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Política Monetária
Roberto Luis Troster (*)

A política bancária está deixando
marcas irreversíveis na economia
brasileira. A cada dia que passa,
põe em xeque a sobrevivência de
empresas, em especial as pequenas, e desloca famílias para relacionamentos financeiros inadequados. Encolhe o potencial do País.
O sistema bancário continua sólido. Os bancos vão permanecer
solventes e sobreviver; entretanto,
urge uma mudança na política bancária e nos modelos de negócios
dessas instituições para reduzir
suas sequelas na economia.

Este ano, a inadimplência bateu recordes históricos, tanto na pessoa
física como na jurídica. Estima-se
que 3,6 milhões de empresas (uma
em cada duas) e 57,0 milhões de
CPFs (um em cada três) tenham
contas em atraso.

Considerando a trajetória do endividamento observada, agravada
pelo cenário macroeconômico, que
não é favorável ao crédito, com
menos crescimento e mais inflação,
as perspectivas são de piora.

Num quadro de incertezas e inadimplência alta como o atual, a boa
prática bancária prescreve aumento dos critérios de concessão,
elevação das taxas e redução dos
prazos. É o que os bancos individualmente estão fazendo.

As linhas mais ofertadas são o cheque especial e o rotativo do cartão.
As concessões das duas somadas
correspondem a 2/3 do total do
crédito livre ofertado. São as que
têm os prazos mais curtos e são as
mais caras. Cobram juros anuais
de 226% e 347%, respectivamente.
Nos últimos seis meses, subiram as

taxas em mais de 40%, enquanto
a Selic subiu menos de 3%. Atualmente, são as únicas ou as últimas
opções de crédito para muitos, e inviáveis para todos, no médio prazo.
Dezenas de milhares de empresas,
com perspectivas de expansão e
solventes, ficam inadimplentes
num primeiro momento e inviáveis
depois de um tempo, por conta
da deterioração das condições de
crédito. Destrói-se a capacidade
produtiva do País.
Também é ruim para os bancos.
A inadimplência está corroendo
parcelas crescentes de seus resultados. As provisões para perdas
de crédito reduziram o lucro bruto
da intermediação no segundo semestre (23,0% em 2010, 33,5% em
2012 e 42,6% em 2014).
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Cada vez mais recursos são destinados ao pagamento de juros. É
inconsistente intertemporalmente
para o País. Os juros pagos por operações de crédito do sistema financeiro totalizaram 9,1% do PIB no
segundo semestre de 2010, 9,4%
em 2012 e 10,1% em 2014.

Note-se que esses números não incluem os juros da dívida pública e
da maioria dos financiamentos do
mercado de capitais.
É logicamente impossível que continue a crescer indefinidamente.
Ou acaba em crise (pouco provável) ou em recessão prolongada
(que não convêm a ninguém).

Com a elevação dos critérios de
concessão, parte dos créditos deslocou-se para o comércio, financeiras e cartões e agravou a inadimplência fora dos bancos.
Desde o início da “Cruzada do crédito” – abril de 2012, as anotações
da Serasa para pessoa física subiram 7% para bancos e 24% para
o comércio, financeiras e cartões,
e para pessoa jurídica 15% e 33%,
respectivamente.

Muita tinta é gasta analisando
como o governo deve melhorar a
dinâmica da dívida pública; entretanto, ignoram-se as dificuldades
de milhões de empresas e dezenas
de milhões de cidadãos.
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O potencial de recuperação da economia brasileira está encolhendo
por conta da configuração do endividamento do setor privado. É
óbvia a necessidade de mudanças
na política bancária e nos modelos
de negócios adotados. O que alarma é a reação dos bancos, incluindo
o BC: atuam como se o problema
não existisse.
Note-se que há outras situações
em que se comportam da mesma
forma e não reagem. Um exemplo é
o que aconteceu na campanha eleitoral, quando foram chamados de
ladrões; não são, mas não deixaram
isso claro publicamente.

Mudanças adequadas na política
bancária induziriam a modelos de
negócios dos bancos tão rentáveis
ou até mais do que os atuais, com
mais legitimidade e mais sintonizados com as demandas da sociedade
brasileira.

O momento não é de expandir o
crédito, mas de arrumar a casa.
O mais urgente e importante é
reconhecer que os entraves acima
existem. Sem isso, é impossível
avançar. Continuar a ignorar o problema é um fardo para o País.

O ponto aqui é que o que é bom
para cada banco individualmente
no curto prazo é ruim para o conjunto e para a economia no médio e
longo prazos.

Há um conjunto de medidas emergenciais, que podem ser adotadas rapidamente para desinflar a
bolha de endividamento e corrigir
algumas distorções na tributação,
na precificação de operações, no
cadastro de clientes de crédito e na
gestão da liquidez sistêmica.

No caso, a modificação da estratégia de cada instituição individualmente não é conveniente, considerando que as dos concorrentes
fiquem iguais. Ocorre por falhas de
coordenação. Todavia, alterações
conjuntas melhorariam a situação
de todas.

A agenda é extensa e inclui uma
padronização maior, a certificação
para a concessão de financiamentos, a criação de uma agência de
proteção ao tomador, mudanças
na indexação, melhorias nos mecanismos de transmissão e mais
transparência, entre várias outras.

Na teoria econômica, o que está
acontecendo é um equilíbrio de
Nash, também chamado de perverso.

Uma mudança do paradigma vigente para o de crédito responsável é
fundamental. Dever bem é bom e é
conveniente.
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É uma tarefa complexa, mas já realizada com sucesso
por outros países.

Com um novo paradigma, pode-se ambicionar uma
expansão consistente e sustentável do crédito, com
benefícios para cidadãos, empresas, bancos e o País.

Resumindo: mudanças na política bancária e nos
modelos de negócios fariam com que os bancos deixassem de ser um peso na economia e se tornassem
propulsores na retomada do crescimento. É isso.

(*) FIPE.
(E-mail: robertotroster@uol.com.br).
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Nível de Atividade: Redução da Atividade Econômica no Início
de 2015 e Futuro Ainda Muito Nebuloso (Especialmente Para o
Setor Automobilístico)
Vera Martins da Silva (*)

Como esperado, os resultados do
Produto Interno Bruto trimestral
(PIB trimestral) apontaram retração da atividade econômica de
-0,9% no acumulado em quatro
trimestres em relação ao mesmo
período do ano anterior. Isto vai
ao encontro das expectativas, mas
é até um resultado mais favorável do que o suposto pela maioria
dos analistas. O fim do período
eleitoral, o ajuste fiscal iniciado e
a Operação Lava-Jato são os principais causadores dessa redução
de atividade, ou seja, são questões
de natureza interna da economia.
No front internacional, o panorama econômico está relativamente
estável, com todas as economias
ainda tentando sair da crise, mas
muito mais devagar do que o desejado. Os Estados Unidos ainda têm
uma economia que patina e posterga uma mudança mais drástica em
sua política monetária. Como consequência, as taxas de juros na economia americana continuam em
patamares muito baixos enquanto
no Brasil, o aumento da taxa básica
Selic deve continuar a atrair capitais externos, infelizmente para
o conjunto da economia brasileira, de caráter mais especulativo
do que produtivo. Apesar de sua
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relativa desvalorização desde o
ano anterior o real não sofre, pelo
menos no curto prazo, de uma forte
possibilidade de desvalorização
real significativa.

As informações das Contas Trimestrais do IBGE podem ser visualizadas na Tabela 1 e nos gráficos a
seguir. A Tabela 1 mostra o desempenho da economia brasileira através da variação do PIB trimestral
desde janeiro de 2014. É evidente o
processo de desaceleração da taxa
de crescimento, seja no acumulado
anual, seja em relação ao trimestre
anterior, com destaque para o que
intuitivamente todos já sabiam:
um ano de Copa do Mundo e de
eleições levariam, como de fato
levaram, à uma parada geral na
economia. O Gráfico 1 permite visualizar a evolução dos principais
agregados econômicos a partir do
começo de 2014. Destaca-se que
o que efetivamente puxou para
baixo a economia foi o declínio da
Formação Bruta de Capital Fixo,
com o fim das grandes obras dos
estádios de futebol e o período
eleitoral, que até por força da Lei
de Responsabilidade Fiscal impede
o início ou ampliação de gastos nos
últimos meses de mandato dos go-

vernantes, exceto em situações de
emergência. O Consumo das Famílias também foi declinante, porém,
de modo mais suave, em decorrência da aceleração da inflação que
tem corroído o poder de compra
dos rendimentos, da situação de
alto endividamento das famílias
e de demissões, especialmente na
indústria. No caso do mercado de
trabalho, a taxa de desocupação,
também calculada pelo IBGE, pela
pesquisa PNAD Contínua, aumentou, passando de 6,8% no trimestre de novembro/dezembro/janeiro de 2015 para 8% no trimestre
de fevereiro/março/abril de 2015.
O Gráfico 2 ilustra o desempenho
dos grandes setores econômicos
também desde o primeiro trimestre de 2014. Verifica-se que todos
os setores têm uma taxa de crescimento declinante. O setor industrial apresentou maior queda no
crescimento, daí o debate sobre a
desindustrialização e seu impacto
sobre o futuro da economia brasileira. Mesmo o setor de serviços,
que anteriormente vinha apresentando um espetáculo de crescimento, passou a ter queda. É bom
lembrar que os serviços abrangem
tanto aqueles destinados às famí-
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lias − as quais, como já vimos, têm
tido seus rendimentos corroídos
pela inflação e, como consequência,
ampliado o controle sobre seus
gastos − como os ligados à produção de outros setores, e, dada
a retração geral, seria realmente
muito pouco provável que por si
só, o setor de serviços tivesse um
desempenho favorável. Até mesmo
a agropecuária, que tem sido uma
atividade pujante, apresentou resultados bem mais modestos entre
2014 e 2015. Neste caso, deve-se
lembrar que a seca, que trouxe
tantos problemas para as áreas de
energia elétrica e abastecimento de
água, também afetou o desempenho da agropecuária. E neste caso,
a perspectiva de normalização
das atividades é de alguns anos,
ou seja, um estresse econômico
por causa de problemas climáticos
que, segundo tudo indica, tende a
se agravar no futuro. Ou melhor
dizendo, no caso das mudanças climáticas, o futuro já é hoje.

O desempenho dos grandes ramos
industriais desde o primeiro trimestre de 2014 até hoje pode ser
visto no Gráfico 3. Neste gráfico se
verifica que a única atividade que
realmente se destacou de forma
positiva foi a Indústria Extrativa
Mineral, altamente ligada à exportação. Em que pese a relativa
estagnação mundial, ainda assim,
a China tem mantido uma taxa de
crescimento expressiva e mantendo sua demanda por minérios.
Apesar de haver o lado bom de que
pelo menos um ramo de atividade

continua crescendo, é de se lamentar que apenas esse tenha tido um
bom desempenho, tendo em vista
que se trata da exploração de recursos naturais não renováveis.
Além disso, percebe-se também a
ampliação da dependência em relação à China como grande importador de nossos produtos. O Gráfico 4
mostra a evolução de exportações
e importações no período em análise. As importações despencaram
e as exportações também tiveram
queda em sua taxa de crescimento,
porém mais suave. No caso das
importações, o resultado decorre
da queda acentuada da Formação
Bruta de Capital Físico, pois cerca
de metade das importações ocorre
em função de investimentos e inovações e já que os investimentos
caíram significativamente, uma
consequência natural é a queda
das importações de bens de capital e insumos importados. Quanto
ao consumo de importados pelas
famílias, também houve redução
de seu consumo, tendo em vista a
desvalorização do câmbio, processo ainda em curso.

Numa perspectiva de prazo mais
longo, os Gráficos 5 e 6 ilustram o
desempenho dos principais ramos
de produção, através do Índice de
volume Trimestral com Ajuste Sazonal desde o primeiro trimestre
de 1996, ou seja, a partir da estabilização da inflação pelo Plano Real.
No Gráfico 5 fica claro que, numa
perspectiva de longo prazo, todos
os grandes setores da economia
têm crescido, exceto no período de

2008/2009, em que a crise econômica internacional também causou
estragos na economia doméstica.
Entretanto, a Indústria como um
todo foi a que menos cresceu e, a
partir de 2011, efetivamente ficou
estagnada, apesar de todas as medidas de apoio do governo, como
desoneração e redução fiscais,
acesso a crédito subsidiado e em
alguns casos, proteção à produção
local. Portanto, essas medidas não
tiveram impacto sobre a produção
e levaram ao comprometimento
das contas públicas.

O Gráfico 6 mostra a dinâmica
dos grandes setores industriais,
destacando-se como usualmente, o
desempenho da Extrativa Mineral,
a Construção Civil e Atividades
de Energia e Gás, Água, Esgoto e
Limpeza Urbana. As atividades relativas à construção civil e também
aos serviços urbanos de energia,
saneamento e limpeza são ligadas
ao processo de urbanização ainda
vigoroso no País. Provavelmente,
estas atividades serão capazes de
tirar a economia no marasmo em
que se encontra, pelo menos até
que as obras de infraestrutura, já
atrasadas por muitos anos, sejam
retomadas. Como medida de incentivo à Construção Civil, foram
ampliados os recursos disponíveis
para o financiamento do setor, o
que deve ser sentido em breve.

Já com relação à indústria, o processo de desindustrialização ocorre mais no sentido relativo, em
termos da queda da participação

junho de 2015
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da indústria como um todo no valor adicionado gerado
do que em termos absolutos. Isto porque tem ocorrido
uma expansão importante de serviços e da agropecuária, sem que que a indústria consiga acompanhar estes
setores. A indústria de transformação é efetivamente
a mais sujeita ao processo de desindustrialização,
podendo isto ocorrer em termos absolutos em alguns
setores. Daí decorre a necessidade de se estimular o
aumento sistêmico da competitividade desses ramos
em geral. Portanto, seriam necessárias medidas de
redução de custos e aumento da produtividade para o
conjunto de setores como um todo e não benefícios a
apenas alguns ramos ou empresas específicas, como
foi o caso da política econômica do passado recente.
Para ilustrar o estresse da Indústria de Transformação, o índice de Volume Trimestral no primeiro trimestre de 2014 era 125,5 e caiu para 116,7 no primeiro
trimestre de 2015, sendo a base a média dos meses de
1995 =100. Isto significa que, em média, a indústria de
transformação cresceu em torno de 0,8% ao ano, infe-

rior à taxa de crescimento populacional, de modo que
a população está consumindo mais produção externa.
Apesar da pressão sobre a indústria de transformação,
o lado positivo é de maior possibilidade de escolha do
consumidor e seu acesso a maior variedade de produtos e serviços.1

Tabela 1 – Variação do PIB Trimestral 1º tri 2014 - 1º tri 2015

2014.I
2014.II
2014.III
2014.IV
2015.I

Variação
em quatro trimestres
no trimestre
mesmo período do ano anterior
2,8
2,7
1,5
-1,2
0,7
-0,6
0,1
-0,2
-0,9
-1,6

Fonte: Contas Trimestrais, FIBGE, www.ibge.gov.br. Acesso em: 03
maio 2015.

Gráfico 1 - Variação Acumulada em 4 Trimestres do PIB, Consumo das Famílias e
Formação Bruta de Capital - em Relação ao Mesmo Período do Ano Anterior - %

		

Fonte: FIBGE.
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Gráfico 2 - Resultado Acumulado em 4 Trimestres, em Relação ao Mesmo Período Do Ano Anterior - %

Fonte: Contas Trimestrais – FIBGE.

Gráfico 3 - Principais Ramos da Indústria: Variação Acumulada em 4 Trimestres - %

Fonte: FIBGE.
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Gráfico 4 - Variação Acumulada em 4 Trimestres de Exportações e Importações, em Relação ao Mesmo Período
do Ano Anterior - %

Fonte: FIBGE.

Gráfico 5 - Série Encadeada do Índice de Volume Trimestral com Ajuste Sazonal, Média 1995=100

Fonte: FIBGE.
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Gráfico 6 - Evolução do Índice de Volume Trimestral com Ajuste Sazonal, Média 1995=100

Fonte: FIBGE.

1 Os dados mais recentes sobre a Indústria de Transformação revelam
que o estresse continua forte. No acumulado entre janeiro e abril do
ano de 2015 contra o mesmo período do ano anterior, a produção
da Indústria caiu 6,3%, sendo puxada para baixo pela Indústria
de Bens de Capital (-20%) e de Bens de Consumo Durável (-16%):
queda de Bens de Capital para Material de Transporte (-26%) e de
Automóveis (-16%). O setor automotivo está bem no centro do problema econômico.

