issn 1678-6335

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS

Nº 423 Dezembro / 2015

análise de conjuntura
Política Monetária
Roberto Luis Troster

Nível de Atividade
Vera Martins da Silva

temas de economia
aplicada
Estrutura Demográfica e Despesa com
Previdência: Comparação do Brasil com o
Cenário Internacional
Rogério Nagamine Costanzi

Taxa de Câmbio Competitiva e Infraestrutura
em uma Macrodinâmica de Crescimento
Econômico (Parte 2)
Antonio Soares Martins Neto

Sustentabilidade da Dívida Brasileira (Parte 3)
Raí Chicoli

A Credibilidade da Meta de Superávit
Primário no Brasil entre 2002 e 2014
Flávia Teixeira Motta

Os Jogos Vorazes (Parte 2): Conteúdo,
Tecnologia e o Impacto das Plataformas
Digitais na Ecologia Econômica do
Audiovisual Global
Julio Lucchesi Moraes

A Dinâmica Recente da Dívida dos Governos
Intranacionais, Estabilização da Economia
Regional e Regras Fiscais
Elson Rodrigo de Souza Santos

Relatório de Indicadores Financeiros
nefin-FEA-USP

economia & história
“Venha a nós! Venha a nós! Venha a nós!...”
Os Interesses da Cafeicultura e a Caixa de
Conversão, Dezembro de 1906
Luciana Suarez Lopes, José Flávio Motta
A Difusão da Cultura Cafeeira em Ribeirão
Preto, Década de 1870: Notas de Pesquisas
Luciana Suarez Lopes
As ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade
exclusiva dos autores, não refletindo a opinião da Fipe

p. 3

Roberto Luis Troster tece considerações sobre as distorções da oferta de
crédito existentes no Brasil e propõe medidas para o seu aperfeiçoamento.

p. 11

Rogério Nagamine Costanzi avalia os gastos com Previdência no Brasil
a partir de uma comparação internacional e defende mudanças no atual
sistema previdenciário.

p. 6

p. 17

p. 24

p. 34

Vera Martins da Silva comenta mudanças metodológicas nas Contas Nacionais empreendidas pelo IBGE, bem como os resultados atualizados do
primeiro semestre de 2015, que confirmam o forte recuo do PIB.

No segundo artigo da série sobre política cambial e investimento em
infraestrutura, Antonio Soares Martins Neto apresenta o modelo teórico
que fundamenta a base de sua pesquisa.

Raí Chicoli discute os resultados econométricos encontrados sobre a
sustentabilidade da dívida pública brasileira, bem como alguns aspectos
metodológicos da sua abordagem.
Flávia Teixeira Motta analisa a credibilidade da política fiscal brasileira no
período 2002-2014, a partir da comparação entre as metas de superávit
primário e os resultados obtidos.

p. 42

Julio Lucchesi Moraes faz uma reflexão sobre as estratégias de sobrevivência e adaptação dos grupos tradicionais de mídia e informação.

p. 45

Elson Rodrigo de Souza Santos investiga a dinâmica de endividamento dos
Estados, capitais e principais municípios entre os anos de 2008 e 2014.

p. 55

Luciana Suarez Lopes e José Flávio Motta retomam o debate sobre a criação da Caixa de Conversão, enfatizando o seu papel de preservação dos
interesses do setor cafeeiro.

p. 51

p. 63

O Núcleo de Economia Financeira da USP (nefin) apresenta a evolução
histórica de alguns índices de desempenho do mercado acionário brasileiro.

Luciana Suarez Lopes discute alguns aspectos da introdução da cultura
cafeeira em Ribeiro Preto, na década de 1870.

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

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

Simão Davi Silber
Vera Lucia Fava
Diretoria

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

dezembro 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

Política Monetária
Roberto Luis Troster (*)

A situação atual da oferta de crédito no Brasil é insustentável. Está
promovendo a financeirização da
economia, o rentismo, a recessão, a
exclusão social e o empobrecimento do País. É inconsistente intertemporalmente.
Os juros pagos pelos tomadores de
crédito por empréstimos no sistema financeiro nacional totalizaram
10,2% do PIB no primeiro semestre deste ano. A esse total deve-se
acrescentar os valores pagos fora,
como os créditos cedidos a empresas de cobrança e a amortização de
operações.
É uma questão de lógica; essa taxa
não pode continuar indefinidamente superior ao resto da economia.
Não é possível que os ativos financeiros cresçam indefinidamente
mais do que o resto da economia. A

história é rica em exemplos de que
isso acaba em crise ou em recessão
prolongada, ou ainda, em casos excepcionais, numa reestruturação
de débitos e reforma.

