issn 1678-6335

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS

Nº 421 Outubro / 2015

análise de conjuntura
Mercado de Trabalho
Vera Martins da Silva

p. 3

Vera Martins da Silva apresenta indicadores do mercado de trabalho brasileiro, com destaque para o aumento na taxa de desocupação.

temas de economia
aplicada
O Investidor Não Residente na Dívida Pública
em Moeda Local
André de Araújo Melo, Mauricio Dias Leister

Os Jogos Vorazes: A Economia Política da
Comunicação e o Advento dos E-Sports
Julio Lucchesi Moraes

Normalização da Política Monetária
Americana e seus Impactos na Curva de Juros
Brasileira

p. 8
p. 16
p. 20

Gian Barbosa da Silva, Guilherme Pinheiro de
Deus, Lucas Gurgel Leite, Orlando Cesar de
Souza Lima, Tatiana de Oliveira Mota,
Gustavo Miguel Nogueira Fleury

Sustentabilidade da Dívida Brasileira (Parte 1)
Raí Chicoli

p. 27

André de Araújo Melo e Mauricio Dias Leister analisam os benefícios
e malefícios oriundos da participação de investidores estrangeiros na
Dívida Pública Federal.

Julio Lucchesi Moraes faz uma reflexão sobre a agenda criativa digital,
problematizando suas rupturas e continuidades.

Gian Barbosa da Silva e outros autores analisam o impacto na curva de
juros brasileira ante a normalização da política monetária americana, e
discutem as ferramentas disponíveis para amenizar seus impactos.
Rai Chicoli discute o tema da sustentabilidade da dívida brasileira, no
primeiro de uma série de três artigos, a partir de uma ampla revisão da
literatura sobre o tema, tanto teórica quanto empírica.

economia & história
Um Visionário na Corte do Rei Café: Martinico
Prado n’A Província de São Paulo, Outubro de
1877
Luciana Suarez Lopes, José Flávio Motta

Celso Furtado nos Anos de 1950 e 1960: Teoria
em Prática
Rômulo Manzatto

Ribeirão Preto: Café, Riqueza e Famílias
Luciana Suarez Lopes

As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade
exclusiva dos autores, não refletindo a opinião da Fipe

p. 34
p. 41

p. 47

Luciana Suarez Lopes e José Flávio Motta elaboram uma crônica sobre
os relatos de Martinico Prado, defrontando-se com as profundas mudanças então vivenciadas pela economia e sociedade brasileiras no final do
século XIX.

Rômulo Manzatto mostra a trajetória intelectual de Celso Furtado nos
anos de 1950 e 1960 e a centralidade da análise histórica como forma de
compreender as especificidades da formação econômica e social brasileira.
Luciana Suarez Lopes revela como a chegada do café na região de Ribeirão
Preto, no final do século XIX, promoveu inúmeras modificações na economia e na sociedade locais.

Indicadores Catho-Fipe
Os indicadores Catho-Fipe, desenvolvidos pela Fipe em parceria com a Catho, oferecem uma visão mais aprofundada e imediata do mercado de trabalho e da economia brasileira. As informações disponíveis em tempo
real no banco de dados da Catho e em outras fontes públicas da Internet permitem agilidade na extração e
cálculo dos números. Desta forma, é possível acompanhar a situação imediata do mercado de trabalho, sem
a necessidade de se esperar um ou dois meses para a divulgação dos dados oficiais. Todos os indicadores são
divulgados no último dia útil de cada mês, com informações sobre o próprio mês.
O primeiro indicador é uma estimativa para a taxa de desemprego calculada pelo IBGE, a Taxa de Desemprego Antecipada. A Fipe calcula também um índice que acompanha a relação entre novas vagas e novos currículos cadastrados na Internet, o Índice Catho-Fipe de Vagas por Candidato (IVC). Este indicador é mais amplo
do que a taxa de desemprego, porque traz informações sobre os dois lados do mercado: a oferta e a demanda por trabalho. Além desses dois indicadores, o Índice de Salários Ofertados permite o acompanhamento
dos salários oferecidos pelas empresas que estão em busca de novos profissionais.

Maiores Informações:
: (11) 3767-1764
: cathofipe@fipe.org.br

INFORMAÇÕES FIPE É UMA PUBLICAÇÃO MENSAL DE CONJUNTURA ECONÔMICA DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS

Conselho Curador
Juarez A. Baldini Rizzieri
(Presidente)
André Franco Montoro Filho
Carlos Antonio Rocca

Simão Davi Silber
Vera Lucia Fava
Diretoria

Denisard C. de Oliveira Alves
Fernando B. Homem de Melo
Francisco Vidal Luna
Heron Carlos Esvael do Carmo
Joaquim José Martins Guilhoto
José Paulo Zeetano Chahad

Diretor Presidente
Carlos Antonio Luque
Diretor de Pesquisa
Maria Helena
Pallares Zockun

Diretor de Cursos
José Carlos de Souza
Santos
Pós-Graduação

Pedro Garcia Duarte

Secretaria Executiva
Domingos Pimentel
Bortoletto

outubro de 2015

Conselho Editorial
Heron Carlos E. do
Carmo
Lenina Pomeranz
Luiz Martins Lopes
José Paulo Z.
Chahad
Maria Cristina
Cacciamali
Maria Helena
Pallares Zockun
Simão Davi Silber

–

issn 1678-6335

Editora-Chefe

Produção Editorial

Fabiana F. Rocha

Sandra Vilas Boas

Preparação de
Originais e Revisão

Alina Gasparello de http://www.fipe.
org.br
Araujo

3

análise de conjuntura

Mercado de Trabalho: Tempos Difíceis
Vera Martins da Silva (*)

Ano difícil para o mercado de trabalho. Após anos seguidos de aumento do número de postos de
trabalho e de salários, a situação
se modificou. O número de pessoas ocupadas apresentou queda
ao final de 2014, o que não é de se
estranhar, pois, ao final de cada
ano, há uma dispensa dos cargos
ligados ao comércio sazonal de fim
de ano. O problema é que o número
de ocupados caiu e não apresentou
recuperação ao longo do primeiro
semestre de 2015. A Tabela 1 mostra as informações sobre a taxa de
desocupação e os gráficos ilustram
alguns aspectos do que ocorre no
mercado de trabalho segundo a
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (PNADC), do
IBGE, que deverá em breve substituir a Pesquisa Mensal do Emprego
(PME), também do IBGE. Note-se
que a última informação disponível

quando da elaboração desta nota
de conjuntura traz dados até julho
de 2015, em base de médias móveis
trimestrais, em termos de coleta
e referência das informações, e
tem uma abrangência nacional, ao
contrário da PME, que tratava apenas seis Regiões Metropolitanas.
Estes resultados são, portanto,
uma visão mais aproximada da realidade do que ocorre no mercado
de trabalho brasileiro.

O Gráfico 1 mostra a evolução do
número de pessoas ocupadas no
último trimestre disponível (maio/
junho/julho de 2015), que está
estabilizado em 92,2 milhões, enquanto a estimativa da população
total, realizada pelo mesmo instituto de pesquisa para o período era
de 203,8 milhões. O que pode ser
caracterizado como “força de trabalho”, ou seja, indivíduos com 14

anos ou mais de idade e que estão
ocupados ou procurando trabalho,
foi estimado em 100,8 milhões. É
em relação a este último número
que a taxa de desocupação, que
seria uma proxy de taxa de desemprego, é calculada.
A Tabela 1 traz as informações da
taxa de desocupação segundo a
PNADC, destacando-se que no último trimestre disponível, maio/
junho/julho de 2015, a taxa foi estimada em 8,6%, muito superior ao
mesmo trimestre do ano de 2014,
quando foi de 6,9%. Este indicador sintetiza a piora no mercado
de trabalho brasileiro no período
recente.

O Gráfico 2 ilustra o problema do
mercado de trabalho em 2015:
entre 2012 e 2014, havia um comportamento relativamente estável
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de aumento da taxa de desocupação entre o final do ano (eliminação
de empregos temporários, principalmente no comércio) e começo
de ano, período de férias escolares
e também de muitas firmas em férias coletivas, seguindo o calendário escolar. A taxa de desocupação
ia sendo reduzida ao longo do ano,
especialmente a partir do início
do segundo semestre, já tendo em
vista um aumento da produção
para as festas do fim de ano. Mas
em 2015 isso mudou e a taxa de
desocupação passou a crescer, concomitantemente à desaceleração
da economia, à recuperação de
preços anteriormente controlados
e consequente aumento da inflação
e queda do poder de compra das famílias e uma sensação generalizada de baixa confiança na economia.
Contudo, essa situação no mercado
de trabalho não é uma surpresa,
pois já se sabia há um bom tempo
que a economia brasileira não teria
como escapar a um período de
ajuste, dadas as distorções impostas pela política econômica do primeiro mandato do governo Dilma.
A questão é quanto tempo este
período de ajuste vai durar. O Gráfico 3 mostra a variação da taxa de
desocupação entre os trimestres
móveis, desde o primeiro de 2013,
no comparativo trimestre móvel
contra o mesmo trimestre móvel
do ano anterior. Evidencia-se que,
apesar das distorções engendradas
pela política econômica, a taxa de
desocupação vinha caindo, o que
permitia o apoio de grande número
de pessoas à política de então. A

partir do final de 2013 e início de
2014, mesmo no caso do mercado
de trabalho, o crescimento da taxa
de desocupação passou a mostrar
que também no mercado de trabalho o modelo anterior tinha se
esgotado.

Do ponto de vista absoluto, os números do trimestre maio/jun/julho
de 2015 são expressivos − o número de desocupados, ou seja, aqueles
que não têm, mas fazem algum
esforço para obter um emprego,
foi estimado em 8,6 milhões de
pessoas no Brasil. Isto significa
um aumento de 1,8 milhões de
desocupados em relação ao mesmo
trimestre do ano de 2014, cerca de
27% de aumento de desocupados
enquanto a produção interna cai
em torno de 1,5%. Em termos de
destruição de postos de trabalho
com carteira assinada, os dados
do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho indicam uma
redução de cerca de um milhão nos
12 meses encerrados em agosto de
2015. Grosso modo, pode-se dizer
que o aumento da desocupação foi
causado pelo aumento de um milhão de pessoas que efetivamente
perderam seus postos de trabalho
e mais outros 800 mil que passaram a procurar emprego, seja porque a renda familiar foi reduzida
ou pela entrada de pessoas jovens
no mercado de trabalho.
A contrapartida da desocupação é
o rendimento real auferido pelas
pessoas. O Gráfico 4 ilustra o re-
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verso da medalha, ou seja, quando
cai a taxa de desocupação aumenta
o rendimento real, pois vai ficando
cada vez mais caro para as firmas
contratarem novos empregados.
Quando a desocupação aumenta,
como é o caso a partir de 2014, o
rendimento real fica estagnado ou
mesmo decresce. Um leve declínio
do rendimento médio real já ocorreu no primeiro semestre de 2015,
mesmo que a mera obser vação
de períodos semelhantes possa
induzir a engano: no trimestre de
maio/jun/jul de 2014, o rendimento médio foi estimado em R$ 1.844
e no mesmo trimestre de 2015 foi
estimado em R$ 1.881, de modo
que a mera comparação entre esses
dois momentos poderia indicar
um aumento do rendimento real
em plena crise. Na verdade, esse
trimestre de 2014 foi um período
de baixa relativa do valor real, que
depois apresentou uma boa recuperação, perdida ao longo de 2015,
quando a inf lação está efetivamente corroendo os rendimentos
nominais.
No caso da massa de rendimento real dos diversos tipos de trabalho, que tem impacto sobre o
consumo das famílias, o Gráfico 5
mostra que apesar da tendência de
seu aumento contínuo a partir de
2012, há picos nos finais do ano,
relacionados com o pagamento do
décimo-terceiro salário. Em 2014,
a queda da massa de rendimentos
é intensa e a retomada só acontece
ao final do segundo semestre. Em
2015, a queda da massa real de
rendimentos também é forte e o
futuro quanto à retomada é preocupante.
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Tabela 1 - Taxa de Desocupação Segundo a PNAD
Contínua, Jul/2015
Trimestre móvel de coleta e de
referência

Taxa de desocupação - %

jan-fev-mar/12
fev-mar-abr
mar-abr-mai
abr-mai-jun
mai-jun-jul
jun-jul-ago/12
jul-ago-set
ago-set-out
set-out-nov
out-nov-dez
nov-dez-jan/13
dez-jan-fev
jan-fev-mar
fev-mar-abr
mar-abr-mai
abr-mai-jun
mai-jun-jul
jun-jul-ago/13
jul-ago-set
ago-set-out
set-out-nov
out-nov-dez
nov-dez-jan/14
dez-jan-fev
jan-fev-mar
fev-mar-abr
mar-abr-mai
abr-mai-jun
mai-jun-jul
jun-jul-ago/14
jul-ago-set
ago-set-out
set-out-nov
out-nov-dez
nov-dez-jan/15
dez-jan-fev
jan-fev-mar
fev-mar-abr
mar-abr-mai
abr-mai-jun
mai-jun-jul

7,9
7,8
7,6
7,5
7,4
7,3
7,1
6,9
6,8
6,9
7,2
7,7
8,0
7,8
7,6
7,4
7,3
7,1
6,9
6,7
6,5
6,2
6,4
6,8
7,2
7,1
7,0
6,8
6,9
6,9
6,8
6,6
6,5
6,5
6,8
7,4
7,9
8,0
8,1
8,3
8,6

Gráfico 1 - Pessoas de 14 Anos ou Mais de Idade,
Ocupadas na Semana de Referência (em 1.000) Trimestre Móvel - Jan/Fev/Mar-2012 a Mai/Jun/Jul-2015

Fonte: IBGE, PNADC.

Gráfico 2- Taxa de Desocupação das Pessoas de 14
Anos ou Mais de Idade, na Semana de Referência - %
(Jan/Fev/Mar-2012 a Mai/Jun/Jul-2015)

Fonte: IBGE, PNADC.

Fonte: site IBGE/PNADC. Acesso em: 16/10/15.
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Gráfico 3 - Variação da Taxa de Desocupação das Pessoas de 14 Anos ou Mais de Idade, em Relação ao Mesmo
Trimestre Móvel do Ano Anterior

Fonte: IBGE/PNADC - %.

Gráfico 4 - Rendimento Médio Real Recebido por Mês, Pelas Pessoas de 14 Anos ou Mais de Idade, com
Rendimento de Trabalho - Trimestres Móveis - Jan/Fev/Mar-2012 a Mai/Jun/Jul-2015

Fonte:IBGE/PNADC.
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Gráfico 5 - Massa de Rendimento de Todos os Trabalhos, Efetivamente Recebido por Mês, pelas Pessoas de 14
Anos ou Mais de Idade, Trimestres Móveis, Jan/Fev/Mar-2012 a Mai/Jun/Jul-2015

Fonte: IBGE/PNADC.

(*) Economista e doutora em economia pelo IPE-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail com).
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O Investidor Não Residente na Dívida Pública em Moeda Local
André de Araújo Melo (*)
Mauricio Dias Leister (**)

1 Introdução
Este estudo pretende analisar os
benefícios e malefícios oriundos
da participação de investidores
estrangeiros na Dívida Pública
Federal (DPF). Nos últimos anos,
verificou-se um contínuo aumento
da parcela da dívida pública doméstica detida por investidores
estrangeiros. De uma participação
praticamente nula em 2007, os
não residentes tornaram-se parte
importante na dívida pública local
e atualmente já detêm cerca de
20% da Dívida Pública Mobiliária
Federal interna (DPMFi). Por essa
razão, é pertinente avaliar mais de
perto os efeitos desse aumento, o
potencial para a participação dos
investidores estrangeiros no futuro próximo e tentar determinar se

é desejável para o Tesouro Nacional agir no sentido de restringir ou
estimular essa participação.

2 Revisão da Literatura

Parte da literatura analisada se
dedica a estudar empiricamente os
fatores que determinam a atração
de capital estrangeiro, especialmente para o caso de países emergentes. De maneira bastante resumida, os principais achados dessa
linha revelam que países com histórico de inflação baixa e estável e
com instituições legais consolidadas apresentam mercados de títulos mais desenvolvidos (BURGER;
WARNOCK, 2006). Além disso, o
estudo ressalta a importância da
proteção ao risco cambial. Segundo
o estudo, a existência de mercados
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de derivativos, onde seja possível
hedgear o risco cambial, torna o
mercado local mais atrativo para o
investidor estrangeiro. Por sua vez,
o mercado de derivativos não pode
ser estabelecido sem a existência
de um mercado de títulos líquido, o
que destaca a importância da liquidez, também defendida em Brutti e
Sauré (2012).
O IMF (2011) analisa os determinantes dos fluxos de recursos para
fundos de títulos. Os resultados
das regressões para a América
Latina mostram que uma elevação
na previsão de crescimento do PIB
leva a um aumento nos fluxos para
o mercado de títulos públicos. Por
outro lado, uma maior volatilidade na taxa de crescimento do PIB
leva a uma redução nestes fluxos.

9
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O mesmo efeito ocorre com um
aumento no risco global, medido
pelo VIX. Curiosamente, o efeito do
diferencial de juros não é estatisticamente significante, o que pode
ter duas explicações. Uma possível
explicação é que, no caso da América Latina, o fluxo de recursos para
os fundos de títulos tenha origem
predominantemente doméstica.
Outra explicação é que os investidores estrangeiros que entram
nesses mercados busquem mais a
diversificação do risco do que alta
rentabilidade.

Arslanalp e Tsuda (2014) compilam
uma base de dados internacionalmente comparável de investimentos estrangeiros em dívida soberana. A base de dados captura USD
1 trilhão em posições estrangeiras
em mercados de títulos de 24 países emergentes.1 Eles detectam
que um fluxo de cerca de meio trilhão de dólares entrou nos países
emergentes no período 2010-2012,
a maioria vinda de asset managers
estrangeiros. A análise ainda ressalta a importância de alongamento da dívida, do desenvolvimento
de uma base de investidores local
e da manutenção de buffers de liquidez 2 como ferramentas para
mitigar os potenciais efeitos de um
choque de financiamento externo.
Por último, os autores reconhecem que a literatura ainda não foi
capaz de fornecer uma conclusão
assertiva sobre o balanço entre
riscos e benefícios da participação
estrangeira em mercados de dívida
pública. No entanto, as explorações

iniciais indicam que países com as
seguintes características tendem a
se beneficiar mais da participação
estrangeira: menor relação dívida/
PIB, menor necessidade bruta de
financiamento, sistema financeiro
mais desenvolvido e maiores buffers de liquidez.

Uma segunda linha de pesquisa
analisa os impactos da participação estrangeira e de outros fatores
internacionais sobre o mercado de
títulos públicos de países emergentes. Na maioria dos casos as análises estão centradas no impacto
sobre as taxas dos títulos públicos
destes países. Peiris (2010) utiliza
uma base de dados compilada de
10 países emergentes para estimar
o impacto da participação do investidor estrangeiro sobre as taxas e
a volatilidade dos títulos públicos
domésticos. Através de uma abordagem de painel, ele mostra que
um acréscimo de um ponto percentual na participação estrangeira na
dívida tende a diminuir as taxas
em 6 bps na média. Peiris aplica
ainda um modelo GARCH individualmente para cada país da amostra
e revela que para a maioria deles,
inclusive o Brasil, não há efeito
estatisticamente significativo da
participação estrangeira sobre a
volatilidade das taxas. Marcilly
(2009), por sua vez, analisa as relações entre participação estrangeira, taxas de títulos públicos e variações cambiais, utilizando dados de
quatro países asiáticos: Indonésia,
Malásia, Índia e Tailândia. Aplicando um modelo VAR (Vetor Autor-

regressivo) e teste de causalidade
de Granger, Marcilly não encontra
resultados homogêneos para os
países analisados.

