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Finanças Públicas: Ajuste Fiscal, Duro de Atingir e Ainda Sem
Uma Âncora de Médio e Longo Prazos
V

Mantendo a praxe de usar os dados
o iciais mais recentes, esta nota de
conjuntura sobre inanças públicas
baseia-se no Resultado do Tesouro
Nacional, março de 2015, publicado
em 29 de abril de 2015, que traz informações sobre as contas federais
do primeiro trimestre de 2015. O
pano de fundo é a perspectiva de
ajuste iscal neste começo de mandato, tendo em vista que algumas
medidas já estão em vigor e outras ainda dependem de aprovação
1
inal. O fato de o Poder Executivo
ter sinalizado que haveria efetivamente um ajuste iscal já acalmou
os mercados − em especial, dada a
modi icação da equipe econômica
e uma visão mais a inada com a necessidade de manutenção do “grau
de investimento” pelo País.

Em março de 2015, o governo central teve superávit primário de
R$ 1,5 bilhão contra dé icit de R$
7,5 bilhões em fevereiro de 2015. 2
Portanto, o ajuste está começando
a dar o resultado esperado: levar
o governo federal de um inal de
mandato caracterizado por gastos
e dé icits para o campo do superávit. Entretanto, há muito ajuste a
ser recuperado, pois, no ano anterior, em março de 2014, o superávit primário havia sido de R$ 3,5
bilhões, ou seja, mais que o dobro.
O estrago nas contas públicas foi
grande e tem nome e sobrenome:
período eleitoral. A reversão vai
ser dura.
Os resultados acumulados do primeiro trimestre deixam bem claro
o tamanho do problema do ajuste:

M

S

(*)

no primeiro trimestre de 2014, o
superávit primário era de R$ 14,4
bilhões e no primeiro trimestre de
2015 foi de apenas R$ 4,7 bilhões.
Essa redução do superávit primário decorreu em função da queda
real de 4,4% da receita líquida, relexo da queda da atividade econômica e da redução de apenas 0,8%
das despesas. Aqui entra em jogo o
aspecto das despesas públicas de
di ícil compressão: houve até uma
queda das despesas do Tesouro de
R$ 7 bilhões, mas a expansão dos
gastos da Previdência foi de R$ 5
bilhões.
Os resultados acumulados do primeiro trimestre de 2015 em comparação com o mesmo período de
2014 podem ser vistos na Tabela
1, que mostra uma redução de su-
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perávit primário de R$ 10 bilhões entre os trimestres
considerados, ou seja, queda de 68% desse indicador.
O resultado primário do Tesouro continua positivo,
mas houve queda de R$ 27 para R$ 23 bilhões entre os
primeiros trimestres desses anos, enquanto o dé icit
da Previdência passou de R$ 13 para R$ 18 bilhões.
Esse acréscimo de R$ 5 bilhões do dé icit da Previdência é totalmente explicado pelo crescimento do dé icit
do setor rural, pois embora a parcela urbana tenha reduzido sua posição superavitária de R$ 6,6 bilhões em
2014 para R$ 2,7 bilhões em 2015, ainda apresenta um
saldo superavitário. A queda da atividade e as demissões ainda devem piorar os resultados da Previdência
urbana nestes próximos meses.

Vale a pena registrar que a União deixou de receber
dividendos da Petrobrás e do BNDES neste começo
de ano. Além do estrago na gestão da petroleira, que
teve prejuízo e, portanto, não distribuiu dividendos,
o BNDES também não distribuiu dividendos. O resultado foi uma redução de R$ 4,5 bilhões na receita de
dividendos. Ainda na linha da complicação geral da
área petrolífera, houve também redução importante
na arrecadação de R$ 3,7 bilhões na cota parte de
compensação inanceira pela exploração de petróleo
e gás. Outro item de redução de receita foi a queda
da arrecadação da Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social (Co ins) de R$ 2,5 bilhões entre
os dois primeiros trimestres de 2014 e 2015, atingida
pela queda da atividade econômica.

Tabela 1 – Resultado Primário do Governo Central
R$ bilhões

Resultado Primário do Governo Central

2014

2015

diferença

Variação

jan-mar

jan-mar

absoluta

%

5

-10

-68

14

Tesouro Nacional

27

23

-4

-15

Previdência

-13

-18

-6

43

Fonte: Resultado do Tesouro Nacional. Disponível em: <www.tesouro.fazenda.gov.br/resultado-do-tesouro-nacional>. Acesso em: 29 de abril de
2015.

Do ponto de vista da despesa, o ajuste foi feito nas
despesas com pessoal e encargos (-R$ 1 bilhão) e
sobretudo em despesas de custeio e capital (R$ 5,7
bilhões). Foram especialmente atingidas as obras do
PAC (-R$ 6,3 bilhões) e R$ 3,9 bilhões em despesas
discricionárias, onde o Ministério da Saúde foi o
mais atingido (-R$ 1,8 bilhões). As desonerações da
folha de pagamentos também tiveram impacto negativo sobre as contas do Tesouro na medida em que
este deve compensar a Previdência pela perda de
arrecadação. Este tipo de gasto foi de R$ 5 bilhões
no primeiro trimestre de 2015, o que representa
aumento de R$ 1,9 bilhões sobre o mesmo período
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de 2014. Cabe lembrar que, ao longo de 2014, houve
a expansão do número de setores bene iciados com
as reduções de encargos previdenciários, o que
também é objeto de ajuste iscal neste início de
mandato, mas ainda sendo tratado não por medida
provisória e sim por projeto de lei ordinária. Isto
porque o Senado devolveu a MP sobre a matéria ao
Executivo por entender que se tratava de matéria
tributária, e que, portanto, deveria ser tratada por
projeto de lei ordinária.
Depois de meses de desalinhamento tarifário, o
ajuste inclui também o im do represamento das
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tarifas do setor elétrico e de derivados do petróleo, assim como
uma contenção dos gastos com
seguro-desemprego e abono salarial. Este último, já sob efeito
da Medida Provisória 665 e aprovado pelo Congresso, apresentou,
em termos reais, redução de 1,5%
entre o primeiro trimestre de
2015 e o primeiro de 2014. No que
tange ao setor elétrico, o auxílio
inanceiro às empresas do setor
caiu de R$ 3 bilhões para R$ 1,2
bilhões e deve ser zerado nos próximos meses. O custo da confusão
institucional e da crise hídrica
nos mercados de energia est á
sendo repassado diretamente ao
consumidor.
O ajuste iscal, entendido como
obtenção de superávit primário
de 1,2% do PIB, não vai ser nada
fácil. Além da queda da receita
em face da recessão, a redução
de gastos proposta pelo governo
federal, originalmente estimada em R$ 18 bilhões com a adoção das MPs 664 e 665, deverá
ser signi icativamente inferior,
eventualmente a metade disso.
A Medida Provisória 665 t ratava de restrições ao acesso ao
seguro-desemprego, seguro defeso e abono salarial, já foi aprovada pelo Congresso, mas com
amenização das exigências para
obtenção dos bene ícios que haviam sido inicialmente propostas
pelo Ministério da Fazenda. A
MP 664, que no início alterava as

regras sobre pensão por morte,
tornando seus bene ícios inversamente dependentes do tempo
de sobrevida dos bene iciários foi
aprovada, mas acabou adotando
t ambém a reg ra 85/95 para a
obtenção de aposentadoria no
Regime Geral da Previdência sem
fator previdenciário. No momento
da elaboração deste artigo, ainda
não está estabelecido o desfecho
dessa questão e, provavelmente,
haverá veto presidencial à emenda do critério 85/95; porém, este
veto também pode ser derrubado pelo Congresso. Há, ainda, a
perspectiva de nova negociação
em torno da questão do fator previdenciário, da adoção da regra
85/95 ou também da adoção de
critério de idade mínima para o
regime geral.
De qualquer modo, todas as questões que envolvem a Previdência
devem ser analisadas sob uma
perspectiva de longo prazo, cujos
impactos sobre o ajuste iscal
deste ano são relativamente baixos. A questão política aparece
aqui de forma signi icativa. Apesar de a oposição ter o discurso
de favorecer os bene iciários dos
gastos sociais em potencial, há
uma evidente disposição de colocar à presidente da República
o ônus de vetar medidas impopulares, arcando com o custo
político de sua adoção. A solução
para o ajuste iscal de 2015 tende
a ser um corte signi icativo da

execução orçamentária. Como o
processo que envolve a discussão
orçamentária entre o Poder Executivo e o Legislativo patina, é escorregadio e de di ícil conclusão,
a solução pragmática é contingenciar, o que acaba se tornando
um inst rumento relevante de
gerenciamento das contas públicas. Também merece destaque o
fato de que, neste primeiro ano de
governo, o Poder Executivo deve
propor o Plano Plurianual (PPA),
instrumento a direcionar estrategicamente sua conduta pelos próximos quatro anos. Então, é hora
de de inir estratégias e programas que re litam seus compromissos com o eleitorado, tendo
em vista suas próximas ações.
Portanto, o ajuste deste ano deve
ser visto numa perspectiva de
médio e longo prazos e espera-se
que os problemas de curto prazo
não se tornem um sério obstáculo
ao futuro.
Também é importante salientar
o seguinte: na mesma semana
de aprovação no Congresso das
Medidas Provisórias sobre mudanças em alguns gastos sociais
foi aprovada outra medida que
autoriza o governo a gastar mais
R$ 30 bilhões com subvenções ao
BNDES para operações de fomento ao investimento. Esse tipo de
operação, em que pese seu montante elevado, não tem impacto
no cálculo do resultado primário,
pois este exclui as operações i-
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nanceiras. Entretanto, tem impacto sobre a dívida
pública e, consequentemente, sobre os encargos
da dívida. Cabe a questão: não seria o momento
de discutir a adoção do resultado nominal como
indicador de ajuste? A inal, despesas com juros são
também despesas e a União, ao contrário de Estados
e Municípios, não está sujeita a nenhuma restrição
legal, deixando um enorme espaço de manobra sem
controle.

1 Segundo o site da Câmara dos Deputados, a Câmara deve votar a
partir de 18 de maio de 2015 a “MP 668, que aumenta as alíquotas do
PIS/Pasep-Importação de 1,65% para 2,1% e a da Co ins-Importação
de 7,6% para 9,65%. Assim, a maioria dos importados passa a pagar
11,75% nesses dois tributos, na soma das alíquotas. Há ainda o Projeto
de Lei 863/15, que reduz o bene ício iscal de desoneração da folha
de pagamentos de 56 segmentos econômicos. A proposta tramita
em urgência constitucional e substitui a Medida Provisória 669/15.
O mecanismo, criado em 2011 e ampliado nos anos seguintes, prevê
a troca da contribuição patronal para a Previdência, de 20% sobre a
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folha de pagamentos, por alíquotas incidentes na receita bruta. O texto
aumenta as duas alíquotas atuais de 1% e 2% para, respectivamente,
2,5% e 4,5%.” Portanto, as aprovações de initivas ainda vão demorar
algum tempo, apesar de que alguns efeitos já podem ser sentidos.
2 Todos os valores foram atualizados pelo IPCA para março de 2015,
segundo o Resultado do Tesouro.

