cenário acima descrito assemelha-se à
organização federativa brasileira e
à condução da política iscal estadual durante a década de 1970.

3 Federalismo Fiscal no Governo
Militar
O governo militar e as reformas
estruturais ocorridas na gestão
Castello Branco (1964-1967), especialmente no âmbito do Programa
de Ação Econômica do Governo
(PAEG), signi icaram uma quebra
institucional na organização federativa. O motivo foi o im da redução da liberdade dos Estados na
administração iscal e organizacional, presente desde a Proclamação
da República, institucionalizada
pela Constituição de 1891. Além
disso, as esferas de governo tinham
problemas iscais persistentes,
vistos como fontes para alimentar
a aceleração in lacionária, sendo
assim o saneamento das inanças
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públicas como fundamental para a
estabilização. A proposta de reorganização das relações federativas
e tributária foi implantada entre
1964 e 1966, coroadas com o Código Tributário Nacional (Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966),
complementando a Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro
de 1965, que instituiu o Sistema
Tributário Nacional, con irmada na
Constituição de 1967. A base da reforma provinha de discussões que
remetiam aos anos 1950, protagonizados pelos advogados tributaristas Gerson Augusto da Silva, Gilberto Ulhôa Canto e Rubens Gomes
de Souza (ver FGV, 1967).
A opção pela centralização tinha
duas motivações. A primeira, de
natureza técnica, de que a centralização iscal e tributária conferiria
aumento na e iciência na arrecadação e gastos, permitindo maior coordenação entre as esferas de governo. A segunda, que os regimes
autoritários tendem a promover a
centralização, vista como forma de
forçar as elites e grupos regionais
políticos e econômicos a negociar
para barganhar bene ícios e vantagens, tais como investimentos
e aportes extras de recursos. No
Brasil, o governo Vargas indicava o
viés da redução da autonomia dos
Estados, correspondendo à necessidade de neutralizar o potencial
desestabilizador dos Estados, especialmente após a Revolução Constitucionalista de 1932. O processo
de concentração foi parcialmente
revertido durante a terceira repú-
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blica (1946-1964), em que os governos eleitos sofriam pressão para
proporcionar maior liberdade aos
Estados e como forma de sustentar
uma base de apoio.
Os efeitos da reforma foram veriicados com elevação da carga tributária (17% do PIB em 1960 para
aproximadamente 25% em 1970),
mas se mantendo nesse nível até
o im dos governos militares em
1985. A centralização é identi icada pelo crescimento da participação proporcional do governo
federal na arrecadação, que passou
de 63% em 1960 para em torno de
75% na década de 1970, enquanto
a participação dos Estados caiu de
30% para 21% e dos municípios
de 5% para 2,5% no mesmo período (AFONSO; SERRA, 2007). Ao
mesmo tempo, o governo federal
limitava repasses e intervinha no
uso dos recursos. Por exemplo,
em 1968, as transferências para o
Fundo de Participação dos Estados
e Municípios, respectivamente, FPE
e FPM, caíram de 10% para 5% do
total arrecadado com imposto de
renda (IR) e imposto sobre produtos industrializados (IPI) (ato complementar n. 40, de 13 de dezembro de 1968). Outro exemplo foi
a criação do Fundo Especial (FE),
que permitia ao governo intervir
sobre a destinação e uso dos recursos, capitalizado por meio de 2%
da arrecadação do IR e IPI. O auge
da centralização ocorreu em 1975,
gerando protestos dos Estados e
motivando a Emenda Constitucional n. 5, de 1975, que previa maior

destinação dos recursos para FPE e
FPM, seguida pela Emenda Constitucional n. 17 de 1980. Entretanto,
não surtiram efeito imediato devido às manobras iscais e resistência do governo federal, apesar
dos picos de arrecadação e capitalização dos fundos, mantendo
as transferências na faixa de 8,5 a
9,5% (VARSANO, 1997; 1981).
Outro ponto foi o incentivo para os
Estados adotarem uma política iscal pró-cíclica, também recorrendo
aos bancos públicos e empresas estatais estaduais, em grande parte
inanciada com endiv idamento
interno e externo (LOPR EATO,
2000). O motivo era a prioridade
em acelerar a acumulação de capital, as mudanças estruturais e
o crescimento econômico conjuntamente com regras iscais não
críveis de restrição ao endividamento e práticas inadequadas. Por
exemplo, a imposição de limites
ao endividamento em 1968 (Resolução do Senado n. 58, de 23 de
outubro) que vetou por dois anos
o lançamento de obrigações, salvo
os créditos de antecipação de receita (ARO) e resgate de títulos no
mercado. Posteriormente reforçada (resolução do senado n. 79, de
21 de outubro de 1970; n. 52, de 3
de novembro de 1972; e n. 35, de
29 de outubro de 1974). Em 1970,
novas regras restringem o uso do
ARO ao limitar a importação do
dispêndio em no máximo 5% da
receita do exercício (resolução do
senado n. 92, de 27 de novembro
de 1970). Enquanto a estrutura
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o icial limitava o endividamento
e antecipação de receita, de outro
lado eram aprovadas autorizações
para empréstimos internos e externos sob a liderança e interesse
do governo federal. Por exemplo,
a lexibilização do endividamento
para inanciamento de equipamentos (resolução do senado n. 53, de
27 de novembro de 1971), obras de
saneamento e infraestrutura urbana com recursos do PIS e PASEP
(resolução do senado n. 52, de 3 de
novembro de 1972).
A proposta de enfrentamento da
crise na economia internacional,
aprofundamento da industrialização e taxas de crescimento incorporadas no II PND abriu novas
formas de endividamento dos Estados, especialmente através de
duas resoluções. A Resolução do
Senado n. 62, de 28 de outubro de
1975 que ixara os limites máximos
para dívida consolidada interna e
do dispêndio anual com a dívida,
mas trazia como clausura de escape a autorização do Senado. A Resolução n. 93, de 11 de outubro de
1976, determinou que as operações
provenientes do Fundo Nacional de
Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), do Fundo Nacional de
Apoio ao Desenvolvimento Social
(FAS) e do Banco Nacional da Habitação (BNH) estariam fora dos
limites estabelecidos anteriormente como operações extras limites,
dependendo da deliberação do
Senado com parecer da Comissão
Monetária Nacional (CMN). Na prática, as resoluções pouco tinham