Miyajima, Mohanty e Chan (2012)
analisam os fatores que ditam a
dinâmica das taxas de títulos públicos domésticos de 11 países
emergentes: Brasil, Chile, Hungria,
Índia, Indonésia, Coreia, Malásia,
México, Polônia, África do Sul e
Turquia. Os efeitos do VIX e da taxa
da Treasury de 10 anos se mostraram estatisticamente insignificantes no período analisado, em contraste com os achados de Jaramillo
e Weber (2013). Dividindo a amostra em antes (2000-2007) e depois
da crise (2008-2011), o VIX se revela estatisticamente significante
no primeiro período, enquanto no
segundo seu coeficiente cai pela
metade e se torna insignificante.
O oposto ocorre com a taxa da
Treasury que, de estatisticamente
insignificante no primeiro período,
tem seu coeficiente aumentado e
estatisticamente significante no
segundo período.
Adicionalmente, o estudo testa a
resiliência das taxas dos títulos
dos países da amostra através de
um VAR em painel. O principal resultado dessa análise revela que
os efeitos de choques no VIX se
alteraram antes e depois da crise.
Antes da crise, choques no VIX
(elevação) produziam aumentos
nas taxas dos títulos públicos dos
países da amostra. Após a crise, o
efeito de choques no VIX se inver-
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teu, passando a provocar reduções
nas taxas desses títulos. O impacto
de choques na taxa da Treasury de
10 anos se tornou maior depois
da crise, mas com caráter mais
transitório. Essas alterações nos
efeitos estatísticos no pós-crise são
atribuídas pelos autores aos efeitos
globais da política de quantitative
easing levada a cabo pelos bancos
centrais das principais economias
avançadas. Além disso, os autores concluem que a lógica dos fluxos internacionais para mercados
emergentes teria mudado de uma
lógica primariamente centrada em
busca por rentabilidade para uma
lógica de diversificação de risco, o
que é consistente com os achados
do IMF (2011).
Vale (2012) desenvolve um modelo
específico para o caso brasileiro
no qual testa o efeito da participação estrangeira sobre as taxas de
títulos públicos federais de 5 anos
prefixados. Ele aplica um modelo
VAR a uma base de dados mensal,
cobrindo o período de janeiro de
2005 a novembro de 2010. Os resultados sugerem que o aumento
de um ponto percentual na participação estrangeira na DPF reduz
as taxas dos títulos prefixados de 5
anos do Tesouro Nacional em 6,58
pontos base. Na mesma linha, Leon
(2014) descobre que a elevação da
participação estrangeira na DPMFi
causa, no longo prazo, uma redução de 7 basis points nas taxas de 5
anos, resultado bastante similar ao
encontrado por Vale (2012).

3 Fatos Estilizados da Participação Estrangeira no Brasil
A participação estrangeira no mercado doméstico de títulos públicos
não pode ser analisada de forma
simplista. Um mesmo nível de participação pode ter implicações bastante distintas em duas economias
diferentes. Os impactos oriundos
da participação estrangeira na dívida pública estão condicionados
a diversos fatores como o perfil
deste investidor, sua dispersão
geográfica, o tamanho e o desenvolvimento do mercado de capitais,
a solidez macro etc. Logo, considerações e comparações acerca da
participação estrangeira devem, no
mínimo, ter o cuidado de considerar na análise países de características semelhantes.

Um a pr i mei r a d iv i s ão, mu it o
comum na literatura que avalia os
impactos da participação estrangeira consiste em separar a análise
em economias avançadas e emergentes. Na média, a participação
não residente no mercado local de
títulos públicos de países avançados é superior à participação em
países emergentes. Por um lado,
esse fato reflete a maior solidez financeira e credibilidade dos países
desenvolvidos e, portanto, maior
disposição de investidores não
residentes em acessar o mercado
local destes países. Por outro lado,
revela também maior tolerância
dos países avançados em conviver
com uma participação estrangeira
mais elevada, pela confiança de
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que é baixa a probabilidade de uma
reversão abrupta do fluxo de recursos estrangeiros, como ocorre
mais frequentemente em econo3
mias emergentes.

Dado o tamanho da dívida doméstica brasileira, o Brasil é um dos
emergentes com maior volume
de recursos investidos por não
residentes na dívida local. Dessa
forma, a crescente participação de
não residentes na dívida pública
doméstica começa a merecer atenção especial e uma avaliação dos
possíveis riscos e benefícios gerados por ela.
No caso do Brasil, a contrapartida
do aumento da participação estrangeira se deu pela redução da
participação de Bancos e Fundos. A
princípio, a redução da parcela detida por bancos e fundos também é
um evento positivo para o Tesouro
Nacional, dada a preferência destes
agentes por papéis de curto prazo
ou com duration baixa. Numa visão
mais ampla, no entanto, as vantagens dessa redução perdem força
porque simultaneamente a esse
movimento houve um aumento da
presença de bancos e fundos no
mercado de compromissadas.
Como vimos na seção anterior, um
dos principais e mais estudados
efeitos da entrada de investidores
estrangeiros no mercado de títulos
em moeda local é o impacto sobre
as taxas destes títulos. Seria de
se esperar que um aumento na
participação estrangeira na dívida
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pública em moeda local implicasse maior competição
pela compra de títulos públicos. Uma competição
maior, por sua vez, provocaria uma redução nas taxas
de mercado desses títulos, principalmente na parte
longa da curva, em que esses investidores costumam
se concentrar. De fato, a maioria dos estudos revisados
neste trabalho, inclusive aqueles que incluíam dados
do Brasil, encontrou evidências empíricas de que o
aumento da participação estrangeira no mercado de
dívida local provocou redução nas taxas dos papéis,
embora as magnitudes variem um pouco.

4 Análise Empírica

As séries utilizadas apresentam periodicidade trimestral e compreendem o período do segundo trimestre
de 2005 ao terceiro trimestre de 2013. Para representar as taxas dos títulos públicos brasileiros utilizamos
a taxa dos papéis prefixados de 5 anos (BRA5A). O
investidor estrangeiro que ingressa no mercado de
títulos públicos brasileiro em geral o faz aplicando
recursos em títulos prefixados de longo prazo. As
demais séries escolhidas foram: o prêmio de risco
(CDSBRA5A), a Dívida Líquida do Setor Público (DLSPPIB), a meta de política monetária americana (FFTR),
o fluxo líquido mensal de investimento estrangeiro em
carteira direcionado para títulos públicos (FLUXORF e
FLUXOLP), a inflação acumulada nos últimos 12 meses
(IPCA12M), o percentual da DPMFi detido por investidores não residentes (PNRESID), o resultado primário
do governo central acumulado em 12 meses (PRIMPIBA12M), a Selic mensal anualizada (SELICMA), o
déficit em transações correntes em percentual do PIB
(TCPIBA12M), a taxa representativa da Treasury de 10
anos (US10A), o índice vix de volatilidade de mercado
(VIX) e a volatilidade da taxa de câmbio real brasileira
(VOLFXR).

Dickey-Fuller (ADF), proposto por Elliot, Rottemberg
e Stock, o teste modificado de Phillips-Perron (MZ),
proposto por Ng e Perron e o teste de Saikkonen-Lutkepohl (SL). Com o resultado destes testes, definimos a ordem de integração das mesmas a partir do
seguinte critério: o resultado da maioria dos testes ou,
em caso de empate, o resultado do teste de Saikkonen-Lutkepohl.

A linha metodológica utilizada é a de que não se pode
misturar séries com ordens de integração distintas em
um mesmo modelo empírico. Para o grupo de séries
estacionárias, utilizaremos um modelo Vector Auto Regressive (VAR) multivariado. As séries que resultaram
estacionárias e que farão parte de nosso modelo VAR
são a meta de política monetária americana (FFTR),
o fluxo líquido mensal de investimento estrangeiro
em carteira direcionado para títulos públicos (FLUXORF), a inflação acumulada nos últimos 12 meses
(IPCA12M), o volume de reservas internacionais do
Brasil (RESERVA), a variação no PIB trimestral acumulado nos últimos quatro trimestres (VARPIB) e o
índice vix de volatilidade de mercado (VIX). O foco
dos modelos VAR será explorar os determinantes da
entrada de recursos estrangeiros ao avaliar a resposta
da variável FLUXORF a choques nas demais variáveis.
Para testar a robustez do modelo à entrada ou saída de
variáveis, rodaremos o modelo VAR para três especificações distintas, onde alteraremos as séries incluídas
na análise. As especificações que utilizaremos estão
retratadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Especificações do Modelo VAR
para Séries I(0)

Modelo 1

Modelo 2

Uma vez escolhidas as séries, o passo seguinte é testar
a estacionariedade das mesmas. Para testar a estacionariedade das séries escolhidas, utilizaremos três
testes distintos: o teste de raiz unitária modificado de
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Para o grupo de séries integradas de ordem 1, um
passo adicional é necessário para que possamos determinar o melhor modelo a ser utilizado, que consiste
em testar a cointegração das séries. Caso as séries
não cointegrem, adotaremos uma análise de VAR com
as variáveis em primeira diferença. Se as séries cointegrarem, o melhor caminho será adotar um Vector
Error Correction Model (VEC). O teste de cointegração,
no entanto, deve ser realizado após a especificação de
quais séries integrarão a análise. De modo similar ao
que fizemos com as séries estacionárias, decidimos
modelar para as séries I(1) especificações distintas,
de modo a testar a robustez do modelo à seleção de
variáveis. As quatro especificações escolhidas estão
representadas na Tabela 2.

Tabela 2 - Especificações do Modelo VEC
para Séries I(1)

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Testamos a cointegração das séries nos modelos escolhidos utilizando quatro variações do teste de Johansen, uma versão sem quebra estrutural e três versões
com quebra. Todos os modelos apresentaram vetores
de cointegração. Logo, aplicaremos aos modelos escolhidos um VEC. Nestes modelos, tentaremos avaliar o
efeito de choques nas diversas variáveis sobre a taxa
dos títulos públicos prefixados de 5 anos do Tesouro
Nacional (BRA5A), com atenção especial para o efeito
da participação de não residentes (PNRESID).
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Para manter a objetividade do texto principal, não
reportaremos as funções impulso resposta dos modelos.4 Muito embora os modelos VAR5 explorados neste
estudo tenham atendido aos pressupostos para uma
correta aplicação do modelo, os resultados apresentaram, de maneira geral, pouca significância estatística.
O baixo número de observações, no entanto, provavelmente está por trás da pouca significância estatística
das funções impulso resposta. Em todos os modelos, a
resposta da variável de interesse (FLUXORF) a choque
nas demais variáveis se revelou, em sua grande maioria, insignificante, a ponto de não podermos descartar
a hipótese de que esse choque não tenha produzido
efeito algum.

De maneira geral, a única variável que produz um
impacto significativo, ainda que transitório, sobre o
fluxo líquido de recursos estrangeiros direcionados
ao mercado de títulos públicos é a própria variável
FLUXORF. Esse achado muito provavelmente resulta
do fato de haver uma certa persistência nos fluxos de
recursos internacionais. O fluxo de recursos do período anterior explica parte dos recursos do período
corrente e, por isso, um choque neste fluxo tende a se
perpetuar no período seguinte. Este não é um resultado inesperado. O que, de certa forma, surpreende é
a baixa duração do efeito que, de acordo com nossos
modelos, tende a se dissipar nos dois períodos seguintes. Além disso, nenhum efeito permanente se verifica.
Outra exceção, embora ocorra apenas no modelo 3, é
a resposta positiva de FLUXORF à variação no PIB. Ou
seja, um choque positivo no PIB produziria um aumento temporário no fluxo de recursos estrangeiros para
o mercado de títulos públicos do Brasil.
A ausência de respostas significativas de FLUXORF
a choques no VIX e na FFTR (meta de política monetária americana) é um resultado inesperado. Em
quase todos os estudos que revisamos, nos quais os
determinantes dos fluxos de recursos para mercados
de dívida em moeda local são analisados, essas duas
variáveis são relevantes para explicar esses fluxos. É
bastante razoável supor que a volatilidade do mercado
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financeiro global, capturada pelo
vix, e a nível da taxa de juros de
curto prazo do maior e mais líquido mercado financeiro do mundo
sejam determinantes importantes
do fluxo de recursos estrangeiros
para mercados emergentes. Dado
o quase consenso sobre os efeitos dessas variáveis na literatura
empírica, é bastante possível que
esses efeitos existam na prática,
mas que não tenhamos conseguido capturá-los devido ao pequeno
número de observações ou outras
fragilidades do modelo.

Os modelos VEC também atenderam aos pressupostos de estabilidade, ausência de autocorrelação
e normalidade dos resíduos e homocedasticidade. 6 Nossa principal preocupação nesta análise é
a resposta de BR A5A à variável
PNRESID. Essa variável aparece
nos modelos 1 e 2. No modelo 1, um
choque positivo na participação estrangeira produz um efeito negativo e persistente nas taxas de juros
dos papéis de 5 anos do Tesouro
Nacional, resultado consistente
com os achados de Leon (2014) e
Vale (2012). Esse resultado, todavia, não é robusto à especificação
do modelo. No modelo 2, em que a
variável PNRESID é mantida, mas
há alterações nas demais variáveis, o efeito se inverte e choques
em PNRESID passam a produzir
efeitos positivos sobre BR A5A,
embora de menor magnitude. Ou
seja, o modelo 1 produz resultados
alinhados com estudos anteriores
e sugere que o aumento na parti-

cipação estrangeira produza uma
redução nas taxas dos papéis de 5
anos, enquanto o modelo 2 indica
justamente o contrário. Os estudos
citados na revisão de literatura seguem metodologias, periodicidade
e variáveis explicativas distintas
das utilizadas neste trabalho. Mas
o ponto do exercício é justamente
testar as conclusões dos estudos
anteriores quando algumas características da análise são alteradas.
O resultado ambíguo das nossas
análises não confirma nem refuta
os achados de estudos anteriores. É
possível que a participação de não
residentes na DPMFi de fato produza uma redução nas taxas dos
papéis prefixados de longo prazo,
mas, pelo menos de acordo com os
modelos utilizados neste trabalho,
esse fenômeno não é confirmado
pelos dados.
Outros dois fatores podem estar
dificultando a análise e jogando
ruído sobre nosso modelo empírico. Em primeiro lugar, o imposto
sobre operações financeiras (IOF)
pode ter afetado consideravelmente a amostra, principalmente
no período em que ele se elevou
de zero para seis por cento. Em
segundo lugar, os fundos e bancos
domésticos migraram sua posição
nos últimos anos de títulos para
compromissadas. Ou seja, para
uma demanda mais elevada de não
residentes, observamos uma demanda reduzida de nacionais.
Os efeitos de outras variáveis sobre
a taxa de juros, no entanto, pare-

cem mais evidentes em nossos modelos. Um exemplo disso é o efeito
do CDS de 5 anos para o Brasil.
Um aumento no CDS produz um
aumento persistente nas taxas de
juros de 5 anos, em todos os modelos em que a variável CDSBRA5A
é utilizada. No modelo 3, a taxa
de juros representativa das Treasuries de 10 anos também produz
impacto similar. Isso sugere uma
possível explicação para a ausência de efeito do vix e da taxa de
juros americana sobre o fluxo de
recursos estrangeiros. É possível
que, enquanto em outros países,
a percepção de risco e a taxa de
juros americana produzam efeitos
relevantes nos fluxos de recursos
estrangeiros para o mercado local
de dívida, no caso brasileiro os
investidores estrangeiros façam
seus ajustes no preço e não na
quantidade de recursos investidos.
Seguindo essa lógica, um aumento
na percepção de risco e nas taxas
de juros americanas impactaria as
taxas negociadas por esses papéis,
desincentivando a saída dos recursos de investidores estrangeiros.

5 Considerações Finais

Os efeitos da participação estrangeira sobre as taxas dos títulos
parecem de fato existir, dado o
quase consenso na literatura internacional, inclusive com efeitos de
magnitudes bastante semelhantes.
Mas os resultados dos modelos empíricos aqui apresentados mostram
que devemos encarar esses resul-
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tados com certa dose de ceticismo.
A ausência de modelos teóricos que
sirvam de referência para os testes
torna discricionária, por exemplo,
a escolha de variáveis. Além disso,
a presença de quebras estruturais
importantes, como a crise de 2008,
a imposição de restrições ao livre
f luxo de capitais estrangeiros e
dinâmicas internas da participação de bancos e fundos residentes
podem ter alterado algumas relações e muitos estudos aparentemente ignoram o fato.
Com relação aos determinantes
dos fluxos de recursos para o mercado de dívida pública brasileiro,
os modelos apresentados aqui se
mostraram inconclusivos, dada a
baixa significância estatística dos
resultados. No entanto, estudos anteriores identificaram fatores que
determinam esses fluxos. Os principais parecem ser os fundamentos
macroeconômicos e fiscais do país
e o desenvolvimento do mercado
de títulos (liquidez, existência de
mercado de derivativos etc).

Além desses fatores, a crise de
2008 expôs as fragilidades e risco
de crédito de diversas economias
avançadas, antes tidas como “porto
seguro” para investimentos. Num
mundo onde existem cada vez
menos portos seguros, investidores priorizam a busca de diversificação e segurança em detrimento
de altos retornos (IMF, 2011). Se

essa leitura estiver correta e a
conjuntura persistir, reversões
abruptas em mercados emergentes se tornam menos prováveis. O
ano de 2015 deve ser o primeiro
grande teste desta tese, dado que
parte dessa mudança de cenário
decorre da melhora de fundamentos das economias emergentes que
parece começar a se deteriorar.
Caso a reversão dos fluxos de capitais para mercados de dívida de
países emergentes ocorra de fato,
Jaramillo e Weber (2013) defendem que países com fundamentos
fiscais pobres e elevada participação de não residentes no mercado
doméstico de títulos serão os mais
suscetíveis a sofrer maior impacto.
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Os Jogos Vorazes: A Economia Política da Comunicação e o Advento dos E-Sports
Julio Lucchesi Moraes (*)

No presente artigo, daremos continuidade à nossa série de reflexões
sobre tendências atualmente em
curso no universo da Economia
Criativa e das TICs. Em nossa última ref lexão analisamos algumas transformações vinculadas
ao subsegmento de Mídia e Entretenimento (M&E) e a proposta
agora é problematizar parte desses
fenômenos por um prisma teórico
distinto.
A ideia do presente artigo é, nesse
sentido, rev isit ar algumas das
questões levantadas nos últimos
artigos trabalhando, contudo, com
um aparato analítico robusto. Sem
o intuito de promover uma análise
exaustiva, a ideia é avançar em
nossa reflexão sobre a agenda criativa digital, problematizando suas
rupturas e continuidades. Após
a apresentação de algumas das
discussões da chamada Economia
Política da Comunicação, avançaremos rumo à apresentação e discussão do interessante fenômeno
do E-Sports, entendido aqui como

exemplo paradigmático de novas
tendências no setor.