(*) Economista e doutora em Economia pelo IPE/USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Setor Externo: O Que as Contas Externas Contam Sobre a Atual
Crise Econômica
V

As dimensões da atual crise econômica são evidentemente grandes. No entanto, como em todos os
demais aspectos da mensuração
dos fenômenos envolvidos, há sempre uma defasagem de dados. A
novidade é a adoção, pelo Banco
Central do Brasil (Bacen), da sexta
edição do Manual de Balanço de
Pagamentos e Posição Internacional de Investimento (BPM6) do
Fundo Monetário Internacional
(FMI). Há uma série de novidades,
incluindo a renomeação de contas,
modi icação de sinais de algumas
outras, inclusões e exclusões de
ainda outras. Neste artigo, vamos
usar os dados mais recentes disponibilizados pelo Bacen segundo

a nova metodologia. Os Grá icos de
1 a 5 apresentam as informações
mensais desde janeiro de 2014; os
dados mais recentes referem-se a
março de 2015, segundo a BPM6.
O Grá ico 1 mostra que a tendência
de piora nas Transações Correntes
a partir de meados de 2014 foi revertida a partir do início deste ano,
tendo sido a Balança Comercial de
bens a principal responsável pela
melhora, enquanto as despesas
com serviços ainda permaneceram
com dé icit acentuado. No caso do
comércio exterior de bens, o saldo
positivo diz respeito ao aumento
de expor t ações, que em março
alcançaram US$ 17 bilhões, 30%

M

S

(*)

acima dos valores obtidos entre
janeiro e fevereiro de 2015. Como
resultado dessa recuperação, a Balança Comercial teve saldo positivo
de US$ 230 milhões em março de
2015 − o que, sem dúvida, é uma
notícia para melhorar os ânimos
pessimistas que se instalaram na
economia brasileira. Entretanto, a
média de exportações entre janeiro
e março de 2015 foi calculada em
US$ 14 bilhões, ainda inferior ao
mesmo período de 2014, quando
foi obtido um resultado de US$ 16
bilhões. Logo, é ainda cedo para
saber se o comércio exterior será
efetivamente um fator de recuperação importante da economia
brasileira.

Gráﬁco 1 - Transações Correntes, Balança Comercial (Bens) e de Serviços - US$ Milhões - Jan 2014 - Março 2015

Fonte: Bacen.
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Olhando para o resto do mundo, há
ainda muita nebulosidade no horizonte e nenhuma garantia de que
os principais parceiros comerciais
apresentem uma desenvoltura econômica que respingue nas nossas
exportações. Além disso, a insistência do Brasil em apostar em
ampliação de comércio via rodadas
multilaterais de negociação não
parece ser promissora. Enquanto
isso, a maioria dos países tem seguido na estratégia de formação
de acordos de livre-comércio, o
que está deixando o Brasil rela-

tivamente isolado e, pelo visto,
cada vez mais dependente da China
como parceiro comercial.
Uma parte da melhora do saldo da
Balança Comercial vem do fato de
que o ajuste da economia interna
resultou em uma queda das importações de 0,9% do primeiro trimestre de 2015 em relação ao primeiro
trimestre de 2014 − resultado
compatível com o esperado, dada
a forte desaceleração econômica,
a inal, uma economia em recessão
tem impacto negativo sobre a im-

portação. Porém, a má notícia é que
boa parte desse ajuste diz respeito
à redução de aquisição de equipamentos do exterior, ou seja, uma
queda de investimentos. Mesmo
que se trate apenas de um adiamento dos prazos para investir e
não necessariamente de uma pura
e simples desistência do investimento, essa redução acaba se propagando pelo resto da economia. A
realidade é que as importações e as
exportações já vinham declinando
desde meados de 2014, como mostra o Grá ico 2.

Gráﬁco 2 - Exportação e Importação de Bens - US$ Milhões – Jan 2014/Mar 2015

Fonte: Bacen.
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Em relação aos principais componentes de despesas com serviços, o Grá ico 3 mostra os saldos
das contas de viagens e aluguel
de equipamentos, que representam cerca de 88% desse tipo de
gasto de serviços. No caso de viagens – dé icit de US$ 1,2 bilhões
no primeiro trimestre de 2015 –,
houve redução de 0,9% em relação
ao mesmo período de 2014, o que
mostra uma readequação das viagens pessoais em face do aumento
1
do dólar americano. Para se ter
uma ideia do impacto, basta saber
que as viagens pessoais, ou seja,
turismo, representam em média
80% do gasto total com viagens,
portanto, parece ser relativamente
fácil obter um ajuste dessa despesa. Já as despesas com aluguel de
equipamento, normalmente ligadas
a contratos de médio e de longo
prazo – portanto, um gasto relativamente mais rígido –, tiveram
aumento de 1,1% entre o primeiro
trimestre de 2015 relativamente
ao primeiro trimestre de 2014.
Nesse caso, um encarecimento da
divisa externa causa aumento de
despesa, uma vez que não está havendo ampliação das quantidades
contratadas desses serviços, já que
um grande agente nessa questão
é a Petrobrás, que não está em
processo de crescimento e sim de
redução de atividades. No primeiro trimestre de 2015, o dé icit de
aluguel de equipamentos foi de US$
1,8 bilhões.
O dé icit em Transações Correntes
acaba sendo inanciado por recur-

sos do resto do mundo, classi icados na Conta Financeira do Balanço
de Pagamentos. Suas contas mais
importantes são Investimento Direto e Investimento em Carteira.
Mas a contrapartida disso também
gera despesas de pagamento por
uso de recursos externos obtidos
no passado, seja renda paga decorrente de Investimento Direto
(lucros, juros intercompanhias), ou
dos Investimentos em Carteira (lucros, juros).2 No primeiro trimestre
de 2015, a renda paga em virtude
de Investimento Direto foi de US$
784 milhões contra US$ 1.429 no
primeiro t rimestre de 2014. No
caso da renda paga por Investimento em Carteira, no primeiro
trimestre de 2015 foi atingido o
valor de US$ 2,2 bilhões, considerado estável em relação ao mesmo
período do ano anterior. O Grá ico
4 apresenta o valor dessas contas de janeiro de 2014 a março de
2015, onde se vê que os meses de
dezembro, janeiro e julho são picos
de pagamento por esses serviços a
não residentes.

passa o País, a possível perda do
grau de investimento pelas agências internacionais de crédito e
o aumento das taxas de juros domésticas, que acabam por trazer
recursos externos de caráter mais
especulativo do que produtivo. É
fácil ver a importância de o País ter
o grau de investimento das agências internacionais. Os grandes
investidores institucionais internacionais só podem investir em
países com grau de investimento,
ou seja, investem com perspectiva
de longo prazo e não apenas para
aproveitar espasmos de rentabilidade superior à média. Perder esse
selo de con iabilidade é perder uma
importante fonte de inanciamento. Apenas uma suspeita de que
isso poderia acontecer já derrubou
a entrada de Investimento Direto,
e o governo passou a defender um
ajuste iscal e a aumentar os juros
para tentar controlar a in lação e
atrair capitais externos. Perder
credibilidade é, portanto, fatal
para a condução de política econômica.

O Grá ico 5 mostra os saldos da
Conta Financeira. Houve modi icação expressiva no tipo de inanciamento ex terno da economia
brasileira: o Investimento Direto
apresentou queda de US$ 4,9 bilhões (1º tri 2014) para US$ 1,6
bilhões (1º tri 2015). Ao contrário, o Investimento em Carteira
passou de US$ 4,7 bilhões (1º tri
2014) para US$ 5,7 bilhões (1º tri
2015). Essa modi icação re lete a
crise econômica e política pela qual

O resultado inal pode ser visto
pela Conta Financeira, que continua bancando o dé icit em Transações Correntes, mas apresentou
uma redução na obtenção de recursos externos: o saldo da Conta
Financeira foi de US$ 7,9 bilhões no
primeiro trimestre de 2015, cerca
de 10% inferior aos US$ 8,7 bilhões
obtidos no primeiro trimestre de
2014. O equilíbrio delicado das
contas externas brasileiras pode
ser visto pela relação do dé icit em
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Transações Correntes em relação ao PIB, que atingiu
4,43% no inal de 2014, dos quais 4,13% foram inanciados pelo Investimento Direto. Neste ano, permanece a dúvida: será o governo capaz de executar seu
ajuste de modo a permitir alguma tranquilidade no
front externo? O tempo dirá...por enquanto, há ainda
um aspecto positivo no setor externo – a existência

de reservas o iciais e ativos em moeda estrangeira de
US$ 371 bilhões em março de 2015. Mas, a contrapartida do desequilíbrio em Transações Correntes e de
uma certa dúvida de o capital estrangeiro continuar
a inanciá-lo é a queda das reservas em US$ 6 bilhões
3
entre março de 2014 e março de 2015. A inal, não dá
para viver para sempre da abundância passada.

Gráﬁco 3 - Principais Itens de Déﬁcit com Serviços I - US$ Milhões

Fonte: Bacen.

Gráﬁco 4 - Principais Itens de Déﬁct com Serviços II - US$ Milhões

Fonte: Bacen.
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Gráﬁco 5 - Conta Financeira, Investimento Direto e em Carteira - US$ Milhões

Fonte: Bacen.

1 A linha de tendência apresentada no Grá ico 3 mostra claramente
uma trajetória de redução desse tipo de gasto.
2 Agora, estes tipos de transações com não residentes estão na

denominada conta de Renda Primária, que corresponde aos
pagamentos pelo uso de fatores de produção. Conforme a Nota
Metodológica publicada pelo Bacen em 2014, Estatísticas do
Setor Externo – Adoção da 6ª Edição do Manual de Balanço de
Pagamentos e Posição Internacional de Investimento (BPM6),
novembro de 2014: “A conta de renda primária, que no BPM5
era denominada “rendas”, permanece indicando os montantes
a pagar ou a receber em troca do uso temporário de recursos
inanceiros, trabalho ou ativos não inanceiros não produzidos.”
3 Dados do Bacen, http://www.bcb.gov.br/?RED-SERIERIH,

11/05/2015, conceito de liquidez.

(*) Economista e doutora em Economia pelo IPE/USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Do Piauí à Nuvem: As Novas Fronteiras Regulatórias na Economia Política das TICs
J

No bojo de nossas discussões sobre
tendências e destaques na Economia Política do setor criativo
e das TICs, avançaremos agora
rumo a novas temáticas. Já vimos,
em artigos anteriores, in lexões
setoriais signi icativas no universo
inanceiro e também nos padrões
de consumo. Focaremos atenções
agora em aspectos da dimensão
jurídica conectados aos setores
tecnológicos, bem como às novas
funcionalidades por eles proporcionadas. A partir de análise de alguns casos notórios transcorridos
recentemente, tanto no contexto
brasileiro quanto no internacional,
pretendemos empreender uma
re lexão sobre a premente necessidade de compreensão das novas
fronteiras regulatórias, analisando,
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outrossim, os impactos em termos
políticos e econômicos.