(*) Economista e Doutora em Economia pelo IPE/USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Custo de Vida Comparativo para os Distritos das 100 Maiores
Cidades Brasileiras
Deborah Maria da Silva Seabra (*)
Carlos Roberto Azzoni (**)

1 Introdução
É consenso na literatura de economia regional e urbana a importância dos índices de preço. A mensuração das diferenças no custo de
vida entre as regiões geográficas
do País é tanto útil para compreensão do processo decisório locacional dos agentes econômicos quanto
para a correção da renda auferida
por eles. Sem dúvida, uma das principais utilizações dos índices de
preços é calcular o real poder de
compra dos indivíduos.
Segundo Corseuil e Foguel (2002),
a renda é bastante utilizada para
medição do nível de bem-estar de
uma sociedade porque ela está intimamente atrelada à capacidade de

um indivíduo consumir bens e serviços que lhe proporcionam satisfação – isto é, está relacionada com
seu nível de utilidade. Contudo, os
preços dos bens e serviços não são
constantes entre as regiões e por
isso o poder de compra dos rendimentos varia de acordo com o local
de moradia. Assim, para serem
passíveis de comparação, as rendas dos indivíduos que residem em
diferentes localidades devem ser
corrigidas pelo custo de vida local
(AZZONI; CARMO; MENEZES, 1998;
MENEZES; AZZONI, 2000; MENEZES; MOREIR A; AZZONI, 2007).
Trabalhos como o de Silveira-Neto
e Menezes (2008) fazem uso de índices de custo de vida para corrigir
os diferenciais de salário entre as
regiões brasileiras.
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A restrição de dados para o Brasil,
entretanto, sempre figurou como
um limitante à construção de índices de custo de vida, em geral pela
reduzida abrangência geográfica
e pelo gap temporal das pesquisas relativas ao consumo familiar
brasileiro. A solução encontrada
para a construção de um índice de
preços no cenário de inexistência
de informações acerca da cesta de
consumo de bens e serviços das
famílias foi a utilização do valor do
aluguel como proxy para custo de
vida. Essa estratégia se alicerça em
trabalhos anteriores que evidenciam a alta correlação entre valor
da habitação e índices de preços
amplos (MENEZES; MOR EIR A;
AZZONI, 2007; MARTIN; ATEN; FIGUEROA, 2011; CAVALCANTI; ME-
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NEZES, 2014). Há duas principais
razões para que essas duas coisas
sejam fortemente interligadas.
Primeiro, sendo a moradia o bem
de maior peso na cesta de consumo
dos indivíduos, variações em seu
preço se refletem em variações significativas no custo total de suas
cestas e, portanto, no custo de vida
de determinada região. Ademais,
segundo Biderman (2001), existem
spillovers dos preços praticados
no setor imobiliário para os demais setores da economia local que
acabam desencadeando um efeito
rebote (take-back effect) agravador
da variação inicial no valor dos
imóveis.

Nesse sentido, a recente inclusão
da variável de valor do aluguel
no Censo Demográfico Brasileiro (CENSO) de 2010 abre novas
possibilidades para o estudo comparativo do custo de vida entre
as regiões. Cavalcanti e Menezes
(2014) foram os primeiros a fazer
uso desses dados com o objetivo de
mensurar o diferencial de custo de
vida entre as cidades brasileiras.
A análise dos autores, contudo,
trata os municípios como unidades homogêneas, detentoras de
um índice único de preços. Tendo
em vista que as grandes cidades
são bastante heterogêneas entre
si, essa abordagem desconsidera
toda diversidade nelas existente.
Além disso, a inferência é feita
considerando apenas os domicílios
alugados da amostra, o que pode
levar a problemas de viés de sele-

ção que enfraquecem os resultados
encontrados.

Sendo assim, o objetivo central
do presente trabalho consiste em,
utilizando os dados de aluguel do
CENSO 2010, criar um índice de
custo de vida que capte o diferencial de preços em diversas regiões
do Brasil. O mesmo ainda procura
se destacar na literatura brasileira ao mensurar as diferenças no
custo de vida a nível intracitadino,
construindo um índice que permite
a comparação direta dos preços
1
praticados em todos os distritos
das 100 cidades brasileiras mais
populosas com o restante do País.
Além disso, há uma preocupação
explícita em corrigir o problema
de viés de seleção existente ao realizar inferência apenas com uma
amostra de domicílios alugados.
O uso do valor do aluguel como
aproximação para custo de vida
remete naturalmente aos trabalhos de precificação imobiliária.
Embora não haja dúvidas de que as
características intrínsecas de um
imóvel alteram seu valor, crescente
literatura incorpora fatores exógenos, tais como a sua localização
e a qualidade da vizinhança, como
fundamentais para formação de
preços no setor imobiliário. Isto
significa que a valoração das propriedades tende a refletir também
as condições do ambiente natural e
social de sua localização no espaço
(ROSEN, 1974).

O fundamento teórico que conecta
amenidades urbanas e qualidade
da vizinhança ao custo de vida
remonta aos modelos clássicos de
economia urbana. Conceitualmente, amenidades são características locais desejadas por todos os
agentes econômicos. Nas grandes
cidades, elas podem ser entendidas
como saneamento básico, mobilidade, oferta de trabalho, locais
de compras, restaurantes, equipamentos culturais e de lazer, etc.
Como amenidades naturais, figura
em geral a importância das áreas
verdes, da praia, de lagoas e das
montanhas. Assim, o modelo de
Roback (1982, 1988) postula que
as melhores regiões, isto é, aquelas
com maior dotação de amenidades,
terão aluguéis mais elevados para
que a utilidade do indivíduo permaneça constante em todo espaço
geográfico. Enquanto esse modelo
trata amenidades de forma mais
ampla, o modelo seminal de Alonso-Muth-Mills atribui ao tempo de
commuting o papel de amenidade
urbana fundamental, concluindo
que o custo habitacional nas proximidades do central business district
é mais elevado devido ao menor
tempo de commuting dos agentes.

De fato, alguns trabalhos brasileiros fazem uso do arcabouço de
modelos hedônicos para precificação imobiliária, ressaltando a importância das amenidades nesses
problemas (HERMANN; HADDAD,
2005; SIMÕES; AGUIAR, 2012; SEABRA et al., 2014). Quando se analisam os dados do CENSO, papel de
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destaque é dado às variáveis de esgotamento sanitário, coleta de lixo, rede de água e energia como amenidades a serem consideradas nesses modelos. Essas características extrínsecas, no entanto, não influenciam
apenas o preço dos imóveis, como também o nível de
preços dos bens e serviços transacionados na localidade. Entendendo, pois, que as amenidades fazem parte
de um mecanismo de formação de preços que afeta a
economia como um todo, esse trabalho optou pela não
inclusão explícita de variáveis extrínsecas ao imóvel
na equação hedônica. Isso não significa, contudo, sua
desconsideração. Evidenciar tais características do
imóvel na equação do índice de preços significaria dar
justificativas para disparidade de custo de vida entre
as localidades, que não é o foco da pesquisa.
Este artigo está dividido em mais quatro seções, além
desta introdução. Na seção 2 discute-se a metodologia
utilizada para calcular o custo de vida local, enquanto
na seção 3 é apresentada a base de dados utilizada na
pesquisa. A seção 4 traz e discute alguns resultados da
pesquisa e finalmente a seção 5 resume as conclusões
do trabalho.

2 Estratégia Empírica

Para calcular o diferencial de custo de vida foi utilizada uma variação do método CPD (SUMMERS,
1973), no qual regride-se o valor do aluguel sobre
um grupo de variáveis que caracterizam o imóvel,
utilizado meramente como controle, e um segundo
conjunto de variáveis dummies que identifica em
qual localidade o imóvel está situado. O coeficiente
estimado para essas dummies dará, pois, o diferencial do custo de vida em relação ao referencial
escolhido.

Apesar de as características de todos os domicílios
da amostra serem observáveis, os dados do CENSO
só apresentam valores de aluguel para aqueles domicílios que estão de fato alugados. Problemas desse
tipo são classificados na literatura como incidental
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truncation, pois o corte nos valores de aluguel é incidental e depende de outra variável – a participação
da residência no mercado de aluguel de imóveis.
Como os domicílios alugados podem diferir de formas imensuráveis daqueles que não são alugados, é
preciso tratar esse possível viés. O método de correção dessa forma de seleção amostral foi proposto
por Heckman (1979) e consiste em estimar uma
equação de seleção antes da estimação da equação
principal.

Dessa forma, o modelo Heckit, como ficou conhecido,
é estimado em duas etapas. Primeiro, com todas as
observações, isto é, com domicílios alugados e não
alugados, uma equação de seleção é estimada através de um probit. Essa equação é dada por:
(1)

onde Y é a variável identificadora que assume o
valor 1 se o domicílio da amostra é alugado e 0 caso
contrário (cc) e W representa as variáveis que afetam a probabilidade de um domicílio ser alugado.
Para fins didáticos, essas variáveis podem ser categorizadas em três grandes grupos – características
do domicílio, características da localidade e características do chefe da família.

Por fim, os valores preditos da estimação da equação
(1) são retidos para o cômputo da Inversa de Mills,
que entra como um regressor adicional na equação
principal com o objetivo de resolver o problema de
seleção amostral. Assim, o segundo passo do método consiste em estimar, via mínimos quadrados
ordinários, a equação principal que é dada por:
(2)

onde P é o vetor de valores do aluguel do domicílio, X
são as variáveis de controle que captam as características intrínsecas do imóvel, λ é a Inversa de Mills e D é
um vetor de variáveis dummy que assumem o valor 1
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se a moradia encontra-se na localidade i e 0 caso contrário.

Não cabe nesse contexto a inclusão

de variáveis clássicas da abordagem hedônica-imobiliária na equa-

ção (2), tais como características

da localização e as amenidades
urbanas, pois acredita-se que elas
captam diferenciais de qualidade

que se refletirão no custo de vida

local. É importante reiterar que o
objetivo do presente trabalho é ter

um índice que meça, comparativamente, o custo de vida dos distritos

brasileiros, sem realizar, contudo,

qualquer esforço para explicar o
que leva à existência de tais diferenciais.

Como a equação encontra-se na

forma semilogarítimica, os resul-

tados devem ser interpretados
como semielasticidades. Ademais,

dado que as dummies de localidade
foram construídas apenas para os

distritos das 100 maiores cidades
do Brasil (em população), seus va-

lores devem ser referenciados no
custo de vida médio das demais
regiões do País tomadas em conjunto.

3 Dados
Os dados utilizados são provenientes dos microdados da amostra
do Censo Demográfico Brasileiro
de 2010. A vantagem do uso do
CENSO para mensuração do custo
de vida em relação a outras pesquisas tradicionais como a PNAD
(Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios) e a POF (Pesquisa de
Orçamento Familiar) está em sua
abrangência geográfica. Enquanto
a POF traz dados detalhados sobre
a cesta de consumo das famílias, a
mesma só está disponível para as
regiões metropolitanas do País. A
PNAD, por outro lado, apesar de ter
dados de aluguel e ser de periodicidade anual, não é representativa
para municípios.
Tendo em vista que o foco do trabalho é mensurar o diferencial
intracitadino do custo de vida, as
variáveis binárias identificadoras
de localidade da equação (2) não
podem se referir aos municípios,
uma vez que o uso dessa unidade
geográfica criaria um índice de
custo de vida municipal único.
Dest ar te, a f im de capt ar toda
a pluralidade existente dentro
das cidades, as Áreas de Ponderação (AP) definidas pelo IBGE
passam a ter papel fundamental,

tornando-se o nível geográfico de
interesse.

Segundo o IBGE (2013), área de
ponderação é a unidade geográfica formada por um agrupamento
de setores censitários contíguos
dentro de um mesmo município,
de modo a possuir ao menos 400
domicílios particulares ocupados
na amostra (DPOA). Via de regra,
o município deve ser dividido no
maior número possível de áreas
de ponderação, mas, quando da
impossibilidade de subdividir um
município devido ao critério de
número mínimo de DPOA, este
será, per se, uma área de ponderação. Para aqueles municípios com
mais de 190 mil habitantes, os
órgãos de planejamento municipal
foram consultados a fim de que a
definição geográfica das áreas de
ponderação respeitasse não apenas
os critérios técnicos supracitados,
mas também abarcassem áreas
municipais mais homogêneas.
Assim, foram def inidas 10.184
áreas de ponderação para todo o
Brasil, de modo que dos 5.565 municípios brasileiros, apenas 1.041
possuem mais de uma AP. As cem
maiores cidades brasileiras, cujas
localizações estão indicadas na
Figura 1, possuem juntas um total
de 2.434 áreas de ponderação.
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Figura 1 – Localização das 100 Maiores Cidades Brasileiras em População Urbana

Uma vez que a unidade de observação do trabalho é o DPOA, o
questionário básico utilizado para
montagem da base de dados foi o
de domicílios. Aqui, optou-se por
trabalhar apenas com domicílios
par t iculares permanentes das
áreas urbanas do Brasil, por entender que o mercado imobiliário
do meio rural pode não representar adequadamente a dinâmica de

custo de vida local. A necessidade de se coletar informações do
chefe da família para estimação
da equação (1) fez com que fossem
agregadas a cada domicílio algumas informações do questionário
de pessoas do CENSO. As Tabelas 1
e 2 apresentam, respectivamente,
as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas na primeira e na
segunda etapas da estimação do
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modelo de Heckman. Para a primeira etapa do Heckit, a amostra
possui informações de 4.775.047
domicílios brasileiros, enquanto
a segunda etapa, que considera
apenas a subamostra de domicílios alugados, contém 741.400
obser vações. A próxima seção
encapsula os principais achados
do trabalho.
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Tabela 1 – Estatísticas Descritivas das Variáveis Utilizadas na Equação de Seleção (1)
Descrição

Média

Desvio Padrão

Min

Max

dormitório

Variável

Número de dormitórios no domicílio

2,000

0,831

1

13

banheiro

Número de banheiros no domicílio

1,363

0,767

0

9

outros

Número de demais cômodos no domicílio

2,412

1,511

0

28

alvenaria

1 se as paredes externas são de alvenaria com revestimento,
0 cc

0,836

0,371

0

1

esgoto

1 se ligado à rede geral de esgoto ou pluvial, 0 cc

0,642

0,480

0

1

rede_agua

1 se ligada à rede geral de distribuição ou há poço na
propriedade, 0 cc

0,974

0,160

0

1

lixo

1 se o lixo é coletado diretamente ou coletado por caçamba,
0 cc

0,974

0,159

0

1

energia

1 se possui energia elétrica advinda de cia de distribuição, 0 cc

0,991

0,093

0

1

adequada

1 se a moradia é adequada, 0 cc

0,605

0,489

0

1

casa_apto

Razão casa/apto por AP

79,287

173,432

0,001

6.321

prop_alug

Proporção de domicílios alugados na AP

0,203

0,074

0

0,609

prop_esgoto

Proporção de domicílios ligados à rede de esgoto na AP

0,635

0,350

0

1

prop_favela

Proporção de domicílios classificados como favela na AP

0,015

0,033

0

1

renda_media

Renda domiciliar média da AP

2.766,441

2.124,619

466,891

22.916,71

homem

1 se homem, 0 cc

0,590

0,492

0

1

branco

1 se branco ou amarelo, 0 cc

0,523

0,499

0

1

escolaridade

Nível de escolaridade do chefe da família (crescente)

7,643

2,779

1

14

idade

Idade do chefe da família

46,454

15,872

10

135

jovem

1 se tem entre 17 e 29 anos, 0 cc

0,145

0,352

0

1

adulto

1 se tem entre 30 anos ou mais, 0 cc

0,849

0,358

0

1

idoso

1 se tem 60 anos ou mais, 0 cc

0,216

0,411

0

1

casam_civil

1 se é casado no civil, 0 cc

0,402

0,490

0

1

casado

1 se vive em companhia do cônjuge, 0 cc

0,641

0,480

0

1

filhos_ma25

Número de filhos com mais de 25 anos

0,223

0,564

0

24

filhos_ate24

Número de filhos com até 24 anos

0,977

1,162

0

25

tmoradia

Tempo de moradia no município

31,045

19,244

0

135

migrante

1 se migrante, 0 cc

0,532

0,499

0

1

renda

Renda mensal domiciliar

2.777,307

7.713,767

0

2.006.523

classeE

1 se renda é até 1085 reais/mês, 0 cc

0,371

0,483

0

1

classeD

1 se renda está entre 1086 e 1734 reais/mês, 0 cc

0,195

0,396

0

1

classeC

1 se renda está entre 1735 e 7475 reais/mês, 0 cc

0,369

0,483

0

1

classeB

1 se renda está entre 7476 e 9745 reais/mês, 0 cc

0,022

0,146

0

1

Fonte: Elaboração própria baseada nos dados do CENSO 2010.
Notas: As variáveis do primeiro grupo respeitam a classificação definida pelo IBGE para o CENSO 2010. Em relação ao segundo grupo de variáveis,
denominou-se “favela” aqueles domicílios cujo material predominante nas paredes externas não era alvenaria ou madeira aparelhada.
Todas as variáveis do terceiro grupo se referem ao chefe da família, e, quando não existente, se referem ao indivíduo com maior renda no
domicílio (exceto a variável renda e as dummies de classe de renda, que se referem ao domicílio).

junho de 2015

18

temas de economia aplicada
Tabela 2 – Estatísticas Descritivas das Variáveis Utilizadas na Equação Final
Média

Desvio Padrão

Min

Max

aluguel

Variável

Valor mensal do aluguel (em reais)

Descrição

400,898

380,549

30

22.000

dormitório

Número de dormitórios no domicílio

1,759

0,75

1

12

banheiro

Número de banheiros no domicílio

1,233

0,575

0

9

outros

Número de demais cômodos no domicílio

2,101

1,269

0

28

alvenaria

1 se as paredes externas são de alvenaria com
revestimento, 0 cc

0,895

0,306

0

1

Fonte: Elaboração própria baseada nos dados do CENSO 2010.