1 Ruptura e Continuidade: o
Olhar da Economia Política da
Comunicação
Já tivemos a oportunidade de nos
debruçar, em artigo anterior, nas
aproximações entre o universo da
Economia da Cultura (e da Economia Criativa) com a Economia Política da Cultura (MORAES, 2010)1.
Alargando levemente nosso olhar
para áreas correlatas à Cultura,
alcançamos o campo de estudos
da chamada Economia Política da
Mídia (ou da Comunicação).
Por prismas diversos, autores
como Dwayne Winseck, Dal Yong
Jin ou, no contexto latino-americano, Cesar Bolaño e Valério Brittos
abordam o universo da mídia e da
comunicação sob a chave ampliada
das transformações do capitalismo
nas últimas décadas, vinculando
os fenômenos setoriais a inflexões
amplificadas da estrutura econômica global.
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Relevando as nuanças teóricas
entre cada um desses autores, é
possível apontar uma matriz analítica comum, identificando na chamada “Escola de Grenoble” – e em
sua figura maior, o acadêmico Bernard Miége – a matriz originária
desses debates. Dos diversos temas
trabalhados por esta bibliografia2,
interessamo-nos aqui por um em
particular: os questionamentos
sobre as mudanças e/ou permanências de grupos econômicos
no setor de mídia, comunicação e
cultura em meio a um cenário tecnológico cambiante.
O radical incremento do substrato
digital pelo qual segmento criativo
vem passando em âmbito global
levanta uma série de dúvidas a
respeito das possíveis mutações
da paisagem econômica. É natural
intuir que as demandas específicas
das novas modalidades de produção e distribuição redundem numa
completa reformulação setorial,
ocasionando o surgimento e extinção de constelações inteiras de
grupos e empresas. Algumas das
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ferramentas da Economia Política
da Comunicação nos permitem não
apenas relativizar mas neutralizar
essa posição. Ao menos três argumentos da tradição da Economia
Política da Comunicação podem ser
aqui mobilizados para a condução
de nossa reflexão:

minância, em parte expressiva do

fundamental importância estra-

A televisão ou as plataformas on-

geopolítico. As vantagens dos

mentos mais louvados na atual

ção, uma primeira vantagem dos

(i) A lógica do fluxo: um dos ele-

ecologia digital é a relativa sim-

plicidade de difusão de conteúdos proporcionada pelas novas
tecnologias e plataformas digitais
(sendo o Youtube o exemplo mais

paradigmático desse discurso).

Essa narrativa constantemente

deságua numa ingênua percepção
de que as modalidades tradicionais de fruição e comunicação – e,

consequentemente, os próprios
grupos econômicos tradicionais
a elas atreladas – encontram-se
em vias de extinção.

É o próprio Bernard Miége quem

nos auxilia na superação dessa
percepção. Ao analisar as indús-

trias culturais, o teórico identifi-

ca diferentes tipos de produtos
(mercadorias) culturais, criadas
a partir de diferentes técnicas

e, consequentemente, marcadas

por diferentes níveis de repro-

dutibilidade (Cf. 1989). O que é
interessante reter aqui é a predo-

segmento de mídia e comunica-

ção, da chamada “lógica do fluxo”.
line exigem a criação ou aquisição
de conteúdos inéditos em ritmo

contínuo para o abastecimento
de suas grades ou catálogos.

Percebe-se, por essa configuraatores tradicionais, já atuantes na

área, em relação aos ingressantes.

(ii) A concentração de recursos:
obviamente, podemos contex-

tualizar essa vantagem em um
patamar analítico mais elevado.

Por maiores que sejam as dificuldades técnicas e operacionais

advindas do novo paradigma tecnológico, os atores tradicionais

já partem de um nível prévio de

acúmulo de recursos (humanos,
certamente, mas também finan-

ceiros). Maiores margens permi-

tem, dentre outras coisas, que os
grupos tradicionais promovam

uma gradual adaptação às novas

demandas, possibilitando uma
equiparação paulatina em face
dos novos concorrentes.3

(iii) A dimensão estratégica da co-

municação: é evidente, por fim,
que os setores de informação,
mídia, telecomunicações e todas
as demais áreas correlatas são de

tégica e política, tanto no âmbito

doméstico quanto internacional/

grupos econômicos tradicionais
justificam-se, em muitos casos,
pela própria sobreposição cumu-

lativa entre os interesses de atores econômicos já estabelecidos

com objetivos oficiais. Vem complexificar esse quadro a sempre

candente questão da soberania

cultural e tecnológica de um país

ou região, argumento sempre
presente quando da defesa de
grupos locais.

2 O Espetáculo Revisitado: a Inflação dos Jogos Eletrônicos e
o Advento dos E-Sports
Munidos do ferramental teórico da
Economia Política da Comunicação, temos condições de revisitar
e reavaliar diversos processos atualmente em curso dentro da pauta
criativa. Um interessante campo de
aplicação desses debates é o estudo
do surgimento de novos gêneros e
modalidades de entretenimento.
Novamente, nossa ênfase é indicar
os peculiares arranjos estabelecidos entre novos e velhos atores
econômicos, identificando rupturas ou convergências.
Dentro dessa chave, poderíamos
nos deter em um vasto espectro
de temas. Vemos surgir assim, ao
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longo das publicações vinculadas à
Economia Política da Comunicação,
reflexões sobre as Redes Sociais,
as Novas Mídias ou os desafios da
Web 2.0. Aqui, contudo, centraremos atenções em outro fenômeno
igualmente expressivo: a recente
inflação pela qual o setor de jogos
eletrônicos vem passando.

A importância da atividade se sustenta, inicialmente, por seu elevado
(e crescente) faturamento: estima-se que em 2013 a atividade tenha
rendido um faturamento agregado
na casa de 70 bilhões de dólares.
A estimativa para este ano é que a
cifra ultrapasse 90 bilhões de dólares e há, inclusive, um interessante
debate sobre as reais possibilidades de o segmento suplantar as
mídias audiovisuais tradicionais
(como o cinema), tornando-se a
atividade de maior destaque no
planeta.4

A aproximação com o universo
cinematográfico pode ser feita
também sobre outro enfoque: o dos
custos. O quinto título da franquia
britânica Grand Theft Auto (GTA)
– cuja multifacetada narrativa centra-se no universo dos ladrões
de veículos – teve um orçamento
de quase 270 milhões de dólares,
quantia elevada mesmo para um
blockbuster norte-americano. As
semelhanças entre as duas mídias
não param por aí: desse volume de
gastos, quase metade foram gastos
de marketing. Tudo indica, portanto, uma aproximação cada vez mais
forte das estratégicas de divulga-

ção dos jogos eletrônicos com os
grandes lançamentos do cinema.

A exuberância dessas cifras indica
convergências entre o segmento
de jogos eletrônicos e as demais
mídias audiovisuais num plano
analítico mais alto. Embora o blockbuster – o produto de orçamento
milionário – não seja uma invenção nova, esse perfil de produto
vem se tornando crescentemente
hegemônico na paisagem cultural
global, a ponto de colocar em risco
outros formatos e propostas incapazes de arcar com orçamentos tão
elevados. Ao menos é este o argumento que Anita Elseberg analisa
em seu recente livro dedicado às
atuais tendências do entretenimento (2013). O alinhamento com
o universo dos games não poderia
ser maior.
O radical incremento nos custos
de produção (e sobretudo de comercialização) de jogos eletrônicos vem acompanhado de outros
fenômenos de igual destaque. Para
além da dimensão estritamente
quantitativa, o crescimento do
setor de jogos eletrônicos relaciona-se ao surgimento de todo o novo
rol de práticas e hábitos de consumo. A proliferação de convenções
de fãs é um interessante indício
dessa situação e certamente merece maior atenção. Da Comic Con
californiana à Gamescom alemã ou
a Tokyo Game Show, vemos se consolidar um circuito de eventos cuja
audiência ultrapassa, facilmente, a
casa de seis dígitos.
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Nenhum fenômeno, cont udo, é
tão interessante dentro de nosso
campo de estudos do que o advento
do chamado E-Sport. Acadêmicos,
instituições de pesquisa e o próprio setor privado observam com
curiosidade a profissionalização
de jogadores online. Em recente
estudo sobre tendências no universo da mídia, o Canadian Media
Fund publicou dados bastante expressivos. Em 2013, 32 milhões
de pessoas assistiram à final do
campeonato mundial de League of
Legends Season 3, um dos títulos
de maior destaque atualmente no
mundo dos E-Sports. A cifra superou a audiência de algumas das tradicionais ligas norte-americanas,
incluindo um dos playoffs da NBA
(CMF, 2014, p.13). Não por acaso,
a transmissão de partidas despertou o interesse não de grupos da
televisão a cabo como a Fox Sports
ou a ESPN. Mesmo cadeias cinematográficas, como Cinemark ou a
canadense Cineplex já realizaram
sessões especiais com transmissão
ao vivo de partidas.
É expressiva, nesse sentido, a discussão proposta pela socióloga e
professora de mídias comparadas
do MIT T.L. Taylor em sua recente publicação sobre o E-Sports
(2015). Em linhas gerais, a pesquisadora destaca a emergência de
todo um novo filão econômico ao
redor dos jogos online, com a profissionalização de competidores, a
entrada de grandes patrocinadores
e o surgimento de um star-system
próprio. Em suma: com poucos
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anos de vida, os moderníssimos E-Sports já vão reproduzindo elementos das antigas mídias do século XX.
Claro que isto não seria uma novidade, ao menos aos
olhos dos acadêmicos ligados à Economia Política da
Comunicação.
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1 Introdução
Em resposta à grande crise financeira de 2008/2009, os bancos centrais ao redor do mundo optaram,
entre outras medidas, pela estratégia de redução de suas respectivas
taxas básicas de juros no intuito
de estimular suas economias. Tal
fenômeno, utilizando como referência os juros básicos americanos
nos últimos quatro anos, levou
a taxas virtualmente zero e, em
temos reais, até negativas para determinados países. Em decorrência
destas políticas, que apenas nos
Estados Unidos inundaram a economia em mais de U$ 3 trilhões de
dólares, observa-se um nível elevado de liquidez com reflexos em
diversos ativos financeiros, entre
eles os mercados globais de câmbio
e títulos de dívida soberanas.
Nesse sentido, países considerados
emergentes, entre eles o Brasil,
sofreram impactos diretos desta
“nova” condição monetária mundial com reflexos no fluxo líquido
de capital estrangeiro em suas
economias. A tendência inicial, por-

tanto, ocorreu no sentido de elevar
a procura por ativos com maior
potencial de remuneração e aliados
a uma melhor percepção de risco;
acarretou um influxo significativo
de capital nos países emergentes.
Em consequência, constatou-se
uma valorização de suas respectivas moedas em relação ao dólar
americano, além de intensa demanda por títulos de dívida pública
soberana. A pressão de demanda
neste último influenciou uma redução em suas taxas devido ao
potencial aumento em seus preços.

Esta dinâmica, no entanto, aparenta estar chegando ao seu fim. Em
função de melhores perspectivas
econômicas nos Estados Unidos,
vem se aventando a possibilidade
de reversão destas políticas monetárias expansionistas. De forma
eminente, um aumento nas taxas
básicas americanas está sendo
considerado para ocorrer ainda
este ano (2015). Nesse sentido,
ao contrário dos movimentos anteriores obser vados, espera-se
com esta medida uma reversão
do fluxo de capital nos mercados
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emergentes com significativos impactos nos mercados financeiros.
Esta reversão, portanto, levaria a
uma demanda maior pelo dólar e
vendas de ativos dos países em desenvolvimento, com consequências
diretas em suas taxas de câmbio
(desvalorização) e, especificamente no mercado de títulos públicos,
maiores juros.

Ao se debruçar estritamente à situação brasileira, o objetivo principal
deste estudo é analisar o impacto
na curva de juros brasileira frente
à normalização da política monetária americana e discutir as ferramentas disponíveis para amenizar
seus impactos.

2 Normalização da Política Monetária Americana
Espera-se que o Federal Reserve
(Fed)1 eleve as taxas de juros em
2015 a fim de “normalizar” sua
política monetária.2 O racional por
trás desta afirmação é que para
perseguir sua meta de estabilidade
de preços e pelo nível de emprego
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na economia, o Fed define um alvo
para a sua taxa básica de juros – a
Federal Funds Rate (FFR) – e busca
alcançá-lo por meio de operações
de liquidez no mercado interbancário (FED, 2005). A FFR está em patamar mínimo (entre zero e 0,25%)
desde a crise financeira em 2008.
O retorno da taxa a parâmetros
médios de longo prazo, para que
f lutue e se torne o instrumento
principal de política monetária, é o
processo chamado de “normalização” da política monetária.
Para entender o impacto dessa normalização monetária no Brasil, é
necessário seguir algumas etapas.
Primeiramente, assume-se que um
aumento da FFR causa um impacto
de elevação na Treasury de 10 anos.
Após esta quantificação, assume-se
que o aumento na Treasury de 10
anos causa um impacto de elevação
na curva de juros brasileira.

Especificamente no que tange a
alterações da FFR e seu impacto
na Treasury de 10 anos, é possível observar pouco consenso na
literatura. 3 Estudos mais antigos,
até os anos 2000, indicam dúvida
inclusive quanto à direção desse
efeito. A partir dos anos 2000, os
estudos do impacto de alterações
na taxa básica de juros sobre taxas
de juros mais longas focalizaram
no fato de o choque ser antecipado
ou não. Diversos autores argumentam que choques antecipados
já estão precificados nas taxas
de juros mais longas; porém, que
choques não antecipados na FFR

geram impactos significativos e na
mesma direção na Treasury de 10
anos (ELLINGSEN; SÖDERSTRÖM,
2004; GURKAYNAK; SACK; SWANSON, 2005; BEECHEY, 2007).

Berument e Froyen (2009) analisaram 12 estudos sobre esta temática e verificaram que a magnitude
do impacto variou razoavelmente
entre os estudos. O impacto do aumento de 100 pontos percentuais
na FFR sobre a Treasury de 10 anos
variou entre 0,04 e 0,52 pontos
percentuais.4 Entender o comportamento do título americano de 10
anos é de fundamental importância para avaliar os impactos nos
títulos brasileiros. Como resultado,
buscou-se criar modelos próprios
capazes de verificar esta relação e
a magnitude do impacto. Levando-se em consideração as tecnicalidades apontadas por Berument e
Froyen (2009), adotou-se, em um
primeiro momento, um modelo
econométrico de equação única,
explicado a seguir.
Para captar o impacto da FFR sobre
a Treasury de 10 anos, foram testados os seguintes modelos:

Modelo A: dados trimestrais da
FFR efetiva e da Treasury de 10
anos entre o terceiro trimestre de
1992 e o último trimestre de 2014.
Além disso, para controlar os movimentos antecipados da política
monetária, incluímos os erros da
Fed Funds Futura em relação às
Fed Funds observadas ao longo dos
últimos 12 meses.

Modelo B: dados trimestrais da
Treasury de 10 anos e das taxas
futuras da FFR a partir do primeiro
trimestre de 1998 até o último trimestre de 2008.

No modelo A, para cada aumento
de 1 ponto percentual da Fed Funds
efetiva, o impacto ficou em 0,33
p.p. sobre a taxa da Treasury de
10 anos, caso o aumento não fosse
antecipado. Portanto, se considerarmos a elevação total de cerca de
350 pontos indicada nas projeções
do Federal Reserve, observaríamos
um aumento de 1,16 pontos percentuais na taxa da Treasury de 10
anos, caso não houvesse nenhuma
antecipação pelo mercado.

No modelo B, utilizamos dados
trimestrais a partir do primeiro
trimestre de 1998 até o último trimestre de 2008. Para tal período,
apenas a taxa futura da Fed Funds
teria impacto, pois a taxa efetiva
não seria significante estatisticamente. Tal modelo sugere que, caso
o mercado passasse a esperar para
o próximo trimestre a elevação da
taxa Fed Funds (elevação gradual
de cerca de 350 pontos indicada
nas projeções do Federal Reserve),
a taxa de juros da Treasury subiria
0,94 pontos percentuais. Ou seja,
considerando as configurações
escolhidas, o impacto da normalização monetária no mercado americano ficaria entre 0,94 e 1,16
sobre a taxa de juros da Treasury
de 10 anos.
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3 Os Impactos na Curva de Juros
Brasileira
Para estimar os impactos na curva
de juros brasileira, dada a normalização na política monetária norte-americana, é necessário definir
varáveis que possam explicar a
magnitude das taxas dos títulos
brasileiros prefixados estudados e
seus respectivos pesos (ponderações) nesta composição.
Os seguintes passos serão necessários para alcançar o objetivo proposto: i) dado o cenário de elevação
da fed fund rate, é preciso estimar
a possível elevação/contaminação
nas taxas destas variáveis explicativas (referência de juros internacional, risco deste país e risco
cambial) na equação de paridade;

ii) por meio dos pesos destas nos
títulos brasileiros, obter o montante potencial de aumento nas taxas
destes títulos, a possível duração
deste efeito (tal fenômeno é denominado como um shooting na taxa)
e o novo patamar de acomodação
das taxas passado o pico do período de maior volatilidade a partir
do choque de juros na fed fund rate;
iii) por meio dos resultados obtidos
para específicos títulos prefixados,
estima-se toda uma curva de juros
com distintos vencimentos considerando os efeitos do shooting e
seus níveis de novo equilíbrio.
O título prefixado estudado foi o de
vencimento de 5 anos sem cupom.
As variáveis explicativas utilizadas foram a US Treasury de 5 anos,
o Credit Default Swap brasileiro

(CDS) de 5 anos e o Non-Deliverable
Foward (NDF) do real versus dólar
americano de 5 anos. O título do
governo americano de 5 anos (US
Treasury) é utilizado como referência de taxa de juros internacional.

Os dados são mensais e o período
investigado foi de janeiro de 2005
a abril de 2014 em função, primordialmente, das disponibilidades de
dados. Considerou-se que uma taxa
de juros de determinado título em
um quadro de paridade seria uma
composição simples de cada um
desses prêmios, sendo as distintas
taxas utilizadas somadas no intuito de se entender a composição
do título brasileiro analisado. Os
resultados podem ser observados
por meio da Figura 1:

Figura 1 – Decomposição da Taxa Prefixada de 5 Anos
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Destaca-se que o prêmio cambial parece ser estruturalmente relevante para explicar os níveis das taxas
prefixadas dos títulos brasileiros de 5 anos. Uma importante relação discutida em termos de finanças internacionais é a Paridade da Taxa de Juros.5 O conceito
em que se baseia o presente trabalho faz referência à
Teoria da Paridade Coberta da Taxa de Juros conforme
descrita em Frankel e Froot (1985), que infere que
qualquer desvio de Paridade de Taxa de juros, segundo
conceituado por Fischer (1930), podem ser explicados
por diversos fatores como custos de transação, risco
de default, risco político e barreiras ao fluxo de capitais entre as nações. Nesse sentido, para fins da atual
análise, qualquer desvio da taxa prefixada brasileira,
após ter sido ponderada por uma taxa de juros internacional e pelo câmbio, será aproximada pelo risco
país.

Logo, no intuito de entendermos melhor as distintas
ponderações destas variáveis na taxa prefixada brasileira, estima-se uma regressão linear por Mínimos
Quadrados Ordinários (MQO) baseada na equação de
paridade de juros que apresenta a seguinte configuração:
(1)

onde representa o juros do título prefixado, c um intercepto, a US Treasury de 10 anos, o risco cambial
aqui definido pelo NDF e o risco país caracterizado
pelo CDS. Em relação à equação (1) apresentada anteriormente, algumas explicações fazem-se necessárias.
Em primeiro lugar, o vencimento t utilizado. Foram
analisados dois vencimentos para fins de estimação:
5 e 10 anos. Os coeficientes ,
e
representam
as ponderações que temos por objetivo calcular neste
momento. As mesmas são importantes para definir o
potencial de shooting da taxa prefixada e o possível
novo equilíbrio a ser encontrado. Os resultados da
equação (1) são evidenciados por meio da Tabela 1:

Tabela 1 – Resultados dos Coeficientes da Equação de
Paridade de Juros

O passo seguinte após obtenção desses coeficientes é
calcular o potencial de aumento, em um cenário de normalização da política monetária americana, das três variáveis explicativas utilizadas: US Treasury, CDS e NDF.