1 De Teresina a Barcelona: Fronteiras na Regulação das Telecomunicações
Re letir sobre os desa ios regulatórios advindos de novas funcionalidades tecnológicas envolve
defrontar-se com uma miríade de
situações que evadem ao escopo
de um simples artigo. Diante de
temas multifacetados, julgamos
oportuno expor aqui apenas alguns
dos tópicos que mais se associam
a nossa série de re lexões. Para
tanto, nossa opção foi mobilizar
alguns casos célebres transcorridos no Brasil e em outras partes
do globo que ganharam, inclusive,

L

M

(*)

destaque nos grandes canais de
comunicação.
Começamos nossa argumentação
pela análise de um evento ocorrido
em fevereiro deste ano, uma polêmica decisão jurídica que virou
manchet e mundial: um juiz da
Central de Inquéritos da Comarca
de Teresina, no Piauí, ordenou a
suspensão do aplicativo de troca
de mensagens online WhatsApp,
por suposta falta de colaboração
em uma investigação criminal. A
empresa seguiu suas atividades
normalmente alegando não dispor
de escritório no Brasil e a irmando
que só poderia ser acionada judicialmente por meio de um acordo
internacional. Além da empresa, o
mandado foi enviado também aos
provedores de infraestrutura e às
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operadoras de telefonia móvel que
conseguiram um recurso impedindo a decisão.
As empresas do setor e o WhatsApp – pertencente, como bem se
sabe, ao grupo Facebook – também
protagonizaram acalorados debates no Mobile World Congress, realizado este ano na cidade de Barcelona. No mais importante evento de
telefonia no mundo, um dos principais destaques foi, justamente, a
comunicação de Mark Zuckerberg,
um dos fundadores do Facebook.
Não faltaram críticas por parte dos
grupos de telefonia ao que consideram uma “invasão de território”:
de fato, as funcionalidades da rede
social norte-americana, com seus
1,4 bilhões de usuários, bem como
o WhatsApp, com 700 milhões, representam uma ameaça concreta
aos métodos convencionais de comunicação (ligações, SMS etc.).
Para além de uma simples questão de preferência ou comodidade
dos usuários, há por trás do debate uma séria disputa setorial. Há
grande discussão sobre a paulatina perda de margem de manobra
de empresas tradicionais dentro
do setor de telecomunicações, ao
menos no que se refere aos contextos econômicos desenvolvidos.
Além da saturação do mercado
por ação da própria concorrência
endógena1 , veem-se as empresas
diante de uma constante estrutura
de custos técnicos. Instalação de

cabeamento, construção de antenas ou manutenção de satélites
são apenas alguns dos itens de um
pesado portfólio de gastos do segmento.
As receitas do setor, por sua vez,
encontram-se num momento de
ampliada incerteza. Em fevereiro
deste ano, a Comissão Norte-americana de Comunicação (FCC, na
sigla em inglês) aprovou a decisão
de reclassi icar a internet como
um serviço de telecomunicações e
não como serviço de informação.
Embora sutil, a decisão redundou
na ampliação dos poderes do órgão
regulatório norte-americano impedindo, por exemplo, a priorização
do tráfego de dados para certos
clientes pagantes de serviços especiais.
Os debates sobre a chamada “neutralidade da rede” são apenas mais
uma das muitas áreas de atrito
entre emergentes atores do setor
tecnológico com grupos consolidados do segmento de telecomunicações. Enquanto as empresas
do Vale do Silício almejam mais e
mais o luxo desimpedido de dados
em velocidade rápida pelo globo,
conglomerados estabelecidos como
a AT&T ou a Verizon, gigantes das
telecomunicações, buscam salvaguardar (ao menos parcialmente)
seus modelos de negócio. O resultado desse confronto é uma interessantíssima disputa econômica
e jurídica cujas implicações trans-

cendem as barreiras nacionais ou
regionais.

2 A Governança de Dados: Fronteiras Regulatórias na Nuvem
No contexto brasileiro, as discussões sobre a neutralidade da rede
ganharam destaque no bojo das
discussões da Lei nº 12.965 de
2014, o chamado “Marco Civil da
Internet”. Discutida por sete anos,
a lei foi sancionada em abril do ano
passado, trazendo de inições fundamentais no marco regulatório
do País. Além da defesa da neutralidade da internet estão presentes
no documento temas como responsabilidade civil e criminal no
ambiente online, de inições sobre
o papel legal de provedores e usuários, além de uma série de outros
assuntos vinculados ao pleno exercício da cidadania online.
Não foram poucas, contudo, as di iculdades para se atingir o consenso
no que tange ao texto inal da lei. A
longa tramitação do projeto vincula-se, em grande parte, a uma série
de entraves e impedimentos atrelados a artigos polêmicos. Além
da já mencionada neutralidade da
rede, outro ponto crítico referia-se à obrigatoriedade, por parte de
multinacionais de tecnologia e comunicação, de instalar datacenters
em território brasileiro. A posição
governista – favorável à medida –
decorria do temor de vazamentos
de dados sigilosos e/ou con iden-
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ciais, inclusive de órgãos públicos
(HILL, 2014).

Da computação em nuvem aos de-

As empresas, por sua vez, se posicionaram contra a medida, alegando a impossibilidade técnica
de cumprimento do artigo, uma
vez que a própria arquitetura da
rede de computadores transcende
os limites de fronteiras nacionais.
O posicionamento desses grupos
vincula-se, em grande medida, à
crescente importância da chamada
computação em nuvem (cloud computing). De fato, a nova modalidade
de armazenamento de dados vem
sendo responsável por uma signiicativa alteração na geopolítica
global da tecnologia. Por sua relevância, contudo, julgamos que esse
tema merece uma re lexão à parte,
mais detalhada.

santes alinhamentos de grupos
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sa ios da telefonia móvel, constituem-se na atualidade interestecnológicos em disputas por de inições quanto ao desenho jurídico

Referência
HILL, Jonah Force. The growth of data localization post-Snowden: analysis and
recommendations for U.S. Policymakers
and industry leaders. Lawfare Reseach
Paper Series, v. 2, n. 3, 21/07/2014.

do setor. Talvez ainda mais importante, vislumbra-se uma in lexão
econômica de grandes dimensões.
A di iculdade de legislação sobre
novas modalidades de fruição de
bens e serviços indica a presença

1 A recente entrada do Google Fiber – ainda
que de atuação em regiões bastante restritas
dos EUA – é certamente mais um ingrediente
nesse concorrido cenário.

de novas lógicas de comercialização e monetização de produtos.
Não por acaso, na Economia Política das TICs ganham destaque
temas e conceitos de natureza mais
abstrata, como “modelo de negócio” ou “ideia disruptiva”. É sobre
temas como estes que falaremos no
próximo artigo de nossa série.

(*) 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, Informação e Comunicação
(TICs). (E-mail: julio.moraes@usp.br).
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Dos Panelaços Às Panelas Vazias
I

Os panelaços1 e demais atos de repúdio à atual presidente da República, a Luiz Inácio da Silva e ao PT2
ainda não chegaram a congregar,
a meu ver, parcelas substantivas
de seus tradicionais apoiadores. A
participação de um maior número
de membros da massa trabalhadora e de alguns adeptos do PT
dar-se-á mais à frente, quando as
medidas antipopulares e antitrabalhistas ora em curso no Senado
e na Câmara Federal izerem-se
mais claras e presentes com maior
intensidade na vida social e econômica das pessoas ainda apegadas
a algumas benesses – bem-vindas
e necessárias, repita-se sempre –
proporcionadas pelo governo central e à intensa campanha ilusória
patrocinada pelos atuais detentores nominais do poder central.
Esta quase certa rejeição de dimensões maiores certamente ocorrerá
a contar do desencadeamento em
largas proporções – fenômeno este
que se aproxima rapidamente – das
campanhas vinculadas às eleições
municipais de 2016.
Assim, a par das administrações
caóticas nos Estados e municípios,
contribuirão para os movimentos

que expressarão o aludido repúdio
às consequências das falácias apregoadas na última campanha eleitoral, dos erros políticos e, sobretudo,
dos largos equívocos econômicos
incorridos pela atual presidente,
assim como aquelas decorrentes
dos escândalos protagonizados
por integrantes do PT e seus aliados; atitudes absolutamente condenáveis estas últimas, mas que
são encaradas de modo passivo e
inescrupuloso pela cúpula dirigente do Partido dos Trabalhadores e
pela presidência da República que
pretende se passar como o agente
maior da luta contra a corrupção.
Caso os fatos se deem como aqui
previsto os petistas deverão defrontar-se com sérias derrotas nas
eleições de 2016 e estará de initivamente comprometida a eleição
à presidência de Luiz Inácio da
Silva em 2018, cuja campanha,
como atestam suas atitudes, já se
acha em pleno desenvolvimento
e se apoia, discretamente, numa
postura crítica com respeito à presidente da República,3 a qual, como
fartamente demonstrado por cronistas políticos, abandonada por
todos, renunciou a várias de suas
responsabilidades presidenciais

N

C

(*)

delegando-as a terceiros, os quais
chegam mesmo a criticar abertamente a chefe da nação.

1 Esta crônica está marcada por um caráter
meramente hipotético, pois se trata de uma
especulação sobre as possíveis consequências políticas dos seguidos panelaços e
recorrentes movimentos de rua observados
nos últimos tempos e do retraimento que
impuseram à atual presidente da República.
2 Em diversos escritos passados, devidamente publicados, ocupei-me das mazelas
de governos federais anteriores aos do PT.
Especi icamente com respeito aos tucanos,
considero que a comprovada compra de votos – denunciada pela mídia – para garantir
a reeleição de Fernando Henrique Cardoso é
bastante para desquali icar de initivamente
tanto este ex-presidente como o PSDB. Assim, todo político que se aproximar dessa
sigla, imorredouramente condenada, ver-seá igualmente conspurcado pelo crime acima
reportado.
3 A grande maioria dos conselhos recebidos
pela presidente e atribuídos ao ex-presidente de inem-se como críticas ou corrigendas
ao comportamento ou às decisões da chefe
da nação.