FF

4 Resultados
Devido à grande quantidade de variáveis identificadoras das áreas de ponderação (2.434 no total), os coeficientes estimados das variáveis dummies não serão
2
apresentados nesta seção. Contudo, algumas cidades
foram escolhidas para que os resultados que representam o custo de vida fossem mostrados em mapas
3
de quantis. Assim, a Tabela 3 a seguir apresenta o
resultado das estimações apenas para as variáveis de
controle.

Tabela 3 – Resultado da Estimação

ln(aluguel)

Coef

E. Padrão

lambda

-0,237***

0.0016

dormitório

0,189***

0.0008

banheiro

0,519***

0.0012

outros

0,107***

0.0005

alvenaria

0,158***

0.0018

105,473***

0.0026

_cons
R2

0.50

Fonte: Elaborada pelos autores.
*** Significante a 1%.
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Em virtude da loglinearização da variável dependente,
os coeficientes apresentados já se encontram devidamente transformados, de modo que devem ser interpretados diretamente como semielasticidades. Apesar
de não ser o foco da análise, é possível perceber que
todos os coeficientes apresentam os sinais esperados,
com maior número de dormitórios, banheiros e outros
cômodos se relacionando positivamente com o valor
do aluguel, bem como a qualidade do acabamento. A
significância do coeficiente da Inversa de Mills (lambda) mostra que, de fato, há um problema de seleção
amostral e que sua desconsideração nessa análise
levaria a resultados viesados.

Em relação ao custo de vida distrital, a Figura 2 revela
a heterogeneidade do custo de vida dentro do município de São Paulo, tido como um dos mais caros do País.
Enquanto a região do centro expandido da cidade de
São Paulo apresenta aluguéis que são de 112% a 468%
mais caros que a média do País, as áreas extremas da
zona norte e da zona sul são até 5,4% mais baratas que
a média nacional. Apesar disso, vale a pena destacar
que regiões notadamente periféricas de São Paulo,
como o Capão Redondo (zona sul) e Guaianases (zona
norte) estão entre 20% e 40% mais caras que as demais cidades do País.

temas de economia aplicada
O elevado custo de vida não se restringe à região
central da maior metrópole brasileira. Diversas áreas
de ponderação dos municípios de São Bernardo do
Campo e de Santo André estão entre as 10% mais
caras do País e se equiparam às de distritos nobres
da capital paulista, como Morumbi e Vila Madalena.
Já para Guarulhos, todo o entorno do central business
district local tem custo de vida elevado, com valores
médios que variam entre 81% e 112% se comparados

à média brasileira. Quando tomada como um todo, a

Figura 2 ainda ressalta a validade do modelo de Alon-

so-Muth-Mills para essas quatro cidades da Região
Metropolitana de São Paulo. Fica claro que as áreas de
ponderação mais próximas ao centro da cidade de São

Paulo são aquelas que apresentam maior valor de alu-

guel, enquanto a franja da região metropolitana tem
um custo de vida mais baixo.

Figura 2 – Mapa de Quantis para as AP de São Paulo (1), São Bernardo do Campo (2),
Santo André (3) e Guarulhos (4)
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A Figura 3 revela novamente a importância da desagregação intramunicipal dos índices de custo de vida.
O contraste desse índice para a capital federal é mais
marcante do que em qualquer outra cidade brasileira, onde as áreas de ponderação que compreendem
o “avião” e o lago do Paranoá estão entre as 10%
mais caras para morar no País, enquanto as regiões
vizinhas apresentam índices acentuadamente mais
reduzidos.

Ainda analisando as capitais interioranas brasileiras, a Figura 4 toma como exemplo as capitais dos

Estados de Minas Gerais e do Amazonas. O mapa de

quantis de Belo Horizonte aponta a região central
como a mais cara para morar da cidade, com bairros como Belvedere e Savassi com média de preços

quase 200% superior à brasileira. Já as imediações

da Pampulha possuem custo de vida até 81% maior
que a média nacional. Em Manaus, a região centro-sul é a que apresenta os mais elevados índices de

custo de vida, evidenciando que residir no Norte do

País pode ser tão caro quanto na maior metrópole
brasileira.

Figura 3 – Mapa de Quantis para as AP de Brasília
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Figura 4 - Mapa de Quantis para as AP de Belo Horizonte (esq.) e Manaus (dir.)

Os resultados encontrados para o Rio de Janeiro (Figura 5) não diferem do esperado, com a região costeira,
que abrange bairros como Barra da Tijuca, Copacabana, Ipanema e Leblon, figurando entre as 10% mais
caras do País. A análise torna-se ainda mais interessante quando se compara a Figura 5 com as Figuras 3
e 4. O mapa mostra que o custo de residir na beira-mar
carioca se assemelha ao do cerrado brasileiro e ao de
algumas áreas da Região Norte do País.
A análise cuidadosa das Figuras 2 a 5 revela ainda que
em nenhuma AP das capitais supracitadas o custo de
vida é consideravelmente inferior ao da média nacional (ou seja, está no primeiro quantil). Já nas capitais
do Nordeste, vê-se que o resultado é diferente. Para

exemplificar, a Figura 6 exibe o mapa de quantis para
as AP de Recife e Fortaleza, onde é possível perceber que quase a totalidade de áreas de ponderação
apresenta custo de vida inferior à média das cidades
brasileira. A exceção fica a cargo dos bairros nobres
à beira-mar – Boa Viagem, em Recife, e Meireles, em
Fortaleza. Ainda cabe destacar que o custo de vida de
morar à beira-mar em Recife é maior do que em Fortaleza, uma vez que a orla de Boa Viagem apresenta
custo de vida entre 64% e 81% maior do que a média
nacional e na orla de Meireles esses valores variam de
52% a 64%. Contrastando as Figuras 4 e 6, vê-se ainda
que é mais caro morar na capital do Amazonas do que
no litoral nordestino.
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Figura 5 – Mapa de Quantis para as AP do Rio de Janeiro

Figura 6 – Mapa de Quantis para as AP de Fortaleza (esq.) e Recife (dir.)
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Por fim, mudando o foco da análise para alguns municípios do interior do País, a Figura 7 apresenta o mapa
de quantis do custo de vida para Santa Maria, Maringá
e Ribeirão Preto, respectivamente. Enquanto nas capitais nordestinas apresentadas na Figura 5 o custo de
vida em diversas AP é até 47% inferior ao da média do
Brasil, o mesmo não ocorre com as cidades da Figura
7. Considerados como um todo, os três municípios do
interior do Sul e Sudeste do País parecem apresentar
custo de vida médio superior tanto ao de Fortaleza
quanto ao de Recife.

Dos três municípios, Santa Maria é o que apresenta

5 Conclusão

presente em grande parte das cidades analisadas. Os
resultados encontrados são importantes para a compreensão do processo decisório locacional dos agentes
econômicos e para a medição do real poder de compra
dos indivíduos em cada distrito brasileiro.

maior área territorial com um nível de preço igual à

média nacional. Já a cidade de Maringá, no interior
do Paraná, apresenta um custo de vida relativamente

homogêneo entre suas AP, que figura entre 22% e 50%

mais elevado que os demais municípios brasileiros.

Por outro lado, Ribeirão Preto é marcada por uma
forte dissimilaridade nesse índice, que varia de 0%
até 106%.

Figura 7 – Mapa de Quantis para as AP de Santa Maria/RS (esq.), Maringá/PR (centro) e Ribeirão Preto/SP (dir.)

Não há dúvidas acerca da importância da mensuração
do diferencial de custo de vida entre as regiões geográficas de um país. O Brasil, contudo, se depara com
uma limitação geográfica e temporal de dados sobre o
consumo familiar brasileiro que dificulta a construção
de índices de preço. A fim de contornar esse problema,
o trabalho segue a literatura mais recente e faz uso
dos dados de aluguel do CENSO 2010 para estimar o
custo de vida das famílias brasileiras para cada distrito das 100 cidades mais populosas do Brasil.
As evidências apresentadas ressaltam a importância
da desagregação dos índices de custo de vida para
um nível ainda menor que o municipal, uma vez que a
forte heterogeneidade de preços intramunicipal se faz
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Este é o primeiro de uma série de
dois artigos que trata do impacto
da aposentadoria sobre a transição
para o trabalho por conta própria
no Brasil metropolitano. O aumento da prevalência do trabalho autônomo com relação à idade é um fenômeno observado tanto em países
desenvolvidos (BLANCHFLOWER;
OSWALD, 1998; BLANCHFLOWER,
2000) quanto em países em desenvolvimento (MEL et al., 2008;
NARITA, 2014). No final da carreira laboral, a prevalência dessa
escolha ocupacional deve-se ao
aumento das transições para o
trabalho por conta própria entre
as pessoas mais velhas ou a menor
taxa de aposentadoria dos trabalhadores autônomos em relação
aos assalariados (FUCHS, 1981;
ZISSIMOPOULOS; KAROLY, 2007).

Este artigo fará uma breve revisão da literatura sobre a decisão
de empreender da população em
geral, e dos trabalhadores mais
velhos, em particular. Já o próximo
artigo apresentará a metodologia
empírica que visa investigar os
efeitos da aposentadoria sobre a
transição para o trabalho autônomo no Brasil.
Os i nd iv íduos que t r aba l ha m
explorando seu próprio empreendimento, denominados genericamente nesse trabalho como
trabalhadores por conta própria
ou autônomos, representam uma
parcela importante da força de
trabalho no Brasil, constituindo a
inserção de aproximadamente 24%
dos ocupados urbanos em 20131
(PNAD, 2013).

Essa forma de inserção laboral
compreende um grupo heterogêneo de pessoas, envolvendo
t rabalhadores autônomos com
diferentes níveis de qualificação,
pessoas que não contribuem para
a previdência social e proprietários de firmas de distintos tamanhos. No entanto, apesar dessas
diferenças, uma característica
desse subgrupo populacional é a
sobrerrepresentação de indivíduos mais velhos; enquanto os trabalhadores urbanos com 50 anos
ou mais de idade represent am
cerca de 20% da força de trabalho
tot al, essa proporção aument a
para cerca de 33% no subg r upo populacional cont a própria
(PNAD, 2013).

junho de 2015

26

temas de economia aplicada
Gráfico 1 – Proporção de Trabalhadores Por Conta Própria em Relação aos
Economicamente Ativos, Por Faixa Etária

Fonte: PNAD (2013).

O Gráfico 1 – Proporção de Trabalhadores Por Conta Própria em
Relação aos economicamente Ativos, Por Faixa Etária mostra a proporção de trabalhadores por conta
própria em relação ao total de ocupados, em algumas faixas etárias.
Percebe-se que essa proporção
aumenta de forma gradual com a
idade, mas seu ritmo se intensifica
entre 61 e 65 anos, que é a faixa em
que os trabalhadores do setor privado tornam-se elegíveis para aposentadoria por idade. Enquanto na
faixa de 51 a 55 anos cerca de 34%
das pessoas trabalhavam de forma
autônoma, essa proporção alcança
46% entre 61 e 65 anos, chegando
a 70% na faixa de 76 a 80 anos.

A transição do assalariamento para
o trabalho autônomo pode trazer
implicações para o bem-estar das

pessoas mais velhas. Em primeiro
lugar, os rendimentos do empreendimento próprio são mais instáveis
e envolvem maiores riscos do que
a remuneração salarial, podendo
comprometer os benefícios previdenciários, correntes e futuros, e
outros ativos financeiros acumulados durante a vida (ZISSIMOPOULOS; KAROLY, 2007). O trabalho
assalariado também pode oferecer
benefícios aos empregados, como
seguro-saúde, que são importantes
para os indivíduos mais velhos. De
outro lado, o trabalhado por conta
própria oferece maior autonomia
e flexibilidade do que o trabalho
assalariado, e há evidências de que
os trabalhadores autônomos reportam um maior nível de satisfação
no trabalho do que os empregados
(BLANCHFLOWER, 2000).
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A investigação acadêmica sobre
o trabalho por conta própria é
associada, em muitas abordagens,
com o tema do empreendedorismo. O trabalhador autônomo e o
proprietário de um negócio são
frequentemente utilizados como
proxy para o empreendedor devido
ao risco envolvido nessa atividade
2
econômica (PARKER, 2009). Nessa
perspectiva, o empreendedorismo
sênior é visto como uma forma de
gerar oportunidades econômicas
às pessoas mais velhas e mantê-las ativas no mercado de trabalho
(CLEGG; FIFER, 2014; MOULTON;
SCOTT, 2014).
A literatura em Economia costuma
conceber a decisão de empreender
como um problema de escolha ocupacional. Os indivíduos precisam
decidir entre trabalhar por salário
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ou de forma autônoma, e escolhem
a ocupação que oferecer a maior
utilidade esperada.3 Esse problema
de escolha envolve risco, pois as
pessoas que exploram seu próprio
empreendimento enfrentam incertezas quanto à demanda pelos
seus bens, aos custos de produção
etc., que elevam a instabilidade dos
seus rendimentos4 (PARKER, 2009,
p. 36-38). Dessa forma, a decisão de
empreender depende de um amplo
conjunto de fatores, que abrangem
desde características individuais e
demográficas até as condições gerais da economia e do mercado de
trabalho (BLANCHFLOWER, 2000).
Do ponto de vista das características individuais, dois aspectos
são destacados com frequência
nos estudos teóricos e empíricos:
restrição de liquidez e aversão ao
risco. A restrição de liquidez está
relacionada à importância dos recursos próprios e da obtenção de
empréstimos para a abertura de
um negócio. Em um dos estudos
seminais sobre o tema, Evans e
Jovanovic (1989) estimaram um
modelo de transição do trabalho
assalariado para o conta própria
e encontraram que os ativos familiares impactam positivamente a
probabilidade de transição. O papel
da restrição de liquidez na decisão
de empreender foi confirmado por
outros trabalhos empíricos (DUNN;
HOLTZ-EAKIN, 2000; JOHANSSON,
2000). Um conjunto de estudos
corroborou o papel da restrição
de liquidez, mas levando em consideração a possível endogeneidade

da riqueza na decisão de trabalhar
por conta própria. O argumento
utilizado é que os ativos, individuais e familiares, podem estar
correlacionados com variáveis não
observáveis e que são importantes
para explicar a decisão de abrir
um negócio, como a existência de
outros empreendedores na família
e a aversão ao risco do indivíduo.
Nesse sentido, alguns trabalhos
têm utilizado choques exógenos
como instrumento para a riqueza,
como o recebimento de herança
ou presente (BLANCHFLOWER;
OSWALD, 1998; HOLTZ-EAKIN et
al., 1994).

A atitude das pessoas em relação
ao risco pode impactar a transição
para o empreendedorismo, pois
a renda esperada com o negócio
próprio deve compensar os riscos
envolvidos nessa atividade econômica, expressos na maior variância
dos rendimentos (SIMÕES et al.,
2013, p. 12). Nesse sentido, a literatura tem sugerido que os trabalhadores por conta própria são mais
tolerantes ao risco do que aqueles
que trabalham por salário, embora
esse resultado não seja consensual nos estudos empíricos (EKERDT, 2010; KIHLSTROM; LAFFONT,
1979). Esse efeito foi corroborado
por Caliendo et al. (2009), que investigaram o papel da aversão ao
risco na transição de assalariados, inativos e desempregos para
o trabalho por conta própria. No
entanto, esse estudo identificou
que o efeito do risco é significativo somente para a transição dos

assalariados, ou seja, a mobilidade
dos desempregados e inativos seria
dirigida por outras variáveis.