O cálculo para estimar elevações do CDS e NDF possui
uma diferente abordagem. Por hipótese, ao considerar cenários de estresse nos mercados financeiros, é
esperado um aumento de magnitude nas volatidades
dos ativos transacionados. Nesse sentido, procurou-se
fazer uso de uma metodologia em que fosse possível
mensurar volatilidade e, por meio desta, obter seus
impactos na dimensão tanto do CDS como do NDF.

Em consonância com Global Finantial Stability Report (2014) do FMI, adotou-se, para fins de análise de
volatilidade, um modelo denominado Switching Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (SWARCH)
desenvolvido por Hamilton e Susmel (1989). O modelo
SWARCH aqui utilizado possui dois estágios de volatilidade (alta e baixa) e uma ordem de volatilidade
condicional autorregressiva (também denominado
SWARCH (2,1)).

Dessa forma, o modelo SWARCH adotado permite o
cálculo da probabilidade de que o CDS (ou NDF) esteja
em um estado de baixa ou alta volatilidade para cada
período de tempo. Esta informação é utilizada para
que se entenda o potencial de magnitude de elevação
das taxas dessas variáveis em um cenário de estresse
no mercado financeiro internacional.
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Na construção desses impactos de volatilidade sobre o
CDS e NDF, estima-se uma regressão (MQO) para cada
uma em função de um intercepto e de uma variável
dummy que assume o valor 1 quando a probabilidade
de um estado de alta volatilidade for maior do que
0,5 e zero caso contrário (ver Tabela 2). O coeficiente
dessa variável dummy representa o impacto que se
pretende estimar. Destaca-se que esta análise foi conduzida para o CDS e NDF tanto de 5 como de 10 anos

que, conforme mostrado anteriormente, alimentam

o potencial shooting da taxa dos títulos prefixados
brasileiros com iguais vencimentos (5 e 10 anos). As

Figuras 2 e 3 evidenciam o respectivo comportamento

das variáveis NDF e CDS em nível e das probabilidades
estimadas (modelo SWARCH) de as mesmas estarem

em um estado de alta volatilidade, ao passo que a Tabela 2 apresenta os resultados da estimação.

Figura 2 – Comportamento NDF (5 anos) e a Probabilidade de Alta Volatilidade

Figura 3 – Comportamento CDS (5 anos) e a Probabilidade de Alta Volatilidade
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Os resultados da Tabela 2 a seguir indicam que, em
caso de acionamento da dummy de volatilidade, 6 o
CDS com prazo de 5 anos sofreria um choque de 129
pontos-base enquanto o de 10 anos um impacto de
41 pontos-base. Já o NDF apresentaria um choque de
26 pontos-base para o prazo de 5 anos e um impacto
negativo de 165 pontos-base para os de 10 anos. As
estatísticas de shooting para o NDF aparentam, inicialmente, uma certa discrepância, pois apontam pequeno
ou até negativo o efeito sobre sua taxa em cenários
de altas volatilidades. Uma das possíveis explicações
para tal efeito reside no próprio comportamento atual
deste ativo que, por encontrar-se em níveis de alta
próximos ao da grande crise de 2008, sugere que uma
elevação de volatilidade adviria no sentido de reduzir
as correntes taxas transacionadas.

Tabela 2 – Resultados dos Coeficientes da Variável
Dummy (CDS/NDF)

Calculados os potenciais impactos nas variáveis explicativas a serem utilizadas (US Treasury, NDF e CDS) em
uma conjuntura de estresse dos mercados financeiros
como resultado da normalização da política monetária americana, o passo seguinte consiste na obtenção
destes efeitos nas magnitudes das taxas dos títulos
prefixados brasileiros.

Por meio dos valores dos coeficientes (ponderações),
mostrados na Tabela 1 e, ao se aplicar estes pesos
nos potenciais impactos das variáveis explicativas
demonstrados na Tabela 2, encontram-se os possíveis
aumentos nos níveis de grandeza (shooting) aos quais
os títulos prefixados brasileiros, com vencimento de 5
e 10 anos (sem cupom) estariam sujeitos. Outros dois
tópicos importantes a serem considerados consistem

no período de duração desse shooting e, passadas as
razões do seu fato gerador, qual seria o novo equilíbrio.

Para se auferir uma estimativa para o período de duração do shooting dos títulos brasileiros, procurou-se
analisar o comportamento das volatilidades das variáveis CDS e NDF tendo como base o número de semanas
em que as mesmas passaram com suas probabilidades
de alta volatilidade (acima de 0,5) acionadas. Com este
intuito, entendeu-se que este tipo de análise seria mais
aplicável a um modelo SWARCH em que se considera
três estados de volatilidade: alto, médio e baixo. Em
relação a um novo ponto de equilíbrio, inferiu-se que,
passado o período de estresse, caso de fato ele ocorra, o novo patamar da US Treasury (100 pontos-base
acima) se mantém enquanto o efeito das volatilidades
seria dissipado, ou seja, desligam-se as dummies de
volatilidade das variáveis NDF e CDF.
Para o título prefixado de 5 anos, obteve-se um aumento potencial de 229 pontos-base, com uma duração média de três semanas, a partir de um choque de
juros na fed fund rate de 100 pontos-base, e um possível novo equilíbrio 98 pontos-base acima do valor
anterior ao choque, passado o pico de estresse. Em
relação ao título prefixado de 10 anos, aferiu-se um
shooitng de 177 pontos-base, com duração média de
quatro semanas, e um novo equilíbrio na faixa de 143
pontos-base acima dos atuais patamares.

Até o presente momento, tem-se trabalhado com
possíveis impactos apenas em dois títulos prefixados
brasileiros. Entretanto, conforme apresentado no resumo deste trabalho, o objetivo principal desta análise
consiste na estimação dos potenciais impactos da normalização da política monetária americana na curva
de juros brasileira. A metodologia adotada para tal fim
consiste no modelo desenvolvido por Nelson e Siegel
(1987). Nesse sentido, por intermédio dos shootings
e dos novos equilíbrios demonstrados para os títulos
prefixados de 5 e 10 anos, calcula-se novas taxas de
forma a alcançar uma curva considerando apenas o
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efeito do shooting e uma outra somente com efeito do
novo equilíbrio. Os resultados encontrados são apresentados na Figura 4 a seguir:

Figura 4 – O Impacto na Curva de Juros

NELSON, C. R.; SIEGEL, A. F. Parsimonious modeling of yield curves.
Journal of Business, p. 473-489, 1987.
1 O Federal Reserve é a autoridade monetária da economia dos Estados
Unidos.
2 De acordo com a última publicação do Comitê de Política Monetária
do Fed, 15 entre 17 membros esperam uma elevação na taxa básica
de juros em 2015.

3 Presidentes dos bancos centrais mais importantes do mundo, Mervyn
King, Alan Greenspan e Ben Bernanke, são exemplos de autoridades
que questionaram publicamente os motivos pelos quais as taxas de
juros de longo prazo se comportam de certa maneira ou permanecem
em nível deprimido por período prolongado.
4 Ver tabela 1 na página 37 do trabalho de Berument e Froyen (2009).

5 Na Teoria da Paridade da Taxa de Juros, o valor do câmbio no futuro é função da taxa de câmbio à vista e do diferencial de taxas
de juros praticado nos dois países, conforme a equação a seguir.
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Sustentabilidade da Dívida Brasileira (Parte 1)
Rai Chicoli (*)

1 Introdução
Este é o primeiro de uma série de
três artigos que abordarão o tema
da sustentabilidade da dívida brasileira.

O tema de sustentabilidade da dívida é recorrente no caso brasileiro.
Isso se deve ao fato de, principalmente, nos últimos 30 anos, além
do default da dívida externa na década de 80, o País ter passado por
severos problemas na área fiscal,
como a crise ocorrida em 2002, que
foi atribuída, em grande parte, ao
“efeito Lula”.
Porém, foi com o advento da crise
de 2008 que este tema voltou a
receber atenção, recentemente. No
início, houve uma redução esperada na receita devido à desaceleração da economia e uma elevação
dos gastos do governo associada
à política fiscal anticíclica, fatos
estes que ocasionaram uma redução do superávit primário. Contudo, essa redução foi, também,
acompanhada de uma alteração na
composição do mesmo, pois houve
significativa redução do primário devido à menor arrecadação
de impostos, reduzindo a receita
permanente, e um aumento na
participação das receitas obtidas

por meio de dividendos, concessões
(principalmente por meio de outorga de serviços públicos) e receitas
atípicas, sendo algumas delas classificadas como “contabilidade criativa”, nas quais o governo se utiliza
de operações fiscais pouco usuais
para conseguir aumentar sua arrecadação. Com isso, o governo eleva
suas receitas extraordinárias.
O problema associado a essa alteração na composição do primário
é que se acabam criando receitas
extraordinárias, que não alteram
o superávit primário permanente,
e que não se repetirão nos anos
seguintes e não estão associadas a
uma postura mais austera na política fiscal, além de dificultarem
a situação financeira de empresas
estatais. Logo, o governo não estaria, de fato, economizando recursos, mais sim gerando receitas
extraordinárias que levam os agentes a desacreditar na seriedade da
política fiscal.
Com a alteração na composição do
primário com redução na arrecadação de impostos e elevação de
receitas extraordinárias há uma
redução da receita permanente e,
sem alterações na despesa permanente, uma diminuição no superávit primário permanente. Esse

fator coloca em risco o cumprimento das metas fiscais, impostas pelo
governo, no futuro, quando receitas e despesas se normalizarão e o
superávit primário acabará sendo
inferior ao necessário. Logo, a restrição orçamentária intertemporal
do governo pode não ser satisfeita.

Como o superávit primário é cumprido por meio de receitas extraordinárias e não pelo corte de gastos,
a política fiscal acaba sendo expansionista em relação à meta fiscal
oficial, gerando aumento maior de
demanda e a necessidade de uma
política monetária mais restritiva
para manter a inf lação na meta
oficial do Banco Central.
Aliado a isso, o Tesouro Nacional
realizou diversos aportes financeiros no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) com o intuito de elevar
a capacidade de empréstimos que
essa instituição pode realizar. Segundo o BNDES (2015), esses aportes totalizavam valores próximos
a R$ 446,1 bilhões ou 8,1% do PIB
de 2014. Essas emissões de dívida
em favor do BNDES, além de elevarem a dívida bruta federal ainda
possuem forte impacto sobre as
contas fiscais, pois enquanto o
Tesouro capta recursos a taxa de
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juros de mercado (próxima à Selic),
o BNDES paga ao Tesouro a TJLP
(Taxa de Juros de Longo Prazo),
sendo que a segunda é significativamente inferior à primeira e o
Tesouro é o responsável por arcar
com essa diferença fiscal, ou seja,
implicando um subsídio do Tesouro
às operações ativas do BNDES. Entretanto, como esses empréstimos
não impactam a dívida líquida do
Tesouro, somente a dívida bruta
e, porque esta, em parte, resulta dessas operações camufladas
de subsídio do Tesouro, é esta (a
dívida bruta) a que possui maior
peso para as agências de rating e
organismos internacionais. Esse
fator é, também, um dos principais
responsáveis pela elevação significativa na diferença entre os saldos
das dívidas líquida e bruta nos últimos anos.
Em suma, a execução da política
fiscal pós-crise de 2008 tem introduzido vários elementos que, a
despeito do aparente cumprimento
formal dos superávits primários
correntes (mas não permanentes)
necessários à sustentabilidade do
endividamento público, colocam
seriamente em questão a sustentabilidade da dívida pública na
perspectiva intertemporal. Essa
temática, com consideração dos
elementos distintivos citados da
execução da política fiscal recente
no Brasil e de seus reflexos sobre a
sustentabilidade do endividamento público é, portanto, o objetivo
central desta dissertação. De modo
que, introduzido o tema da sus-

tentabilidade da dívida e a recente
alteração na dinâmica e na composição do superávit primário e o
aumento na diferença entre a dívida líquida e a bruta, verificaremos
empiricamente, em diversos cenários, a sustentabilidade da dívida
pública, nos quais utilizamos desde
o superávit oficial do governo até
um superávit que chamaremos de
permanente,1 assim como analisaremos a dívida líquida, bruta e a
bruta excluídas as reservas internacionais.
Devido à mudança na política fiscal
do governo entre o pré e o pós-crise de 2008, torna-se interessante
analisarmos, também, quebras
estruturais.
Este artigo possuirá esta pequena
introdução e uma ampla revisão
da literatura sobre o tema, tanto
teórica quanto empírica.

2 Revisão da Literatura

Nesta seção, revisaremos a literatura teórica de sustentabilidade da
dívida e como esta evoluiu ao longo
dos anos. Iremos destacar alguns
trabalhos recentes realizados na
literatura empírica mundial. Ao
final, destacaremos os trabalhos
empíricos para o caso brasileiro.

2.1 Revisão Teórica da Literatura

O tema da sustentabilidade da dívida pública possui uma ampla gama
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de trabalhos com diferentes modelos e testes empíricos na literatura.
O foco principal é garantir que a
restrição orçamentária intertemporal do governo trazida a valor
presente seja satisfeita.

Dent re os t raba l hos t eór icos,
iniciou-se dando importância à
estacionariedade do déficit orçament ário. Posteriormente, a
sustentabilidade da dívida seria
garantida se a condição anterior
fosse satisfeita e receita e despesa
cointegrassem. Atualmente, é dada
grande importância ao uso da função de reação fiscal.

Um dos pr imeiros t rabalhos a
abordar esse tema é o de Flavin e
Hamilton (1986). Os autores procuram distinguir empiricamente
entre duas visões para os dados
americanos do pós-guerra. Uma
de que nada impede o governo de
manter um déficit permanente,
pagando os juros da dívida com a
simples emissão de nova dívida.
A outra é que os agentes não irão
continuar comprando dívida emitida pelo governo, a menos que ele
se comprometa, de forma crível, a
manter um orçamento equilibrado
em valor presente. Para observar
isso, são usados testes para verificar se o déficit orçamentário segue
um processo estacionário. Ao final,
conclui-se que a segunda visão se
mostrou mais consistente com os
dados analisados e que seria necessário ao governo americano transformar seu déficit em superávit em
um curto período de tempo.
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Trehan e Walsh (1988) mostram
que manter um orçamento balanceado equivale à condição de que
os gastos do governo, inclusive
com juros, as receitas com impostos e senhoriagem devem ser
cointegrados. Além disso, o déficit
público, incluindo juros, deve ser
estacionário. Os autores concluem
que, para os dados americanos de
1890-1986, as condições acima são
satisfeitas.
Hakkio e Rush (1991) abordam o
tema de sustentabilidade para os
dados americanos ao realizarem
testes econométricos de cointegração entre gastos e receitas do
governo. Concluíram que os gastos
do governo estavam crescendo em
velocidade superior à receita, logo,
o governo deveria reduzir seus
gastos ou ampliar sua receita, pois
os resultados obtidos violavam a
restrição orçamentária intertemporal do governo.
Corsetti e Roubini (1991) analisam
os dados de 18 países da OCDE. Na
análise, além da utilização de testes de cointegração para os países
em questão, os autores também
verificam se variáveis macroeconômicas como crescimento, inflação, taxa de juros, são estáveis ao
longo do tempo. Concluem que a
solvência do setor público da Itália
é um problema grave, enquanto
essa questão não é um problema na
Alemanha e no Japão.
Bohn (1995) desenvolve fundamentos teóricos de sustentabili-

dade no caso de um modelo estocástico de equilíbrio geral. Neste
trabalho, o autor critica as metodologias empíricas utilizadas para
verificar a sustentabilidade da dívida, pois as considera muito simples e utilizam modelos teóricos
inapropriados. A opção pelo uso
de um modelo estocástico se deve
não só ao fato de ele ser mais geral
que os modelos deterministas, mas
também pela observação empírica
de que nos EUA a taxa de juros real
esteve, historicamente, abaixo do
crescimento real do produto. Em
estado estacionário determinístico, a taxa de juros baixa indicaria
ineficiência dinâmica. No caso do
modelo estocástico, a eficiência
dinâmica depende da relação entre
crescimento do produto e a taxa
de retorno do capital de “risco”.
A principal conclusão do autor é
que não se pode descontar o valor
esperado de variáveis fiscais a uma
taxa de juros fixa. Isto contraria a
literatura anterior a esse estudo.
Uctum e Wickens (1996) testam se
a política fiscal dos Estados Unidos
e a de alguns países da União Europeia são sustentáveis no longo
prazo, qual o efeito dos planos de
ajustes programados e como a presença de limitações para o tamanho do déficit e da dívida impacta
na sustent abilidade. Concluem
que, para a análise de longo prazo,
diversos países não possuem uma
política fiscal sustentável. Porém,
quando os planos de consolidação fiscal são incorporados para o
futuro, muitos países revertem à

tendência de problemas fiscais. A
análise para limitações do déficit e
da dívida mostra que se os países
tiverem que cumprir com esses objetivos no curto prazo apresentarão problemas fiscais futuros, pois
a economia real será seriamente
impactada.

Bohn (1998) adota uma forma diferente de analisar o tema de sustentabilidade da dívida pública. Nesse
trabalho, o autor altera a forma
de verificar sustentabilidade ao
passar de testes de raiz unitária
e cointegração para um foco na
reação do superávit primário a
variações na dívida. Nessa nova
abordagem se o superávit primário
responder positivamente a mudanças na dívida, isso implicaria que a
relação dívida/PIB tem reversão à
média, então a restrição orçamentária intertemporal será satisfeita.
Com isso, o autor impõe condições
menos restritivas para a análise de
sustentabilidade. Ao final, o autor
conclui que a política fiscal americana é sustentável no sentido de
satisfazer a restrição orçamentária
intertemporal.
Bohn (2007) prova que os testes
de estacionariedade e cointegração utilizados para verificar se os
déficits são sustentáveis são, na
realidade, incapazes de rejeitar
essa hipótese. Como não se pode
testar estacionariedade para todas
as ordens, logo se torna impossível
rejeitar sustentabilidade por meio
de cointegração. Isso se deve ao
fato de a restrição orçamentária
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intertemporal ser satisfeita mesmo
se os componentes do orçamento
não são cointegrados e mesmo
se nem débitos, déficits, receitas
ou despesas forem estacionários
em suas diferenças. Além disso,
propõe que o uso do modelo de
correção de erros é promissor para
a análise da função reação do superávit à dívida.
Bohn (2008) modifica em alguns
pontos o modelo proposto em Bohn
(1998) e utiliza um período maior
do que o utilizado no trabalho citado anteriormente. O autor revisa
as condições de sustentabilidade
baseadas no valor esperado da
restrição orçamentária e provê
uma apresentação unificada nos
resultados do teste de raiz unitária. Ao final, a resposta positiva do
superávit primário às variações na
dívida é uma grande evidência a
favor da sustentabilidade da política fiscal americana.

Ghosh et al (2013), baseando-se no
modelo proposto por Bohn (2008),
propõe uma nova estrutura que
utiliza uma noção de espaço fiscal,
que é definido como a diferença
entre o nível de dívida atual e o limite do endividamento, obtido por
meio de um modelo estocástico,
no qual acima deste limite não há
solvência fiscal. Utilizando dados
de 23 economias desenvolvidas
para o período de 1970 a 2007, os
autores encontraram evidências
de uma função de reação fiscal com

as características de fadiga fiscal,
definida como o momento em que
elevações do superávit primário
não são capazes de estabilizar o
endividamento.