efeito para impor restrições iscais
na medida em que era de interesse
do governo federal o endividamento e maiores gastos, uma vez que o
Senado era submisso às vontades
do governo.
Um ponto importante da irresponsabilidade iscal nos Estados era a
ligação com a governança das empresas estatais e, principalmente,
os bancos estaduais. Na organização formal presente na Lei n. 4.595,
de 31 de dezembro de 1964 que
modernizou a estrutura bancária
e inanceira, os bancos estaduais
deveriam ser tratados da mesma
forma que os bancos privados,
sendo submetidos às determinações e iscalização do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco
Central do Brasil (BC). Porém, na
prática eram tratados de forma
diferenciada, funcionando como
extensões dos tesouros estaduais,
desobedecendo às regras de governança, in luenciados e protegidos
pelos grupos políticos regionais
(DALL’ACQUA, 1997; SAVINO JUNIOR, 2004). Por exemplo, a lexibilização da lei n. 4.595 que vetava
empréstimos aos controladores
dos bancos, mas ignorada na resolução n. 346, de 13 de outubro de
1975, que autoriza os empréstimos
dos bancos aos Estados controlados, desde que autorizados pelo BC.
Assim, os bancos estaduais eram
usados para ampli icar o endividamento, alimentar más práticas de
gestão, angariar recursos por meio
de injeções de liquidez do BC e de
outros bancos federais.

4 Considerações Finais
Na dinâmica da reorganização
federativa brasileira durante os
governos militares foi possível
observar três características. A
primeira, de um regime autoritário que usava a centralização
como meio de barganhar apoio
frente às elites e grupos políticos e econômicos regionais. A
segunda, baseada na falta de regras críveis e instituições para
iscalização e punição, estando
submetidas aos interesses políticos do governo federal e grupos
regionais. A terceira, o incentivo à
política pró-cíclica e inanciamento dos gastos por endividamento,
expondo os Estados ao risco da
manutenção de gastos além da
sua capacidade. O resultado foi
um ambiente de irresponsabilidade iscal e que se tornou um entrave aos planos de estabilização
das décadas de 1980 e 1990.
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D. Manuel, o Venturoso: Capitalista ou Cruzado?
J
L

F
S

M
L

(*)
(**)

D. João I, o monarca que iniciou a empresa sistemática das conquistas e descobrimentos além-mar, intitulou-se senhor de Ceuta. O mesmo título usou o
rei Duarte. Afonso V alargou-o para “rei de Portugal e dos Algarves daquém e
dalém-mar em África”. João II intitulou-se pela primeira vez senhor de Guiné.
Por sua vez D. Manuel aumentou extraordinariamente as fardagens dos
títulos: “Rei de Portugal e dos Algarves daquém e d’além-mar em África,
senhor da Guiné, da conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia,
Pérsia e Índia”.
António Borges Coelho (1994, p. 12, negrito nosso)

Neste mês de abril, completam-se 515 anos do Descobrimento
do Brasil. Momento propício para
retomar algumas re lexões sobre o
empreendimento no qual se inseriu
a viagem de Cabral, qual seja, a expansão ultramarina portuguesa e,
dentro desse tema bastante amplo,
resgatar certos elementos da discussão acerca das características
passíveis de serem atribuídas ao
reinado de pouco mais de um quarto de século de D. Manuel I, ele que

foi aclamado rei de Portugal em
1495 e veio a falecer em 1521.

como seu correspondente entendimento do próprio monarca:

Com esse intuito, parece-nos opor-

Na verdade, Portugal, em 1500, já
não vivia sob o regime feudal. D.
Manuel, com sua política de navegação, com seu regime de monopólios
internacionais, com suas manobras
econômicas de desbancamento do
comércio de especiarias de Veneza, é um autêntico capitalista.
(SIMONSEN, 1978, p. 82, negrito
nosso)