Outras características individuais
são destacadas pela literatura, em
especial, gênero, educação, idade, e
estado civil. As mulheres possuem
menor probabilidade de trabalhar
por conta própria do que os homens e, quando inseridas nesse
tipo de ocupação, tendem a utilizar
mais recursos próprios, ou seja,
menos financiamento externo, e
a conduzir empreendimentos menores (BLANCHFLOWER, 2000;
SIMÕES et al., 2013). O efeito da
educação formal na escolha pelo
trabalho autônomo é controverso,
mas a maior parte dos estudos
empíricos tem encontrado efeitos
positivos com relação à decisão de
empreender. A justificativa é que a
escolaridade pode compor um conjunto de conhecimentos desejáveis
aos empreendedores, denominados
habilidades empresariais, importantes para essa escolha ocupacional. Já o estado civil tem efeitos
sobre os resultados alcançados no
mercado de trabalho e, no caso do
trabalho autônomo, há evidências
de que as pessoas casadas têm
maior probabilidade de transição
de que os não casados (PARKER,
2009, p. 132-133).
A idade impacta positivamente
a probabilidade de o indivíduo
tornar-se conta própria. Do ponto
de vista teórico, é possível levantar
algumas hipóteses explicativas:
pessoas mais velhas conseguem
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acumular capital financeiro, humano e social que, geralmente,
não estão disponíveis aos mais
novos. Além disso, o avanço da
idade possibilita o aprendizado do
ambiente de negócios, que favorece
a identificação de oportunidades
de empreender (PARKER, 2009).
No entanto, há fatores que podem
desestimular essa transição entre
os indivíduos mais velhos, como o
aumento da aversão ao risco, além
do menor tempo de vida para aproveitar as altas taxas de retorno dos
empreendimentos, que têm maior
custo de entrada (PARKER, 2009).
Nesse sentido, há evidências de que
a relação entre idade e entrada no
trabalho autônomo seja quadrática
(BLANCHFLOWER, 2000).
Apesar da proporção de trabalhadores por conta própria aumentar com a idade, há relativamente
poucos estudos que analisam os
determinantes dessa escolha ocupacional exclusivamente entre
indivíduos mais velhos (ZISSIMOPOULOS; KAROLY, 2007). A maior
parte das pesquisas investiga essa
questão a partir de amostras da
população como um todo, ou apenas entre os mais jovens. 5 Há, no
entanto, uma vertente crescente
de artigos que estuda a decisão de
empreender exclusivamente entre
pessoas com 50 anos ou mais de
idade, a partir de bases de dados
específicas, que incluem informações sobre as condições de saúde,
bem-estar e histórico laboral dos
indivíduos. Essas bases de dados
possibilitam uma melhor compre-

ensão da oferta de trabalho e da
escolha pelo trabalho autônomo
entre os indivíduos nessa faixa
etária.

Em um artigo seminal dessa vertente, Fuchs (1981) utilizou o Retirement History Survey para investigar os determinantes da transição
do trabalho assalariado para a
ocupação por conta própria entre
homens brancos na faixa de 58 a 65
anos de idade nos Estados Unidos,
entre 1969 e 1973. O autor estimou
um modelo logit e encontrou que
possuir experiência prévia como
conta própria, ter jornada semanal
de trabalho inferior a 35 horas ou
superior a 50 horas, e estar ocupado em atividades gerenciais,
profissionais ou de vendas aumenta a probabilidade de transição. A
interpretação de Fuchs (1981) é
que essas ocupações possuem características similares ao trabalho
autônomo, como flexibilidade de
horário, remuneração vinculada ao
desempenho e jornadas de trabalho muito longas ou muito curtas.
O autor mostrou também que os
trabalhadores que esperam aposentadoria no trabalho atual, ou
que estão sujeitos a aposentadoria
compulsória em um período superior a dois anos da pesquisa têm
menor probabilidade de transição
para o trabalho autônomo.6
Bruce et al. (2000) analisaram as
transições ocupacionais realizadas
por indivíduos entre 51 e 61 anos
de idade nos Estados Unidos com
os dados da Health and Retirement
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Study (HRS) entre 1992 e 1996.
Os autores estimaram um modelo
logit multinomial e verificaram
que a riqueza individual aumenta
a probabilidade de transição do
trabalho assalariado para o trabalho autônomo relativamente à
transição para a inatividade. Segundo os autores, esse resultado
corrobora a importância da restrição de liquidez para a decisão
de empreender entre as pessoas
mais velhas, uma vez que o efeito
renda poderia levar os indivíduos a
parar de trabalhar. Com relação às
características do trabalho atual,
a posse de seguro-saúde, o salário
e a duração do emprego não se
mostraram significativos para a
decisão de empreender.
Zissimipoulos e Karoly (2007) investigaram a transição do assalariamento para o trabalho autônomo nos Estados Unidos utilizando
a RHS entre 1992 e 2000, com pessoas na faixa de 51 a 69 anos de
idade. Foi analisada a decisão de
mobilidade dos assalariados full
time para o trabalho por conta
própria, por meio da estimação
de um modelo logit multinomial,
separadamente para homens e
mulheres. O estudo mostrou que
a riqueza familiar tem impacto
positivo e significativo para a decisão de empreender, para ambos
os sexos, ao contrário da renda de
aposentadoria, que não se mostrou significativa. Com relação
ao trabalho atual, os homens que
podem diminuir a jornada de trabalho têm maior probabilidade de
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mudar para o trabalho autônomo
do que aqueles que não podem. A
ocupação do trabalho assalariado
também mostrou-se significativa, para ambos os sexos. Entre os
homens, aqueles que trabalhavam
em áreas gerenciais e de vendas
possuem maior probabilidade de
mobilidade do que os ocupados em
áreas administrativas, resultado
similar ao encontrado por Fuchs
(1981). Alguns elementos que definem um trabalho de qualidade
também mostraram-se significativos para a transição de interesse.
Os trabalhadores que possuem
algum plano de aposentadoria no
trabalho atual ou que têm acesso
a seguro-saúde por parte do empregador têm menor probabilidade
de transição. Já as pessoas que
relataram que a saúde limita o seu
trabalho têm maior probabilidade
de mobilidade para o trabalho por
conta própria, resultado distinto
do sugerido por Fuchs (1981). De
acordo com Zissimipoulos e Karoly
(2007) esse resultado pode indicar
que o trabalho por conta própria
se adapta melhor às necessidades
das pessoas mais velhas do que o
emprego por salário.

Zissimipoulos et al. (2009) analisaram a transição para o trabalho
por conta própria entre pessoas com 51 anos ou mais de idade
nos Estados Unidos, utilizando os
dados da HRS entre 1992 e 2004.
Foram estimados três modelos probit, a partir das seguintes situações
iniciais: desemprego, inatividade
e emprego assalariado. Entre os

assalariados, a riqueza individual
é positiva e significativa para a decisão de empreender. Além disso,
aqueles que já receberam renda
de aposentadoria ou herança têm
maior probabilidade de mudar
para o trabalho por conta própria
do que os que nunca receberam.
O estudo utilizou uma medida de
aversão ao risco e encontrou que os
indivíduos menos avessos ao risco
têm maior propensão de mudar
para o trabalho autônomo. Com
relação às características da ocupação atual, os assalariados que
trabalham em firmas menores (até
5 funcionários), com maior salário-hora, ou que não têm plano de
previdência no emprego corrente,
têm maior probabilidade de transição. As pessoas que reportaram
que seu estado de saúde limita seu
trabalho têm maior probabilidade
de transição.
Outra vertente da literatura interpreta a mobilidade para o trabalho
autônomo, no final da carreira
laboral, como uma forma de transição para a aposentadoria. Um conjunto de trabalhos tem mostrado,
em especial nos Estados Unidos,
que a aposentadoria, entendida
como a saída definitiva do mercado de trabalho, não é um evento
isolado e permanente para muitos trabalhadores. Ao contrário, a
maioria dos trabalhadores faz pelo
menos uma transição ocupacional
entre o emprego de carreira full
time e a saída do mercado de trabalho (QUINN, 1980; CAHILL et al.,
2006). Essa mudança ocupacional

é conhecida na literatura como
bridge jobs e tem na mobilidade
para o trabalho autônomo uma
de suas variantes. Giandrea et al.
(2008) investigaram a transição
dos trabalhadores assalariados de
carreira full time para o trabalho
por conta própria, utilizando a HRS
de 1992 a 2004, com indivíduos
na faixa de 51 a 61 anos de idade.
Os autores estimaram um modelo
logit multinomial e verificaram
que, para os homens, possuir plano
de saúde no trabalho atual e estar
ocupado como blue collar diminui
a probabilidade de utilizar o trabalho autônomo como emprego
ponte. Já entre as mulheres, aquelas que não têm plano de saúde têm
maior propensão de realizar essa
mobilidade.

A literatura discutida anteriormente enfatiza a escolha pelo trabalho
autônomo nos países desenvolvidos. No entanto, o trabalho por
conta própria possui uma natureza
distinta nos países em desenvolvimento, ou seja, os fatores que
distinguem os trabalhadores autônomos dos empregados são diferentes nos dois grupos de países.
Mel et al. (2008, p. 8-10) destacam
que, nos países em desenvolvimento, o risco assume um papel de
maior relevância devido às maiores
incertezas econômicas e políticas
envolvidas. Os empreendedores
nos países em desenvolvimento dependem mais da própria habilidade
empresarial e da capacidade de
realizar diferentes tarefas devido
às fragilidades jurídicas e institu-
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cionais existentes. Por último, o papel da inovação no
empreendedorismo tem um caráter mais restrito, pois
poucas firmas atuam na fronteira tecnológica, e os empreendedores têm um menor nível médio de educação.
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sozinho ou com sócio, sem empregar ninguém, e contando ou não
com ajuda de trabalhador não remunerado. Já o empregador trabalha
explorando o seu próprio empreendimento, mas com pelo menos um
empregado contratado. Esse capítulo denominará os trabalhadores por
conta própria e os empregadores genericamente de trabalhadores por
conta própria (ou autônomos), pois todos estão ocupados de forma não
assalariada. Segundo a classificação do IBGE (2014), há cerca de 15,9
milhões de trabalhadores por conta própria urbanos, representando
19,3% da força de trabalho, e 3,4 milhões de empregadores urbanos,
constituindo 4% da força de trabalho (PNAD, 2013).

2 De acordo com Parker (2009, p. 10), a racionalidade em utilizar o trabalhador autônomo ou o proprietário de um empreendimento como
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uma medida do empreendedorismo baseia-se no risco que caracteriza
esta atividade econômica, além do fato de que o empreendedor não
trabalha por salário.

3 Para um panorama histórico do debate sobre empreendedorismo em
Economia e suas principais vertentes, ver Parker (2009, p. 31-85).

4 As pessoas que trabalham por salário também enfrentam riscos, como
a possibilidade de perda do emprego. No entanto, os empreendedores
possuem rendimentos mais variáveis do que os empregadores costumam enfrentar (PARKER, 2009, p. 38).
5 Por exemplo, os trabalhos de Evans e Jovanovic (1989) e Evans e
Leighton (1989) utilizaram a National Longitudinal Survey of Young
Men com informações de homens entre 14 e 24 anos de idade em
1966.
6 Fuchs (1981) também investigou a transição para a inatividade
entre os indivíduos ocupados no instante inicial. Segundo o estudo,
os trabalhadores por conta própria têm maior chance de continuar
trabalhando do que os assalariados.
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Redesenhando o Valor: Criatividade, Modelos de Negócios e
Pensamento Econômico
Julio Lucchesi Moraes (*)

Ainda no bojo de reflexões sobre
tendências e inflexões atualmente
em curso no universo da Economia
Política das TICs e do setor criativo,
centraremos nossas atenções numa
das principais tendências teóricas
atuais. Nossa ênfase recai sobre o
conceito de “modelo de negócio”,
termo que vem adquirindo protagonismo em diversos campos.
Focando atenções em nosso setor
de análise, nossa argumentação é
que há aí um interessante processo
intelectual, com o transbordamento de elementos oriundos do campo
da tecnologia para o universo da
Economia Criativa.

De fato, esse processo denota a
elevada permissividade da agenda
tecnológica, indicando irreversíveis implicações para a pauta
criativa. Diante da amplitude da
temática, optamos por focalizar
alguns pontos críticos. Indicaremos certos aspectos dessa inflexão
teórica, contextualizando-os com
outros tópicos políticos e sociais da
contemporaneidade.

1 Dos Tubos às Plataformas: Um
Desafio Conceitual
De tempos em tempos, o dicionário
de conceitos da Administração sofre
uma transfiguração. Com maior ou

menor velocidade, surgem e consolidam-se termos que se espraiam e se
solidificam tanto nos meios acadêmicos quanto no dia a dia das organizações. Nesse contexto, não parece
haver termo em maior destaque na
atualidade do que a ideia de modelo
de negócio. Para além de uma simples
impressão subjetiva, esse processo
foi captado por uma série de autores.
O Gráfico 1 a seguir, por exemplo, foi
extraído da reflexão de Amit, Massa
e Zott (2010) e foi construído a partir de um mapeamento realizado em
periódicos desde os anos de 1970. As
1.729 referências encontradas pelos
autores distribuíam-se da seguinte
maneira pelo tempo:

Figura 1 - Ocorrência de Publicações Sobre o Termo “Modelos de Negócio” em
Publicações Acadêmicas e Não Acadêmicas no Campo da Administração

Fonte: Adaptado de Amit, Massa e Zott (2010, p.5).
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Longe de se tratar de um simples
capricho teórico, podemos afirmar
que a ampliação da ocorrência do
conceito – dentro e fora da Academia – indica uma interessante inflexão do pensamento econômico.
Há, de fato, unanimidade no reconhecimento das transformações
geradas pelo advento do universo
digital. Temos aqui transformações
que não apenas redundam na necessidade de revisitação de métodos e processos de comercialização
de produtos, mas que fomentam
a própria reciclagem da conceptualização teórica a respeito dos
métodos de geração e transmissão
de valor das transações.

É interessante refletir, nesse sentido, a maneira pela qual o conceito
de modelo de negócio se articula,
ele próprio, a um processo de valorização de bens e serviços. Particularmente curioso é o florescimento
de estrutura de design conceitual e
de narrativas cada vez mais complexas e específicas atreladas aos
1
produtos. Os exemplos são diversos e há, também aí, uma miríade
de propostas, correntes e versões.
Apenas para mencionar um dos autores mais acionados, recorremos
aqui às reflexões de Sangeet Choudary. Em linhas gerais, Choudary
defende a necessidade da superação do pensamento (e, consequentemente, do modelo de negócio)
baseado no chamado pipeline, por
ele tido como ultrapassado. Em seu
lugar, advoga o autor pelo conceito
“Pensamento de Plataforma”.

Minúcias teóricas à parte, a reflexão de Choudary baseia-se num
suposto esfacelamento da cisão
entre produtor e consumidor, entre
venda e compra, um processo de
reflete e catalisa transformações
na ecologia econômica como um
todo. A ideia central do autor é
que alguns dos modelos de negócio mais exitosos na atualidade
são justamente aqueles que abandonam a simples transmissão de
valor ao longo de uma cadeia predeterminada. Em lugar destes,
surgem métodos que permitem e/
ou possibilitam novos momentos
de geração valorativa, momentos
originados justamente a partir da
contínua interação entre usuários,
consumidores, produtores, “fãs”
etc.

Claro está que Choudary se comunica aqui com leitores amplamente
adeptos e já inseridos na lógica
2
digital. Não por acaso, defende
o autor que “no futuro, todas as
companhias serão companhias
de tecnologia” (2013). Como em
tantos outros momentos, reforça-se aqui a crescente e, em grande
medida, inevitável convergência
entre o campo da tecnologia e os
demais segmentos econômicos.
Recoloca-se, nesse sentido, a proposta de estudo de uma Economia
Criativa de “Terceira Geração”, na
qual o componente tecnológico
não é mais simples acessório: é, ele
próprio, elemento articulador central da agenda criativa (MORAES;
SCHWARZ, 2015).