2.2 Revisão da Literatura Empírica Recente
Afonso e Rault (2010) analisam a
sustentabilidade da política fiscal
dos países que faziam parte da
União Europeia em 1º de maio de
2004, abrangendo o período 1970
a 2006. Os autores se utilizam de
análise de cointegração em painel
e estacionariedade. Como a análise
é realizada para dados em painel e
a metodologia Bohn (2007) é válida para um único país, os autores
preferiram seguir a metodologia
existente para a sustentabilidade
em dados em painel. A hipótese de
sustentabilidade é satisfeita para
toda a amostra e para subperíodos
desta.

Burger et al (2011) se utilizam do
modelo desenvolvido por Bohn
(2008) para verificar a sustentabilidade da dívida da África do Sul.
A estimação é realizada por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO),
Vetor Autorregressivo (VAR), Método de Momentos Generalizado
(GMM), Modelo de Correção de
Erros (MCE), Modelo de Estado de
Espaço e modelo Autorregressivo
com Threshold (TAR). Para todos os
métodos de estimação é satisfeita
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a hipótese de sustentabilidade da
dívida.

Potrafke e Reischmann (2014) avaliam a sustentabilidade da dívida
dos governos estaduais de EUA e
Alemanha levando em consideração as transferências fiscais. Os
autores utilizam o modelo desenvolvido por Bohn (2008) e realizam uma regressão de painel por
mínimos quadrados ordinários
robustos à heterocedasticidade
e por GMM de dois estágios. Em
seus resultados, as transferências
fiscais acabam alterando os resultados de sustentabilidade, pois, ao
não incluí-las, os governos estaduais de Alemanha e Estados Unidos
não perseguem uma política fiscal
sustentável.

2.3 Revisão da Literatura Empírica para o Caso Brasileiro
Para o caso brasileiro, houve uma
extensa aplicação empírica em
diversos trabalhos das diversas
metodologias apresentadas acima,
e em alguns casos são adicionadas
hipóteses para questões específicas do Brasil.
Rocha (1997) utiliza o teste desenvolvido por Trehan e Walsh (1988),
que analisa o estoque da dívida e
o desenvolvido por Hakkio e Rush
(1991). Ambos os testes apontaram
que o orçamento do governo bra-

31

temas de economia aplicada
sileiro é balanceado em termos de
valor presente. Porém, esse resultado só é obtido se considerarmos
a senhoriagem como receita do
governo.
Luporini (2001) utiliza o modelo
proposto por Bohn (1998) com
dados anuais de 1966 a 2000 para
o Brasil. Conclui que os superávits
fiscais não responderam de forma
sistemática a variações da relação
dívida-PIB, não represent ando
tendência de reversão à média.
Portanto, no período analisado, a
política fiscal não seguiu um padrão sustentável.
Goldfajn (2002) verifica a sustentabilidade da dívida ao traçar diversos cenários para taxa real de
juros, crescimento do PIB, taxa de
câmbio real, passivos contingentes e superávit primário. É baixa
a probabilidade de essas variáveis
assumirem valores que tornem a
dívida insustentável. Mesmo que
isso ocorra, mudanças nas receitas
e gastos são factíveis.

Garcia e Rigobon (2004) analisam
a sustentabilidade da dívida sob
uma perspectiva de administração
de riscos. Utilizam um modelo VAR
para estimar a correlação entre
variáveis macro e simulações que
procuram computar a probabilidade de a relação dívida/PIB exceder
75%, valor considerado como limite de endividamento sustentável.
Encontram que “em média” a ‘dívida brasileira é sustentável, apesar
de existirem diversos choques que

podem levá-la a assumir uma trajetória insustentável.

Giambiagi e Ronci (2004) utilizam
o método desenvolvido por Wilcox
(1989), analisando a sustentabilidade da dívida para o período do
governo de Fernando Henrique
Cardoso (1995-2002). A evidência
empírica mostrou que a dívida pública não foi sustentável no período
analisado.

Bicalho (2005) utiliza três diferentes metodologias para testar a
sustentabilidade da dívida pública:
Hakkio e Rush (1991), Bohn (1991)
e Bohn (1998). Em todos os testes,
o autor verificou que a dívida pública é sustentável no período de
1997 a 2004.

A divergência dos resultados obtidos para Giambiagi e Ronci (2004)
e Bicalho (2005) se deve, em parte,
à pequena diferença de período da
análise e ao fato de a metodologia ser distinta. Esse caso mostra
como, dependendo da metodologia
utilizada, os resultados podem ser
totalmente opostos.
Mello (2008) afirma que todos os
níveis do governo (setor público
consolidado, governo central e governos regionais) respondem, por
meio do aumento do superávit primário, positivamente a elevações
na dívida. A função de reação fiscal
do governo é afetada pelas instituições. Ao final, conclui que a reação
da política fiscal brasileira se dá
através do aumento dos impostos.

Mendonç a , S a nt os e S ach sida
(2009) estimam a função de reação
fiscal do setor público consolidado e utilizam o procedimento de
Markov-Switching para verificar
quebras estruturais. Observam
uma mudança a partir de outubro
de 2000. Antes da alteração de
regime, encontram uma forte reação do superávit primário à dívida
líquida do setor público. Após esse
período, a reação diminui consideravelmente. Apesar desse fato, a
política fiscal é sustentável.
Luporini (2014) verifica a sustentabilidade da política fiscal brasileira
analisando alterações na política
fiscal do governo a alterações na
dívida-PIB, seguindo a metodologia de Bohn (1998, 2008). Constata
que há uma forte resposta fiscal
do governo a variações na dívida.
Utilizando uma janela móvel de 12
meses verifica que a função de reação da política fiscal se estabilizou,
porém menos responsiva a partir
de 2000 e começou a declinar a
partir de 2006. Ao final conclui que
a estabilidade da relação dívida/
PIB se deve, em grande parte, ao
crescimento econômico.
Simonassi, Arraes e De Sena (2014)
realizam testes de sustentabilidade para a política fiscal brasileira
e procuram mudanças estruturais
seguindo a metodologia de Bai e
Perron (1998). Obtêm um resultado favorável à sustentabilidade
e encontram duas quebras estruturais. A primeira é em maio de
1994, associada a renegociações de
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dívida e alterações nos limites de
endividamento. A segunda ocorre
em fevereiro de 2003 e possui relação com a crise da desvalorização
do real e aumento de incerteza em
relação à economia brasileira. Após
esse período, eleva-se a resposta
da política fiscal a alterações na
dívida.
Em suma, esses são os trabalhos
existentes sobre a sustentabilidade
da dívida pública brasileira. Uma
questão essencial não abordada
nos trabalhos constitui-se da análise do conceito de dívida pública
relevante para o estudo da sustentabilidade do endividamento
público no Brasil. Essa questão se
coloca porque várias operações
(quase) fiscais são desenvolvidas
pelos bancos públicos e as mesmas
não aparecem no conceito de dívida líquida usualmente utilizado
na análise deste problema. Assim
sendo, três conceitos de dívida são
abordados: dívida bruta, bruta ex-reservas internacionais e líquida.
Nos próximos artigos serão abordados, com mais detalhes, os indicadores utilizados para verificarmos a sustentabilidade da dívida e
os testes de sustentabilidade.
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Um Visionário na Corte do Rei Café: Martinico Prado n’A Província de São Paulo, Outubro de 1877
Luciana Suarez Lopes (*)
José Flávio Motta (**)
Constituem [os municípios de São Simão e de Ribeirão Preto-LSL/JFM]
a maior riqueza da província de S. Paulo, contanto que o trabalho rasgue a terra e aí entre a semente. Solo e clima a nada mais pedem que isto.
Aos lavradores da província que amam o trabalho, e em seus sonhos almejam levantar fortunas, aconselho uma peregrinação àqueles lugares.
A todos auguro a profunda e viva impressão que causaram à minha vista
e ao meu espírito esses fascinadores quadros de uma fertilidade sem igual.
S. Paulo, 18 de Outubro de 1877.
1
Martinho Prado Júnior

Com os dois parágrafos acima reproduzidos, Martinho
Prado Júnior, ou Martinico como era mais conhecido, encerrou a publicação em oito partes do artigo
intitulado “Municípios de S. Simão e Ribeirão Preto”
no jornal A Província de São Paulo. A última parte do
texto, assinada aos 18 de outubro, apareceu na edição
de sábado, 20 de outubro de 1877, e a primeira na
terça-feira dia 9 daquele mesmo mês. 2 Martinico relatava a visita que fizera aos aludidos municípios, que
o impressionaram fortemente e de maneira deveras
positiva.3 É esse interessante relato, produzido quase
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catorze décadas atrás, que nos inspira na elaboração
desta crônica. O tom da narrativa é revelador, como
decerto nossos leitores puderam já perceber a partir
do fragmento por nós selecionado para epígrafe, a
ponto de o autor preocupar-se em fundamentar com
clareza suas assertivas “para não ser taxado de exagerado” (A Província de São Paulo, 16/10/1877). Sobretudo, foram destacados os atributos de Ribeirão Preto:
Não há na província de S. Paulo município algum cuja
importância possa aproximar-se à do Ribeirão Preto.
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Campinas, Limeira, Rio Claro, Ara-

É de Campinas [...] que parte a

ficante, diante desse incomparável

sobretudo orientará a princípio a

ras, Descalvado, Casa Branca, etc.,

tudo é pequeno, raquítico, insignicolosso.

Ainda mais, todos esses municípios
reunidos, não podem disputar ao

Ribeirão Preto a primazia, quanto
à qualidade e extensão de seus
terrenos de cultura.

Para ser mais exato, ainda direi:

reunidos os terrenos de toda província, onde existem plantações de

café, não poderão produzir tanto

como o pode só o município do
Ribeirão Preto [...].
[...]

Não foi, pois, sem motivo que já o
disse: Campinas e todos os outros

municípios, em relação ao Ribeirão
Preto, tornam-se pigmeus imper-

ceptíveis diante de um gigante
descomunal. (A Província de São
Paulo, 16/10/1877)

Bem, talvez seja mesmo inevitável
o adjetivo “exagerado” vir à mente
dos leitores! Não obstante, se recorrermos à análise de um neto de
Martinico, Caio Prado Júnior, perceberemos que este último, renomado historiador, corroborou em
medida não desprezível a narrativa
do avô, em seu clássico História
Econômica do Brasil, publicado originalmente em 1945:

expansão cafeeira que se alastra-

rá pelo oeste paulista. Um fato
marcha: é a ocorrência dos citados

solos de terra roxa que se sucedem em manchas próximas umas

das outras de Campinas para o
norte. Estas manchas aproveitar-

-se-ão até a última polegada; e os

cafezais recobri-las-ão uniforme
e monotonamente por superfícies
que abrangem por vezes dezenas

de quilômetros quadrados sem

interrupção. [...] Esta “onda verde”
de cafezais, como tão expressiva e
apropriadamente se denominou

a expansão da lavoura que então

fundamentava a riqueza brasileira,
marchará rapidamente, alcançando

no penúltimo decênio do século a

região do rio Mogi-Guaçu na sua
confluência com o Pardo; aí se for-

mará o núcleo produtor do melhor

e mais abundante café brasileiro.
O “café de Ribeirão Preto” (centro

da região) se torna mundialmente
famoso. (PRADO JR., 2008, p. 165,
itálicos no original)

4

Por certo, à época da visita de Martinico, o café de Ribeirão Preto
ainda não obtivera essa fama in5
ternacional. Introduzida na região
na década de 1860, a cafeicultura lá
se intensificou em especial a par6
tir da Proclamação da República.
Dessa forma, há inegavelmente um
conteúdo prospectivo no texto do
visitante; ele construiu e partilhou

com seus leitores uma visão a qual
se mostrou a posteriori detentora
de elevado grau de acerto. Nossa
ideia nesta crônica é alinhavar
alguns fatores explicativos dessa
perspectiva “exagerada” assumida
por Martinho Prado Jr. nos seus
escritos n’A Província de São Paulo.

De início, destaquemos a diferença
entre o cenário por ele encontrado
em São Simão e Ribeirão Preto,
comparado àquele que marcara o
trajeto desde Casa Branca:
Assim, estando em Casa Branca,
dirigi-me à vila de S. Simão, dis-

tante desta cidade 12 léguas, em

sua quase totalidade de uma aridez
incalculável, pois, à exceção das ser-

ras de Taquarussú e Arrependido,
pertencentes ao município de Casa
Branca e que ficam à esquerda da

estrada que vai a S. Simão, toda
ela atravessa um areal profundo e

abrasador. Cerrados inúteis, completamente [ilegível], estendem-se
aos lados da estrada.

Atravessa-se um verdadeiro deserto, sem habitantes, sem água, e de

um aspecto lúgubre pela pobreza
de vegetação.

Com o espírito abatido pelo longo
percurso de uma paragem tão mo-

nótona, senti-me reviver ao aspecto
majestoso da Serra de S. Simão
[...]. (A Província de São Paulo,
09/10/1877)
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Após esboçar um breve histórico
da localidade, Martinico informa
estar a povoação situada a 770 metros acima do nível do mar — em
seus pontos mais altos essa medida
alcançava os 910 metros — confinando com as vilas de Casa Branca,
Cajurú, Batatais, Ribeirão Preto,
Belém do Descalvado e Santa Rita.
E salienta: “Os terrenos neste município são, os bons, muito altos e próprios para café, de excelente terra
roxa, [...] e oferecem à vista boas
plantações que dão a conhecer as
excelentes condições de solo e clima
para seu desenvolvimento” (A Província de São Paulo, 09/10/1877).
Tão apropriados para o café que já
existiam plantações em diversas
propriedades simonenses; nas palavras de Martinico,

Pereira Barreto intitulado “A terra
7
roxa”. Para além de uma discussão
sobre as propriedades dos solos
basálticos, o cientificismo positivista de Pereira Barreto corrobora
o enaltecimento do potencial cafeeiro da região. E seu texto foi também um estímulo à própria viagem
de Martinho Prado Jr.:

Estando em S. Simão, cometeria
uma grave falta, se porventura
deixasse de percorrer aquele mu-

nicípio [de Ribeirão Preto-LSL/
JFM], cuja fertilidade e grandeza
ouvira apregoar desde a infância,

e se me afigurava sempre como

uma coisa fantástica. E este desejo
tomara maiores proporções, depois

da leitura dos magníficos artigos
publicados na Província, sob o título

de “Terra roxa” e assinados pelo

José Bento Nogueira, Domiciano

muito distinto médico e abalizado

Correa, Luiz Antonio Junqueira, Ga-

filósofo dr. Luiz Pereira Barreto,

briel Junqueira, Salviano, Negrão,

que magistralmente descreveu as

Augusto Bretas, Joaquim Pereira,

belezas produtivas do abençoado

Mello e muitos outros atestam que

e surpreendente torrão de que ora

o município de S. Simão em futu-

ro pouco remoto há de trazer ao
mercado um número avultado de

arrobas de café, podendo estender
extraordinariamente suas plantações. (A Província de São Paulo,
09/10/1877)

Os solos de terra roxa foram um
segundo elemento a explicar o tom
“exagerado” de Martinico. De fato,
alguns meses antes de sua viagem,
ele pudera ler, na “Seção Científica” d’A Província de São Paulo, um
artigo do médico positivista Luís

passo a ocupar-me. (A Província de
São Paulo, 14/10/1877)

Na composição de um terceiro
fator explicativo está a “paixão” de
Martinico Prado pelo café. E para a
apreensão deste sentimento, convém apresentarmos algo da biografia de “nosso visionário”. Ele era o
segundo filho de Martinho Prado e
de Veridiana Prado.8 Nascido na cidade de São Paulo no ano de 1843,
era “um homem emotivo, pública e
privadamente, cuja própria infância
e adolescência foram marcadas por
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um espírito rebelde e truculento”
(LEVI, 1977, p. 96). Em 1865, “entrou numa greve de fome, tentando
forçar a permissão parental para
se alistar como voluntário para a
guerra do Paraguai” (Idem, p. 85).
Em 1868, casou-se com Albertina
Morais Pinto, com quem teve doze
filhos.

Logo após seu casamento, Martinho Prado Júnior assumiu a administração de duas das diversas
fazendas de seu pai, Campo Alto e
Santa Cruz, ambas localizadas na
região de Mogi Mirim. E, no final
da década de 1870, “Martinico estava a caminho para estabelecer sua
própria fortuna, tornando-se um dos
líderes pioneiros a mover a fronteira
do café para o norte” (Idem, p. 165).
Ao que tudo indica, Martinico herdou do pai a paixão pelo café: “Martinho Prado, o marido de Veridiana,
foi o primeiro membro da família a
plantá-lo” (D’ÁVILA, 2004, p. 214).
Em verdade, é possível que ele
tenha superado o pai nesse quesito:

[...] o Prado mais apaixonado pelo
café era Martinico. Em 1868, com-

prou em sociedade com o seu pai e

Elias Pacheco Chaves, seu cunhado,
a fazenda Santa Cruz, em Araras.
Recém-casado, foi viver com sua

mulher, Albertina, na Santa Cruz,

para dedicar-se exclusivamente
ao café.

Antes de se tornar o maior pro-

prietário rural da família Prado,
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Martinico viajou pelo interior da
província à procura de terras boas

e baratas para comprar e plantar

café. Foi um dos primeiros paulistas
a descobrir as terras excelentes
para o plantio desse grão, na região
de Ribeirão Preto. (Idem, p. 215)

Essa “ descober t a” de R ibeirão
Preto por Martinico foi mencionada por outros estudiosos. Frederick Gifun, por exemplo, em sua tese
de Doutorado sobre o avanço cafeeiro naquele município, informa-nos sobre algumas propriedades
adquiridas por Martinho Júnior na
região, decerto influenciadas pela
visita que lá fizera e que resultou
no relato objeto de nossa atenção.