tuno começar com Roberto C. Simonsen. No capítulo dedicado à
análise das políticas coloniais de
seu História Econômica do Brasil
(1500-1820), editado originalmente
em 1937, o autor expôs sua posição
sobre a natureza do Estado português à época do Venturoso, bem
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Nada mais natural, portanto, localizarmos, na mesma obra de Simonsen, sua adesão à ideia de que, “no
inal do século XIV, havia já em Portugal uma classe mercantil cosmopolita, rica e in luente, com gostos
e interesses opostos aos dos barões
feudais” (op. cit., p. 37), segmento
em especial ligado às cidades marítimas, a exemplo de Lisboa, e que
assumiu marcado protagonismo na
Revolução de Avis (1383-1385).
Essa precocidade do domínio burguês em Portugal foi igualmente
enfatizada, por exemplo, na Tese
de Doutoramento de Celso Furtado,
defendida em 1948 na Université
Paris-Sorbonne. Um domínio burguês completo e de initivo do qual,
ao im e ao cabo, aquele D. Manuel
“autêntico capitalista” de inícios
do século XVI seria um resultado
de modo algum surpreendente. É
nítido nessa tese de Furtado o afastamento entre as características do
Estado português e aquelas de inidoras de um regime feudal:
O Estado português (...) foi desde o
início dirigido por uma classe social
sem ligações com um passado feudal. Uma classe social marcada pelo
espírito de ganho, individualista
no sentido burguês, cuja escala de
valores se pautava nas disponibilidades materiais de cada um, e não
nos privilégios de sangue. (FURTA-

do Faoro. No seu Os donos do poder
(primeira edição de 1958), encontramos a mesma ênfase posta em
uma predominância comercial
manifesta, no entanto, “desde o
berço”, naquilo que o autor denomina um “destino patrimonial”. E
o patrimonialismo, marcado pela
interpenetração dos planos público
e privado, reforçou o caráter empresarial do rei, transformando o
regime monárquico português em
um efetivo capitalismo de Estado:
Estado patrimonial, portanto, e
não feudal, o de Portugal medievo.
(...) Na monarquia patrimonial, o
rei se eleva sobre todos os súditos, senhor da riqueza territorial,
dono do comércio —o reino tem
um dominus, um titular da riqueza
eminente e perpétua, capaz de gerir
as maiores propriedades do país,
dirigir o comércio, conduzir a economia como se fosse empresa sua.
[...]
O Estado torna-se uma empresa do
príncipe, que intervém em tudo,
empresário audacioso, exposto a
muitos riscos por amor à riqueza
e à glória: empresa de paz e empresa de guerra. Estão lançadas
as bases do capitalismo de Estado,
politicamente condicionado, que
loresceria ideologicamente no
mercantilismo, doutrina, em Por-

DO, 2001, p. 28)

tugal, só reconhecida por emprés-

A interpretação de um Portugal
desvinculado do feudalismo será
esposada, outrossim, por Raymun-

abril de 2015

Se o reinado de D. Manuel, em especial por seus avanços no Oriente a
partir da primeira viagem de Vasco
da Gama à Índia (1497), representou o ápice da expansão ultramarina, aumentando o Venturoso “extraordinariamente a fardagem dos
títulos”, conforme a irmado na epígrafe deste artigo, não foi menos
verdade, na perspectiva de Faoro,
a existência de limites ao desenvolvimento português, inerentes à
estrutura patrimonial. Tal terreno
mostrou-se fértil para o avanço
comercial, “(...) fará do Estado uma
gigantesca empresa de trá ico, mas
impedirá o capitalismo industrial”
(FAORO, 2008, p. 40).

timo, sufocada a burguesia, na sua
armadura mental, pela supremacia
da Coroa. (FAORO, 2008, p. 38 e 40)

Dessa forma, os sucessos dos empreendimentos do período manuelino, quando o descobrimento do
Brasil assumiu papel nitidamente
de menor importância comparado
à constituição do Império Português do Oriente, traduziram o pioneirismo na expansão ultramarina.
Foram, tais sucessos, capazes de
catapultar o pequeno país ibérico
para uma posição dominante no
concer to mundial. Porém, essa
mesma posiç ão foi impor tante
elemento a condicionar a posterior
vulnerabilidade lusa, ultrapassado
e vencido o reino por potências
concorrentes no sistema colonial.1
Tomemos agora um caminho diferente para chegarmos aos mesmos
resultados. Pois há quem veja D.
Manuel menos como um capitalista
e mais, sobretudo, como um cruzado. Encontramos menção a esse
entendimento na recente História
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de Portugal coordenada por Rui
Ramos, obra na qual a análise da
Idade Moderna (séculos XV-XVIII)
tem a autoria de Nuno Gonçalo
Monteiro. Teria havido um “projeto
imperial manuelino” caracterizado
em boa medida pelo espírito de
cruzada e cavalaria:
Teria tido, segundo os estudiosos
que sugeriram a sua existência,
uma forte dimensão messiânica,
traduzida no impulso de combate

grande motivação do rei, não o era
necessariamente de todos os seus
conselheiros: “a maioria do seu Conselho, onde visivelmente dominava
a corrente ‘liberal’ e mercantil, era
contra os seus projetos imperiais.”
(Idem, p. 25).2 Entre uma vertente
e outra, Thomaz procura manter
as duas: “ há que notar que a ênfase dada à faceta cruzadística da
expansão portuguesa não implica
de modo algum que os interesses comerciais estivessem dela ausentes”.
(Idem, p. 16).