2 Do Compartilhamento ao Condomínio: Um Desafio Político
O debate sobre a inflexão nos modelos de negócio não envolve pura
e simplesmente um empacotamento estético ou conceitual de ideias
abstratas do mundo empresarial.
Subjacente a ele correm importantes tópicos de natureza social, política e até mesmo ética. Isso se dá
porque muitos dos novos modelos
de negócio associam-se a métodos
de geração de valor não convencionais ou pouco explorados.
De fato, alguns dos modelos de
negócio mais inovadores são justamente aqueles que dão conta de
monetizar esferas da vida onde a
perspectiva econômica até então
inexistia. Não é preciso ampla ref lexão teórica para perceber os
limites – éticos inclusive – de algumas dessas propostas. Dentro
dessa seara há uma infinidade de
autores e correntes teóricas às
quais podemos recorrer. Novamente, é crescentemente reconhecido,
por exemplo, o valor dos ambientes
colaborativos como novos locus
de geração de valor (Cf. GANSKY,
2011). O problema subjacente a
essa proposta é: embora os recentes debates sobre novos modelos
de negócio destaquem a importância de tais espaços, nunca se perde
de vista o latente objetivo de conversão dessa interação em ganho
econômico.
Temos, assim, uma equação cuja
resolução não é simples e muitas
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das contradições daí decorrentes estão mais que evidentes. Diversas críticas feitas ao gigantesco festival
South by Southwest (SXSW) – um dos maiores eventos de cultura indie do globo, realizado anualmente
na cidade de Austin, Texas – caminham precisamente
para esse ponto. Dentre lançamentos de filmes, shows
e ações paralelas, o evento exala o espírito de colaboração e ambiência criativa tão desejada pelos novos
teóricos dos modelos de negócio. Muitas das palestras, eventos e workshops oficiais do evento versaram
precisamente sobre o impasse central: afinal, se é da
colaboração e da criatividade que aflora o valor, como
tornar-se mais criativo?

Numa constelação econômica em que o universo digital impacta mais e mais todos os setores econômicos,
o que está em jogo não é uma simples conversa despretensiosa. Há, antes disso, uma busca intensa pelo
“disruptivo” – também esta uma das palavras mais
infladas dentro dos atuais jargões conceituais. Ao que
tudo indica, igualmente inflado é o valor vinculado a
essa novíssima Economia do Conhecimento: enquanto
a pulseira de entrada da primeira edição do SXSW saía
por singelos US$ 10, a edição 2015 chegou a vender
ingressos a US$ 1.695.
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A Crise Econômica de 2008 e a Atuação dos Bancos Públicos
Brasileiros
Bruno Ferreira Cordeiro (*)

A história dos bancos públicos brasileiros começou há mais de 200
anos, especificamente em 12 de
outubro de 1808, quando o príncipe regente Dom João determinou
a criação do Banco do Brasil. Ao
longo de todos esses anos outros
bancos foram criados, como a Caixa
e o BNDES, e hoje todos eles estão
entre os cinco maiores bancos do
País pelo critério de ativos totais.1

Para discutirmos o sistema financeiro do Brasil temos que necessariamente analisar o papel das
instituições financeiras públicas,
dado o tamanho da participação
delas no mercado e sua relevância.
Em abril de 2015, o País tinha uma
relação crédito/PIB de 54,5%, e a
participação relativa dos bancos
públicos no total de crédito era de
54,7%.2 As participações relativas
das instituições privadas nacionais
e estrangeiras, por sua vez, eram
da ordem de 30,7% e 14,6%, respectivamente.
No contexto da crise de 2008, os
bancos públicos acabaram aumentando sua participação no Sistema
Financeiro Nacional. Quando houve
o início da crise financeira em setembro de 2008, a participação
deles no crédito total em relação ao

PIB era menor que a participação
dos bancos privados nacionais, mas
pouco mais de um ano depois estes
foram ultrapassados. Em junho de
2013, os bancos públicos ultrapassaram os privados como um todo,
somando os nacionais mais estrangeiros. O fato é que as instituições
públicas tiveram uma forte atuação
anticíclica no pós-crise, seja motivadas pela vontade política do
Governo ou mesmo pela própria
natureza dessas instituições.

Diversos estudos tentam explicar o
papel de bancos públicos e por que
eles são criados, embora não haja
um consenso sobre os benefícios
e a eficácia deles. Há autores que
defendem a hipótese de que esses
tipos de bancos afetam negativamente o crescimento, 3 através da
ineficiência e má alocação de recursos, com consequências sobre o
crescimento da produtividade. Sapienza (2004) encontra evidências
de que eles seriam usados pelos
políticos unicamente em seus próprios benefícios. Com base em uma
amostra de bancos públicos italianos, este estudo conclui que esses
bancos cobram juros menores que
os bancos privados, mas em geral
acabam beneficiando empresas de
grande porte que teriam acesso

ao crédito privado. Além do mais,
os resultados das eleições acabam
influindo no comportamento dos
bancos públicos, e quanto mais
uma empresa tem afinidade política com o partido que está no poder,
maior a possibilidade de que ela
seja favorecida com crédito subsidiado.

Por outro lado, os bancos públicos
podem ser muito úteis na estabilização do crédito em épocas de
choques macroeconômicos através
uma atuação contracíclica, diminuindo menos os empréstimos
durante recessões e aumentando menos durante as expansões,
comparativamente aos bancos privados. Argumentos para a intervenção estatal no setor bancário
podem ser classificados em quatro grupos de acordo com Yeyati,
Micco e Panizza (2004): (i) manter
a segurança do sistema bancário;
(ii) diminuir falhas de mercado
devido à presença de informação
assimétrica; (iii) financiar projetos
de valor social e (iv) promover o
desenvolvimento do sistema financeiro e incluir moradores de áreas
isoladas. No entanto, de acordo
com a recente teoria dos contratos, mitigar falhas de mercado e
buscar objetivos de cunho social
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não necessariamente requerem intervenção estatal. A
presença de bons contratos e uma regulação eficiente
enfraquecem os argumentos a favor dessa intervenção, mas também há uma certa dificuldade em se
descrever e monitorar através desses instrumentos
certos bens e serviços produzidos.

Nos países em desenvolvimento, a criação de instituições financeiras públicas tem-se justificado como
forma de preencher uma lacuna deixada pelas instituições privadas na concessão de crédito. Além da
utilização dos bancos públicos, os governos podem
fazer uso de crédito direcionado para fomentar projetos de interesse público. Esse crédito se justifica como
forma de compensar a falta de interesse dos bancos
em prover financiamentos para projetos que apresentem elevado retorno social, porém resultam em baixo
retorno privado. Um exemplo bem-sucedido são os
países do Leste Asiático que fizeram uso de crédito
direcionado como forma de promover exportações e o
setor tecnológico.

Mesmo que não haja uma atuação significativa de
bancos públicos em países desenvolvidos, os governos
podem realizar importantes intervenções nos mercados financeiros, seja através de regulação bancária
e do mercado de seguros ou mesmo emprestando
dinheiro diretamente. Na década de 80, aproximadamente 25% de todos os empréstimos nos Estados Unidos eram originados de agências governamentais ou
tinham garantias governamentais, como programas
de financiamento estudantil e crédito imobiliário, por
exemplo.4
Para analisarmos se houve uma mudança significativa na política de concessão de crédito dos bancos
públicos após a crise de 2008 comparados aos bancos
privados, utilizaremos um modelo de Diferenças em
Diferenças (DD). A operacionalização do modelo é
bem simples. Primeiro, dividimos os bancos em dois
grupos: um de tratamento, composto pelos bancos
públicos federais e estaduais, e outro de controle, composto pelos bancos privados nacionais e estrangeiros.
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O “tratamento” dado ao primeiro grupo pode ser considerado uma suposta motivação política por parte
do governo de tentar compensar os efeitos da crise,
iniciada em setembro de 2008, através do uso dos bancos públicos. Posto isso, o método de DD é baseado no
cálculo de uma dupla subtração: a primeira se refere
à diferença das médias da variável de resultado entre
os períodos anterior e posterior ao programa, para o
grupo de tratamento e para o de controle, e a segunda
se refere à diferença da primeira diferença calculada
entre esses dois grupos. Esse modelo tem a vantagem
de lidar com o viés de seleção associado às características não observáveis dos indivíduos, especificamente
àquelas que são invariantes no tempo.
A equação básica do modelo de DD utilizado é a seguinte:

Υ

it

= C + β Crise + β Pub + β Crise × Pub + β
0

1

2

3

Χ +ε
it

it

,

Onde
é a variável crédito, C é a constante do modelo, Crise é uma variável dummy que assume valor
zero antes da crise e um depois, Pub é outra variável
dummy que assume valor um se o banco for público e
zero caso contrário. Crise x Pub é uma variável de interação entre as variáveis anteriores e somente assume valor um quando o período for depois da crise e o
banco for público, ou seja, é a principal variável de interesse do modelo porque capta se houve mudança no
comportamento dos bancos públicos depois da crise.
O termo Xit engloba variáveis de controle inclusas no
modelo, tais como Patrimônio Líquido, Ativos Totais
dentre outros. Por fim, εit é o termo de erro do modelo.
Dois tipos de modelos foram estimados. No primeiro,
a variável dependente está em logaritmo e no segundo
em primeira diferença. A interpretação dos resultados
é um pouco diferente. Enquanto na variável em logaritmo a variação no crédito se dá em termos absolutos, ou seja, no estoque total, na variável em primeira
diferença essa variação se dá em termos de taxas de
crescimento do crédito.
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A conclusão a que se chegou a partir da estimação
dos modelos é que a principal variável de interesse,
a dummy de interação entre bancos públicos e crise,
é significativa e positiva. Após a crise de 2008, os
bancos públicos aumentaram a concessão de crédito
em termos absolutos, e a taxa de crescimento dessa
concessão foi maior do que a verificada para os bancos
privados. Esses resultados vão de encontro à hipótese
inicial desse trabalho, a de que os bancos públicos
tiveram um comportamento diferenciado dos seus
pares privados após a crise de 2008. Os motivos desse
comportamento não estão claros, podem ser tanto por
motivações políticas quanto pela natureza anticíclica
de atuação deles.
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eh
“King John Was a Shit!”
Luciana Suarez Lopes (*)
José Flávio Motta (**)
(...) the modern consensus is best summed up in John Gillingham’s memorable
phrase, ‘King John was a shit!’ (...) It was the crimes of the original King John that
led directly to Magna Carta, but (...) Magna Carta was not merely a response
to the crimes of one particular king. It was directed against the excesses of an
entire dynasty.1
Nicholas Vincent (2012)

Neste mês de junho, o documento que ficou conhecido
2
como Magna Carta completa 800 anos. Escrita na
Inglaterra medieval por um conjunto de barões descontentes com os desmandos de seu rei, ela pode ser
considerada um dos documentos mais influentes para
o desenvolvimento do pensamento político anglo-americano moderno. O rei em questão, João da Inglaterra,
era o filho mais jovem do Rei Henrique II, e assumiu o
trono após seu irmão, o Rei Ricardo Coração de Leão,
morrer em 1199 sem deixar descendentes.
A Inglaterra do século XII não possuía uma Constituição e seu sistema de governo não era exatamente
justo, claro e com poderes distribuídos de modo
equitativo entre as diversas parcelas da população.
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Procedimentos adotados em situações específicas
haviam sido incorporados pelos indivíduos por eles
beneficiados, passando a ser entendidos como direitos.
A arbitrariedade dos governantes atingia a todos, quer
fossem ricos ou pobres. Ademais, grande parte de sua
organização social era regida pela noção de privilégio,
entendido como parte da ordem natural das coisas.
Como escreveu James Clark Holt,
Government was evolving routine procedures, methods

which it found convenient to use in most, but not neces-

sarily all, circumstances. It operated in a society in which
privilege seemed to be part of the natural order of things:
privilege attached to this or that particular status, or
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privilege which individuals held as

a result of royal favour, or privilege

which great corporate institutions

held as necessary conditions of
their function. (HOLT, 1992, p. 23)

Nos momentos iniciais da dinastia angevina, em especial durante os reinados de Henrique
II (1154-1189) e de seu filho Ricardo (1189-1199), o sistema administrativo inglês desenvolveu
mecanismos que possibilitavam
seu funcionamento mesmo sem
a presença do rei. Envolvidos em
constantes incursões externas,
esses dois monarcas estiveram
ausentes em vários períodos, sobretudo Ricardo, presente em
território inglês por apenas dez
meses no decurso de seu reinado
de dez anos (cf. HOLT, 1992). O
fato de existir tal estrutura administrativa, no entanto, de modo
algum significava descentralização. Ao contrário, era cada vez
mais perceptível o fortalecimento
do rei e a consequente perda de
poder dos senhores feudais.
João recebeu o apelido de sem-terra ainda criança. Por ser o mais
novo dos filhos de Henrique, deixou de ser mencionado como herdeiro em uma importante ocasião
no ano de 1169, quando seu pai
assinou o Tratado de Montmirail.
O acordo colocava fim à disputa
com o Rei Luís VII da França, e
nele foi estabelecido que Henrique dividiria suas terras entre
seus três filhos maiores, de forma
a fragmentar o território sob seu

controle. Para os franceses essa
era a oportunidade de, após a
morte de Henrique, enfrentar um
reino desmembrado e, em teoria,
enfraquecido (cf. CHURCH, 2015,
p. 12).

Para Henrique, o tratado acarretava, no caso de sua incapacidade
ou morte, a inexistência de motivo para que seus descendentes brigassem por sua herança.
Assim, mediante essas doações
realizadas em vida, criavam-se
condições para a obtenção de um
equilíbrio de forças e um laço de
dependência entre seus filhos (cf.
NORGATE, 1902, p. 3).

Conforme o tratado, o filho mais
velho do rei, também chamado
Henrique, herdaria o reino da Inglaterra, o ducado da Normandia
3
e o condado de Anjou. Ricardo
herdaria as terras de sua mãe
Leonor: a Aquitânia. E Godofredo
ficaria com a Bretanha. Nessa
ocasião, João, com apenas dois
anos de idade, sequer foi mencionado. Daí resultou sua alcunha de Lackland, ou sem-terra (cf.
CHURCH, 2015, p. 13). Contudo,
pouco tempo depois de firmado
o tratado, Henrique II adoeceu.
Acreditando que seu final estivesse próximo, o rei encontrou
motivação para confirmar o tratado de 1169 e estabelecer seu
filho mais velho, Henrique, como
guardião de João, sugerindo que
ao caçula fosse dado o condado
de Mortain. Um ano depois, um
contrato de casamento assegurou

a João o controle futuro de território consideravelmente maior
(cf. NORGATE, 1902, p. 3). Não
obstante, a alcunha de sem-terra
permaneceu.
Ao contrário de seus irmãos mais
velhos, João não recebeu uma instrução típica de um príncipe medieval. Enquanto Henrique, Ricardo e Godofredo tiveram tutores
encarregados de seu treinamento
como cavaleiros, João, até os dez
anos, recebeu educação semelhante àquela dada às suas irmãs,
Leonor e Joana (cf. CHURCH, 2015,
p. 15). Talvez por essa razão João
fosse descrito como sendo menos
capacitado do ponto de vista das
artes da guerra do que seus irmãos, o que explicaria, em parte,
o fiasco que foi seu reinado (de
1199 a 1216) em termos da manutenção de sua integridade territorial. Nas palavras de John Gillingham, depois de apenas cinco
anos, “John, the most incompetent
and overrated of the Plantagenet
kings, had lost Normandy, Maine,
Anjou, and Touraine and had come
within a hair’s breadth of losing
Poitou as well” (GILLINGHAM,
1979, p. 18). Mas essa visão não se
fez consensual na historiografia.
Para outros historiadores, tais
como Austin Lane Poole e Charles
Warren Hollister, a incapacidade
de João em manter os territórios
continentais ingleses foi de certa
forma compensada por seus sucessos militares na Irlanda e sua
habilidade em lidar com os ga-
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leses, irlandeses e escoceses (cf.
HOLLISTER, 1961, p. 8).

Considerado um dos reis mais
enigmáticos da Inglaterra, João
foi tema de diversos estudos acadêmicos, sendo usualmente caracterizado como cruel, arbitrário, perturbado e violento. Por
exemplo, de acordo com Charles
Warren Hollister, “traditionally,
John was portrayed as something
of a monster” (HOLLISTER, 1961,
p. 2). Kate Norgate, por seu turno,
escreveu que João possuía uma
“almost superhuman wickedness”
(NORGATE, 1902, p. 286).