In 1877, he made his reconnais-

sance of Ribeirão Preto and, soon
after, bought the property he

named Fazenda Albertina, which, in

1890, he sold to Henrique Dumont.
His major acquisition in Ribeirão

Preto was made in 1885, with the
purchase of 15.000 hectares, for

70:000$, in the Serra da Guatapará.
Here in the southern tip of the mu-

nicípio was formed the Fazenda
Guatapará, which had almost two
million coffee trees by 1900. (GI9

FUN, 1972, p. 92-93)

Em outras palavras, Martinico,
guiado por sua paixão pelo café,
acreditou piamente no estupendo
potencial por ele descrito em 1877,
e agiu de acordo com essa crença
no tocante às aquisições menciona-

das por Gifun. Em sociedade com o
pai e o irmão Antonio,10 comprou
de Rodrigo Pereira Barreto, em
1889, a Fazenda Eldorado, rebatizada de São Martinho, que chegou
a possuir mais de três milhões de
pés de café em 1900 (cf. Idem, p.
11
93). A compra dessa fazenda foi
idealizada por Martinico; porém,
não possuindo ele todo o capital
necessário para a compra, recorreu
aos familiares para concretizar o
negócio:
Descrevendo a plantação de modo
costumeiro, como um colosso fas-

cinante como nenhum outro na

província, Martinico convenceu
Martinho a adiantar sua herança
e a colocar dinheiro adicional para

comprá-la. Martinho, Martinico e
Antonio tornaram-se sócios em
“São Martinho”, que era a segunda
maior plantação de café no Brasil, e

a maior em um único bloco de terra.
12

(LEVI, 1977, p. 167)

Um último fator a ser por nós elencado é exatamente o atributo de
Martinico como um “visionário”.
Ele, de fato, enxergava longe! Daí
o acerto de suas previsões. Um
exemplo a atestar com nitidez essa
nossa afirmação está nos comentários por ele feitos sobre as possibilidades futuras de utilização
da mão de obra escrava, passando
pela crítica ao tráfico interprovincial de cativos. Quanto a este último, escreveu:

Por tal forma caminham as coisas

entre nós, que cumpre ao legislador
provincial, se o geral em tal não cuidar, por um termo no despejo total

dos braços escravos, que fazem as
províncias do Norte para as províncias do Rio, Minas e S. Paulo. [...]
[...] é preciso, custe o que custar, por

um termo à invasão escrava do Norte, por uma lei geral, ou então por

pesadíssimos impostos impedir

que nesta província entrem mais
escravos. (A Província de São Paulo,
10/10/1877)

O vaticínio de Martinico apontava
para logo a promulgação de uma
lei proibindo o tráfico de escravos
entre províncias: “estou certo que
dentro de um a dois anos será ela
uma realidade entre nós” (A Província de São Paulo, 10/10/1877). É
certo que a extinção desse comércio humano entre províncias do
Império ocorreu apenas em mea13
dos da década seguinte. Todavia,
não é menos certo que Martinico
teve atuação destacada na concretização da alternativa, por ele
indicada no trecho acima citado,
de criação de impostos proibitivos
à entrada de novos cativos em São
Paulo. Em 1878, foi dele a autoria
de um projeto de lei provincial
visando ao estabelecendo dessa
tributação. A tentativa, marcada
pelo insucesso, foi assim relatada
por Emília Viotti da Costa (1989,
p. 232):
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Em 1878, apresentava-se projeto

criando um imposto de um conto

sobre cada escravo chegado à
Província. Aprovado pela Assembleia, depois de numerosos

debates em plenário e discussões
através da imprensa, não chegou

a converter-se em lei, tendo sido

vetado pelo executivo, pressiona-

do pelos representantes de certos
meios rurais, principalmente pelo
Clube da Lavoura de Campinas,
que solicitaram o veto à lei. 14

Não obstante o aludido veto, em
inícios da década de 1880, portanto não muito além do intervalo
de um a dois anos previsto por
Martinico, e não apenas em São
Paulo, mas nas três principais províncias do Centro-Sul cafeeiro, foi
enfim aprovada legislação tributária que tornou proibitivo o tráfico
interprovincial.15 E foi ainda mais
acurada sua previsão quanto ao
término da escravidão: “No dia em
que se der também a abolição total
da escravatura entre nós, o que
talvez não exceda de um período
de dez anos” (A Província de São
Paulo, 10/10/1877). Como sabido,
Martinico por pouco não acertou
em cheio! A Lei Áurea foi assinada
pela Princesa Isabel dez anos e
sete meses após a publicação de
“Municípios de S. Simão e Ribeirão
Preto”.

Dessa forma, longe de representar
apenas o relato de uma viagem
de reconhecimento a uma região
ainda pouco habitada, os textos
publicados por Martinho Prado Jr.
permitem-nos conhecer um pouco
das características de um ilustre
representante de uma “nova geração” de cafeicultores paulistas dominando os negócios cafeeiros nas
décadas finais do Oitocentos. Capitaneando poderosos interesses
familiares, Martinico defrontou-se
com as profundas mudanças então
vivenciadas pela economia e sociedade brasileiras.
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A Província de São Paulo. Edições de 09, 10,
13, 14, 16, 18, 19 e 20 de outubro de 1877.
Disponível em: <http://acervo.estadao.
com.br/>. Acesso em: 25 set. 2015.

Coleção de Leis do Império do Brasil, 18081889. Disponível em: <http://www2.
camara.gov.br/legislacao/publicacoes/
doimperio>. Acesso em: 25 set. 2015.

Referências
AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Onda
negra, medo branco: o negro no imaginário
das elites, século XIX. Prefácio de Peter
Eisenberg. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1987. (Coleção Oficinas da História, v. 6).

BACELLAR, Carlos de Almeida Prado.
O apogeu do café na Alta Mojiana. In:
BACELLAR, Carlos de Almeida Prado;
BRIOSCHI, Lucila Reis (Org.). Na Estrada
do Anhanguera: uma visão regional da

outubro de 2015

história paulista. São Paulo: Humanitas
FFLCH/USP, 1999, p. 117-163.

COSTA, Emília Viotti da. Da senzala à colônia.
3.ed. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1989.
D’ÁVILA, Luiz Felipe. Dona Veridiana: a trajetória de uma dinastia paulista. São Paulo:
A Girafa Editora, 2004.

GIFUN, Frederick Vincent. Ribeirão Preto,
1880-1914: the rise of a coffee county, or
the transition to coffee in São Paulo as seen
through the development of its leading
producer. Tese (Doutorado em História).
Gainesville: University of Flórida, 1972.
(mimeo)

LEVI, Darrell E. A família Prado. São Paulo:
Cultura 70, 1977.
LINS, Ivan. História do Positivismo no Brasil.
São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1964.

LOPES, Luciana Suarez. Sob os olhos de São
Sebastião: a cafeicultura e as mutações
da riqueza em Ribeirão Preto, 1849-1900.
Tese (Doutorado em História Econômica).
São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas da Universidade de
São Paulo (FFLCH/USP), 2005. (mimeo)
______. Sobre a introdução da cafeicultura na
região da antiga São Sebastião do Ribeirão
Preto, década de 1860. Informações Fipe,
n. 419, p. 57-61, ago. 2015.

MELLO, Zélia Maria Cardoso de. O Veto à taxa
sobre escravos no plano das relações entre
estado e sociedade: São Paulo, 1878. São
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia e Administração, Departamento de Economia, 1979. (mimeo).

MONBEIG, Pierre. Pioneiros e fazendeiros de
São Paulo. 2a. ed. São Paulo: Hucitec, 1998.
MOTTA, José Flávio. Escravos daqui, dali e
de mais além. O tráfico interno de cativos
na expansão cafeeira paulista. São Paulo:
Alameda, 2012.

PRADO JR., Caio. História Econômica do
Brasil. 48ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2008.

economia & história: crônicas de história econômica
SLENES, Robert Wayne. The demography
and economics of brazilian slavery: 18501888. Tese (Doutorado em História).
Stanford: Stanford University, 1976.

1 O fragmento que compõe esta epígrafe,
para a comodidade dos leitores, teve sua
ortografia atualizada e mantida sua pontuação original. Esse foi nosso procedimento
também no caso das demais citações do
artigo publicado em partes por Martinho
Prado Júnior no jornal A Província de São
Paulo em 1877.
2 As restantes seis partes foram publicadas
nos dias 10, 13, 14, 16, 18 e 19. Todas, com
exceção do trecho publicado no dia 18 de
outubro, foram estampadas na primeira
página do jornal. As publicações originais
podem ser consultadas no acervo histórico
do Estadão, disponível em: <http://acervo.
estadao.com.br/>.

3 Martinico não informou quando se dera a
viagem; porém, escreveu que ao chegar a São
Simão soube da morte de Adolphe Thiers,
surpreendendo-se com o fato de ela ser “conhecida dentro de 8 dias na vila de S. Simão,
um dos mais remotos pontos da província”
(A Província de São Paulo, 09/10/1877). O
político francês, historiador da Revolução
Francesa, morreu em 03 de setembro de
1877, donde inferimos ser este o mês da
visita de Martinho Prado Jr. a São Simão e
Ribeirão Preto.

4 Por seu turno, Pierre Monbeig, entre outros,
caracterizou o movimento do café penetrando na província paulista até sua chegada a
Campinas; tal movimento, “[...] que lançou os
plantadores de café em direção aos planaltos
ocidentais não foi brusco, nem brutal. Foi o
simples prosseguimento de uma progressão
que, principiada na região montanhosa do
Estado do Rio de Janeiro, continuara pelo
chamado ‘Norte’, o vale do Paraíba, e tinha
ganho a região de Campinas. Ali, no que
então se chamava o Oeste de São Paulo, as
plantações de café eliminavam lenta porém
seguramente a agricultura tradicional e a
cana-de-açúcar” (MONBEIG, 1998, p. 95).
5 Ele próprio deixa isto assentado com
clareza, ao menos para o caso de São Simão:
“Por enquanto, a produção deste município
é muito pequena, e passa, pela transição da
criação de gado e porcos, para a cultura de
café, não havendo colheita avultada deste,

nem tampouco criação” (A Província de São
Paulo, 10/10/1877).

6 Em Lopes (2005) dedicamo-nos ao estudo
do impacto do evolver cafeeiro em Ribeirão
Preto com base, sobretudo, em processos de
inventários post-mortem. Foi inequívoca a
influência da cafeicultura sobre a localidade,
seja em termos do ritmo de crescimento
populacional, seja no que respeita à diversificação das atividades urbanas. Alguns dos
resultados dessa tese foram sumariados em
Lopes (2015).

7 O artigo do Dr. Pereira Barreto foi publicado
em sete partes nas edições dos dias 02, 03,
05, 06, 07, 08 e 10 de dezembro de 1876.
Apenas no dia 07 de dezembro o texto
não foi estampado na primeira página do
jornal. As publicações originais podem ser
consultadas no acervo histórico do Estadão,
disponível em: <http://acervo.estadao.com.
br/>. Pereira Barreto residia em Jacareí. Hábil cirurgião, logo ganhou fama e não tardou
muito, doentes de outras cidades e regiões
chegavam em busca de tratamento médico
com ele: “Foi essa fama que levou a direção
da Província de São Paulo, então órgão do
partido republicano, a convidar Pereira
Barreto para nela colaborar, o que ocorreu
a partir de dezembro de 1876 com uma série
de artigos sobre a Terra Roxa” (LINS, 1964,
p. 56, negritos no original). O artigo “A terra
roxa”, em conjunto com o de Martinho Prado
Jr., são presentemente objeto de uma análise
de maior fôlego pelos autores desta crônica.

8 Martinho e Veridiana casaram-se em
junho de 1838 na cidade do Rio de Janeiro.
Veridiana era filha do meio-irmão − Antonio, o Barão de Iguape − de seu marido e,
portanto, sobrinha de seu esposo. Dessa
forma, o barão, além de meio-irmão, passou a ser também sogro de Martinho; e,
por conseguinte, avô materno e tio paterno
dos filhos do casal (cf. LEVI, 1977, p. 165 e
Apêndice A).

9 A compra dessa Fazenda é também referida,
entre outros, por Carlos Bacellar e Célia
Maria Azevedo. Esta última escreveu: “Por
volta de 1877, Martinho Prado Jr. percorreu
em lombo de burro os sertões inexplorados do
noroeste paulista. [...] Comprou em seguida
terras em Cascavel (Ribeirão Preto), próximo
das serras do Guatapará, formando a fazenda
do mesmo nome em 1885” (AZEVEDO, 1987,
p. 158). E em Bacellar (1999, p. 121) lemos:

“A riqueza do café em torno de Ribeirão
Preto viria a atrair novos investimentos de
outras zonas ou Províncias, quase sempre fazendeiros de áreas de mais antiga ocupação.
Martinho Prado Jr., por exemplo, chegaria
em 1877, constituindo, através de diversas
compras, a célebre fazenda Guatapará.”
10 Antonio da Silva Prado (1840-1929), irmão
de Martinico, era um conservador. No Império, foi eleito vereador na cidade de São
Paulo (1866), deputado provincial (1866),
deputado federal (1869-1875 e 1885-1889),
Ministro da Agricultura (1885-1888),
senador (1887), e Ministro das Relações
Exteriores (1888). Na República, foi prefeito
de São Paulo (1899-1911).
11 A Fazenda Eldorado havia sido comprada
por Rodrigo Pereira Barreto de Gabriel
Junqueira. Na época, era chamada Fazenda
Santa Maria (cf. GIFUN, 1972, p. 93).

12 ”Antonio Prado was given administrative
control of the fazenda, which he exercised
through the Prado Chaves Company. This
company was the successor of the Companhia Central Paulista, formed earlier by
Martinho Prado and his sons. With its reorganization in 1887, the Companhia Prado
Chaves became one of the few important
Brazilian coffee export companies able to
compete with foreigners, due in part to the
fact that most of the coffee they sold came
from their own fazendas” (GIFUN, 1972, p.
93). É interessante destacar que o mesmo
Antonio Prado foi um dos maiores compradores de escravos durante os anos de 1870
a 1880 na localidade de Casa Branca, tendo
adquirido um total de “42 escravos, quase
6,0% do contingente transacionado no período” (MOTTA, 2012, p. 260).

13 Foi datado aos 12 de junho de 1886 o
Decreto n. 9.602 aprovando o Regulamento
para a execução dos artigos 3º e 4º da Lei
n. 3.270, de 26 de setembro de 1885. Esta
Lei ficou conhecida como a Lei dos Sexagenários. E, no Regulamento aprovado em
junho de 1886, temos: “Art. 2º Também se
liberta o escravo: § 1º Pela transferência de
domicílio para Província diversa da em que
estiver matriculado até a promulgação da lei,
exceto nos seguintes casos: 1º Transferência
do escravo de um para outro estabelecimento
do mesmo senhor. 2º Se o escravo tiver sido
obtido por herança ou adjudicação forçada
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em outra Província. 3º Mudança do domicílio do senhor. 4º Evasão do
escravo” (Coleção de Leis do Império do Brasil).

14 Essa pressão exercida pelo Clube da Lavoura de Campinas foi
questionada, por exemplo, por Zélia Cardoso de Mello (1979, p. 13);
segundo essa autora, mesmo que aceitássemos a suposição de que
a dita pressão tenha mesmo existido, haveria que explicar as razões
pelas quais ela não produziu seus frutos no âmbito da própria Assembleia Legislativa.

15 “The Rio Bill levied a registration tax of 1:500$ on slaves brought from
other provinces, and was passed in mid-December, 1880. The Minas bill
created a tax of 2:000$, and was passed in late December, 1880. The São
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Paulo bill also created a tax of two contos, and became law on January
15, 1881” (SLENES, 1976, p. 124-125).

(*) Professora Doutora da FEA/USP.
(E-mail: lslopes@usp.br).
(**) Professor Livre-Docente da FEA/USP.
(E-mail: jflaviom@usp.br).
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Celso Furtado nos Anos de 1950 e 1960: Teoria em Prática
Rômulo Manzatto (*)

1 Introdução
No ano de 2003, Celso Furtado
tornou-se o primeiro economista brasileiro indicado ao prêmio
Nobel da categoria. A premiação
teria sido a coroação de uma trajetória brilhante que combinou uma
atuação de destaque no setor público com um legado teórico dos mais
originais. A academia sueca, no entanto, decidiu outorgar o prêmio a
Engle e Granger, por seus esforços
no desenvolvimento de técnicas
econométricas. No ano seguinte,
Furtado foi novamente indicado,
vindo a falecer antes que a escolha
do comitê fosse divulgada.
É possível que a trajetória de Celso
Furtado de fato não coubesse no
prêmio de ciências econômicas,
afinal, lido por economistas, historiadores e sociólogos, sempre
cultivou um saudável desrespeito
pelas divisões institucionais do
pensamento. Além disso, como economista profundamente engajado
num projeto de construção nacional, atuou nos mais diversos órgãos
governamentais, tendo sido diretor
de Desenvolvimento da Comissão
Econômica para a América Latina e
o Caribe (CEPAL) da ONU, atuando
posteriormente no Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico

(BNDE). Também foi idealizador e
primeiro superintendente da SUDENE, a Superintendência para o
Desenvolvimento do Nordeste, e se
tornaria ainda o primeiro Ministro
do Planejamento brasileiro, tendo
sua gestão interrompida pelo golpe
militar brasileiro.
Nesse sentido, Celso Furtado foi um
dos intelectuais que mais contribuiu para a compreensão do Brasil
que hoje vigora. Sua análise não
se limitou a oferecer explicações
econômicas para os fenômenos que
observava; Furtado foi capaz de
situar o Brasil no contexto mundial, concebendo análise ampla do
tecido social brasileiro ao mesmo
tempo em que procurava oferecer
soluções práticas para os problemas do País (BRESSER-PEREIRA,
2001, p.19). Também se pode dizer
que a influência de seu pensamento
ultrapassou o âmbito acadêmico,
dando “consistência analítica e
garantindo unidade mínima ao
pensamento econômico de parcela
significativa dos técnicos governamentais”. (BIELSCHOWSKY, 2004,
p.132). O que decorre do fato de
que Furtado buscou realizar uma
obra com sentido didático, capaz
de informar o homem público de
sua época. Mais do que isso, Formação Econômica do Brasil permitiu

que toda uma geração aprendesse
a “potencialidade das categorias
econômicas (da análise à economia
política) para interpretar a formação e o presente do Brasil”. (LESSA,
2005, p.11).1

Influenciado pelas posições de Raul
Prebisch e pelo enfoque analítico
próprio da CEPAL, Furtado foi um
dos primeiros economistas a embarcar no projeto cepalino de questionamento do pretenso caráter de
universalidade da teoria econômica. Buscou, contudo, manter certa
distância pois, embora seu Formação Econômica do Brasil se insira
no âmbito da análise histórico-estruturalista da CEPAL, que associa
a industrialização à promoção do
desenvolvimento, Furtado resguardou sua autonomia analítica
recorrendo à interpretação histórica da colonização no Brasil. Desse
modo, insere formulações típicas2
da CEPAL, como o impacto da crise
de 1929 sobre as economias periféricas, ou mesmo a tendência estrutural ao desequilíbrio externo,
numa interpretação histórica de
cunho mais amplo. Exemplo de sua
adaptação teórica é a substituição
da ideia prebischiana de “periferia”, essencialmente sincrônica,
pela ideia de “economia colonial”,
que lhe permitia inserir o país em
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seu quadro histórico. (PAULANI,
2001, p.142)

É preciso ressaltar que Furtado via
a ciência econômica não somente
como método para modelar a realidade, mas também como maneira
de transformá-la. Acreditava que a
ciência econômica podia prover os
meios para que o homem atuasse
como agente transformador de seu
meio, visando a realização plena
de suas potencialidades. Não por
acaso, embora os livros da década de 70, quando já se dedicava
integralmente à pesquisa, sejam
considerados como de maior amadurecimento teórico, a fase mais
aguda e vibrante da produção teórica de Furtado ocorre justamente
no período em que esteve atuando
no debate público no Brasil. Nesse
período, que vai aproximadamente de 1955 a 1964, é que Furtado
lançou as obras e os conceitos que
marcariam época não só entre os
economistas, mas entre todos os
que se propuseram a compreender
o Brasil desde então.
Também é nesse sentido que Furtado buscaria converter a imagem
do Brasil que havia constituído em
um projeto racional de intervenção
técnica e política, sentido em que
se deve entender o célebre Plano
Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social (1962).3 Outro ponto
que merece destaque em relação
a sua trajetória intelectual é o de
caminhar, em meados da década
de 60 rumo ao questionamento
mais direto de seus referenciais

teóricos. Nesse sentido, adquire
especial importância sua obra de
“Revolução”, pois já em A Pré-Revolução Brasileira (1962), começa a
marcar de maneira mais acentuada
suas diferenças em relação à teoria
do desenvolvimento então vigente,
abordagem que adquiriria maior
fôlego em Desenvolvimento e Subdesenvolvimento [2009 (1961)],
obra em que Furtado parece caminhar em direção a uma abordagem
que, apoiada na experiência história do Brasil, incorpora o ponto
de vista de um tipo particular de
subdesenvolvimento.