aos in iéis muçulmanos em todos
os quadrantes, com o objetivo de
reconquistar Jerusalém, os lugares
santos e o Próximo Oriente, para
o que se teria procurado alianças
com presumidos potentados cristãos. (...) Enquanto na Europa se
sentiam os prenúncios da Reforma
protestante, o rei português estava
muito mais interessado no ideal
de cruzada, o que se traduziu, entre muitas outras iniciativas, nos
esforços levados a cabo junto do
papado para se lançar expedições
contra os turcos. (RAMOS; SOUSA;
MONTEIRO, 2010, p. 208)

Uma corroboraç ão, à pr imeira
vista, desse entendimento, é fornecida em artigo também recente
de Luís Filipe F. R. Thomaz, da
Universidade Católica Portuguesa.
De fato, esse autor a irma que o
projeto de D. Manuel “(...) era, na
sua essência, um projeto de cruzada,
visando ao ataque ao Império Mameluco pelo mar Roxo e a recuperação de Jerusalém.” (THOMAZ, 2009,
p. 13). Todavia, se essa era uma

A retomada recente da ênfase nos
motivos religiosos é vista criticamente por Diogo Ramada Curto em
obra coletiva intitulada A expansão
marítima portuguesa, 1400-1800
(primeira edição de 2007). A crítica dirigiu-se a uma ênfase unilateral e, por conseguinte, não deixa
de convergir em boa medida com
a última a irmativa acima reproduzida, de Luís Filipe Thomaz. Nas
palavras de Curto:
Os motivos religiosos, especialmente uma ideologia milenarista atribuída a uma facção da corte de D.
Manuel mas considerada simultaneamente a principal característica
de uma alegada perspectiva portuguesa do mundo, tornaram-se, para
alguns historiadores recentes, os
meios essenciais para compreender o Império Português. Contra
essa visão redutora (...), o Império
Português do início da época moderna necessita de ser compreendido do ponto de vista das causas
múltiplas e como resultado de uma

complexa interação entre cultura,
tradição e ação política. (CURTO,
2010, p. 329)

Podemos concordar, decerto, com
essa multiplicidade de motivações
aventada pelos estudiosos portugueses acima referidos. Não obstante, lembrarmo-nos da presença
do ideal de cruzada pode nos abrigar no mínimo a nuançar o precoce
domínio completo e de initivo da
burguesia, a irmado por Furtado;
também pode perder nitidez a visualização de D. Manuel como um
autêntico capitalista, como escreveu Simonsen. Em outras palavras,
a ênfase nos aspectos comerciais
identi icada em alguns dos autores
tratados até este ponto de nosso
artigo mereceria igualmente algum
reparo. Com isso, merece ser trazido à baila o tema da possibilidade
da existência do feudalismo em
Portugal.
Torna-se, pois, oportuna a consideração do trabalho de Jacob Gorender, O escravismo colonial. No
capítulo intitulado “A sociedade
portuguesa e a expansão ultramarina”, esse autor descreveu com
bastante minúcia o vasto elenco
de encargos ou tributos senhoriais
incidentes sobre a produção rural
e que conformavam a renda feudal
da terra. Pois, se era verdade que
as intrincadas redes de suserania
e vassalagem viram-se subvertidas
em Portugal por conta do poder
precocemente centralizado nas
mãos do rei e, em contrapartida, da
relativa fraqueza da nobreza,3 não
era menos verdade que a servidão
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era a relação social de produção
característica.
Dessa forma, na interpretação de
Gorender, foi um Portugal feudal
o protagonista da expansão ultramarina a partir do século XV, a
qual, no XVI, sob D. Manuel, desdobrou-se no Império Português do
Oriente. E serão os sucessos dessa
expansão e desse Império os responsáveis pelo posterior atraso lusitano com o desenvolvimento dos
concorrentes, em especial a partir
do século XVII:
No século XV, esses países [Portugal,
Espanha, Holanda, Inglaterra, França-JFM/LSL] não se distinguiam
essencialmente entre si, no que se
refere ao desenvolvimento econômico e social. (...) As diferenças mais
importantes não eram ainda senão
de gradação e, sob certos aspectos,
Portugal não se situava atrás, porém
à frente. Com o correr do tempo, a
estrutura feudal revelou-se muito
mais tenaz nos países ibéricos, o
que foi acentuado pela própria
participação pioneira na expansão
ultramarina. Os países mais tarde
iniciados no colonialismo vieram,
pelo contrário, com sensível avanço
no desenvolvimento capitalista, o
que, precisamente, os favoreceu na
disputa dos mercados externos, e
terminou por lhes dar a supremacia.
4

(GORENDER, 1985, p. 101-102)

Não negará Gorender as peculiaridades de inidoras da forma portuguesa de feudalismo, a exemplo do
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destaque possuído pelos interesses
comerciais, remontando à Revo5
lução de Avis. Contudo, em 13831385, essa revolução não poderia
ter sido uma revolução burguesa. A
burguesia, ainda que com maior inluência pelo apoio dado ao Mestre
de Avis, não se tornou dominante.
Em desacordo com a tese de Furtado, para Gorender
A revolução nacional de 13831385, manifestada através da guerra vitoriosa contra a usurpação castelhana, não trouxera alterações na
estrutura socioeconômica, porém,
assim mesmo, produzira resultados
de considerável importância. A
classe senhorial continuava classe
dominante, mas rejuvenescida:
uma parte da velha nobreza, aliada ao inimigo nacional, tinha sido
alijada e substituída por elementos
enobrecidos procedentes da burguesia. (GORENDER, 1985, p. 111)