(*) Professor Livre-docente aposentado da
FEA-USP. (E-mail: idd@terra.com.br).
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O Padrão da Política Fiscal Brasileira de Longo Prazo
C

1 Introdução, Desenvolvimento
e Resultados
A partir das análises realizadas
nos dois primeiros artigos da série
pode-se a irmar que há um grupo
de variáveis que interferem, em
algum grau, no papel da política
iscal. Estas variáveis são: o saldo
iscal, o PIB, a dívida pública, a inlação, a taxa de câmbio, o saldo em
transações correntes e os termos
de troca. O objetivo deste último
artigo é investigar o padrão da
política iscal de longo prazo, no
Brasil, entre 1991 e 2014, com foco
no saldo iscal estrutural e nos termos de troca. Após a estimação do
saldo iscal estrutural, por meio da
metodologia de componentes não
observáveis de Harvey (1989), será
elaborada uma análise de relação
de longo prazo para o grupo de
variáveis, utilizando a metodologia
de Johansen (1988).
Os trabalhos empíricos que investigam questões relacionadas ao padrão da política iscal para países
da América Latina podem ser divididos em três grupos. No primeiro
grupo, as pesquisas se concentram
na estimação do padrão da política iscal, ou seja, se pró-cíclico ou
contracíclico: por exemplo, Gavin e
Perotti (1997), Kaminsky, Reinhart
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e Végh (2004), Talvi e Végh (2005)
e Frankel, Végh e Vuletin (2013).
No segundo grupo, enquadram-se
as pesquisas que realizam análise
exclusiva para o Brasil, como De
Mello e Moccero (2006), Blanco e
Herrera (2006), Rocha e Giuberti
(2008), Arena e Revilla (2009),
Rocha (2009) e Gadelha e Divino
(2013). As do terceiro grupo utilizam em suas estimações o saldo
iscal estrutural obtido, normalmente, por meio de uma metodo1
logia utilizada pelo FMI e OCDE.
Destacam-se: Rocha (2009), Gobetti, Gouvêa e Schettini (2010),
Daude, Melguizo e Neut (2011),
Oreng (2012). A conclusão geral
desta literatura, com exceção de
alguns trabalhos, é que a política iscal na América Latina tem
sido pró-cíclica, enquanto o oposto
acontece nas economias industrializadas.
Algumas lacunas aparecem, contudo, nesta literatura. Do ponto
de vista metodológico, o modelo
estrutural de Harvey ou de componentes não observáveis não foi
ainda utilizado para a estimação
do saldo iscal estrutural para o
Brasil, o mesmo não ocorrendo
para Itália e Alemanha (CAMBA-MENDEZ; LAMO, 2002). Há uma
necessidade de investigar melhor

B

S

F

(*)

o padrão da política iscal no contexto do longo prazo, pois o único
trabalho que apresenta tais estimativas para o Brasil é o de Blanco
e Herrera (2006). Finalmente, é
importante investigar o padrão
da política iscal para o Brasil; em
relação aos termos de troca e no
contexto do longo prazo, o único
trabalho que se aproxima de tal
proposta é o de Kaminsky (2010),
mas sua análise não é voltada exclusivamente ao Brasil.
Diante disto, a principal questão
que se coloca é: qual tem sido o padrão da política iscal discricionária de longo prazo em relação aos
termos de troca?
Dada a necessidade na literatura
de trabalhos sobre a política iscal
voltados ao longo prazo, torna-se
plausível a utilização de uma metodologia que possa cobrir tais aspectos. A metodologia mais apropriada
a ser empregada é a análise de
cointegração de Johansen (1988).
Esta metodologia permite realizar
uma análise no longo prazo porque
as variáveis são cointegradas e,
dessa forma, apresentam uma tendência estocástica sincronizada.
Assim, os desequilíbrios de curto
prazo que venham a ocorrer serão
corrigidos pela dinâmica de curto
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prazo das próprias variáveis, pelo menos uma das variáveis deverá cumprir este papel. Os dados utilizados
são mensais e compreendem o período de janeiro de
1991 a agosto de 2014, totalizando 284 observações.
As séries envolvem o saldo iscal estrutural (NFSPLEVEL), a dívida líquida do setor público (DT), o índice
de produção industrial (PI), que será utilizado como
proxy do PIB, o índice de termos de troca (TT), a taxa
de câmbio efetiva real (TCAMBIO), o saldo de transações correntes (TCORRENTES) e uma medida para a
in lação, o IPCA.
O primeiro passo da metodologia do teste de cointegração de Johansen (1988) consiste na escolha do
modelo mais adequado para as estimações. Assim, ao
se realizar uma análise das séries constatou-se que os

modelos mais apropriados seriam aqueles que incluem
os termos deterministas de constante e tendência
linear. A partir de estimações iniciais e comparações
dos resultados de diferentes modelos, os melhores
resultados foram para o modelo que tem constante
dentro e fora do vetor de cointegração e tendência
linear dentro do vetor de cointegração (modelo 4 do
Eviews). O próximo passo consiste na determinação
do número de defasagens, o que é realizado a partir da
estimação de um modelo VAR no nível com as mesmas
variáveis que serão utilizadas no teste de cointegração. Os números de defasagens indicados através dos
critérios de informação para o VAR, reduzidos em um,
serão a base para o teste de cointegração. Os melhores
resultados foram para o modelo com 21 defasagens e
estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Testes de Cointegração de Johansen
Hipótese nula
r = 0*
r =1*
r = 2*
r = 3*
r =4*
r=5
r=6
Hipótese nula
r = 0*
r =1*
r = 2*
r = 3*
r =4*
r = 5*
r=6

Estatística do teste
458.3249
277.7261
183.3315
104.93
55.55279
25.21659
3.567124
Estatística do teste
180.5988
94.39462
78.40147
49.37725
30.3362
21.64946
3.567124

Valores críticos (5%)
150.5585
117.7082
88.8038
63.8761
42.91525
25.87211
12.51798
Valores críticos (5%)
50.59985
44.4972
38.33101
32.11832
25.82321
19.38704
12.51798

Fonte: dados da pesquisa.
* indica rejeição da hipótese a um nível de 5%
** p-valores de MacKinnon, Haug e Michelis (1999).

maio de 2015

p-valor**
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.80
p-valor**
0
0
0
0.0002
0.0118
0.0231
0.8034
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Os resultados do teste de cointegração de Johansen in-

gradas, e que têm uma associação em nível de longo

dicam cinco equações de cointegração através do teste

prazo. Para efeitos de análise serão apresentados na

do traço e seis através do teste do máximo autovalor.

Tabela 2 os resultados do primeiro vetor de cointe-

Este resultado implica que as variáveis são cointe-

gração, que está normalizado para a variável de NFSP.

Tabela 2 - Vetor de Cointegração da Equação Para o Saldo Estrutural
NFSP
1.00
Erro padrão
Estatística t

PI
-0.57319
0.26142
-2.19258

TT
-0.46629
0.17627
-2.64539

DT
-0.01774
0.00389
-4.56674

IPCA
0.00946
0.00381
2.48692

TCAMBIO
0.16347
0.12198
1.34009

TCORRENTES
-1.32394
0.69689
-1.89980

TENDÊNCIA
0.23598
0.06125
3.85284

Fonte: dados da pesquisa.

Todas as variáveis explicativas estão no lado esquerdo da equação; assim, os sinais dos coe icientes precisam
ser invertidos no momento da interpretação (JOHNSTON; DINARDO, 1997). A equação estimada pode ser escrita
como:
NFSPt = 0.57 Pit + 0.47TTt + 0.018DTt - 0.009 IPCAt - 0.16Tcambt + 1.32STcort - 0.24Tnd

Analisando os sinais do vetor de cointegração e considerando o objetivo deste artigo empírico de veri icar
se o padrão da política iscal discricionária no Brasil é
pró-cíclico ou contracíclico, a análise será concentrada
para o vetor do saldo iscal estrutural (NFSP). Assim, a
produção industrial apresenta um coe iciente positivo
e estatisticamente signi icante. Suponha um aumento
de 1% no índice da produção industrial; isto faz com
que o saldo iscal estrutural melhore em 0.57%, uma
magnitude considerável. Este resultado demonstra,
para o Brasil, que a produção industrial (ou o nível
de atividade econômica) tem um impacto positivo
sobre a política iscal discricionária no longo prazo
e que o padrão desta política tem sido contracíclico,
assemelhando-se ao resultado obtido (com metodologia diferenciada) de Blanco e Herrera (2006). Porém,
no geral, este resultado é oposto àquele de curto prazo
existente na literatura, sendo a única exceção o trabalho de Frankel, Végh e Vuletin (2013), que indica uma
mudança no padrão da política iscal do Brasil, e de
outros países em desenvolvimento, de pró-cíclico para
contracíclico no período de 2000 a 2009.
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(1)

Seguindo a evidência apresentada nos dois primeiros
artigos da série − de que há uma forte relação entre os
termos de troca e política iscal na economia brasileira
−, é possível veri icar esta hipótese através dos resultados do vetor de cointegração. Assim, considerando
que uma melhora nos termos de troca indica melhora
no nível de atividade da economia, o resultado primário deveria melhorar quando os termos de troca
melhoram a im de indicar um padrão também contracíclico. É exatamente isto que os resultados indicam:
a variável de termos de troca apresenta sinal positivo
e é estatisticamente signi icante. O aumento de 1%
nesta variável faz o saldo iscal estrutural melhorar
em 0.47%. Neste caso, conclui-se que a política iscal é
também contracíclica em relação aos termos de troca.
Este resultado é compatível com aquele encontrado
por Kaminsky (2010) para o grupo de países de renda
média alta, no qual está incluso o Brasil, ao investigar
a relação da política iscal, mesmo que no curto prazo,
com os termos de troca. É importante destacar que
neste mesmo trabalho a autora conclui que a política
iscal em relação ao PIB é pró-cíclica para os países em
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desenvolvimento e contracíclica
para os países da OCDE.
No que diz respeito à relação entre
dívida e saldo primário, se direta,
o governo tenta aumentar o saldo
primário a im de reagir ao estoque
existente de dívida pública e assim
atender a sua restrição orçamentária. O resultado para a variável de
dívida total é compatível com a teoria, além de signi icante, indicando
que o governo está preocupado em
atender sua restrição orçamentária a longo prazo, em conformidade
com Bohn (1998).

A relação de longo prazo entre o
saldo iscal e a taxa de in lação
(IPCA) é negativa e signi icante.
Isto indica que um aumento na taxa
de in lação leva a uma melhora no
saldo iscal estrutural primário; o
oposto também é válido. Mas, dado
o coe iciente do IPCA de 0.009, o
efeito não é forte, o que pode levar
a inferir que essa não é uma das
principais tarefas da política iscal
discricionária no longo prazo. As
variáveis taxa de câmbio e saldo de
transações correntes não são estatisticamente signi icantes, o que
signi ica que estas variáveis não

são importantes para a de inição
do saldo iscal estrutural no longo
prazo. No caso do saldo de transações correntes, pode se inferir que
a hipótese de dé icits gêmeos não é
válida no longo prazo.
Quando as variáveis são cointegradas, a relação entre estas variáveis
pode ser expressa como um meca2
nismo de correção de erro, o que
vai permitir analisar a dinâmica
das variáveis no curto prazo. As
estimativas dos coe icientes de
ajustamento associados a este mecanismo estão reportadas a seguir.

Tabela 3 - Coeﬁcientes de Ajustamento do Modelo
Equações

D(NFSP)

D(PI)

D(TTROCA)

D(DT)

D(IPCA)

D(TCAMBIO)

D(TCORR.)

Coeﬁcientes de ajustamento

0.373094

-0.359835

0.060105

3.267846

0.094465

-0.218131

-0.001176

Erro padrão

(0.05478)

(0.09204)

(0.05319)

(1.54093)

(0.44420)

(0.09573)

(0.00318)

Estatística t

[6.81137]

[-3.90934]

[ 1.12994]

[ 2.12070]

[ 0.21267]

[-2.27860]

[-0.36985]

Fonte: dados da pesquisa.

Através dos coe icientes de ajustamento do modelo é
possível investigar se alguma das variáveis cumpre o
papel de corrigir desequilíbrios que venham a ocorrer
na relação de longo prazo. Veri icando a estatística t
dos coe icientes, as variáveis de saldo iscal, produção industrial, dívida total e taxa de câmbio seriam
candidatas a ajustar os possíveis desequilíbrios, pois
são estatisticamente diferentes de zero, o que também indica que estas variáveis não são fracamente
exógenas. No entanto, é necessário veri icar se os seus
sinais estão conforme se espera. Para esta análise será
tomado como base o seguinte modelo:

DX t =

' X t -1 +

t

(2)

Dado o vetor de cointegração, que apresenta a relação
de longo prazo entre as variáveis, e o coe iciente de
ajustamento do saldo iscal estrutural (NFSP), a equação estimada para esta variável é formalizada como
se vê a seguir. Supondo que ocorra um desequilíbrio
positivo, como a variável saldo iscal estrutural terá
que se comportar para corrigir o desequilíbrio?