Por volta de meados do século XX,
essas descrições que aproximavam o rei de uma personificação
do puro mal foram sendo substituídas por análises baseadas na
psicologia, nas quais João passou
a ser visto como doente mental,
psicótico, herdeiro, segundo os
responsáveis por essas análises,
de uma loucura comum em seus
ancestrais angevinos. Todavia,
mais recentemente, tais interpretações foram, por seu turno,
deixadas de lado em favor de uma
nova leva de estudos sugerindo
ter sido a maldade de João algo
mesmo inequívoco, talvez apenas
exagerada nas descrições dos cronistas da época (cf. HOLLISTER,
1961, p. 2-3). Sidney Painter, por
exemplo, afirmou em 1947 que
João, apesar de não ter sido uma
boa pessoa, “was an active and
able monarch” (PAINTER, 1947,
p. 43).
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É possível que o relato mais impressionante sobre a crueldade
do Lackland seja o da perseguição
aos Braose. A família Braose, na
figura de seu expoente, Guilherme, era aliada de João desde antes
de sua coroação. Alguns cronistas
chegaram a afirmar que Braose
teve um importante papel na as4
censão de João ao trono inglês.
Havia sido ele, Guilherme, o captor de Arthur da Bretanha, sobrinho de João e suposto herdeiro
do trono inglês; mesmo sabendo
que Arthur provavelmente seria
morto, Braose entregou-o a João
em 1202 (cf. HOLDEN, 2001, p. 6).
Contudo, por volta de 1208, o bom
relacionamento entre João e Guilherme havia sido comprometido.
As explicações sobre o fato causador deste rompimento variam,
mas não há controvérsia sobre
seu resultado: a morte trágica da
esposa e de pelo menos um dos filhos de Braose, presos a mando de
5
João até morrerem de fome. Segundo Sidney Painter, este foi um
dos maiores erros de João durante seu reinado, pois ao demonstrar como podia ser cruel até com
um dos seus maiores apoiadores,
acabou por perder a confiança de
muitos barões, acontecimento importante para se entender o contexto em que foi escrita a Magna
Carta (cf. PAINTER, 1949).
Ao assumir o trono inglês em
1199, João viu-se obrigado a lidar
com diversos problemas, principalmente de ordem econômica,

sobre os quais não possuía controle algum. Durante os reinados
de seu pai e seu irmão, os cofres
ingleses haviam sofrido com a
constante drenagem de recursos.
Henrique II, envolvido com a manutenção dos territórios ingleses
na França, e Ricardo Coração
de Leão, dedicado às Cruzadas,
comprometeram, cada um em seu
tempo, grande parte dos recursos
disponíveis e da capacidade arrecadadora da coroa inglesa com as
mencionadas incursões externas.
Neste sentido, uma forte evidência das necessidades de recursos
da Coroa foi a venda generalizada
de propriedades e cargos ocorrida imediatamente após a coroação de Ricardo Coração de Leão,
em 1189. Como relatou Geoffrey
Hindley,

The decade-long reign of Richard
I saw more money extracted from
England’s taxpayers than had been
taken in any previous tem-year
period. On the Tuesday following the coronation Richard put
up for sale every possible asset.
Estates from the royal domain and
privileges of every kind went on
the market. Profitable positions
such as county sheriff or offices of
state were farmed out to the highest bidder. Every operation by the
office-holder, every petition by an
applicant, was an opportunity for
making money. […] Men already
in place had to pay handsomely to
keep their positions –or new men
would buy them. Richard boasted
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“I would have sold London could
I have found a buyer”. (HINDLEY,
6

2013)

A venda indiscriminada de propriedades teve consequências importantes para o reinado de João.
Assumir o trono em um contexto
feudal significava depender, em
grande medida, da apropriação
dos direitos cobrados pelo uso
da terra para o financiamento
dos negócios e afazeres da Coroa.
Como uma parcela significativa
das propriedades controladas
pelo rei havia sido vendida por
seu irmão, tornara-se reduzido o
território sobre o qual poderiam
ser cobrados os tributos feudais.
Além disso, se considerarmos o
fato de que os preços agrícolas
exibiram trajetória ascendente no
período, perceberemos que João
perdeu também a oportunidade
de lucrar com a venda daquela
parcela das obrigações feudais
paga por seus servos na forma
de produtos (cf. PAINTER, 1947,
p. 43).
A inflação, de outra parte, criava
dificuldades para o rei na medida
em que os repasses das obrigações feudais feitos à Coroa pelos
seus agentes (sobretudo seus sheriffs) eram feitos em valores fixos
anuais, cujo reajuste poderia não
ser politicamente recomendável.
Nicholas Vincent ilustra bem esse
aspecto:

This was a period of monetary
inflation. Since the king’s income

depended upon resources leased
out to the king’s sheriffs and other
local officers at fixed annual “far-

ms”, inflation posed a particular
problem to the royal purse. (…)
On occasion, he [the king] might

impose “increments”, additional
payments, over and above the tradi-

tional farms, but these were locally

unpopular. He also had to consider
the needs of his sheriffs.
[…]

If he [the king] raised the sheriffs’

farms or sought to abandon “farms”

altogether by paying fixed salaries

to sheriffs thereafter (…) the effect
would be to discourage great men
from taking up office as sheriff. The
king would lose in political cred-

ibility what he gained in hard cash.
(VINCENT, 2012)

Não obstante os inconvenientes políticos mencionados, e para tornar
mais rentáveis as terras que permaneceram sob seu controle, João
aumentou, e muito, os impostos
cobrados, medida com consequên-cias desastrosas especialmente
para os camponeses mais pobres.
Adicionalmente, o rei criou novos
impostos, com isso elevando ainda
mais uma carga tributária que já
não era pequena. De acordo com
Painter,
As a result John spent his reign in
trying various ways to get his share

of the country’s growing income
and these efforts led directly to

Magna Carta. The details of Magna

Carta are largely a commentary on
John’s methods of raising money.
(PAINTER, 1947, p. 43)

Não podemos esquecer que grande
parte do poder de João advinha de
um sistema administrativo mais
centralizado e fortalecido, no qual,
em contrapar tida, o poder dos
senhores feudais vinha paulatinamente diminuindo. E esses senhores, pressionados pelo aumento da
carga tributária e pelas ações coercitivas do rei, rebelaram-se. Dessa
forma, a Magna Carta não deve
ser interpretada meramente como
uma rebelião contra o Lackland,
ainda que as ações dele possam ter
sido o elemento detonador, mas
como uma reação contra todo o sistema posto em funcionamento pela
dinastia angevina em seu ramo
plantageneta.
The rebellion of 1215 was directed
against this system. It was aimed at

limiting it, controlling it or destroying it. It was not concerned simply

with the particular features of
“abuses” for which King John was

personally responsible. It was concerned with the system as a whole.
It placed Henry II, Richard I, John,

their ministers and all their work,

under examination and where necessary criticism. […] The Angevins

stood or fell together. King John
knew this. (HOLT, 1992, p. 45)

Muito do conteúdo da Magna Carta
caiu em desuso logo após sua assinatura, pois várias de suas cláu-
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sulas eram tão específicas que
8
rapidamente ficaram obsoletas.
Contudo, a obsolescência de parte
do seu conteúdo não anulou a relevância de sua mensagem principal, de que até o rei estava sujeito
à lei, e essa mensagem pode ser
interpretada como à frente de seu
tempo, pois na Inglaterra angevina
do século XIII o rei tinha plenos
poderes. Mas quem seria encarregado de forçar o rei a cumprir o
que havia sido estabelecido pela
Magna Carta? Um grupo de 25 barões, selecionados dentre os nobres
do reino, ficaria responsável por
fiscalizar, dali por diante, as ações
do monarca, e reagir militarmente
9
caso fosse necessário. Todavia,
ao fim e ao cabo, assinado em 15
de junho de 2015, o documento
original deixaria de valer muito
rapidamente:

By September 1215, with most of
its terms still unfulfilled, Magna

Carta was a dead letter. The barons

had once again thrown off their
homage and made war on the king
(…). The king himself had sent

requests to Rome both that Magna
Carta be annulled (an annulment
that Pope Innocent III was only

too happy to supply) and that the

rebels and their clerical supporters
(…) be excommunicated and sus-

pended from office. To this extent,

Magna Carta in its original form
never took effect. It was a peace
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treaty that brought not peace but
war. (VINCENT, 2012)

A morte de João, em 1216, em meio
à guerra civil que evidenciou o
fracasso da Magna Carta, foi fundamental para a reversão daquele
fracasso. O filho de João, Henrique
III, tinha apenas nove anos de idade
quando seu pai morreu. Sua coroação, em outubro de 1216, marca
o renascimento da Magna Carta,
sem muitas de suas disposições
originais, porém preservadas as
principais cláusulas legais e administrativas:
To broadcast their determination to

rule differently from King John, the

guardians of Henry III now revived

the great charter of June 1215,
reissuing it at Bristol in November

1216, no longer as an assault upon
royal privilege but as a manifesto

of future good government. (VINCENT, 2012)

Não obstante formada originalmente por um conjunto de disposições em parte obsoletas, a
atualidade da Magna Carta reside
no fato de que seu texto serviu de
base para o desenvolvimento de
alguns princípios jurídicos ainda
hoje vigentes. Como exemplos, podemos citar as limitações ao poder
de tributar e o resguardo dos direitos individuais de ir e vir.10 Sobre a
limitação ao poder de tributar, as
cláusulas 12 e 14 estabeleceram a

necessidade de aprovação prévia
de um conselho para a criação de
novos impostos.11
[...]

Nenhuma taxa de isenção do ser-

viço militar nem contribuição alguma será criada em nosso reino,

salvo mediante o consentimento
do conselho comum do reino, a
não ser para resgate da nossa pessoa, para armar cavaleiro o nosso

filho mais velho e para celebrar,
uma única vez, o casamento de

nossa filha mais velha; e para isso,

tão-somente uma contribuição
razoável será lançada. (Cláusula
12 - Magna Carta)

12

[...]

E para obter o consentimento

do conselho comum do reino a
respeito do lançamento de uma
contribuição (exceto nos três casos

supramencionados), ou de uma
taxa de isenção do serviço mili-

tar, convocaremos os arcebispos,
bispos, abades, condes e os principais barões, individualmente por

carta – e, ademais, convocaremos

de modo geral por meio de nossos
xerifes e bailios, todos os que nos
têm como suserano – para uma

data determinada, mais exatamente, após transcorridos pelo menos
quarenta dias, e em local certo; e

em todas as cartas convocatórias,
especificaremos a razão da convo-
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cação. (Cláusula 14 - Magna Carta;

times of their ancestors. (PAINTER,

No que respeita à garantia das
liberdades individuais, a cláusula
39 especifica que “nenhum homem
livre poderá ser detido ou preso, (...)”

Retrógrada ou inovadora, reação
a um rei cruel ou resposta a um
administrador público sobrecarregado pela crescente demanda
por recursos, é inegável a relevância deste documento que neste
mês de junho completa 800 anos.
Mais notável ainda é a verificação
de que alguns de seus preceitos
continuam a fazer parte do nosso
cotidiano. Por fim, sobre o rei
que “inspirou” a sua elaboração,
limitar-nos-emos a corroborar a
complexidade do João sem-terra,
transformando a afirmação de
John Gillingham utilizada como
título desta crônica na pergunta
com a qual a encerramos: was
King John a shit?

13

COMPARATO, 2001, p. 80)

[...] nem privado de seus bens,

banido ou exilado ou, de algum
modo, prejudicado, nem agiremos

ou mandaremos agir contra ele,
senão mediante um juízo legal de

seus pares ou segundo a lei da
terra. (Cláusula 39 – Magna Carga;
COMPARATO, 2001, p. 81)14

Antes de terminarmos, um “outro
lado” da Magna Carta deve ser
brevemente referido. Tendo sido
escrita com o objetivo de limitar
o poder do rei (característica que
para muitos concede ao documento
o atributo de estar à frente de seu
tempo), tal objetivo se fez manifesto em um contexto feudal, com o
que seu conteúdo pode ser também
interpretado como um conjunto
de disposições que reafirmava o
poderio da nobreza em meio às
complexas relações de suserania e
vassalagem características do feudalismo inglês. Em outras palavras,
tratou-se a Magna Carta de uma reação conservadora, como descreveu
Sidney Painter.
The baronial opposition to King

John was essentially conservative if
not reactionary. The barons wanted

to preserve the feudal system as
they believed it had existed in the

1947, p. 43)
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1 John Gillingham é Professor Emérito de
História Medieval da London School of Economics and Political Science.

2 Não se sabe ao certo quantas cópias da Carta
foram feitas, mas apenas quatro ainda existem. As quatro cópias da Carta encontram-se
na Inglaterra. Um exemplar está preservado
na Catedral de Lincoln; outro, na Catedral de
Salisbury; e dois, na British Library, um dos
quais muito danificado em consequência
de um incêndio que atingiu, em 1731, o local em que estava antes de ser transferido
para a British Library (cf. DANZIGER; GILLINGHAM, 2005, p. XII). Um dos exemplares
remanescentes do documento original será
exposto em Brasília no próximo mês de
julho.
3 Henrique, o segundo dos oito filhos de Henrique II e Leonor da Aquitânia, faleceria em
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1183; o primogênito, Guilherme, morrera com dois anos de idade,
em 1156.

4 Ao assumir o trono, em 1189, Ricardo Coração de Leão teria nomeado
Arthur da Bretanha seu herdeiro. Arthur era filho de Godofredo, irmão
de Ricardo e João. Contudo, pouco antes de sua morte, Ricardo teria
mudado de ideia, nomeando João herdeiro do trono (cf. CHURCH,
2015, p. 65).
5 Para alguns autores, teria sido a captura de Arthur da Bretanha e o
conhecimento das circunstâncias de sua morte a razão do rompimento
entre o rei e os Braose, já que a mulher de Guilherme, Maude, teria
ameaçado divulgar publicamente o que João havia feito com o próprio
sobrinho. Outros acreditam que Guilherme havia se tornado muito
influente e poderoso, de forma que João, sentindo-se ameaçado, teria
ordenado a sua eliminação (cf. HOLDEN, 2001, p. 7). Existe ainda outra
explicação sobre a perseguição: uma dívida de aproximadamente
5.000 marcos (cf. HOLDEN, 2001, p. 7; NORGATE, 1902, p. 287-288).
E, por fim, uma última hipótese, de que o conflito em questão teria
sido motivado por disputas envolvendo territórios na Irlanda e em
Gales (cf. HOLDEN, 2001, p. 9).

6 Cabe ressaltar que o posterior pagamento de 66 mil libras para o resgate do Coração de Leão, capturado em seu retorno da Terra Santa, de
modo algum pode ser negligenciado: “The Money was raised. England
was an immensely wealthy realm. Nonetheless, the pressures brought
to bear on the king’s finances began to mount.” (VINCENT, 2012).

7 Muito embora seu texto tenha sido redigido de forma contínua,
convencionou-se dividir a Magna Carta em 63 cláusulas temáticas.

11 Optamos por apresentar excertos do texto traduzidos para o português, com base no livro A afirmação histórica dos direitos humanos
(COMPARATO, 2001). Nas notas de rodapé, apresentaremos a versão
em inglês dos mesmos trechos, tendo como fonte o livro 1215 The
year of Magna Carta (DANZIGER; GILLINGHAM, 2005).

12 No scutage or aid is to be levied in our realm except by the common
counsel of our realm, unless it is for the ransom of our person, the
knighting of our eldest son or the first marriage of our eldest daughter, and for these only a reasonable aid is to be levied.” (DANZIGER;
GILLINGHAM, 2005, p. 278-279).

13 “And to obtain the common counsel of the realm for the assessment
of an aid (except in the three cases aforesaid) or a scutage, we will
have archbishops, bishops, abbots, earls and greater barons summoned individually by our letters, and we shall also have summoned
generally through our sheriffs and bailiffs all those who hold of us in
chief, for a fixed place; and in all letters of summons has thus been
made, the business shall go forward on the day arranged according
to the counsel of those present, even if not all those summoned have
come.” (DANZIGER; GILLINGHAM, 2005, p. 279).
14 “No free man shall be taken or imprisoned or disseised or outlawed
or exiled or in any way ruined, nor will we go or send against him,
except by the lawful judgement of his peers or by the law of the land.”
(DANZIGER; GILLINGHAM, 2005, p. 283).

8 “The detailed provisions of Magna Carta were for the most part obsolete
when they were written. They dealt with a political system that was
rapidly dying and they served to hasten its end” (PAINTER, 1947, p.
42).