Em suma, desde a Revolução de
Avis até a formação do Império Colonial Ultramarino no século XVI,
Portugal vivencia uma trajetória
ascendente, atingindo seu apogeu
no reinado do Venturoso.6 Nossas
re lexões neste artigo contemplaram grosso modo duas vertentes
interpretativas. Para uma delas,
essa trajetória traduziu a ascensão
da burguesia portuguesa, com a
ênfase no desenvolvimento comercial que se re letiu em um efetivo capitalismo de Estado, sendo
possível identi icar em D. Manuel
um “autêntico capitalista”. Para a
segunda vertente, a aludida traje-

tória, tendo como ponto de partida
uma sociedade feudal, acarretou o
reforço desses traços pré-capitalistas em Portugal; nesse pano de
fundo, parece encontrar melhor enquadramento a faceta messiânica
de D. Manuel. Ambas as vertentes
convergem no que respeita ao resultado daquela trajetória: o atraso
português e sua ultrapassagem por
potências coloniais concorrentes,
com o corolário das di iculdades
para o desenvolvimento do capitalismo industrial.
Evidentemente, tal como explicitado nos posicionamentos de Luís Filipe Thomaz e de Diogo Curto, não
é o caso de negar a multiplicidade
de motivações presentes na expan7
são ultramarina portuguesa. Mas
não nos valeremos dessa multiplicidade para nos abster de privilegiar uma das vertentes analisadas:
icaremos com Gorender!
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1 Posição dominante e ultrapassagem, cabe
observar, que descrevem também com justeza o caso espanhol. A inal, foram Portugal
e Espanha os grandes protagonistas da
expansão quatrocentista, o primeiro desde
o início do século, a segunda, em especial, já
no seu término.

2 “A própria personalidade do Venturoso é
complexa: o messianismo ingénuo é apenas
uma das suas facetas. D. Manuel é o monarca
que mandou construir para seu túmulo o
Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa, mas

que deixou escrito em testamento que não
queria funerais de rei, mas só de homem
comum, e desejava jazer em campa rasa. É
o místico que, em 1517, pensava seriamente
em abdicar, hesitando entre abraçar a vida
religiosa e dedicar-se à cruzada marroquina
com os réditos da Ordem de Cristo de que
permaneceria administrador; mas é também
o criador dos Correios de Portugal e o autor
do primeiro código sistemático de legislação
portuguesa, as Ordenações Manuelinas, já
que as Ordenações Afonsinas, compiladas
outrora pelo regente d. Pedro, eram ainda
uma coletânea, ainda que ordenada e seletiva,
de leis antigas.” (THOMAZ, 2009, p. 30). De
fato, não apenas essa faceta messiânica tem
sido objeto das análises que a historiograia recente tem feito sobre D. Manuel: “Em
suma, nada parece fácil quando se considera
a personalidade do rei. De manhoso a dissimulado, de joguete nas mãos dos favoritos
ou da rainha-velha [D. Leonor, rainha viúva
de D. João II e irmã de D. Manuel-JFM/LSL],
temos um pouco de tudo. (...) Uma coisa é
certa: o rei não revelou nunca pressa em
resolver as questões; dedicou-lhes tempo e
deixou-as maturar. Até lá, ia ganhando tempo
e dissimulando...” (SÁ, 2012, p. 538).
3 O que se re letia na inexistência de feudos
em Portugal: “O centro supremo das decisões
(...) impediu que, dispersando-se o poder real
em domínios, se constituísse uma camada
autônoma, formada de nobres proprietários.
Entre o rei e os súditos, não há intermediários:
um comanda e todos obedecem. (...) acima dele,
só a Santa Sé, o papa e não o clero; abaixo
dele, só há delegados sob suas ordens, súditos
e subordinados.” (FAORO, 2008, p. 19).
4 Vale a pena aqui inserir o comentário
seguinte, extraído de artigo publicado por
Iraci Costa, há alguns anos, neste mesmo
Boletim da FIPE, em que o autor procede
a um interessante exercício contrafactual:
“En im, os portugueses caíram em armadilha
por eles mesmos armada ao não desenvolverem o capital industrial porque a Revolução
Industrial ‘deu certo’; se ela não viesse a obter
êxito, superando de initivamente o capital
mercantil e as práticas econômicas e políticas
a ele associadas, estaríamos hoje a dizer: ‘A
arguta sensibilidade dos mercantilistas ibéricos evitou-lhes o desastre da Revolução Industrial’. Assim funcionam os volúveis desígnios
da História: os portugueses foram vítimas do
próprio pioneirismo.” (COSTA, 1999, p. 30).