Dˆ NFSPt = 0.37( NFSPt -1 - 0.57 PI t -1 - 0.46TT - 0.01DT + 0.009 IPCA + 0.16Tcamb - 1.32Tcor + 0.23Tnd )
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Podemos pensar no desequilíbrio
positivo como sendo um superaquecimento da economia. Para a
economia retornar ao ponto de
equilíbrio a variação do saldo iscal
no curto prazo terá de ser positiva,
o que exigirá um coe iciente de
ajustamento positivo. Isto de fato
ocorre, e a sua magnitude indica
uma velocidade de ajustamento de
37%. O mesmo raciocínio é válido
para as outras variáveis.
No caso da produção industrial,
considerando um desvio positivo
da relação de longo prazo, é necessário que a variação da produção industrial no curto prazo seja
negativa, a im de restabelecer o
equilíbrio. Assim, é preciso que o
sinal do coe iciente de ajustamento
da produção industrial seja negativo, o que realmente acontece. Além
disto, sua magnitude de ajustamento é muito semelhante àquela
do saldo iscal. Quanto às variáveis
dívida total e taxa de câmbio, suas
dinâmicas de curto prazo atuam
pró-desequilíbrio. Isto porque,
apesar de serem signi icantes, seus
coe icientes apresentam sinais
inversos àqueles que se esperaria
para corrigir um desequilíbrio na
relação de longo prazo.

2 Conclusão
Foi objetivo deste último artigo,
de uma série de três, realizar um
teste empírico para o Brasil a im
de investigar uma relação de longo
prazo da política iscal com vários
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fatores. Especi icamente falando,
foi veri icada a existência de uma
relação de longo prazo entre o
saldo iscal estrutural, a produção
industrial ( proxy para o PIB), a
dívida pública, a in lação, a taxa de
câmbio, o saldo em transações correntes e os termos de troca.
A análise de cointegração aponta
para a existência de uma relação de
longo prazo entre tais variáveis. Ou
seja, as variáveis são cointegradas
e caminham de forma sincronizada. Caso algum distúrbio as tire
de suas trajetórias, as variáveis de
saldo iscal estrutural e produção
industrial cumprirão o papel de
fazê-las retornar ao equilíbrio.
Estes exercícios foram importantes para demonstrar a atuação
da política iscal no longo prazo e
também para fortalecer a ideia de
que tem ocorrido uma mudança no
padrão da política iscal brasileira,
pois constatou-se que esta é contracíclica tanto em relação ao nível
de atividade econômica quanto em
relação aos termos de troca. Este
resultado assemelha-se, parcialmente, àqueles encontrados por
Blanco e Herrera (2006), Kaminsky
(2010) e Frankel, Végh e Vuletin
(2013). Apenas o primeiro trabalho realiza uma análise no longo
prazo, somente o segundo inclui os
termos de troca em suas estimações e nenhum deles realiza uma
análise em relação ao saldo iscal
estrutural, menos ainda em relação
a um saldo estrutural calculado
por uma metodologia diferente

daquela comumente utilizada pelo
FMI e OCDE.
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O Pecúlio dos Escravos: Concessão Ou Conquista?
J
L

F
S

M
L

(*)
(**)

LEI N.º 2040 – de 28 de setembro de 1871
[...]
Art. 4.º É permitido ao escravo a formação de um pecúlio com o que lhe provier
de doações, legados e heranças, e com o que, por consentimento do senhor, obtiver do seu trabalho e economias. O Governo providenciará nos regulamentos
sobre a colocação e segurança do mesmo pecúlio.
(...)
§ 2.º O escravo que, por meio de seu pecúlio, obtiver meios para indenização de
seu valor, tem direito a alforria. Se a indenização não for ixada por acordo, o
será por arbitramento. Nas vendas judiciais ou nos inventários o preço da alforria será o da avaliação.
1
Coleção de Leis do Império do Brasil

O 13 de maio de 1888 é o estímulo primeiro para a elaboração desta crônica. Leva-nos a privilegiar o tema
da economia da escravidão no Brasil. Nessa temática
apaixonante, decidimos voltar nossa atenção para a
questão do pecúlio dos cativos. Daí escolhermos para
epígrafe não os sucintos dois artigos da Lei Áurea (de
2
n.º 3353), assinada naquele domingo de maio pela
Princesa Imperial Regente, mas algumas providências
constantes de outra lei, a do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco, sancionada pela mesma
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Isabel, igualmente no exercício da Regência, pouco
menos de dezessete anos antes de se extinguir a escravidão no Império.
O caput da Lei 2040 enfatizava outros objetivos por
ela perseguidos. 3 Não obstante, em seu artigo 4.º, a
lei reconhecia a existência do pecúlio que pudesse vir
a ser juntado pelos escravos; não deixava, de outra
parte, de explicitar a necessidade do consentimento
dos respectivos senhores para a realização dessa pou-
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pança. Mais ainda, e de certo modo
contrariando essa prerrogativa
dada aos escravistas, no parágrafo
2.º daquele artigo antecipava-se
a eventual discordância, entre senhores e cativos, acerca dos montantes que, uma vez acumulados
pelos escravos, pudessem comprar
a sua liberdade; e a solução prevista, do arbitramento, não necessariamente signi icaria a opção
do árbitro pelos valores indicados
pelos proprietários.
Nunca será demais ressaltarmos a
importância desse reconhecimento
legal da poupança dos cativos. O
impacto da Lei 2040 sobre os fundamentos da sociedade escravista
foram salientados, por exemplo,
por Sidney Chalhoub. Esse autor
escreveu:
(...) em algumas de suas disposições mais importantes, como em
relação ao pecúlio dos escravos e
ao direito à alforria por indenização de preço, a lei do ventre livre
representou o reconhecimento legal de uma série de direitos que os
escravos vinham adquirindo pelo
costume, e a aceitação de alguns
dos objetivos das lutas dos negros.
Na realidade, é possível interpretar a lei de 28 de setembro, entre
outras coisas, como exemplo de
uma lei cujas disposições mais essenciais foram “arrancadas” pelos
escravos às classes proprietárias.

(CHALHOUB, 1990, p. 27, negrito
nosso)

Direito sobre os escravos e libertos”,
o eminente jurista escreveu:

O regulamento geral para a execução da lei de libertação dos nascituros foi aprovado, mais de um ano
após a Lei 2040, pelo Decreto n.º
5135, de 13 de novembro de 1872.
O capítulo III desse regulamento
(artigos 48 a 63) dispunha sobre o
pecúlio e o direito à alforria. Vale a
pena transcrevermos o artigo 49:

Entre nós, nenhuma lei garante

Art. 49. O pecúlio do escravo será
deixado em mão do senhor ou do

çam, é um fato, que todavia deve

ao escravo o pecúlio; e menos a
livre disposição sobretudo por ato
de última vontade, nem a sucessão, ainda quando seja escravo da
Nação.
Se os senhores toleram que, em
vida ou mesmo causa mortis, o faser respeitado.

possuidor, se este o consentir, salva a hipótese do art. 53, vencendo

No entanto conviria que algumas

o juro de 6% ao ano; e outrossim
poderá, com prévia autorização do

tudo em ordem a facilitar por esse

providências se tomassem, sobre-

juízo de órfãos, ser recolhido pelo
mesmo senhor ou possuidor às

meio as manumissões e o estabe-

estações iscais, ou a alguma caixa
econômica ou banco de depósitos,
que inspire su iciente con iança.

(MALHEIRO, 1976, v. I, p. 62, ne-

(Coleção de Leis do Império do
Brasil)4

Como apontado por Chalhoub, se a
poupança realizada pelos cativos
encontrava nos inícios da década de 1870 seu amparo legal, sua
existência de fato datava de muito
antes da libertação do ventre da
escrava. E, realmente, na primeira
parte do importante ensaio escrito entre 1864 e 1867, na qual
Perdigão Malheiro (1976, v. I, p.
29)5 dedicou-se a expor de maneira
sistemática “a doutrina de nosso

lecimento dos que se libertassem.
grito nosso)

A tolerância dos senhores, é claro,
poderia ser interpretada, ao menos
em alguma medida, como uma contrapartida de demandas dos cativos;
seriam, pois, as duas faces de uma
6
mesma moeda. Dessa forma, foi
também anterior aos anos de 1870 a
permissão para que escravos mantivessem contas de poupança em
caixas e bancos de depósitos. Como
escreveu Keila Grinberg (2011, p.
145), “este foi o caso da Caixa Econômica da província de Santa Catarina
e das cidades de Santos e Campos,
cujos estatutos foram aprovados pelo
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governo imperial respectivamente
em 1854, 1857 e 1857.”
E não foi diferente o caso da Caixa
Econômica da Corte, criada por decreto de 12 de janeiro de 1861:
Decreto N.º 2.723 – de 12 de Janeiro
de 1861.
Autoriza a criação de uma Caixa
Econômica e um Monte de Socorro
nesta Corte, e aprova os respectivos
Regulamentos.
(...)

plo de seus familiares, se os tivesse. O próprio tratamento conjunto
do pecúlio e do direito à alforria no
Regulamento da Lei 2040 sustenta
essa sugestão. Mas os escravos
eram relativamente caros, e especialmente caros, decerto, quando
seu preço era comparado ao ritmo
possível de formação do pecúlio
pelos próprios cativos, ao menos
para a grande maioria deles. Grinberg salienta essa di iculdade de
concretizar a compra da alforria e
elenca algumas razões que os levariam, apesar disso, a manter contas
de poupança na Caixa Econômica:

Regulamento da Caixa Econômica
(...)
Art. 1.º A Caixa Econômica estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro

Porque, mesmo sem obter o su iciente para comprar suas liberdades, a Caixa era o investimento mais

6% as pequenas economias das

seguro que podiam fazer. Depositar
na Caixa era mais seguro do que

classes menos abastadas, e de as-

guardar o dinheiro em casa, era

segurar, sob garantia do Governo
Imperial, a iel restituição do que

muito mais seguro do que deixar
o dinheiro com seu senhor, que

pertencer a cada contribuinte,

podia simplesmente um dia dizer

quando este o reclamar na forma

que nunca havia recebido nada.

do art. 7.º deste Regulamento.