9 The twenty-five were to be chosen from amongst the ranks of the
barons, and they were to be the final arbiters of whether or not the
king was ruling according to the terms of the agreement. If it appeared
that John or his subordinates were in breach of it and were failing to
make amends, then the remedy would be war, led by the twenty-five
barons, who would bring with them a force of knights capable of
meeting the king armed conflict. That number, according to one list,
would amount to almost 1200 knights. In a world where 500 knights
made up a substantial army, this was a huge force to put into the field.
(CHURCH, 2015)

10 Sobre esses e outros princípios presentes na Magna Carta e que
ainda hoje são considerados válidos pelo direito, ver o trabalho de
Paulo Pardauil Rodrigues intitulado A influência da Magna Carta do
rei João sem-terra nos direitos e garantias individuais estabelecidos
na Constituição Federal de 1988 (RODRIGUES, 2013).
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Difusão de Ideias Econômicas no Brasil: Apontamentos TeóricoMetodológicos
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A área de História do Pensamento
Econômico parece viver um período de crescimento nos últimos
anos no Brasil. Uma tendência que
se apresenta aparentemente na
contramão do ensino de História
do Pensamento Econômico nas
principais faculdades de economia
no mundo, pois estas têm eliminado tais cadeiras de seus currículos.
Se a área resiste nos cursos de economia no Brasil, também como resultado das Diretrizes Curriculares
Nacionais do curso de graduação
em Ciências Econômicas, que exigem dez por cento da carga horária
em disciplinas de “formação histórica”, não podemos deixar de destacar que é possível identificar também um relevante florescimento de
pesquisas. Esse crescimento pode
ser verificado tanto pelo número
de artigos apresentados nos encontros de Economia, de Economia
Política e de História Econômica
realizados no País, como também
pelo esforço dos pesquisadores
em ampliar os fóruns de debate
com seminários próprios de Pensamento Econômico, de participação
em fóruns internacionais e com
a disseminação do conhecimento

por meio de revistas e de grupos
de pesquisa.

A tendência de alargamento da
área no Brasil, deve-se ressaltar,
vai além da quantidade de trabalhos publicados recentemente.
Mais do que a retomada do debate
de temas tradicionais de História
do Pensamento Econômico – com
estudos sobre o desenvolvimento da teoria econômica por meio
dos autores clássicos como Adam
Smith, David Ricardo, John Stuart
Mill, Karl Marx, Alfred Marshall,
John Maynard Keynes, entre tantos
outros – sobressaem o que podemos chamar de duas novas tendências de trabalhos com perspectivas
teóricas e metodológicas bastante
distintas: de um lado, uma História
do Pensamento Econômico que
busca estabelecer maior aproximação com a teoria econômica
dominante, tanto por meio de uma
metodologia de análise mais instrumental como pelo estudo da
evolução dos modelos econômicos
contemporâneos. De outro lado, há
também o resgate de uma História
do Pensamento Econômico que,
ao se aproximar dos métodos das
Ciências Humanas, especialmente

das pesquisas realizadas entre
historiadores, cientistas políticos
e sociólogos, reforçou o olhar para
a construção da teoria econômica
como um processo social, no qual
o meio em que se realiza a construção do conhecimento torna-se
central na análise.

Essas duas novas tendências de
pesquisa no Brasil, no fundo, não
deixam de representar uma velha
dicotomia existente nas abordagens dos estudos de História do
Pensamento Econômico: de estudos voltados estritamente para a
leitura interna da teoria econômica, esta dissociada das motivações
que levaram à sua constituição; e,
numa perspectiva inversa, daqueles estudos que envolvem a interpretação da teoria econômica no
ambiente social de sua formulação
e com o projeto político que motiva
cada autor.
Essa dicotomia é tratada por Joseph Schumpeter, por exemplo, como
a dissociação da história da análise
econômica com a história do pensamento econômico: a análise econômica, caminho seguido pelo autor,
trata da evolução da teoria econô-
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mica, isto é, do progresso científico
que deve ser compreendido como
a-histórico e livre de ideologias. A
história do pensamento, por outro
lado, é o espaço da formulação
da política econômica, por isso, é
a soma das opiniões, dos desejos
e das posições políticas, que não
podem ser dissociadas da análise conjuntural.1 Para o estudo do
“progresso científico” da Ciência
Econômica, por tanto, Schumpeter
defende que se separe “da vala
comum das verbalizações dos humores das épocas”, das perturbações dos “interesses e atitudes de
ordem prática”, ao realizar em sua
obra uma história da análise econômica (SCHUMPETER, 1964 [1954],
p. 64-67).
Outro importante trabalho que
também reconhece a existência
dessa dicotomia no estudo da História do Pensamento Econômico é
o de Mark Blaug. O autor reforça a
existência do desafio de se realizar o estudo da ciência econômica
afastado do ambiente social em
que os autores estão embrenhados.
Para tanto, Blaug caracteriza aqueles que não ignoram que o contexto
histórico ilumina as teorias ao
longo do tempo como relativistas;
e, em contraposição, aqueles que
compreendem que as ideias possuem força e coerência internas,
que a teoria econômica percorre
uma trajetória de progresso, ainda
que não regular e linear, como
absolutistas (BLAUG, 1989 [1962],
apresentação). Embora advogando
a favor da metodologia dos abso-
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lutistas, no intuito de construir
sua própria Economic theory in
retrospect, o autor não nega que
“mesmo na sua forma mais pura, a
teoria econômica tem implicações
políticas, e neste sentido ela faz
propaganda política de uma maneira ou de outra” (BLAUG, 1989
[1962], p.38).
Se nos apegarmos aos métodos de
estudo da História do Pensamento
Econômico endossados por Schumpeter e Blaug, respectivamente,
história da análise econômica e a
perspectiva absolutista, resta-nos
a questão: pode existir uma história do pensamento econômico na
periferia?

Com a definição sendo usada de
maneira rigorosa, restam alguns
lapsos de construção de uma Ciência Econômica na periferia. No
Brasil, por exemplo, talvez sejam
reservados apenas dois episódios
em que, por meio da análise das
particularidades do País (ou da
região), foi possível apresentar teorias de cunho universal a ponto de
serem reconhecidas como contribuições para a Ciência Econômica.
O primeiro episódio seria a publicação de Desenvolvimento e subdesenvolvimento, de Celso Furtado,
em 1961, no ambiente de formulação da teoria do desenvolvimento;
o segundo, duas décadas depois,
seria o caso do debate sobre a inflação inercial, tentando indicar
a insuficiência das teorias monetaristas e estruturalistas para a
análise do processo inflacionário

com determinadas características
em especial.2

Ao reduzirmos a História do Pensamento Econômico Brasileiro aos
escassos casos existentes relatados acima, entretanto, corremos
o risco de jogar fora o bebê junto
com a água do banho. Afinal, a
história do Brasil nos oferece ricas
experiências de formulações de
política econômica que, ao dialogar
com a Ciência Econômica, apresentam a reboque um jogo de reprodução, assimilação, adaptação e, por
quê não dizer, criação, de teorias
econômicas que partem da compreensão da conjuntura nacional.
Esse foi o caminho assumido por
alguns dos mais amplos e respeitados trabalhos de História do Pensamento Econômico Brasileiro. Ricardo Bielschowsky (2000 [1988],
introd.), por exemplo, em seu Pensamento Econômico Brasileiro analisa o que ele chamou de “ciclo
ideológico do desenvolvimentismo”. Conforme o autor, partindo
dos conceitos de Schumpeter, não
seria possível fazer uma “história
da produção analítica brasileira”
para o período entre 1945-1964.
Afinal, o espaço para a teoria era limitado, pois os cursos de economia
eram poucos e de má qualidade:
com escasso compromisso acadêmico, inexistiam cursos de Pós-Graduação, sendo a formação dos
economistas legada às instituições
“práticas” do governo, como com o
BNDE, o Banco do Brasil, a Sumoc,
entre outras.3
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Nesse sentido, o percurso trilhado
por Bielschowsky é o “inverso” das
obras de História do Pensamento
Econômico como as de Schumpeter
e de Blaug. Ao partir da temática, e
não da teoria, o autor elege o “sistema desenvolvimentista” como
ideologia de transformação da sociedade brasileira (BIELSCHOWSY,
2000 [1988], p. 7). A análise de
sua obra é sobre um pensamento
econômico engajado, o que por natureza difere das obras de História
do Pensamento Econômico que se
voltam para a lógica interna da teoria. Em suma, a análise do pensamento econômico se apresenta não
como uma avaliação da formulação
da teoria econômica no País, mas
de como a práxis dialogou com as
teorias internacionais existentes
em cada contexto histórico.

Apesar dos possíveis limites que
tais debates nacionais possuem
na construção de uma “Ciência
Econômica Universal”, sua análise não deixa de mostrar como a
teoria é instrumento poderoso na
formulação da política econômica.
E, indo além, Malta et al. consideram: “...o Brasil se insere no debate
econômico internacional com um
pensamento eivado de cor local,
trazendo ideias originais para a
discussão sobre a dinâmica capitalista” (2011, p.27). Assim, o pensamento econômico nacional pode
ser um instrumento não somente
para compreender como as especificidades locais interagem com a
teoria econômica, cumprindo com
a possibilidade de validar a poten-

cial universalidade que nela subjaz,
como também para reforçar que
toda análise teórica é antes uma
compreensão e um posicionamento
do autor frente a sua realidade.

Se não é possível negar a importância do pensamento econômico
periférico, destarte, como apreendê-lo? Possivelmente o caminho
deve percorrer duas dimensões:
uma primeira que enfrenta o difícil
equilíbrio entre cosmopolitismo
e localismo que o debate sobre
economia acaba por se colocar
quando realizado na periferia. Uma
segunda dimensão, que não pode
ser dissociada do ofício de qualquer
economista, refere-se ao projeto
político presente na construção de
um debate econômico. Tal questão
não deve ser compreendida apenas
como parte das especificidades da
periferia, mas, sim, ligada à ideia
de que a formulação da ciência, da
teoria e da política econômica é
sempre imersa tanto num ambiente social como numa dada compreensão da realidade.
Antônio Cândido apresenta essa
primeira dimensão, em est udo
sobre a literatura brasileira, considerando: “se fosse possível estabelecer uma lei de evolução de
nossa vida espiritual, poderíamos
talvez dizer que toda ela se rege
pela dialética do localismo e do
cosmopolitismo” (CÂNDIDO, 2000
[1965], p. 109).4 Um processo dialético em que a tensão entre o local
e o universal deve permitir que
o particular possa ser integrado

progressivamente com as peças
teóricas importadas.

José Luís Cardoso, ao tratar do
tema do cosmopolitismo entre
os economistas, ainda que numa
perspectiva bastante distinta, não
deixa de encontrar ilações próximas às de Antônio Cândido. O
economista afirma que é tentador
aos intérpretes da história do pensamento econômico considerar a
trajetória da teoria entre os países
que não fazem parte da vanguarda
do desenvolvimento teórico como
uma mera sucessão de influências
externas. Contudo, como reitera o
autor, o cosmopolitismo não significa o aceite das doutrinas concebidas em outros ambientes, mas
sim a utilização e a adaptação das
teorias para a realidade nacional
(CARDOSO, 2009, p.254). Como
concluiu o autor, “a introdução de
uma dimensão nacional não pretende negar o caráter universal
da ciência econômica, mas sim
demonstrar a relevância de processos de assimilação e adaptação
inerentes à circulação de teorias
e ideias econômicas” (CARDOSO,
2009, p. 263).
A perspectiva da difusão internacional das ideias econômicas,
nesse quadro, torna-se fundamental para definir a assimilação e o
desenvolvimento do pensamento
econômico a ser formulado na periferia. Como defendido por José
Luís Cardoso, a apropriação das
teorias internacionais pressupõe a
existência de condições propícias e
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atores dispostos a assimilarem tais
perspectivas. Por outro lado, a escolha de modelos importados pode
sofrer limitações das mais diversas
razões: restrições como barreiras
linguísticas, do grau de autonomia
política e/ou de pensamento local,
como, finalmente, especificidades
geográficas, econômicas e sociais
dos países.
Numa pretensa metodologia de
pesquisa que compreenda a importância desse processo de assimilação, não desprezando a centralidade dessa dialética entre o localismo
e o cosmopolitismo, o estudo das
teses econômicas desenvolvidas na
periferia e de seus formuladores
precisa identificar alguns determinantes centrais existentes no ambiente intelectual. Quais são as matrizes teóricas em disputa naquele
período? Isto é, qual é o estado da
arte da Ciência Econômica tanto
mundial como nacional naquela
conjuntura? E quanto ao processo
de absorção do conhecimento: os
formuladores tinham acesso aos
livros e revistas de quais localidades e por quais meios? O contato
com as teorias internacionais se
efetivava por meio da entrada das
publicações no País ou da saída dos
personagens para o exterior? Por
meio da formação dos economistas
em cursos de Pós-Graduação no
exterior ou da atuação em organismos internacionais como o Banco
Mundial e a Cepal, entre outros? Ou
ainda, a apropriação das teorias se
dava pelo contato com importantes
referências teóricas por meio de
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seminários realizados no País ou
com a participação desses agentes
em programas econômicos patrocinados por órgãos internacionais,
como a Comissão Mista Brasil Estados Unidos e Aliança para o Progresso etc.?

Esses determinantes, inclusive
materiais, certamente explicam
em parte a escolha de certas teorias em detrimento de outras. Até
muito recentemente a barreira
linguística e cultural foi um impedimento para a assimilação e o
conhecimento de formulações econômicas existentes entre alguns
países asiáticos ou de tradição muçulmana. O acesso às novas teorias
e aos debates científicos mais modernos, por outro lado, até poucas
décadas, mantinha-se com maiores
restrições, pois ao depender desse
contato com o exterior, impunha
limites às formações dos economistas nacionais, inclusive limites
financeiros. O custo da difusão do
conhecimento com a internet, por
exemplo, caiu significativamente,
gerando uma profusão quase infinita de informações e perspectivas
teóricas, ainda que o núcleo do
debate econômico não tenha se alterado significativamente.
As formas de assimilação, todavia,
devem ser encaradas apenas como
uma primeira fase de compreensão da construção da difusão da
Ciência Econômica no País. Afinal, a absorção pode ser seletiva,
parcial e, por que não, sincrética.
Mais do que observar quais são as

referências recuperadas, é preciso
avaliar como estas são absorvidas.
Trata-se da apropriação de discurso econômico para ser usado como
discurso de autoridade, na defesa
de questões práticas e imediatas,
ou trata-se de uma filiação teórica
mais profunda? Não são poucos
os casos em que as obras, os relatórios, os discursos ou até mesmo
programas de política econômica
apresentados, ao longo da história
do Brasil, são recheados de referências teóricas variadas, com a
reunião, inclusive, de vertentes
bastante distintas entre si.
Nesse choque entre cosmopolitismo, de teorias abstratas e universais, e do localismo, das particularidades histórico-sociais, podemos
dizer que foram gestadas talvez
as ricas experiências de análise
econômica sobre o Brasil. Basta
lembrar o esforço de Rodrigues
Torres, o Visconde de Itaboraí,
de não negar a escola monetária
inglesa em meados do século XIX,
mas que ao precisar lidar com os
limites financeiros de uma economia agrária e sociais de um Império escravista, acabou por aceitar
determinadas concessões à teoria
econômica ortodoxa no intuito
de colocar em funcionamento o
sistema monetário brasileiro. Nas
palavras de Thiago Gambi, uma
necessária adaptação nas penas de
Visconde de Itaboraí para tentar
equilibrar a economia nacional
entre a estabilidade do valor da
moeda e da oferta de crédito para o
comércio e para a lavoura (GAMBI,
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2014, p.24). Ou ainda, para explorar apenas mais um caso, como defendido numa recente publicação, a
originalidade da teoria estruturalista de Celso Furtado poderia ser
resultado da apropriação muito
particular que o autor fez ao longo
de sua trajetória intelectual de referências, aparentemente incompatíveis, do antropólogo Lévi-Strauss
e do historiador Fernand Braudel
(BOIANOVSKY, 2015).

No que diz respeito à segunda dimensão, uma metodologia de História do Pensamento Econômico
não pode ignorar que a análise
econômica está imbricada com o
projeto político, não somente no
que diz respeito aos formuladores
de política econômica, como também aos intérpretes da economia.
Todo e qualquer personagem que
escreve, discursa ou pensa sobre
a teoria econômica está inserido
num ambiente institucional e compreende a sociedade a partir de determinados preceitos ideológicos e
experiências históricas.
Por isso, como argumenta José Luís
Cardoso, se dificilmente seria plausível afirmar sobre a existência de
“selos de origem” que determinam
a nacionalidade das teorias, especialmente porque para se tornarem
teorias precisam ser abstratas
e universais, os problemas que
inquietam os economistas são reflexos de ambientes e problemas
concretos que a Ciência Econômica
procura resolver (CARDOSO, 2009,
p.252). E esse cruzamento entre

teoria e realidade social, se é um
percurso necessário para avaliar
a assimilação e a adaptação das teorias na periferia, tampouco pode
ser abandonado para a realização de estudos para os autores da
vanguarda da Ciência Econômica.
Ou será que alguém tem alguma
dúvida da inf luência da Grande
Depressão na elaboração e na disseminação da Teoria de Geral de
Keynes? E quanto à formulação da
lei dos cereais de David Ricardo:
apesar da lógica interna da teoria
ao estabelecer num diálogo com as
prévias interpretações dos clássicos da Economia Política, será que
a teoria pode ser abstraída do projeto político da nascente burguesia
industrial inglesa perseguido pelo
autor inglês?
Para além da dialética cosmopolitismo-localismo, o estudo de História do Pensamento Econômico deve
equilibrar-se igualmente entre
os elementos internos da obra,
da formulação teórica com seus
conceitos e de sua lógica própria,
com aqueles que são externos, provenientes dos determinantes do
ambiente − afinal, todo homem é
também produto de seu tempo histórico. Isto significa superar uma
dicotomia tradicional entre interno
e externo, para tomar o fator social
como parte da estrutura da obra e
do teor das ideias nela contida. Se
para a literatura, como apresenta
Antônio Cândido (2000 [1965],
p.14-15), isso significa compreender que os “elementos de ordem
social estão infiltrados através de

uma concepção estética”, dando
a singularidade e a autonomia da
obra, para as obras econômicas,
por sua vez, as linhagens teóricas que são universais e abstratas
acabam se misturando com a interpretação dos autores sobre a
realidade.