5 Reconheço o papel ativo que tiveram a burguesia mercantil e rural e as massas populares naquele grande episódio” (GORENDER,
1985, p. 111, nota 27). Em verdade, essa
marcante participação da Coroa, da nobreza
e do clero nas atividades comerciais em
Portugal, que distingue a forma portuguesa
de feudalismo, antecede a Revolução de Avis:
“Os reis portugueses rapidamente engajaramse eles próprios no comércio, usufruindo de
seu potencial. Fernando tinha seus navios
carregados com suas próprias mercadorias
antes dos navios de quaisquer outros serem
carregados. Em 1371 as Cortes reclamaram
que ele [D. Fernando-JFM/LSL] usara seu
poder como rei para adquirir trigo e depois
revendê-lo por um valor vinte vezes superior. No ano seguinte as Cortes aumentaram
suas queixas criticando a rainha, os grandes
mestres das ordens religiosas, os bispos e
outros clérigos, cavaleiros e funcionários do
governo por engajarem-se agressivamente
no comércio, competindo com os negociantes
tradicionais (...). A participação dessas classes
no comércio teve profunda in luência nos
eventos subsequentes.” (WATKINS, 2011).
6 No reinado seguinte, de D. João III (15211557), a expansão imperial é nitidamente
substituída pela ênfase na consolidação:
“O novo monarca português adotou uma
orientação política oposta à seguida pelo
seu antecessor. (...) Optou, sempre que possível, por concentrar esforços na manutenção
da hegemonia no Atlântico Sul e conferiu
especial ênfase à ocupação das duas margens atlânticas: a africana e, sobretudo, a
americana, opção em que se inserem o projeto de colonização da Costa da Malagueta,
na fachada ocidental da África, e o início do
processo de colonização do Brasil.” (COUTO,
1998, p. 202-203).
7 “É inútil procurar exclusividades. Combinaram-se causas econômicas, políticas e religiosas. (...) Lucros, império e fé combinaramse.” (WEHLING; WEHLING, 1994, p. 37-38).
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Finanças Públicas Municipais: As Fontes de Renda dos Municípios Paulistas, 1835-18501
L

1 Introdução
O conhecimento que se tem da
estrutura inanceira dos municípios durante o período imperial é
limitado. Desde os primórdios do
Império, a falta de uma de inição
clara sobre a autonomia municipal
comprometeu seriamente a capacidade das municipalidades para
lidar com os problemas inerentes
à administração pública local, em
especial no estabelecimento e arrecadação de impostos, tributos
e contribuições. A historiogra ia
aponta como consequência importante dessa situação a falta de recursos, pois a atuação do governo
local era limitada por essa falta de
autonomia, já que as vilas eram dependentes primeiro da Assembleia
Geral e depois da Assembleia Provincial para a criação de impostos
e aplicação destes na solução de
seus problemas locais, tais como
a conservação de obras públicas
e iscalização do cumprimento do
código de posturas.

2 O Município e a sua Organização
A Constituição de 1824 estabeleceu
apenas que em todas as cidades e
vilas deveria existir uma Câmara,
responsável pelo governo econô-
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mico e municipal. Seus membros
deveriam ser eleitos, sendo aquele
com o maior número de votos nomeado presidente. Tais diretrizes
encontram-se nos artigos 167 e
168, reproduzidos a seguir.
Art. 167. Em todas as Cidades, e
Villas ora existentes, e nas mais,
que para o futuro se crearem haverá Camaras, ás quaes compete o
Governo economico, e municipal
das mesmas Cidades, e Villas.
Art. 168. As Camaras serão electivas, e compostas do numero de
Vereadores, que a Lei designar, e o
que obtiver maior numero de votos,
2

será Presidente.

Contudo, os detalhes sobre o funcionamento desses entes administrativos não foram estabelecidos
pela mencionada Constituiç ão,
sendo objeto de lei posterior.
Debates da época mostram que
exist iam duas correntes sobre
como deveriam ser organizadas
as municipalidades: aquela que defendia que os governos municipais
deveriam ser entes autônomos de
uma federação provincial e aquela
que acreditava na centralização e
defendia que as Câmaras deveriam

S

L

(*)

ter apenas caráter meramente administrativo.
Em outubro de 1828 foi promulgada a Lei Regulamentar que estabeleceu a forma de organização
municipal. Às Câmaras foi delegado
papel meramente administrativo,
icando estas sujeitas à tutela do
poder central. Todos os atos municipais deveriam ser aprovados,
dependendo do assunto, pelo Presidente da Província, pelo Conselho
Geral, pelo Ministro do Império
ou pela Assembleia Geral. Dessa
forma, icou clara a vitória da segunda corrente argumentativa.
Sendo assim, da declaração da independência até a abdicação de D.
Pedro I em favor de seu ilho, as
Câmaras Municipais não puderam
ver desenvolvidos sua autonomia
e tampouco seu papel como órgãos
de administração local. Presas ao
sistema centralizador da época, icaram sujeitas à iscalização constante dos Conselhos Gerais e da
Assembleia Geral Legislativa, dos
Presidentes de Província e do Governo Central.
Em 1834, a tendência centralizadora que dominou no período
imediatamente posterior à inde-
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pendência foi atenuada pelo Ato
Adicional com o estabelecimento
de órgãos legislativos regionais.
As Assembleias Provinciais foram
criadas, repartindo com a Assembleia Geral, único órgão legislativo
até então existente, a tarefa de discutir, formular e aprovar leis.
As Assembleias Provinciais passaram então a ser responsáveis por
cuidar, entre outras atribuições,
das inanças públicas municipais,
icando estabelecido que deveriam
legislar também sobre a polícia e
a economia das municipalidades,
ixar despesas, criar e suprimir
empregos, além de autorizar as
Câmaras a contrair empréstimos.
Reforçaram-se assim os laços de
dependência entre os municípios
e as instâncias superiores da administração pública, di icultando a
estes o exercício da administração
local, e mantendo afastado o centro
de decisão dos problemas a serem
solucionados.
Apesar de esclarecer serem as Assembleias Provinciais responsáveis pela gestão municipal, o Ato
é falho ao de inir as competências
tributárias. Destarte, se analisada
a legislação sobre o tema, desde a
constituição de 1824 nada havia
sido discutido a respeito. Como
visto anteriormente, a primeira
Constituição previa a existência
de municípios, mas deixava em
aberto os pormenores de seu funcionamento. A Lei Complementar
de 1828 também não discutiu a
questão tributária. A mesma a ir-