Ou, ainda, seu senhor podia morrer,
sem que seus herdeiros reconhe-

(...) tem por im receber a juro de

(...)
Art. 7.º Ao depositante é permitido
retirar em qualquer tempo toda a
quantia depositada e juros vencidos, ou somente parte, prevenindo
ao Tesoureiro com intervalo nunca
menor de oito dias. (Coleção de Leis
do Império do Brasil)

7

Faz todo sentido aventarmos que o
objetivo maior do cativo poupador
fosse a compra da alforria, sua própria ou de alguém próximo, a exem-
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cessem a existência de qualquer
acordo prévio com seus escravos.
(GRINBERG, 2011, p. 149)

Um caso ilustrativo é o da cozinheira Rosaura. Ela era uma cativa nascida no Brasil (crioula) e tinha 28
anos de idade em março de 1876.
Aos 7 dias daquele mês ela foi vendida e a escritura referente a essa
8
transação chegou até nós. Antonio
de Miranda e Silva vendeu a cozinheira, por um conto e quinhentos

mil-réis, para o Dr. Manoel José da
Silva. Vendedor e comprador eram
moradores em Areias, município
localizado no Vale do Paraíba paulista. Na escritura de venda, o Tabelião escreveu:
Ainda pelo outorgante [vendedor-JFM/LSL] foi declarado que tendo
sua senhora [esposa-JFM/LSL] em
dezessete de março de mil oitocentos e setenta e três facultado licença
à dita escrava para tirar esmolas a
im de obter a quantia de um conto
e quinhentos mil réis, preço em que
arbitrava a sua liberdade, recebeu
a mulher dele outorgante da dita
preta em vinte e dois de outubro do
mesmo ano a quantia de trinta mil
réis da qual passou recibo, e cuja
quantia ele outorgante passa para
o novo possuidor. (AREIAS. Livro
notarial, 1876)

Rosaura, portanto, conseguiu levantar, ao longo de sete meses em
sua atividade de “tirar esmolas”,
tão-somente 2% do total estabelecido por seu senhor para a obtenção da liberdade. Ao que parece,
porém, o esforço de Rosaura não
teve continuidade entre outubro de
1873, quando passado à escrava o
recibo dos trinta mil-réis, e março
de 1876, quando efetivada a venda
da cozinheira. Não sabemos as razões da aparente interrupção dessa
tentativa levada adiante por aquela
mulher com vistas à formação de
uma poupança que lhe permitisse
livrar-se do cativeiro, embora não
nos surpreendêssemos se entre
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tais razões estivessem sentimentos
como o desalento, a desesperança.
Mas temos ciência de que Rosaura
foi revendida poucos meses depois,
em maio de 1876, desta feita por
Rs. 1:750$000. E pudemos também
veri icar que, no registro desta revenda, não se fez qualquer menção
ao ajuste feito entre a cativa e a
esposa de seu proprietário original. Novamente, não nos surpreenderíamos se o Dr. Manoel da Silva,
além do lucro decorrente da majoração do preço da escrava no curto
intervalo de dois meses durante
os quais ela foi sua propriedade,
houvesse se apropriado também
dos suados trinta mil-réis obtidos
a duras penas pela cozinheira. E
isto em que pese o repasse das
economias da escrava ao novo proprietário, tal como informado na
escritura da primeira venda, ser
algo previsto no Regulamento da
9
Lei 2040. Não obstante a obtenção dos Rs. 30$000 ter ocorrido
na vigência da Lei 2040 e após a
aprovação de seu Regulamento, o
caso descrito evidencia a fragilidade da situação dos escravos, e
há que concordar com Keila Grinberg: teria sido mais seguro para
Rosaura, se possível, guardar seu
dinheiro numa poupança na Caixa
10
Econômica.
As di iculdades para os cativos
juntarem recursos que lhes permitissem adquirir a liberdade não
implicaram que esse objetivo fosse
absolutamente inatingível. Tomemos, por exemplo, entre os muitos

estudos dedicados ao tema das
alforrias, o de autoria de Andréa
Lisly Gonçalves, que analisa a prática da manumissão na capitania,
depois província, de Minas Gerais.
Em uma das seções de seu livro, na
qual são examinadas as alforrias
condicionais, a autora abre espaço
para o caso da “autocompra”, vale
dizer, “manumissões onerosas saldadas à vista pelo próprio escravo”
(GONÇALVES, 2011, p. 242-248).
Computando dados para a Comarca
de Ouro Preto no período 18081870, a historiadora veri icou não
serem negligenciáveis as proporções da autocompra (concretizada
por um total de 249 pessoas) no
conjunto dos registros de alforrias:
21% dos homens africanos manumitidos; 14% das africanas; 12%
dos homens crioulos; e 13% das
crioulas.
Encontramos na historiogra ia a
sugestão, cabe salientar, de ter sido
talvez relativamente mais fácil,
em geral, aos cativos que viviam
no meio urbano, a exemplo dos
escravos de ganho, a acumulação
de pecúlio e, com esses recursos,
a compra da liberdade. Entre os
diversos estudiosos da escravidão
urbana, por exemplo, Luiz Carlos
Soares, cuja tese foi dedicada ao
Rio de Janeiro, a capital do Brasil
no século XIX, escreveu:

atividades com remuneração monetária, eram praticamente os
únicos que tinham condições de
comprar a sua alforria, indenizando
monetariamente aos senhores. (...)
Porém, não devemos exagerar (...)
as possibilidades existentes para
os escravos de ganho comprarem
alforria, pois, obrigados a pagar
as elevadas quantias ixadas por
seus senhores, a grande maioria
deles não conseguia nem mesmo
o dinheiro su iciente para uma
alimentação adequada ou para
suas pequenas diversões. (SOARES,
2007, p. 282)11

Como se vê, apesar das di iculdades sempre presentes, não deixou
de haver cativos bem-sucedidos
nesse esforço de formação de pecúlio com o intuito de adquirir
pela compra sua liberdade. Nesse
contexto, convém também referir
a possibilidade da coartação. Sobre
ela, Stuart B. Schwartz escreveu:
Nem mesmo a condição social de
escravo estava isenta de variações, pois o costume português no
Brasil reconhecia a condição de
“coartado”, ou seja, o escravo que
conseguira o direito, expresso por
seu proprietário em testamento ou
outro documento, de pagar pela
própria alforria; a esse cativo era

Pode-se dizer que os escravos de
ganho (quitandeiros, vendedores
ambulantes, barbeiros, operários,
carregadores, remadores, marinheiros etc.), que desenvolviam

permitida uma certa liberdade de
movimentos ou a capacidade de obter e conservar a posse de bens que
lhe permitissem acumular a quantia necessária. Em síntese, o coarta-
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do era um escravo em processo de
transição para a condição social de

tários. Um costume largamente

uma massa enorme de negros que

praticado foi a concessão de mais

procurou cavar seu caminho em

livre. Contudo, apesar da existência

tempo aos bene iciados após o

direção à liberdade explorando as

dessas variações, da tradição ou
costume do peculium escravo (...),

vencimento do prazo inicialmen-

vias mais ou menos institucionali-

te estabelecido, o que parece ter

zadas na escravidão dos brasis no

a distinção entre escravos e livres
efetivamente dividia a sociedade.
(SCHWARTZ, 1988, p. 214)

sido uma conquista obtida pelos

século XIX — penso aqui, é claro,

coartados. (PAIVA, 1995, p. 84,

no pecúlio, na alforria por indeni-

negrito nosso)

zação, nas autorizações para “viver

Essa última citação remete-nos à
pergunta que dá título a este artigo. Se a “tolerância” dos senhores,
aventada por Perdigão Malheiro,
aponta para a concessão, há que
vinculá-la não necessariamente (ou
ao menos não apenas) à benevolência, mas sim (ou ao menos também)
à sensibilidade dos escravistas às
demandas dos cativos, com o que
se aponta igualmente para a conquista. Binômio este (concessão/
conquista) que se fazia presente
tal e qual no caso dos coartados.
Assim, por exemplo, Eduardo França Paiva, autor que analisa diversos
exemplos dessa condição nas Minas
Gerais setecentistas, escreveu:

Tratava-se, portanto, o pecúlio, de
um dos elementos da negociação
permanente entre senhores e cativos, característica da escravidão
da época moderna em geral, e em
particular característica da escravidão brasileira dos períodos
colonial e imperial. E, no correr
do tempo, quanto mais nos aproximamos do 13 de maio de 1888,
mais a instituição da escravidão
esgarçava-se, e lá estavam os escravos para ocupar espaços, fazer
valer seus direitos, ampliá-los. Em
outras palavras, se concessão e
conquista pudessem ser visualizadas como os dois pratos de uma
balança, essa balança crescentemente inclinava-se para o lado da
conquista. Daí a importância do
reconhecimento legal do pecúlio,
em setembro de 1871. Está correto
Sidney Chalhoub quando propugna
terem sido disposições como as do
art. 4.º, § 2.º da Lei 2040 (que compõe nossa epígrafe) “arrancadas”
pelos cativos às classes proprietárias. Que sejam desse autor as
palavras escolhidas para encerrar
nosso artigo:

Muito comum na Minas colonial a
coartação tornou-se usual desde,
pelo menos, a segunda década do
setecentos. Homens, mulheres
e até mesmo crianças estiveram
envolvidos nesse processo, durante um período médio que variou
entre quatro e seis anos, obrigados
a pagar preços às vezes inferiores
e outras vezes similares ou superiores aos de mercado. As prestações poderiam ser saldadas a cada
semestre ou ano, dependendo do
acerto irmado com os proprie-
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sobre si” (...). Os cativos agiram de

O processo histórico que resultou
no 13 de maio foi signi icativo para

acordo com lógicas ou racionalidades próprias (...). E isto ocorria
mesmo quando escolhiam buscar
a liberdade dentro do campo de
possibilidades existente na própria instituição da escravidão — e
lutavam então para alargar, quiçá
transformar, este campo de possibilidades. (CHALHOUB, 1990, p. 252)

Fontes
AREIAS. Livro notarial destinado ao registro
de escrituras de transações envolvendo
escravos. Não localizada a primeira folha,
com o termo de abertura; o livro contém
66 escrituras e a primeira tem a data de
9 de setembro de 1875.
Coleção de Leis do Império do Brasil, 18081889. Disponível em: <http://www2.
camara.gov.br/legislacao/publicacoes/
doimperio>. Acesso em: 20 abr. 2015.
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1 Para facilitar a leitura, atualizamos a gra ia
nas citações, inseridas neste texto, de leis,
decretos e documentos notariais produzidos
no século dezenove.
2 “Artigo 1.º É declarada extinta desde a data
d’esta Lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º
Revogam-se as disposições em contrário.”
(Coleção de Lei do Império do Brasil).
3 “Declara de condição livre os ilhos de mulher
escrava que nascerem desde a data desta lei,
libertos os escravos da Nação [no Império
do Brasil, eram assim chamados os cativos
pertencentes ao Estado-JFM/LSL] e outros,
e providencia sobre a criação e tratamento
daqueles ilhos menores e sobre a libertação
anual de escravos.” (Coleção de Leis do Império do Brasil).
4 No mencionado art. 53 lê-se: “O juízo de
órfãos tem a faculdade de impedir que o
pecúlio permaneça em poder do senhor ou
do possuidor do escravo, ou de qualquer
estabelecimento particular onde tenha sido
depositado, se reconhecer que não há su iciente garantia, expedindo mandado para a
cominação de sequestro.” (Coleção de Leis do
Império do Brasil).
5 “O jurista Agostinho Marques Perdigão
Malheiro nasceu na cidade de Campanha, na
província de Minas Gerais, em 1824, falecendo
no Rio de Janeiro em 1881. Foi membro
efetivo do Instituto Histórico e Geográ ico
Brasileiro e Presidente Honorário da Ordem
dos Advogados Brasileiros, Procurador
dos Feitos da Fazenda Nacional, curador
de africanos livres, entre outras funções.
(...) Perdigão Malheiro escreveu entre 1864
e 1867 os três volumes do seu mais importante livro —A Escravidão no Brasil: ensaio
histórico, jurídico, social. Publicado pela
Imprensa Nacional, sob a proteção do Imperador D. Pedro II, o último volume saiu do
prelo em 1867”. (GILENO, 2003, p. 7).
6 Na historiogra ia sobre a escravidão, no
decorrer das últimas décadas, irmou-se
solidamente uma vertente interpretativa
que empresta solidez a esse entendimento.
Em ins do século passado escrevemos,