Se esse papel desempenhado pelos
fatores sociais na definição da estrutura se apresenta em obras da
literatura, em que a estética supostamente é mais autônoma da
realidade, o que dizer da Ciência
Econômica, cujo papel é, sem dúvida, de compreensão dos fenômenos
humanos e da formulação de medidas concretas? Toda a seleção de
referenciais e a hierarquização de
métodos e de dados nada mais é do
que uma manifestação da concepção de vida e de projeto social dos
indivíduos.
Talvez essa perspectiva político-ideológica fique menos evidente
com a expansão de um conhecimento econômico supostamente
mais científico, realizado dentro
da academia, característica que se
torna mais presente no Brasil dos
anos 1970, com o desenvolvimento
dos programas de Pós-Graduação.
Mesmo assim, todavia, a assimilação de métodos e teorias para o
desenvolvimento das pesquisas,
das escolhas dos autores por certos
vínculos institucionais, nunca vai
deixar de existir. No fundo, é possível existir conhecimento científico
objetivo em Ciências Humanas?
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Por isso, numa metodologia de
História do Pensamento Econômico em que a variável da posição
político-ideológica dos autores é
relevante no exame do processo de
formulação dos trabalhos econômicos, observar a filiação institucional na formação dos indivíduos,
suas escolas profissionais, assim
como os possíveis vínculos com
grupos sociais e econômicos, com
partidos políticos e com seus principais interlocutores, por exemplo,
certamente auxiliará na compreensão do que foi selecionado por esse
autor e o porquê de determinadas
adaptações.
A presente série de artigos sobre
a Difusão de ideias econômicas no
Brasil pretende reforçar esse saudável ambiente de expansão dos
estudos sobre História do Pensamento Econômico. Os artigos que
aqui serão apresentados devem
revelar essa perspectiva de análise
que resulta do encontro dos economistas com os historiadores: uma
História do Pensamento Econômico que extrapola uma leitura interna da evolução da teoria econômica
e, ao avaliar o desenvolvimento do
conhecimento econômico no Brasil,
precisa avaliar as opções de assimilação, os critérios de adaptação e
os projetos econômicos em disputa
na sociedade em cada conjuntura.
***

Esse artigo é o primeiro da série Difusão de ideias econômicas no Brasil.
Os próximos artigos examinarão
personagens da história econômica
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do Brasil que estiveram presentes
no debate econômico brasileiro,
fosse a partir de posições executivas ou técnicas do governo como
dos bancos das universidades ou
de outras instituições. Os trabalhos
buscarão aplicar (ou dialogar) com
as proposições lançadas nesse primeiro artigo, ressaltando a riqueza
do debate econômico realizado no
Brasil nos mais diversos períodos
históricos. Apresentando para os
leitores como essas duas dimensões de análise exploradas acima
dialogam com os autores selecionados para os estudos, os artigos
deverão ressaltar a dialética entre
cosmopolitismo e localismo, como
também os embates existentes
entre os elementos internos da
teoria, e as influências sociais e políticas do ambiente em que foram
formuladas.

Entre os personagens que serão
explorados nos próximos artigos
estão Rui Barbosa, Roberto Simonsen, Celso Furtado, Caio Prado Jr.,
Delfim Netto e Roberto Campos.
Economistas de profissão ou de
vocação e, inclusive, não economistas que enfrentaram temas
econômicos, todos os personagens
precisaram ao longo de suas trajetórias estabelecer diálogos com determinadas teorias, refutar outras,
para não somente promover suas
particulares leituras sobre a realidade econômica brasileira como
também para apontar os projetos
de futuro para o País. Os artigos
não farão sínteses exaustivas sobre
a trajetória biográfica dos autores,

bem porque esse não seria o espaço, mas sugerirão alguns dos caminhos percorridos por esses autores
na construção de suas leituras
sobre o Brasil.

Essa introdução e a proposta de
interpretação se favoreceu dos
debates travados na disciplina de
Pós-Graduação em História Econômica, Pensamento Econômico
e Social do Brasil, ministrada por
Flávio Saes e Alexandre Saes. Os
artigos da série são fruto de investigações realizadas no Grupo de
Estudos em História Econômica e
Pensamento Econômico do Brasil
e resultados de pesquisas desenvolvidas pelos membros do grupo
em seus projetos de Doutorado,
Mestrado e Iniciação Científica, sob
orientação de Alexandre Saes, conforme elencado a seguir: Luiz Felipe Bruzzi Curi, Entre a história e a
economia: o pensamento econômico
de Roberto Simonsen (dissertação
defendida em 2014) e Pensamento
econômico alemão no Brasil, 18891945 (doutorado em andamento);
Rômulo Felipe Manzatto, Economia
Política da Colonização: As contribuições de Caio Prado Jr. e Celso Furtado (monografia apresentada em
2014); Giancarlo Maciel Guimarães
Hespanhol, O pensamento econômico de Delfim Netto na década de
1950 (dissertação em andamento);
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Escassez de Recursos? Finanças Públicas1 Municipais com Base nas
Leis Orçamentárias Paulistas, 1836-1850
Luciana Suarez Lopes (*)

1 Introdução
O presente artigo busca aprofundar a discussão iniciada na edição
de abril do boletim Informações
Fipe, sobre as fontes de renda dos
municípios paulistas na primeira
metade do século XIX.

A província paulista, durante a
primeira metade do século XIX, era
um verdadeiro mosaico de atividades econômicas e contextos sociais.
Em algumas regiões, a cultura cafeeira despontava como uma promessa de desenvolvimento; em outras, o plantio da cana e a produção
de açúcar absorviam a maior parte
dos recursos; a criação de gado, sua
engorda e comercialização também
estavam presentes em diversas
partes da província; e, por fim,
havia regiões em que predominava
a agricultura de subsistência e a
pequena criação de animais. Essa
diversidade de atividades colocava
as freguesias, vilas e cidades até
então existentes em diferentes
níveis de desenvolvimento econômico. 2
Segundo o marechal Daniel Pedro
Müller, em meados da década de
1830, a província paulista contava
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com 326.902 habitantes distribuídos por 46 vilas. Desses, 73,4%
eram livres e 26,6% cativos.3 Sobre
as atividades econômicas, Müller destaca a chamada indústria
agrícola. Entre os produtos mais
comuns estavam o arroz, o café,
o feijão, a aguardente e o milho.
Além desses, outros 22 gêneros ou
produtos foram localizados, dentre
os quais se podem citar toucinho,
erva-mate, batata, tecido de algodão, telha, rapadura, carvão e
marmelada.4
Existem algumas obras que se dedicaram ao estudo das finanças
públicas em São Paulo durante
o século XIX. Contudo, ora esses
trabalhos dedicam-se ao estudo de
uma localidade em especial ora na
consideração das finanças públicas
da província como um todo. Além
dessas, existem algumas publicações da época que, ao tratarem
de outros aspectos do cotidiano
provincial, acabam fornecendo interessantes informações sobre sua
situação financeira.
O Quadro estatístico do marechal
Müller, citado anteriormente, informa existir na capital da província
e em cada vila uma Câmara Muni-

cipal, sendo seus membros eleitos,
com mandatos de quatro anos.
As Câmaras seriam responsáveis
pela limpeza e conservação das
ruas, pontes, chafarizes e demais
obras públicas. Deveriam também
fiscalizar os pesos e medidas, os
açougues, os gêneros comestíveis
secos e molhados, podendo impor
multas aos que contrariassem o
código de posturas. Essas multas
fariam parte de seus rendimentos.
(MÜLLER, 1978, p. 98)
Porém, essa aparente clareza das
competências da administração
municipal não espelhava a realidade. Apesar de ter sido confirmado
como unidade administrativa autônoma na constituição de 1824, o
governo local, suas responsabilidades e direitos não foram muito bem
especificados.

Da declaração da independência
até a abdicação de D. Pedro I em
favor de seu filho, as Câmaras Municipais não puderam ver desenvolvidos sua autonomia e seu papel
como órgãos de administração
local. Presas ao sistema unitarista
da época, ficaram sujeitas à fiscalização constante dos Conselhos Gerais e da Assembleia Geral Legisla-
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tiva, dos Presidentes de Província e
do Governo Central.

Em 1834, foi promulgado o Ato
Adicional cuja função principal era
a de estabelecer as regras para a
eleição do Regente até que o futuro
D. Pedro II atingisse a maioridade.
A tendência centralizadora que
dominou no período imediat amente posterior à independência
é atenuada com o estabelecimento
de órgãos legislativos locais. As
Assembleias Provinciais são criadas, repartindo com a Assembleia
Geral, único órgão legislativo até
então existente, a tarefa de discutir, formular e aprovar leis. As
Assembleias Provinciais passam a
ser responsáveis por cuidar, entre
outras atribuições, das finanças
públicas municipais e provinciais.
Longe de ler uma lei definitiva
sobre a organização e administração das províncias, tanto o Ato Adicional de 1834 como a consequente
interpretação de seus artigos, geraram certa polêmica. Alguns contemporâneos chegaram a afirmar
que no Ato Adicional, por conta de
sua orientação descentralizadora,
havia o gérmen da anarquia e da
ruída da unidade brasileira.
Apesar de esclarecer serem as Assembleias Provinciais responsáveis
pela gestão municipal, o Ato não
definiu as competências tribu-

tárias. Destarte, se analisada a
legislação sobre o tema, desde a
constituição de 1824 nada foi discutido a respeito. Mesmo quando a
responsabilidade sobre a legislação
municipal passou à Assembleia
Provincial, em 1834, não se observa nenhum tipo de avanço na
definição das competências tributárias e nas responsabilidades dos
poderes locais, mesmo existindo
uma profusão de leis e resoluções
promulgadas na primeira metade
do século XIX. Na prática, a questão
tributária, secundária em meio aos
problemas políticos do período,
ficaria a cargo das leis orçamentárias. Todavia, a despeito da urgência em organizar sua situação
financeira, o recém-constituído
Império teria sua primeira lei orçamentária promulgada somente
em 1830.5
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, como
as cidades e vilas estruturavam a
arrecadação de impostos e quais
eram suas despesas? A fim de esclarecer questões ainda não trabalhadas pela historiografia, o presente artigo analisa um conjunto

de localidades paulistas no período
1834-1850, a saber: São Paulo,
por ser a capital da província; Bananal, representando a economia
cafeeira valeparaibana; Itu, por
sua relevante produção açucareira;
Franca, pela pecuária e sua ligação
com o triângulo mineiro; Iguape,
no litoral sul da província; Sorocaba, por seu dinâmico mercado de
gado; e Ubatuba, por sua economia
caiçara.

2 A Tributação Municipal Segundo as Leis Orçamentárias: Composição da Receita e da Despesa Orçadas
Foram inúmeras as rubricas encontradas na receita municipal
constante das leis orçamentárias
paulistas. Os impostos mais comumente cobrados eram aqueles
relacionados ao consumo e comercialização de aguardente, sobre o
abate de animais, sobre o comércio
de bebidas alcoólicas, sobre a atividade comercial de lojas, mascates e tabernas, além de aferições,
multas diversas, licenças e dívida
ativa. Em vários casos, destaca-se
a importância da dívida ativa e dos
saldos e sobras dos anos anteriores.
A fim de analisar com mais atenção
a composição da receita das localidades selecionadas, elaborou-se o
Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Composição da Receita 6

Fonte: Leis orçamentárias paulistas.

As porcentagens variam consideravelmente de ano para ano, mas, em
média, a receita ordinária respondeu por aproximadamente 56% da
receita total orçada, enquanto os
saldos e sobras responderam em
média por 25% e a dívida ativa por
24%. Até o ano de 1841, os valores dessas últimas rubricas eram
apresentados em conjunto, de maneira que as porcentagens médias
correspondentes foram calculadas
considerando-se apenas os dados
do período 1841-1850, excetuando-se o ano de 1843, para o qual não
houve a publicação do orçamento.
Vamos agora considerar a despesa
orçada. Por via de regra, as despesas, desde o início da publicação
pela Assembleia Legislativa dos
orçamentos municipais, eram mais
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bem detalhadas do que a receita.
Até mesmo porque, se havia uma
lacuna na legislação vigente sobre
quais eram as atividades passíveis
de tributação por parte dos municípios, suas responsabilidades
foram mais bem definidas desde a
independência. A lei regulamentar
de 1828 traz uma longa lista de
responsabilidades das Câmaras
Municipais, encarregadas, entre
outras atribuições, de cuidar dos
assuntos econômicos e políticos
da povoação; zelar pelo bom andamento e conservação das casas de
caridade, das penitenciárias e prisões; cuidar do alinhamento, limpeza, iluminação das ruas, cais e
praças; conservação dos muros de
contenção, calçadas, pontes, fontes,
caminhos, aquedutos, chafarizes,
poços, tanques e quaisquer outras

construções de uso comum; deveriam também zelar pelo decoro e
ornamento de suas vilas. A lista
de atribuições continua, com responsabilidades sobre os cemitérios
construídos fora das igrejas, sobre
o saneamento de pântanos, sobre o
asseio dos matadouros; as Câmaras
também deviam zelar pelo recolhimento de andarilhos, bêbados e
animais soltos. (IMPÉRIO DO BRAZIL, 1878, p. 74-89)

A despesa orçada da amostra de localidades selecionadas correspondeu, em média, a 34% da despesa
total orçada para os municípios
paulistas da primeira metade do
século XIX. Foram inúmeras as
rubricas encontradas, dentre as
quais as mais comuns foram aquelas relacionadas às obras públicas,
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salários e gratificações. Somados, esses dois conjuntos
de despesas responderam, em média, por 71% da despesa orçada.

Para analisar a despesa foi adotado procedimento
semelhante ao adotado para a receita. Dessa forma,
as várias rubricas foram agrupadas da seguinte maneira: obras públicas; salários e gratificações; dívidas

passivas; e demais despesas. O acompanhamento
desses grupos ao longo dos anos estudados pode ser
observado no Gráfico 2. Nele é possível constatar a importância dos gastos exemplificados acima na despesa
da amostra de localidades considerada. A participação
das obras públicas, salários e gratificações na despesa
orçada alcança, em alguns anos, porcentagens acima
dos 80%, sendo a menor participação acima dos 60%.

Gráfico 2 - Composição da Despesa 7

Fonte: Leis orçamentárias paulistas.

3 Considerações Finais
Sendo assim, considerando as questões que nortearam
a presente pesquisa, pode-se dizer que alguns pontos
foram esclarecidos e outros permanecem ainda carentes de maiores análises.

Foi possível identificar, com base nas leis orçamentárias paulistas, as fontes de renda dos municípios.
Como principais fontes de renda destacam-se a tributação sobre aguardente, sobre o abate de animais,
sobre o comércio de bebidas alcoólicas, sobre a atividade comercial de lojas, mascates e tabernas, além da
cobrança sobre aferições, multas diversas, licenças e

dívida ativa. Constatou-se que os saldos e sobras dos
anos anteriores estavam sempre presentes nas leis
orçamentárias, o que pode indicar serem as fontes
de renda municipais suficientes para financiar as diversas despesas dos municípios. Contudo, a historiografia não aponta terem os municípios abundância de
recursos. Ao contrário, a historiografia mostra uma
escassez recorrente de fundos, exemplificada pelos
diversos pedidos de auxílios e subvenções enviados
anualmente à Assembleia Provincial. Dessa forma, no
próximo artigo serão analisadas as prestações de contas manuscritas, ou seja, os balanços, a fim de identificar se de fato esses saldos e sobras presentes nas leis
orçamentárias significavam abundância de recursos.
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