mação pode ser feita sobre o Ato
Adicional de 1834. É certo que o
Ato constituiu um avanço em direção à descentralização, ao criar
as Assembleias Provinciais; mas,
considerando as municipalidades,
a relação de dependência entre
estas e as instâncias superiores da
administração pública aumentou,
e pouco foi de inido sobre a parte
inanceira da administração local.
Se havia lacunas na legislação vigente, certamente isso não constituía empecilho à tributação, até
mesmo porque as necessidades,
tanto de municípios como de províncias, não cessaram devido à
imprecisão legislativa. Então, sobre
quais atividades as cidades, vilas e
freguesias arrecadavam impostos?

3 As Fontes de Renda Municipais
Na prática, a questão tributária,
secundária em meio aos problemas
políticos do período, icaria a cargo
das leis orçamentárias. Analisando
tais leis é possível veri icar, mesmo
diante da lacuna legislativa identi icada, quais eram as fontes de
renda dos municípios paulistas durante a primeira metade do século
XIX.
Como foi visto anteriormente, com
o Ato Adicional e a criação das Assembleias Legislativas, as inanças
municipais icaram subordinadas
ao poder provincial. Contudo, a
primeira lei orçamentária paulista,
publicada em 1835, deixou de con-

templar os orçamentos das municipalidades. O motivo dessa ausência
foi esclarecido graças à localização
de um documento nos arquivos da
Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo. Neste, datado de 9 de
março de 1835, pode-se encontrar
as explicações dadas pela Comissão
de Orçamento e Contas, encarregada da elaboração do orçamento
municipal para aquele exercício
inanceiro, para a ausência de tais
informações.3
O orçamento municipal referente
ao exercício 1835-1836 deveria ser
elaborado pela Comissão com base
em informações enviadas pelas
próprias Câmaras Municipais. Os
informes seriam então compilados, redigindo-se um projeto de
lei. Contudo, apenas nove das mais
de 40 vilas paulistas enviaram os
ditos orçamentos, sendo que
[...] somente ao da Câmara desta
cidade se pode dar o nome de orçamento, os outros meras relações ou
apontamentos em que as Câmaras
se limitão a pedir exorbitantes
quantias [...] para obras publicas,
sem designações de cada huma dessas obras, sem os precisos esclarecimentos e informações, nem sobre
a sua necessidade [...] (Comissão
de Orçamento e Contas, 1835, p. 1)

A Comissão ainda tentou elaborar uma estimativa orçamentária,
tomando como base um “cálculo
médio de receitas e despesas formado sobre exame das contas das
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Camaras, approvadas em os anos de
1832 e 1833 e sobre as do anno passado, depois de approvadas por esta
Assembléa”. Contudo, novos problemas surgiram. Sete Câmaras não
haviam enviado os balanços referentes ao ano iscal de 1833-1834
e as contas de São Paulo e Santos
ainda não haviam sido aprovadas.
Ademais, os balanços e orçamentos
usualmente remetidos à Assembleia eram
[...] tão informes, e apresentão tal
confusão, que de nada servem para
o que a Comissão pretendia tirar
dellas, sendo mesmo impossivel,
sem empregar mesas de trabalho
no exame de 120 e tantas contas,
formar-se o calculo medio da Receita e Despeza de cada huma nos
3 annos passados, base que assim
mesmo mal poderia suprir a falta
de outra ou outras positivamente
necessarias. (Comissão de Orçamento e Contas, 1835, p. 2)

A Comissão então pensou em formalizar um projeto ixando apenas
as despesas ordinárias – grati icação aos empregados – das Câmaras
e uma verba para obras públicas.
Tal ideia foi logo abandonada, pois
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resultaria num orçamento feito “às
cegas, sem pleno conhecimento das
circunstancias peculiares de cada
municipio”, o que talvez fosse mais
prejudicial do que permanecer
mais um ano sem orçamento.
A im de resolver a questão, a Comissão propõe, em primeiro lugar,
que se ofereçam às Câmaras dois
modelos, um para elaboração de
orçamentos e outro para elaboração de balanços, respeitando todas
as disposições do decreto de 31
de outubro de 1831. A Comissão
acreditava que com o envio desses modelos juntamente com uma
cópia da mencionada lei as municipalidades seriam capazes de redigir suas contas e apresentar seus
orçamentos “de maneira que sirvão
tanto para mais facil exame e ﬁscalização por esta Assemblea como para
a formalização da lei de orçamento
de todas as Municipalidades”. Assim,
com a remessa desses papéis a
cada uma das vilas paulistas, icariam removidos “todos e quaesquer
pretextos ate agora allegados para
se desculparem ommissões e faltas,
a Assemblea espera que ellas cumprirão com tanta exacção os seos
deveres”. A proposta foi aprovada
e no mesmo mês de março foram