sobre tal vertente, o seguinte: “Thus the
knowledge on the slaves deepened markedly,
and, with it, a gradual understanding was
sedimented which attributing to these individuals a prominent role as historical subjects
whose action, together with that of the free
people and freed slaves, was fundamental in
the daily construction of Brazilian slavery. On
the one hand, the stereotype of the submissive
slave, docile, integrating — even happily?—
the great white patriarchal family, a live illustration of our supposed racial democracy
was removed. On the other hand, we are
keeping away equally from the rei ied slave,
crushed by violence of captivity, equalled to
a production good, or to a consumption good,
self-moving as cattle, and who only was able
to become humanised through the negation
of the slave system, through escape, through
crime. Without denying at any moment the
mentioned violence, one turns the eyes to
the slave who fought without necessarily becoming a ‘Zumbi of Palmares’; a hard-fought
struggle, day after day, full of setbacks but
also marked by victories, by means of which
he tried to keep exactly his humanity, eventually obtaining his freedom, exploring the
possibilities, occupying the gaps, in short,
moulding also the parameters of being a
slave.” (MOTTA, 1999, p. 452).
7 Cabe apontar o equívoco de Grinberg ao
a irmar ser surpreendente que, no Decreto
de criação da Caixa, “houvesse uma expressa
interdição à poupança escrava” (GRINBERG,
2011, p. 144). Em verdade, o que não se
permitiu aos escravos foi participar das
atividades do Monte de Socorro, criado
juntamente com a Caixa Econômica da
Corte pelo Decreto n.º 2723. A inalidade
desse Monte era conceder empréstimos a
juros reduzidos vinculados ao penhor de
ouro, prata e diamantes. É, pois, o art. 9.º
do Regulamento do Monte de Socorro que
dispõe: “Não serão admitidos, como depositantes [de efeitos dados em penhor-JFM/
LSL] ou abonadores, os menores, escravos, e
mais indivíduos que não tiverem a livre administração de sua pessoa e bens.” (Coleção
de Leis do Império do Brasil).
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8 Em nossas pesquisas temos, há vários anos, utilizado esse tipo de
documento notarial. Ver, por exemplo, MOTTA (2012a), tese na qual
o caso de Rosaura é mencionado e tabulado junto com os de outros
3.676 escravos transacionados em alguns municípios paulistas selecionados ao longo do período de 1861 a 1887.
9 Mais exatamente em seu art. 51: “O pecúlio do escravo, no caso de
transferência de domínio, passará para as mãos do novo senhor, ou
terá qualquer dos destinos mencionados no art. 49.” (Coleção de Leis do
Império do Brasil). O art. 49, lembremos, foi transcrito anteriormente
neste artigo.
10 As tentativas de driblar a legislação concernente aos escravos decerto tiveram frequência tal que di icilmente lhes caberia o atributo
da raridade (ver, por exemplo, MOTTA, 2012b).
11 O mesmo autor fornece-nos uma caracterização desses cativos: “os
escravos de ganho eram mandados pelos seus senhores à rua, para
executar as tarefas a que estavam obrigados e, no im do dia, tinham
que lhes entregar uma determinada quantia previamente estabelecida. Existiam também aqueles senhores que preferiam estipular, aos
seus cativos, o pagamento de uma quantia semanal, enquanto outros,
em número bem reduzido, exigiam-lhes um pagamento mensal. (..) A
escravidão de ganho era bastante diversi icada.” (SOARES, 2007, p.
123)
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As Cartas e as Fotos de Alice
L

S

L

(*)

Em sua grande maioria as mulheres permanecem, na história, como iguras
silenciosas, em parte obscuras, mães, esposas, ilhas sem voz. Felizmente, nos
últimos anos, várias iniciativas vêm procurando resgatar a memória feminina
do passado, antes que a perda seja irreparável, com o passar das vidas dos personagens.
(CANABRAVA, 2005, p. 23-24)

Recentemente, o Instituto de Estudos Brasileiros recebeu a doação
de alguns documentos pessoais
pertencentes à professora emérita
da FEA Alice Piffer Canabrava.1
A doação foi feita pela família de
Alice, e intermediada por um doutorando da FFLCH que tem como
tema de pesquisa a referida profes2
sora. Estes documentos passaram
a compor, a partir de abril de 2015,
o já existente Fundo Alice Piffer Canabrava no IEB.3
Quando faleceu, a professora Alice
Canabrava possuía muitos livros,
manuscritos, anotações de pesquisa e documentos diversos acumulados ao longo de toda uma
vida dedicada a suas atividades
acadêmicas. Tal acervo foi doado
ao Instituto de Estudos Brasileiros
logo após o seu falecimento. Contudo, por conta de uma infestação
de cupins em sua casa na rua Macapá, grande parte de seu acervo
e de seus documentos não pôde
ser aproveitado, e infelizmente,
muito se perdeu. Da biblioteca de

aproximadamente 6.000 volumes,
restaram cerca de 2.500 livros,
ainda não catalogados;4 e das anotações de pesquisa restaram, após
processamento, duas caixas preservadas no Arquivo do IEB. Era
essa a composição do Fundo Alice
P. Canabrava até o início de 2015.

Braudel entre eles; e amigos, por
exemplo, o historiador Francisco
Iglesias. Cartas muitas vezes escritas em papéis timbrados da FEA,
datilografadas, denotando terem
sido produzidas em meio aos afazeres acadêmicos da professora.
Poucas são as cartas mais pessoais.

Como foi mencionado anteriormente, no início deste ano o IEB
recebeu novas doações vindas da
família da professora Canabrava.
Depois de processados, os novos
materiais foram acondicionados
em sete caixas de arquivo que, somadas às duas caixas já existentes,
tornaram o pequeno fundo Alice
Piffer Canabrava um pouco maior,
e, para minha surpresa, trouxeram
à tona um lado da professora Canabrava até então pouco conhecido.

Ao que tudo indica, Alice Canabrava era uma pessoa reservada. O
correspondente mais frequente era
precisamente Francisco Iglesias,
que era professor da Faculdade de
Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Muitas foram as cartas trocadas entre
eles, e sua leitura mostra serem
os correspondentes amigos muito
próximos.

Pois bem, uma das caixas que inicialmente compunham o fundo
guardava basicamente cartas. Correspondências trocadas regularmente com ex-alunos, tais como
Muniz Barreto; ex-professores, F.

A segunda das caixas continha um
misto de anotações bibliográ icas,
transcrição de fontes primárias e
recortes, artigos e outros subsídios
de pesquisa. Um pequeno caderno
continha transcrições de cartas de
alforria e liberdade da cidade de
Campos. E para os que conheceram
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de perto as histórias da professora
Canabrava, uma informação adicional: nem sinal do caderninho
vermelho. 5 Mas antes de prosseguir com a descrição dos novos
materiais recebidos pelo IEB, uma
pequena pausa se faz oportuna.
Em pesquisa recente inanciada
pelo CNPq, Alice Piffer Canabrava
foi escolhida como uma das pioneiras da ciência no Brasil. (MELO;
RODRIGUES, 2006). Primeira catedrática da Universidade de São
Paulo, a atuação da professora
Alice Canabrava foi fundamental
para a constituição da Faculdade
de Ciências Econômicas e Administrativas e mais, da própria disciplina de História Econômica no Brasil. Sua cátedra formou uma série
de professores e pesquisadores,
dentre os quais se podem citar os
nomes de Antonio Muniz Barreto,
Flávio Azevedo Marques de Saes,
Iraci del Nero da Costa, Francisco
Vidal Luna, Zélia Maria Cardoso
de Melo e Nelson Hideiki Nozoe,
entre outros, consolidando uma
nova forma de se estudar História
Econômica: a pesquisa em fontes
primárias.
In luenciada pelos mestres da chamada missão francesa, responsável
pela organização do curso de História e Geogra ia da recém-criada
Universidade de São Paulo6 , Alice
P. Canabrava sempre privilegiou a
pesquisa em fontes documentais
primárias, uma inovação para a
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época. Sua obra foi pioneira em
vários sentidos, e dentre os seus diversos trabalhos destacam-se sua
tese de doutorado, O Comércio Português no Rio da Prata (1580-1640);
sua tese de livre-docência O Açúcar
nas Antilhas, 1697-1755; e o trabalho apresentado ao concurso para
a cátedra de História Econômica e
Formação Econômica do Brasil da
então Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, antiga
denominação da FEA, O desenvolvimento da cultura do algodão na
Província de São Paulo, 1861-1875.
Segundo Flávio de Azevedo Marques de Saes, o caráter pioneiro da
obra de Alice pode ser considerado
um re lexo de sua personalidade,
“incapaz de se acomodar a situações
fáceis”. (SAES, 2005, p. 8)
Alice Piffer Canabrava nasceu em
Araras, interior paulista, em outubro de 1911. Formou-se no curso
normal e em 1931 assumiu uma
classe de primeiras letras em Manduri, também no interior paulista.7
Ingressou na Faculdade de Filoso ia, Ciências e Letras em 1935,
bene iciada pela reforma educacional de 1933 que deu equivalência a todos os cursos de segundo
grau, permitindo que as formadas
pelo curso normal prosseguissem
seus estudos em nível superior.
(CANABRAVA, 2005, p. 24) Cursou
disciplinas ministradas pelos professores franceses, dentre os quais
Fernand Braudel, a quem Alice
atribui o seu interesse por assun-

tos de Economia; e Pierre Monbeig,
com quem tudo era “a ferro e fogo”.
(CANABRAVA, 1997, p. 157) Mais
tarde, Alice declararia,
Ao chegar à Faculdade de Filoso ia,
Ciências e Letras da Universidade
de São Paulo, em 1935, para frequentar os cursos de Geogra ia e
História, sentia-me inquieta frente à grandeza dos mestres e da
instituição, mas profundamente
entusiasmada. A História sempre
fora uma das matérias preferidas
na Escola Normal, premiada como
a melhor aluna do curso com base
em leituras que ultrapassavam,
em muito, as aulas do professor.
(CANABRAVA, 2005, p. 25)

O curso de Geogra ia e História
foi concluído em 1937, quando ingressou no quadro de professores
da Faculdade de Filoso ia e Letras
como assistente da cadeira de História da América. Ali, iniciou suas
atividades de pesquisa em fontes
primárias, e como resultado dessa
atividade elaborou dois importantes trabalhos, O Comércio Português
no Rio da Prata: 1580-1640, sua tese
de doutoramento e A Indústria do
Açúcar nas Ilhas Inglesas e France8
sas do Mar das Antilhas, 1697-1735,
sua tese de livre-docência. (SAES,
2005, p. 8-9)
A defesa de seu doutorado, segundo
Alice, interrompeu um período de
muita tranquilidade pro issional,

economia & história: relatos de pesquisa
pois ao tornar-se doutora, emergia
aos olhos de seus colegas masculinos como possível concorrente em
concursos de ingresso na Universidade. Nas palavras de Alice,