2 Um Diálogo Implícito Com o
Pensamento Social Brasileiro
Mesmo assim, o que mais chama
a atenção nesse percurso é o fato
de que obras tão representativas
de Furtado tenham sido realizadas
praticamente sem referências aos
trabalhos de autores brasileiros,
fenômeno que já foi atribuído a
suposta fraqueza da historiografia
nacional de então, supostamente
incapaz de dar suporte adequado
a um projeto teórico tão amplo e
ambicioso quanto o de Furtado.
(IGLÉSIAS, 1971, p.200). Tratando-se de Formação Econômica do
Brasil, o próprio Furtado afirmaria
ter escrito o livro de um só fôlego,
durante breve estágio de pesquisa
realizado em Cambridge, o que
lhe teria impossibilitado o contato
com a bibliografia brasileira já que
disporia apenas de compilações de
dados brasileiros disponíveis na
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biblioteca da universidade, e de um
exemplar de História Econômica do
Brasil, de Roberto Simonsen, levado na bagagem por puro acaso.
Entre as lacunas bibliográficas da
obra de Furtado, uma das que mais
chama a atenção é a ausência de
referências a Caio Prado Jr., embora empreste do autor marxista
categorias importantes para a análise da economia colonial brasileira, como sugerido por Francisco
de Oliveira (1986). A semelhança
entre as duas abordagens, principalmente em suas obras de “Formação”, não passou despercebida;
nesse sentido, também é sugerida
por Novais (1983), para quem uma
possível chave para compreender a obra de Caio Prado Jr. passa
por contextualizar o debate que o
autor realiza com autores ligados
à CEPAL, como Celso Furtado. Mais
recentemente, por ocasião da publicação em português de sua Tese
de Doutorado, defendida na França
em 1948, Saes (2004) e Ricupero
(2005) também chamam a atenção
para o diálogo de Celso Furtado
com autores do pensamento social
brasileiro, em especial com a obra
de Caio Prado Jr.4

As semelhanças parecem evidentes. Uma leitura mais atenta de
Formação Econômica do Brasil,
de Furtado, reforça a conclusão,
afinal, Furtado inicia seu Formação... afirmando que “A ocupação
econômica das terras americanas
constitui um episódio da expansão
comercial da Europa” (FURTADO,
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2007, p. 25). Impossível não recordar de um trecho das primeiras
páginas de Formação do Brasil
Contemporâneo, de Caio Prado Jr.:
“A expansão marítima dos países
da Europa, depois do século XV, expansão de que o descobrimento e a
colonização da América constituem
o capítulo que particularmente nos
interessa aqui...” (PRADO JR, 2011,
p. 17). “Episódio” para Furtado e
“capítulo” para Caio Prado: a própria semelhança do vocabulário
indica a similaridade do raciocínio.

No intuito de desvendar essa questão Szmrecsányi (1999) propõe um
exame detalhado dos trabalhos
de Furtado anteriores à sua obra
mais conhecida. Para tanto, toma
como ponto de partida a influência exercida pelos trabalhos de
Caio Prado Jr, como intuída por
Francisco de Oliveira. Ao debruçar-se sobre a tese de doutorado de
Celso Furtado, defendida em 1948,
Szmrecsányi encontra numerosas
referências a Formação do Brasil
Contemporâneo, confirmando a intuição que motivou a análise. Opta,
porém, por não aprofundar o motivo que teria levado Furtado a um
tratamento seletivo de suas fontes, explicitando-as em sua tese, e
omitindo-as, quase que totalmente,
em sua obra de maior circulação,
mas não deixa de contemporizar o
fato de um dos trabalhos se tratar
de uma “análise em profundidade
de parte do período colonial, elaborado para a obtenção do doutorado, e outro de síntese, relativo a

um tempo mais amplo e destinado
a um público maior e mais geral”
(SZMRECSÁNYI, 1999, p.209). 5

O fato é que, como ficou claro posteriormente, Formação Econômica
do Brasil é obra de fôlego, ponto
de chegada de um percurso que
se inicia uma década antes, com
sua já citada tese de doutorado de
1948, Economia Colonial no Brasil
nos séculos XVI e XVII, continua
em artigo de 1950, com o título de
Características gerais da economia
brasileira, ganha nova versão em
1954 com o livro A Economia brasileira (contribuição à análise de seu
desenvolvimento) e adquire contornos finais com seus trabalhos de
1955 e 1956, respectivamente, O
desenvolvimento econômico (ensaio
de interpretação histórico-analítica)
e Uma economia dependente.

O próprio Furtado buscaria justificar a ausência das referências,
mencionando que quando a caminho da Inglaterra, para realização
de seu estágio de pesquisa, ocasião
em que Formação Econômica do
Brasil foi escrito, um problema no
avião teria sido responsável por
uma estadia forçada de dois dias
em Recife, onde teria adquirido a
História Econômica do Brasil, de
Roberto Simonsen, episódio que
explicaria o fato de Simonsen ter
sido praticamente o único autor
brasileiro a figurar na bibliografia
de Formação Econômica do Brasil
(SZMRECSÁNYI, 2009, p.52-53).
É claro que a questão também se

relaciona à trajetória de Furtado
no Setor Público. Se em 1948, enquanto estudante de doutorado
na França, havia poucas restrições
aos autores que poderia citar, no
final da década de 50, como alto
burocrata, no conturbado ambiente político e ideológico do período,
a simples menção a um autor marxista parece vetada.

Para além da polêmica das lacunas
bibliográficas, a publicação da tese
de doutorado de Celso Furtado
possibilita compreender a obra
do autor em termos mais amplos,
pois se as ligações de Furtado com
os autores da CEPAL já foram bastante examinadas, e também suas
ligações com autores estrangeiros,
resta situar Furtado na tradição
mais ampla do pensamento social
brasileiro de que faz parte. Sabe-se
que a CEPAL é um elemento-chave
para compreender o legado de
Furtado, mas também não se pode
ignorar que a obra de Furtado se
insere num “quase-gênero”, o dos
livros de Formação6 , com as quais
compartilha preocupações semelhantes, especialmente quando se
considera as obras de Caio Prado Jr.
e de Antônio Cândido. Percebe-se
um marcado caráter normativo, já
que a preocupação com o estabelecimento de um quadro social mais
autônomo perpassa todos os trabalhos, mesmo que de diferentes
perspectivas, pois para Cândido
interessa compreender os aspectos
da constituição de um sistema literário autônomo, para Caio Prado Jr.
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o estabelecimento de uma política
autônoma, enquanto para Furtado
a criação de um mercado interno
7
adquire caráter central.

3 A Busca Por Uma Perspectiva
Própria

Outro ponto ainda precisa ser destacado. Em Furtado, assim como
em Caio Prado Jr., parece haver
uma tensão entre colônia e nação
que constitui o próprio tema da
obra, mas que também reverbera
na busca de uma metodologia original, que fosse capaz de constituir
categorias próprias para abarcar
de maneira fiel a realidade local.
Ou seja, além da conciliação entre
os setores orgânico e inorgânico ou
mesmo do deslocamento do centro
dinâmico e dos centros de decisão,
parece haver uma coerência entre
o caráter da análise e a maneira, ou
método, pela qual se busca efetivá-la. Dessa forma, a emancipação
da nação passava também pela
emancipação das categorias de
pensamento. No caso de Furtado,
é preciso salientar que o autor se
apoia nos trabalhos de Prebisch,
que deu um passo fundamental
nesse sentido ao lançar-se contra o
pretenso sentido de universalidade
da teoria econômica produzida nos
países desenvolvidos, mas Furtado
foi capaz de levar a abordagem
além.

Embora quisesse constit uir-se
como uma proposta de análise
alternativa às teorias tradicionais,
a análise cepalina ainda consistia
em um conjunto pouco sistemático
de proposições. Nesse sentido, em
Formação Econômica do Brasil, Furtado foi capaz de suprir algumas
das vulnerabilidades da própria
CEPAL. Ao conceber obra que proporcionava um contato acessível
com a abordagem estruturalista,
atuou como disseminador da forma
de análise desenvolvida na agência
internacional, ao mesmo tempo
em que o fôlego de sua abordagem
histórica legitimou a análise da
agência em relação ao processo de
formação econômica e social do
8
Brasil.

Furtado acreditava que a análise
dos problemas relativos ao desenvolvimento econômico dependia da
elaboração de uma teoria própria.
Para o autor, a análise econômica
predominante no Brasil não se
preocupava em confrontar as teorias importadas com a realidade
local de maneira crítica. Pelo contrário, “passava-se diretamente
de uma interpretação idealista da
realidade para a política, excluindo
qualquer possibilidade de crítica
da doutrina em confronto com a
realidade” (FURTADO, 2007, p.
230). É nessa chave que Furtado
chega a criticar a inviabilidade da
economia brasileira a se adaptar ao
padrão ouro no final do século XIX,
já que numa economia agroexpor-
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tadora, com elevado coeficiente de
importações, os ajustes monetários
exigidos causariam “redução de
grandes proporções no meio circulante, provocando verdadeira traumatização do sistema” (FURTADO,
2007, p. 225-226). Para Furtado,
não teria havido nenhum “esforço
sério para elaborar uma teoria fora
do padrão metálico” (FURTADO,
2007, p.230), já que havia uma “tendência a interpretar por analogia,
com o que ocorria na Europa os
problemas econômicos do país”.
A questão é recolocada de maneira
mais enfática em A Pré-Revolução
Brasileira, mais especificamente
no capítulo “A formação do economista em país subdesenvolvido”.
Segundo Furtado,
[...] a grande dificuldade que en-

frenta o estudante de Economia, em
um país subdesenvolvido, é que as

teorias que lhe são ensinadas são
exatamente aquelas que se baseiam
em observações feitas mediante ex-

trema simplificação de um mundo
real que, demais, do ponto de vista

estrutural, é fundamentalmente

distinto daquele em que ele vive
[...] (FURTADO, 1962, p.7)

A inadequação, ao menos parcial,
dos modelos teóricos importados
seria aprofundada em Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, obra
em que Furtado busca romper com
as concepções da teoria ortodoxa
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do desenvolvimento e encaminha
sua própria abordagem na tentativa de compreender os dilemas
dos países não desenvolvidos e
periféricos, ou seja, seu conceito de
subdesenvolvimento.
Assim, a trajetória intelectual de
Celso Furtado nos anos 50 e 60
parece mostrar que, mesmo com a
mudança de seus interlocutores –
que vai do diálogo com os autores
da tradição interpretativa brasileira para o debate com os economistas da teoria do desenvolvimento
–, permanece a centralidade da
análise histórica como forma de
compreender as especificidades
da formação econômica e social
brasileira.
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Ribeirão Preto: Café, Riqueza e Famílias
Luciana Suarez Lopes (*)

A chegada do café na região de Ribeirão Preto promoveu inúmeras modificações na economia e na sociedade locais. No presente relato de pesquisa, serão
apresentados os resultados da análise da trajetória de
enriquecimento ou empobrecimento de algumas famílias da antiga vila, buscando encontrar padrões de
sucesso ou fracasso econômico numa região dominada
pela cafeicultura. Seria essa a atividade que garantia
o aumento dos cabedais? Naquele contexto, existiam
outras atividades econômicas capazes de promover o
enriquecimento?

1 As Famílias Consideradas

Dentre o conjunto de inventários encontrado em Ribeirão Preto e São Simão1, foram localizados 80 que
possuíam algum grau de parentesco entre si.2 Desses
80 processos, 32 fazem parte de um grupo de 15 famílias que possuem, via de regra, o inventário de um pai
ou uma mãe e depois de um dos filhos ou cônjuge de
um dos filhos.

A análise ora apresentada foi desenvolvida observando-se um ponto em especial: se houve ou não enriquecimento entre o inventário da primeira geração
e o da segunda, ou entre o inventário mais antigo e
o mais recente, quando os envolvidos pertenciam à
mesma geração. Para determinar se houve ou não
enriquecimento, três critérios foram utilizados, sendo
dois quantitativos e um qualitativo: a análise do valor
alcançado pelo monte menor, a análise da legítima
recebida previamente e a verificação da quantidade e
qualidade dos bens inventariados.3
Nas etapas iniciais da análise, já foi possível identificar um ponto em comum nas famílias que enriqueceram, ou seja, nas quais a segunda geração, ou
segundo inventário, conseguiu superar o patrimônio
acumulado pela primeira, alcançando também um
maior valor de monte menor: todos estavam envolvidos com a produção cafeeira. Dentre as 15 famílias
consideradas, os casos desse tipo são seis, como mostra a Tabela 1.
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Tabela 1 – Relação das Atividades Características e Produtos da Lavoura e/ou Criação
Encontrados nos Inventários das Famílias com Ampliação do Monte Menor e da
Legítima ou Meação Recebida no Primeiro Inventário (Ribeirão Preto, 1875-1900)
Primeiro Inventário

Atividade

Produtos

Matheus dos Reis Araújo

Lavoura

-

Eufrozino Alves Pereira

Lavoura

Café

Maria Custodia de Alvarenga Mello

Lavoura

Café e frutas

Manoel Antonio da Silva

Lavoura

-

Ignacio Bruno da Costa

Lavoura e criação

Café e bovinos

Arlindo José Nogueira

Lavoura

Café

Segundo Inventário

Atividade

Produtos

Maria Carolina dos Reis

Lavoura e criação

Café e suínos

Maria Victoria da Silva

Lavoura

Café

Joaquim de Souza Mello

Lavoura e criação

Café e suínos

Antonio Alves da Silva Roza

Negócio, lavoura e
criação

Café, bovinos, suínos, secos e
molhados

Joaquim Ignacio da Costa

Lavoura e criação

Café e suínos

Lavoura

Café

Ubaldina Claudina de São José

Fonte: Inventários dos Primeiro e Segundo Ofícios de Ribeirão Preto e São Simão.

A composição do patrimônio desses inventariados se mostra semelhante à dos cafeicultores encontrados na localidade, com elevada
concentração de recursos nos bens
imóveis, cerca de 82,6% dos patrimônios. Em alguns casos, os
imóveis respondiam por mais de
99,0% dos recursos, sendo sua
menor participação igual a 42,2%.
Os elevados valores alcançados
pelos bens relacionados à produção cafeeira faziam diminuir ainda
mais a participação relativa dos
demais grupos de bens. Os bens
móveis atingiram uma participação média de apenas 1,2% do total
dos montes, os animais 2,7%, o
dinheiro 1,8%, as dívidas ativas
10,9% e os dotes 0,8%. A média de

monte mor dos inventariados dessas seis famílias foi calculada em
£3.224 libras esterlinas, com um
comprometimento médio de 19,0%
desse valor na forma de dívidas
passivas. O valor médio alcançado
pelas dívidas passivas foi £1.034
e o valor médio do monte menor
ficou em £3.165.

Em alguns casos, o valor de monte
mor dos seg undos invent ários
supera, em muitas vezes, o valor
alcançado pelo primeiro inventariado, como pode ser observado na
Tabela 2. Como exemplo, há o caso
de Manoel Antonio da Silva e Antonio Alves da Silva Roza. Quando
faleceu, em 1877, Manoel Antonio
era um modesto lavrador. Possuía
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algumas partes de terra na fazenda do Sertãozinho, uma casa na
capela de Nossa Senhora Aparecida – futura vila de Sertãozinho – e
outra na capela das Pitangueiras,
além de alguns animais para o trabalho na lavoura, para o sustento
da família e outros bens móveis
diversos. Seu patrimônio alcançou os Rs 1:528$000, ou £157. No
entanto, as dívidas que havia contraído ainda em vida comprometeram 61,3% dos bens, restando
apenas £61 para serem divididos
entre a viúva e os filhos. Após o
desconto das custas do processo, a
viúva ficou com £23 e cada um dos
filhos recebeu aproximadamente
£4.
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Tabela 2 – Relação das Famílias com Ampliação do Monte Menor e da Legítima ou Meação Recebida no Primeiro
Inventário (Ribeirão Preto, 1875-1900) (Valores em Libras Esterlinas)
Primeiro
Inventário

Ano

Monte
Menor

Matheus dos Reis Araújo

1875

338,18

Eufrozino Alves Pereira

1892

Maria Custodia de Alvarenga Mello

Segundo
Inventário

Ano

Herança
Recebida

Monte
Menor

Grau de
Parentesco

Maria Carolina dos Reis

1893

22,92

738,08

Pai e filha

1.840,32

Maria Victoria da Silva

1898

101,30

2.343,72

Pai e filha

1895

4.828,05

Joaquim de Souza Mello

1900

2.394,45

5.239,13

Esposa e esposo

Manoel Antonio da Silva

1877

60,81

Antonio Alves da Silva Roza

1887

4,54

2.403,22

Pai e filho

Ignacio Bruno da Costa

1890

3.005,47

Joaquim Ignacio da Costa

1892

98,77

8.285,53

Pai e filho

Arlindo José Nogueira

1893

2.054,24

Ubaldina Claudina de São José

1897

203,22

2.976,19

Pai e filha

Fonte: Inventários dos Primeiro e Segundo Ofícios de Ribeirão Preto e São Simão.

Dez anos mais tarde, faleceu o
filho de Manoel Antonio, Antonio
Alves da Silva Roza, deixando a
esposa, Luiza Pinto de São José
e dois filhos, Joaquim Antonio e
Jerônimo, já casados. Antonio possuía uma casa de comércio, criava
animais e era também cafeicultor.
Sua criação era formada por 46
cabeças de bovinos e 90 porcos,

produzindo e outros sete mil ainda
novos. O monte menor de Antonio
alcançou o valor de £2.403, superando em muito o valor do monte
menor no inventário de seu pai e
mais ainda o recebido por ele como
legítima naquela ocasião. Após descontadas as custas, a viúva ficou
com £1.141 e cada um dos filhos
com £380.

além de oito equinos. O estoque da
casa de comércio era considerável, sendo composto por fazendas,
secos e molhados, avaliados em
Rs7:205$734, ou £674, cuja maior
parte foi vendida antes do término do processo, aparecendo como
dinheiro no momento da partilha. Seu cafezal não era grande,
formado por 4.263 pés de café já

Tabela 3 – Relação das Atividades Características e Produtos da Lavoura e/ou Criação Encontrados nos
Inventários das Famílias com Ampliação da Legítima ou Meação Recebida no Primeiro
Inventário Mas Que Não Superaram o Monte Menor (Ribeirão Preto, 1875-1900)
Primeiro Inventário

Atividade

Produtos

Lavoura e criação

Café e bovinos

Maria Luiza de São José

Lavoura

-

Maria Antonia de Souza

Lavoura

Anna Antonia Leal

Lavoura

Theodolindo Joaquim de Almeida

Segundo Inventário

Atividade

Produtos

Lavoura e criação

Café e bovinos

Inocencio Parreira

Lavoura

-

-

João Evangelista de Oliveira

Lavoura

-

-

Joaquim José Camito

Lavoura

Café, cana e milho

Maria Eugênia de Faria

Fonte: Inventários dos Primeiro e Segundo Ofícios de Ribeirão Preto e São Simão.
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Outra situação encontrada nas famílias com menor número de processos foi aquela em que, do primeiro para o segundo inventário,
não há aumento de valor do monte
menor mas há uma ampliação significativa de valor da legítima ou
meação recebida no primeiro processo considerado. Como mostra
a Tabela 3, são quatro as famílias
nesta situação, todas desempenhando atividades de lavoura e/
ou criação. Observando a Tabela
4, os graus de parentesco dos inventariados não eram variados,
limitando-se a pais e filhos e uma
sogra com genro. Os valores de
monte menor e de legítima ou meação previamente recebidas são variados, mostrando que o comporta-

mento ou dinâmica de acumulação
identificada não é específica de um
grupo social determinado.