encaminhados às municipalidades
os modelos e a transcrição da lei.
Em documento datado de 12 de
março de 1835, obser va-se um
exemplo da documentação encami4
nhada às Câmaras. Em primeiro
lugar, tem-se a transcrição da lei
de 31 de outubro de 1831. Em seguida, os modelos são apresentados, a começar pelo do orçamento.
Com espaços em branco a serem
preenchidos, exemplos de rendas e
despesas, assim como valores hipotéticos, os modelos deveriam servir
de guia para a apresentação das
contas municipais dali por diante.
O que se observa a partir de então
é a padronização da documentação
apresentada anualmente à Comissão de Orçamento e Contas.
Mesmo assim, demoraria um pouco
até que uma lei orçamentária municipal especi icasse de fato as
fontes de renda dos municípios. Tal
fato somente aconteceria no orçamento para o ano de 1841-1842,
sendo possível observar pela primeira vez o detalhamento da renda
das diversas localidades paulistas.
Como exemplo, na Tabela 1, é apresentada a receita da cidade de São
Paulo.
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Tabela 1 – Receita da Câmara da Cidade de São Paulo
(de acordo com o §1 do artigo 2º da Lei n. 18 de 04 de março de 1841)
Receita

Valor

320 rs por cabeça de rez que se corta no matadouro e 400 rs pelas cortadas fora delle para negocio em todo o município
400 rs por canada de aguardente consumida em todo o município

941$000
1:371$000

Alugueres das casinhas

470$000

Imposto sobre as casas de negocio

1:550$000

Afferições de pesos e medidas

520$000

Taxa sobre os carros que transitam nesta cidade

470$000

Alugueres das moradas de casas da camara

300$000

Licenças para expectaculos publicos

50$000

Multas por infracções de posturas, e impostas pelo jury e differentes juizos

180$000

Restituição de custas

10$000

Renda eventual proveniente de multas ao ﬁscal e vereadores, e outras origens

20$000

Saldo do anno anterior

903$528

Cobrança da divida activa

4:650$004

Sobras da décima urbana

$

Somma

5

11:435$532

Fonte: Leis Orçamentárias Paulistas.

Observando a tabela, percebe-se
que o município tributava sobre o
abatimento de rezes, o consumo
de aguardente, casas de negócio,
serviços de aferição de pesos e
medidas, e carros que transitavam
pela cidade. Além disso, recebia
aluguéis dos prédios de propriedade da Câmara, quando existentes,
aluguel das casinhas que serviam
aos produtores locais de alimentos
como espaço para comercialização
de gêneros, multas diversas e restituição de custas. Contava também
com valores advindos da cobrança
da dívida ativa, saldos dos anos anteriores, além de parte da décima
urbana.

Essa estrutura exempli ica, em boa
medida, o que ocorria nos demais
municípios paulistas. É claro que
determinadas localidades possuíam especi icidades, por exemplo,
os valores cobrados pelo abate
de animais variavam; em outros
casos, nas vilas do atual Paraná,
costumava-se cobrar impostos
sobre o fumo e a erva-mate; mas,
de modo geral, graças aos esforços
da Assembleia Legislativa por meio
de sua comissão de Orçamento e
Contas, grande parte dos municípios apresentava as mesmas fontes
de renda discriminadas na Tabela
1.

Dessa forma, foi possível analisar
de que modo se organizou durante
os primeiros anos do período Imperial a questão tributária dos municípios paulistas. Partindo de uma
lacuna na legislação, o estudo das
fontes primárias disponíveis – leis
orçamentárias e documentos manuscritos do Acervo Histórico da
Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo – permitiu identi icar
como se deu, na prática, a de inição das competências tributárias
municipais. Como exemplo, apresentou-se o orçamento da Receita
da Câmara da Cidade de São Paulo.

abril de 2015

38

economia & história: relatos de pesquisa

Referências

4 Tal documento encontra-se disponível em: <http://www.al.sp.gov.
br/repositorioAH/Acervo/Alesp/Imperio/Falp_004/CF35_076.pdf>.
Acesso em: 14 abr. 2015.

LOPES, Luciana Suarez. As leis orçamentárias e a estrutura tributária dos municípios paulistas, 1834-1850. VIII CONGRESSO
BRASILEIRO DE HISTÓRIA ECONÔMICA E 9ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS, 2009.

5 Valor não informado pela lei.

______. Saldos e sobras: inanças públicas municipais na primeira
metade do oitocentos. História e Economia, v. 10, p. 29, 2012.
______. Finanças públicas municipais na primeira metade do oitocentos. (Província de São Paulo, 1834-1850). Relatório de Pesquisa
apresentado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo, referente ao processo 2010/16866-9.

1 O presente artigo apresenta alguns resultados de um projeto de
pesquisa desenvolvido no âmbito do Departamento de Economia e
que recebeu auxílio da FAPESP.
2 Conforme a Constituição de 1824. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso
em: 08 abr. 2015.
3 Tal documento encontra-se disponível em: <http://www.al.sp.gov.
br/repositorioAH/Acervo/Alesp/Imperio/Falp_005/CF35_103.pdf>.
Acesso em: 14 abr. 2015.

abril de 2015

(*) Professora do Departamento de Economia da Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São
Paulo. Membro do HERMES & CLIO – Grupo de Estudos e Pesquisa
em História Econômica e do NEHD – Núcleo de Estudos em História
Demográ ica. (E-mail: lslopes@usp.br).