Normal!’. [...] Nenhuma hostilidade

[...] involuntariamente emergi, aos
olhos dos meus colegas masculi-

Em 1946, com a criação da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, novas oportunidades
surgiram. Mais tarde, sobre a FEA,
Alice Canabrava declararia,

nos, como possível candidata ao
provimento efetivo da cadeira de
História da América, a ser posta

manifesta às mulheres, no exercício
de algumas funções administrativas, - ‘revelam-se excelentes datilógrafas’. (CANABRAVA, 2005, p. 33)

em concurso. Até então, o relacionamento com esses colegas havia
sido muito afável, direi até, não
isento de estima pessoal. A partir

Sou muito grata à Faculdade de

de então, o círculo de hostilidade
subterrânea começou a se dese-

de 1970), na qual jamais encontrei

nhar para mim com evidências, a se
apresentar anonimamente em uma

outras colegas, seja em trabalhos

ou outra ocorrência da atividade
universitária sem alterar a apa-

funções administrativas. Tornei-me

rência da super icial cordialidade.
(CANABRAVA, 2005, p. 30)

da Universidade de São Paulo em

Economia e Administração (a
nova designação com a reforma
a menor restrição, tanto eu como
de docência como de pesquisa, e em
a primeira professora catedrática
1951, após concurso de provas e
títulos, e ascendi aos mais altos

A partir daí, Alice Canabrava enfrentou uma série de di iculdades,
impostas por essa rivalidade não
declarada, e pela cultura da resistência masculina da Faculdade de
Filoso ia em aceitar a presença feminina em cargos de docência, mas
não em alguns cargos administrativos. Segundo a professora,

postos da administração acadêmica pelo voto dos colegas do sexo
masculino: diretora da instituição
(1954-1957) e, como tal, membro
do Conselho Universitário, representante-suplente dos professores
nesse colegiado (1967-1974);
chefe do Departamento de Ciências
Culturais (1960-1969); presidente

Racionalizava-se o comportamento
com a a irmação de que era necessário proteger o ensino superior
do baixo nível das professoras
oriundas do magistério primário.
‘A Faculdade não é uma Escola

Fipe (1974-1977 e 1980-1981).
(CANABRAVA, 2005, p. 33-34)

do Conselho Curador da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe); membro do Conselho
Deliberativo do Instituto de Pesquisas Econômicas (IPE); (19661970) e do Conselho Curador da

Com uma carreira acadêmica invejável, a professora Alice é descrita
por alguns de seus ex-orientandos
como exigente, extremamente dedicada e pioneira, mas reticente
com respeito a sua vida pessoal.
Para Nelson Nozoe, Alice era uma
professora enérgica e pesquisadora
incansável. Assídua frequentadora
de arquivos e bibliotecas, mesmo
quando estava em viagens e congressos, sempre em busca de novas
fontes documentais para pesquisas futuras, e quando não podia ir
pessoalmente, enviava seus assistentes.9
Seg undo Flávio Saes, A lice foi
acima de tudo pioneira. Pioneirismo este manifestado de diversas
formas. Primeiro, por ter sido uma
das poucas mulheres a terem cursado a universidade em uma época
em que isso não era comum; e mais,
por ter seguido a carreira acadêmica, com sucesso, em condições
muito adversas, condições essas
tanto econômicas como “ambientais” – o predomínio masculino.
Pioneira também no estudo da
História Econômica no âmbito da
Universidade de São Paulo, sempre
desenvolvendo seus trabalhos com
base em fontes primárias.10
Para Iraci del Nero da Costa, traço
marcante da personalidade de
Alice era sua reserva com relação
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à vida particular. Reticente, não
se abria facilmente com terceiros,
apesar de ter tido uma vida pessoal normal. Era muito di ícil que
pessoas mais afastadas de seu círculo de amizades soubessem detalhes de sua vida privada. E muitas
vezes, mesmo os mais próximos,
tomavam conhecimento apenas de
alguns fragmentos de sua trajetória.11
Justamente por esse traço de sua
personalidade, a discrição com
relação a sua vida pessoal, e considerando as di iculdades enfrentadas por ela enquanto pioneira em
vários aspectos, é que se tem a impressão de que a vida da professora
Alice Canabrava tenha se resumido
a sua atuação acadêmica e pro issional. Tal impressão não poderia
ser mais distante da realidade.
Voltemos agora à descrição das recentes doações recebidas pelo IEB.
As sete novas caixas, incorporadas
ao fundo Alice Piffer Canabrava,
contêm material riquíssimo. Além
de mais algumas cartas, documentos pessoais e lembranças diversas
guardadas com cuidado tanto por
Alice como por sua sobrinha, existe
uma in inidade de fotos e cartões
postais. Tais registros mostram
uma Alice alegre, feliz, acompanhada de amigos, familiares e pessoas
queridas. São registros de viagens
para congressos; viagens para o
interior; de encontros com orientandos; fotos de sua juventude;
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reuniões de amigos em sua casa;
lembranças de ocasiões festivas.
Além das fotos, dos postais e dos
documentos, existem também livros de receitas, muitos livros de
receitas.
Entre esses vários documentos, um
chamou minha atenção. Uma carta
enviada a uma amiga, por ocasião
do falecimento de sua mãe. A correspondência, datada de julho de
1982, mostra uma Alice sensível
e preocupada por não ter podido
fazer uma visita à amiga em momento tão di ícil.
Há alguns dias estive em Araras
pelo espaço de algumas horas apenas e tive a notícia pela Lúcia, do
falecimento da Senhora sua mãe.
Lamentei não ter sido informada
antes, para trazer-lhe, mais próxima do evento, os meus sentimentos
de imenso pesar. Entre as mais doídas experiências que temos neste
mundo, está a perda dos entes queridos, que, a meu ver, nada remedia,
e o consolo é relativo. Ninguém
os substitui. A relação mãe- ilha é
muito especial, ela é sempre a matriz, a ilha nunca cresce. A religião
nos acena com “a outra vida”, o renascer, a perenidade pelos séculos
afora. É uma questão de fé.

E é com essa Alice que termino esse
pequeno relato. Pioneira, enérgica,
incansável, reticente e reservada,
mas também sorridente e feliz, de-

tentora de uma vida pessoal rica e
cercada por pessoas queridas.
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1 A professora Alice P. Canabrava nunca se
casou, falecendo em fevereiro de 2003, sem
deixar descendentes. Sua sobrinha-neta,
Lúcia Carvalho, icou responsável pelos bens
e negócios da tia-avó, inclusive pela casa da
rua Macapá. Duas crônicas, uma da própria
Lúcia e outra do escritor Mário Prata relatam
um curioso episódio envolvendo dois dos
ilhos de Lúcia na ocasião em que foram
com a mãe esvaziar a casa da tia. O ponto
central dessas crônicas foi a descoberta de
uma velha máquina de escrever.
2 A doação dos documentos que estavam na
posse de Lúcia foi intermediada por Otávio
Erbereli Júnior. Sobre a doação, Otávio declarou, [...] ainda em São Paulo tive o prazer de

conhecer a sobrinha-neta de Alice Piffer Canabrava, Lúcia Carvalho, a qual me apresentou
rico acervo de sua “tia Alice”. Nunca me senti
tão útil como historiador, uma vez que todo o
acervo que está sob a posse e propriedade de
Lúcia Carvalho será conduzido ao IEB para
receber tratamento e depósito adequados.
Nos três dias em que estive na casa de Lúcia
Carvalho, pude ouvir dela muitas histórias
saborosas de tia Alice e também fui tão bem
recebido e querido que por muitas vezes iquei
emocionado. (ERBERELI JUNIOR, 2014, p. 6)

6 Sobre a criação da Universidade de São
Paulo e a organização da atual Faculdade
de Filoso ia, Letras e Ciências Humanas, ver
Blay e Lang (2004); Leite (1994); Novais
(1994) e Queiroz (1986). E ainda, sobre as
mulheres na Academia, ver o já citado livro
organizado por Blay e Lang (2004) e o artigo
A mulher nos primeiros tempos da Universidade de São Paulo, das mesmas autoras
(BLAY; LANG, 2004); ver, também, Cerdeira
(2001); Santos (2001) e Casa Nova (2014).

3 O Fundo Alice Piffer Canabrava foi criado no
IEB logo após o falecimento da professora,
para receber, naquela ocasião, a biblioteca,
algumas anotações de pesquisa e cartas pessoais doadas por Hebe Marsíglio Carvalho,
sobrinha de Canabrava, em 11 de março de
2003. (IEB, 2010, p. 73)

7 Sobre a vida e a trajetória acadêmica da
professora Canabrava, ver os excelentes
artigos de Saes (1998) e Ribeiro (1998),
apresentados no V Congresso LatinoAmericano de História das Ciências e da
Tecnologia, realizado no Rio de Janeiro, em
julho de 1998, no simpósio A participação
feminina na construção de novas disciplinas:
o caso da historiogra ia econômica no Brasil,
coordenado por Tamás Szmrecsányi. Ver,
também, Ribeiro (1999).

4 As informações sobre o tamanho da biblioteca original foram dadas por Dulcineia
Dilva Jacomini, em depoimento à autora
em 2012. Já as informações sobre o acervo
de livros que hoje está sob a guarda do IEB
foram dadas por Maria Itália Causin, responsável técnica da Biblioteca do IEB, em
visita técnica feita pela autora ao acervo do
Instituto também em 2012. Trata-se de estimativas, já que a biblioteca da rua Macapá
não chegou a ser catalogada, tampouco os
livros atualmente preservados no IEB.
5 A história do caderninho vermelho é muito
interessante. Contam aqueles que conviveram com a professora Alice Canabrava que ela
possuía um caderninho vermelho no qual
anotava todos os arquivos e bi-bliotecas que
visitava, assim como o tipo de documentação
disponível em cada um deles. A própria professora Canabrava, em depoimento publicado
na Revista Economia Aplicada em 1997, relata carregar, de fato, “um caderninho, no qual
fazia constar o carimbo dos arquivos em que já
havia estado”. (CANABRAVA, 1997, p. 157) A
cor do caderninho me foi relatada pelos que
a conheceram e chegaram a ver o tal objeto.
Até hoje, não se sabe o paradeiro de tal
caderno. Poderia ter sido ele comido pelas
traças ou cupins que infestaram a biblioteca
da casa da rua Macapá? Ou estaria guardado
em algum lugar, ainda não encontrado?

8 Publicada posteriormente pelo IPE com o
título O açúcar nas Antilhas (1697-1755), em
1981. (CANABRAVA, 1981)
9 Depoimento de Nelson Nozoe sobre Alice
P. Canabrava concedido à autora em 14 de
maio de 2015.
10 Depoimento de Flávio Azevedo Marques
de Saes sobre Alice P. Canabrava concedido
à autora em 13 de maio de 2015.
11 Depoimento de Iraci del Nero da Costa sobre Alice P. Canabrava concedido à autora
em 14 de maio de 2015.
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