Em um dos casos, o inventariado
de segunda geração não conseguiu
superar o monte menor alcançado
pela primeira geração, sendo a
renda obtida durante a vida suficiente apenas para ampliação da legítima previamente recebida. Esse
é o caso de Maria Antonia de Souza
e de seu filho João Evangelista de
Oliveira. No momento de seu falecimento, Maria Antonia era casada
com Manoel Rodrigues de Freitas e
possuía oito filhos. A família vivia
da lavoura e pequena criação de
animais em terras da fazenda do
Sertãozinho, adquiridas por he-

rança do pai de Maria Antonia. No
momento da partilha, essas terras,
avaliadas em aproximadamente £
130, e os demais bens foram divididos entre os herdeiros, ficando
uma pequena parte delas com João
Evangelista. Anos mais tarde, João
morre, deixando mulher e dois
filhos. Entre seus bens existem
33 alqueires de terra e uma casa
coberta de palha na fazenda do
Bananal, uma égua e quatro vacas
com cria. As atividades agrícolas
desempenhadas pelo inventariado
eram suficientes para garantir o
sustento de sua família e a ampliação da pequena legítima recebida
no momento da morte de sua mãe,
mas não permitiu que seu patrimônio superasse o de seus genitores.

Tabela 4 – Relação das Famílias com Ampliação da Legítima ou Meação Recebida no Primeiro Inventário Mas
Que Não Superaram o Monte Menor (Ribeirão Preto, 1875-1900)(Valores em Libras Esterlinas)
Ano

Monte
Menor

Theodolindo Joaquim de Almeida

1894

29.941,30

Maria Luiza de São José

1894

Maria Antonia de Souza
Anna Antonia Leal

Primeiro Inventário

Ano

Herança
Recebida

Monte
Menor

Grau de
Parentesco

Maria Eugênia de Faria

1896

2.138,66

2.138,56

Pai e filha

529,62

Inocencio Parreira

1900

32,45

185,27

Mãe e filho

1875

161,05

João Evangelista de Oliveira

1882

8,48

48,51

Mãe e filho

1884

410,91

Joaquim José Camito

1891

51,35

208,28

Sogra e genro

Segundo Inventário

Fonte: Inventários dos Primeiro e Segundo Ofícios de Ribeirão Preto e São Simão.

Em outro caso, a atividade desempenhada pela segunda geração
permitiu a ampliação da legítima
recebida e seguramente permitiria a superação do valor de monte
menor alcançado pela primeira,
mas a morte prematura dos envolvidos fez com que esse processo
fosse interrompido.

Por exemplo, nos inventários de
Theodolindo Joaquim de Almeida
e sua filha, Maria Eugênia de Faria.
Esses dois inventariados, pai e
filha, possuem os maiores patrimônios desse grupo de inventariados.
Theodolindo, falecido em Ribeirão
Preto no ano de 1894, era casado
em segundas núpcias com Emília
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de Paula Almeida. Com a primeira
esposa, o inventariado havia tido
apenas uma filha, Maria, sendo
os demais seis filhos fruto de seu
casamento com Emília. Theodolindo era um próspero cafeicultor,
possuindo mais de 200 mil pés de
café, sendo 132 mil já formados e
produzindo, além de animais para
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o trabalho na lavoura e o sustento
da fazenda. Possuía também várias
partes de terra na fazenda da Figueira, 49 casas de colonos, terreiro ladrilhado, tulha e máquina de
beneficiar café. Seu monte menor
alcançou o valor de £29.941, ficando cada herdeiro com £2.139.

Dois anos depois, em 1896, morre a
filha Maria, deixando o viúvo, José
Joaquim de Faria e três filhos. O
marido de Maria também era cafeicultor, possuindo diversas partes
de terra e cafezais em Cravinhos,
onde viviam, e em Descalvado.
Seus cafezais eram compostos por
mais de 130 mil pés, dos quais 50
mil em Cravinhos e o restante em
Descalvado. Os cafezais localizados
nesta última cidade eram mais antigos, havendo entre eles 27.100 já
velhos. Muitos dos pés de café que
possuíam em Cravinhos estavam
ainda em processo de formação,
sendo 13 mil já formados e produzindo. Além das terras e dos cafezais, o inventário arrolava 19 casas
para colonos, duas olarias, casas
de morada e uma tulha. Os bens
possuídos por esse casal não foram
herdados por Maria no inventário
de seu pai, sendo fruto, portanto,
do trabalho de seu marido e da
atividade deste como cafeicultor.
O monte menor do inventário de
Maria alcançou o valor de £11.932,
pouco mais de um terço do monte
menor de seu pai no momento de
sua morte.
Apesar do patrimônio de Maria não
ter alcançado o patrimônio acumu-

lado por seu pai, as duas famílias
tinham um padrão de vida muito
acima da média ribeirão-pretana
da época, padrão atingido graças
ao café, principal atividade dos
envolvidos. É evidente que não
se trata de duas situações semelhantes, pois a morte chegou para
Maria bem mais cedo que para seu
pai, o que seguramente afetou a
acumulação de patrimônio em sua
família.

A terceira situação identificada nas
famílias consideradas foi aquela
em que nem o valor da legítima recebida previamente nem o valor do
monte menor alcançado pela primeira geração foi superado, casos
dos inventários de Ananias José
dos Reis e sua filha e genro, Francisca Joanna Nepomuceno e Manoel
Antonio da Cunha. Em 1881, faleceu Ananias, na condição de viúvo,
deixando os filhos como herdeiros.
Seu monte menor alcançou o valor
de £3.754, recebendo cada um dos
filhos o valor de £824. Três anos
mais tarde, foi aberto o inventário
de seu genro e de sua filha. Praticamente todos os bens arrolados
eram oriundos da herança recebida
por Francisca Joanna no inventário
de seu pai. No entanto, alguns bens
não alcançaram os mesmos valores de três anos antes, atingindo
valores significativamente menores. Essa desvalorização se deu
principalmente nos escravos possuídos pelo casal. No momento do
inventário de Ananias, Francisca
Joanna e Manoel receberam 44,9%
da legítima de Francisca na forma

de cativos, que alcançaram o valor
de Rs4:200$000, ou £383,04. No
momento do inventário do casal,
esses mesmos cativos alcançaram
o valor de £ 163,78. Outro fator que
contribuiu para o reduzido valor
de monte menor foi o montante
de dívidas passivas que os inventariados possuíam. Eram dívidas
diversas, a maior parte com parentes, avaliadas em Rs4:251$501,
comprometendo 65,2% do monte
mor. O monte menor ficou em £195,
valor que não chegou ao da legítima recebida previamente.
Em duas famílias, foi mantido o
valor alcançado pelo monte menor
do inventário anterior, sendo ampliado o valor da legítima ou meação recebida. O primeiro desses
casos é o de Alexandrina Bezerra
dos Reis. É possível observar o patrimônio de Alexandrina em dois
momentos no tempo, o primeiro
por ocasião do falecimento de seu
marido, Manoel, em 1871, e o segundo no momento de sua própria
morte, em 1888.

No momento do falecimento de seu
marido, ocorrido em 1871, o patrimônio do casal era composto por
diversos bens móveis, alguns animais, oito cativos e diversas partes
de terra, que alcançaram o valor
de £483,16. Após descontadas as
dívidas passivas, constituídas por
alguns pequenos débitos com comerciantes e moradores da região,
o monte menor alcançou o valor de
£419. Após receber a metade desses bens, Alexandrina vendeu os
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imóveis rurais e os animais, e com
o dinheiro obtido comprou duas
casas na vila de Ribeirão Preto.
Quando faleceu, o valor dessas
duas casas correspondia ao valor
de todos os bens possuídos por
seu extinto casal antes da divisão,
£421. Como não possuía dívidas
passivas, seu monte menor atingiu
igual valor, sendo Alexandrina beneficiada pela valorização generalizada de terras e imóveis ocorrida
em Ribeirão Preto na época de seu
falecimento, fruto da euforia cafeeira.

As duas famílias restantes são os
casos especiais mencionados anteriormente. Trata-se das famílias
de Felícia Maria de Jesus e José
Antonio de Mello. Cada uma dessas
famílias possui três inventários.
Na família de Felícia são os inventários dela, de uma filha e de um
genro. Na família de José Antonio
são os inventários dele e de mais
duas esposas.
Felícia Maria de Jesus faleceu em
Ribeirão Preto no ano de 1887. No
mesmo ano, foi aberto o inventário

de seu genro José Silvério, casado
com uma de suas filhas, Anna Angélica de São José. Os inventários
de Felícia e de José Silvério correram simultaneamente, sendo o inventário de José Silvério concluído
um dia antes que o de Felícia, fazendo com que a legítima recebida
por Anna Angélica no inventário
de sua mãe ficasse resguardada
da divisão de bens por ocasião da
morte de José Silvério. Os valores
de monte menor e legítimas da
família de Felícia podem ser observados na Tabela 5.

Tabela 5 – Valores de Monte Menor e Legítimas da Família de Felícia Maria de Jesus
(Ribeirão Preto, 1887-1891) (Valores em Libras Esterlinas)
Inventariado

Ano

Herança Recebida de
Felícia

Monte Menor

Felícia Maria de Jesus

1887

-

605,41

José Silvério do Nascimento

1887

-

154,73

Rita Maria da Costa

1891

24,06

333,97

Fonte: Inventários dos Primeiro e Segundo Ofícios de Ribeirão Preto e São Simão.

Figura 1 – Família de Felícia Maria de Jesus
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Os bens constantes do inventário
de Felícia eram variados, mostrando que a família vivia confortavelmente. Entre os bens móveis,
alguns podem ser considerados de
luxo, tais como um colar de ouro,
uma capa de casimira e um xale
de seda para senhora. O rebanho
da família não se limitava ao autoconsumo, sendo 38 cabeças de
bovinos, quatro equinos e 20 suínos. As terras da família estavam
localizadas na fazenda do Sertãozinho, onde a família residia numa
casa de morada coberta de telhas.
Na fazenda cultivavam-se gêneros
alimentícios, tais como o milho.
No momento do inventário, eram
15 os carros de milho estocados,
avaliados em Rs105$000, ou aproximadamente £10. Além das terras
da fazenda do Sertãozinho, o inventário arrolava também uma pequena parte de terras de oito alqueires
na fazenda da Lagoa Dorada, em
Minas Gerais. Para ajudar no trabalho, Felícia e seu esposo Felício
contavam com a ajuda do cativo
Francelino, de 39 anos de idade.
O patrimônio alcançou o valor de
£605,41, mesmo valor do monte
menor, já que não havia passivo a
ser descontado. O viúvo Felício José
Baptista ficou com a metade desse
valor, sendo o restante dividido
entre 12 filhos.
O inventário de José Silvério arrola
um patrimônio mais modesto: três
vacas, dois novilhos, nove equinos,
terras e benfeitorias na fazenda
do Sertãozinho. Os montes mor e
menor alcançaram o mesmo valor,

pois não havia passivo, £155, ficando a metade com a viúva e o
restante sendo dividido entre oito
filhos do casal. Cada filho de José e
Anna recebeu a quantia de £8,50,
ou Rs90$937.

Quatro anos mais tarde, morre
uma das filhas de Felícia e Felício,
Rita Maria da Costa. No momento
de sua morte, Rita estava casada
com Lúcio Baptista da Costa, com
quem possuía dez filhos. Os bens
do casal eram diversos, alguns
bens móveis, outros poucos animais, partes de terra e cafezais. As
terras estavam localizadas na fazenda Santo Antonio da Boa Vista,
próxima da fazenda Sertãozinho, e
o cafezal era modesto, apenas quatro mil pés já formados. O monte
mor do casal alcançou o valor de
£340, e o monte menor £334. O
valor do passivo era reduzido, apenas £6, referente aos gastos com o
enterro e os medicamentos utilizados pela inventariada durante sua
enfermidade.

Pode-se dizer que Felícia e seu
esposo, Felício, são exemplos da
elite ribeirão-pretana antes da
chegada do café. Viviam com um
certo conforto, criavam animais e
cultivavam gêneros alimentícios.
Essas atividades asseguravam o
sustento da família a ainda permitiam a compra de alguns bens que
podem ser considerados de luxo
para a época e para a região em
questão. Já a análise do inventário
do genro de Felícia mostra que ele
e sua esposa Anna Angélica tinham

uma vida modesta se comparada
à de Felícia e Felício, possuindo
apenas algumas terras e animais,
produzindo apenas para a própria
subsistência. Como José Silvério
vivia perto dos sogros, não é descabido supor que a família de sua esposa o ajudava de alguma maneira,
garantindo a manutenção dele, inventariado, de Anna Angélica e de
seus filhos. O inventário da outra
filha de Felícia, Rita Maria, mostra
melhor situação. A atividade de seu
esposo, a cafeicultura, permitiu um
certo acúmulo patrimonial. Ainda
que seu cafezal fosse pequeno, já
estava formado e produzindo há
pelo menos cinco anos quando o inventário foi aberto. Dessa forma, a
filha e o genro de Felícia conseguiram um monte menor bem maior
do que o de José Silvério e Anna
Angélica, e o café aparece novamente como fator determinante na
expansão do patrimônio herdado
da geração anterior.
A outra família a ser analisada de
forma especial é a de José Antonio
de Mello. O primeiro inventário
dessa família é o de Maximiana
Angélica de Souza, que foi aberto
em Ribeirão Preto no ano de 1849.
Quando faleceu, Maximiana era
casada com José Antonio de Mello,
viúvo inventariante. O casal deixou quatro filhos, Anna Marcelina,
Generoza, Inocência e José. Entre
os bens do casal, encontram-se diversas partes de terra nas fazendas
do Sertãozinho, Bananal, Barra do
Onça, Palmital e Boa Vista, todas
possuídas em conjunto com outros
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moradores da região. Esses eram os bens mais valiosos do inventário, alcançando o valor de £333. Como
o casal não possuía dívidas passivas, o monte mor e o
menor tiveram o mesmo valor, £379. Essa quantia foi
dividida entre o viúvo e os filhos, ficando cada filho
com £47 e José com £185.

Logo após a morte de Maximiana, José contrai novas
núpcias Maria Cândida de Oliveira, com quem tem
mais quatro filhos, Gabriela, Vigilato, José e Pedro. O
inventário de Maria é aberto em Ribeirão Preto no ano
de 1869. O patrimônio da família de José se mostra aumentado pelo recebimento de sua herança paterna – o
pai de José chamava-se Joaquim Rodrigues da Rocha
– e pelo recebimento da herança de sua falecida irmã,
Anna Benedita de Oliveira, além da herança de seu
finado sogro, João de Oliveira Rocha. O recebimento
dessas heranças só pôde ser percebido graças à descrição dos imóveis pertencentes ao patrimônio de José no
momento em que faleceu sua segunda esposa, quando
era informada a maneira pela qual tal parte de terras
havia sido adquirida. As terras e imóveis do inventário
alcançaram o valor de £369, e o monte menor totalizou
£393. O viúvo ficou com a metade e o restante foi dividido entre os filhos do casal, recebendo cada herdeiro
filho o valor de £45.
No ano seguinte, morre José, com aproximadamente
64 anos de idade e casado, dessa vez com Maria de
Jesus. O casal não teve filhos, sendo os herdeiros a
viúva e os filhos que José teve com suas duas esposas
anteriores. Quando faleceu, José já havia perdido um
filho, Pedro, fruto de seu segundo consórcio.
Os efeitos da partilha dos bens de seu segundo casal
não passam desapercebidos quando da análise do patrimônio inventariado no momento da morte de José.
Os bens imóveis alcançaram o valor de £275 e o monte
mor ficou em £288. No entanto, o inventariado havia
contraído algumas dívidas com herdeiros, maridos
de duas de suas filhas, que foram descontadas no mo-
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mento da divisão dos bens, fazendo reduzir o valor do
monte mor para £245. A viúva inventariante ficou com
a metade do patrimônio remanescente, recebendo
cada filho a legítima de £15.

A atividade desempenhada por José não foi fator determinante na sua trajetória de acumulação de bens.
O fator que mais limitou a expansão do seu patrimônio
foi a proximidade de sua morte e a da morte de sua segunda esposa. Tendo tão pouco tempo disponível, José
não conseguiu recuperar o valor dos bens que teve que
dispor, ficando o patrimônio deixado aos seus herdeiros um pouco reduzido.

Figura 2
Família de José Antonio de Mello
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2 Considerações Finais
Como foi visto no início do presente trabalho, a chegada do café na
região de Ribeirão Preto modificou
o perfil social e econômico da localidade. A questão central que se
colocou foi a primazia ou não da cafeicultura como atividade geradora
de riqueza na antiga vila. Seria essa
a atividade que garantia o aumento
dos cabedais?

Conforme as análises desenvolvidas, foi possível constatar que
o café era de fato a principal atividade geradora de riqueza em
Ribeirão Preto. De acordo com as
trajetórias de acumulação ou de
empobrecimento analisadas graças aos inventários das 15 famílias
com menor número de processos,
foi possível constatar a existência
de quatro situações, ou quatro
dinâmicas distintas: o segundo
inventário, conseguindo ampliar
o valor da legítima recebida e do
monte menor do inventário anterior; o segundo inventário conseguindo ampliar o valor da legítima
recebida, mas sem ampliar o valor
do monte menor do primeiro; o
segundo inventário não conseguindo ampliar o valor da legítima
recebida nem o do monte menor

alcançado pela primeira geração; e
o segundo inventário, conseguindo
manter o monte menor da geração
anterior e ampliar a legítima.
Assim, após cuidadosa análise pode-se afirmar que o café teve papel
de extrema importância na elevação dos níveis e formas de alocação da riqueza em Ribeirão Preto,
sendo responsável direto pelo enriquecimento de diversas famílias
e indivíduos.

remanescente, no caso de inventariados que
faleciam deixando viúvos. Havia dois procedimentos para a determinação do valor
das legítimas e da meação: um no caso de
inventariados que faleceram quando casados e outra quando faleciam na condição de
viúvos ou solteiros. Quando o inventariado
era casado, a meação era a metade do monte
partível (monte mor menos as dívidas passivas, custas e impostos), sendo o restante
dividido entre o número de herdeiros, gerando as legítimas. Quando o inventariado
era viúvo ou solteiro não havia meação,
sendo o monte partível dividido entre os
herdeiros.

1 O estudo considerou 406 processos de
inventário originalmente preservados no
Fórum de São Simão e no Arquivo do Fórum
de Ribeirão Preto. Tal amostra de inventários foi selecionada observando-se o critério
geográfico, ou seja, aqueles abertos em fazendas ou territórios que viriam a se tornar
a vila de São Sebastião do Ribeirão Preto.
Atualmente, tais processos encontram-se
arquivados em Jundiaí, com exceção dos processos do Primeiro Ofício de Ribeirão Preto,
que estão no Arquivo Público e Histórico da
localidade.
2 Tal afirmação não significa que todos os 80
inventários considerados no presente capítulo estivessem relacionados entre si, mas
sim a exis-tência de laços de parentesco de
um inventariado e alguns outros mais, podendo ser estes outros inventariados filhos,
netos, bisnetos, sobrinhos ou outros tipos de
aparentados.

3 Monte menor é o patrimônio inventariado
subtraídas as dívidas passivas. A legítima
era o valor recebido por cada filho na partilha dos bens de seus pais e a meação era a
parcela dos bens que ficava com o cônjuge

(*) Professora Doutora do Departamento de
Economia da FEA/USP. A pesquisa ora apresentada contou com bolsa da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
(E-mail: lslopes@usp.br).
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