Os números do crédito são incompatíveis com o potencial do sistema
financeiro nacional e as demandas da nação. Nos últimos doze
meses, as concessões caíram 7,1%,
a inadimplência subiu 15,8% e,
mesmo assim, o saldo das operações aumentou 9,1%, em razão do
encarecimento dos juros cobrados
aos devedores.
Enquanto a taxa de captação das
instituições subiu 3,5% no período, os juros do cheque especial
para pessoa jurídica aumentaram
68,3%, alcançando 243,1% ao ano,
e as taxas do rotativo do cartão
para a pessoa física foram elevadas

em 102,3% e custam 414,3% ao
ano, em média.
Essas estatísticas, elaboradas pelo
Banco Central, mostram que os
valores cobrados nos financiamentos estão descolados do custo
do dinheiro; no caso do rotativo
do cartão, a diferença é superior a
400,0%. Esses números ilustram
como a intermediação financeira
no Brasil está deturpada.

A combinação de juros mais altos
e menos concessões tem um efeito
destruidor. Todos os setores da
economia sentem os efeitos adversos da dinâmica perversa do crédito. O caso da indústria de transformação é o mais dramático, que
observa a extinção permanente de
centenas de milhares de postos de
trabalho.
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Até os bancos estão perdendo. Os
prejuízos por conta de inadimplemento de clientes foram superiores ao lucro líquido este ano, e a
estratégia de compor margens com
taxas mais altas tira-lhes legitimidade e limita seu potencial de
lucros no futuro.

Os números da inadimplência são
dramáticos. Quatro milhões de empresas e 57,2 milhões de cidadãos
têm anotações de atrasos em pagamentos nos registros de crédito,
que, por conta das restrições, têm
sua atividade econômica tolhida,
com reflexos negativos no emprego, no investimento e na produção.
A política bancária, em vez de esfriar o consumo, está quebrando a
oferta produtiva. É um sobrepeso
que está afundando o País. A economia brasileira está retrocedendo mais por conta da dinâmica do
crédito do que pela dívida pública.

Como o crédito é caro e escasso,
muitos opt am por f inanciar-se
atrasando impostos, com efeitos
nocivos na dinâmica fiscal.
É possível reverter esse quadro
com um choque de racionalidade
na intermediação, que trará benefícios palpáveis e duradouros.
É a transição para o crédito responsável e o abandono do financiamento ao consumo leviano – que
induz à dependência financeira, aos
empréstimos direcionados – que

não aumentam o investimento e
oneram o erário público, e a anacrônica intermediação inflacionária de recursos.

É viável. Ilustrando o ponto, quatro
dos seis maiores bancos que operam no Brasil atuam no Chile com
taxas que são um quinto (20%) das
praticadas aqui e com prazos mais
longos. É possível fazer a mudança
e ajudar o País a sair mais forte da
crise e em menos tempo.
Os princípios do crédito responsável são: I. Os relacionamentos entre
as partes transparentes, virtuosos
e íntegros; II. Os empréstimos induzindo a benefícios duradouros;
III. A promoção da estabilidade e
da eficiência da intermediação com
a proteção de sua lucratividade; e
IV. O uso dos bancos para promover o desenvolvimento.

Parece simples, mas não é. A agenda é extensa e complexa. As primeiras medidas emergenciais são uma
redução rápida da cunha bancária,
com a eliminação do IOF no crédito
e do compulsório e uma reestruturação de débitos consistente (sem
subsídios) – dando, dessa forma,
um fôlego a empresas e consumidores.

Outro conjunto de ações inclui a
reformulação da indexação, da
moeda remunerada, do cadastro de
clientes, da proteção ao consumidor, da precificação de operações,
da transparência, do papel dos
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bancos estatais, da qualificação
da concessão, do redesconto, da
tributação – fazendo a transição
para um imposto de valor adicionado na intermediação, da regulação, dos créditos tributários, da
observância do artigo 10° VI da lei
4595/1964 e da concorrência do
setor.
Para acompanhar a evolução das
mudanças, o Banco Central teria
quatro metas: a) de inf lação (já
existente), b) metas de margens
de intermediação (spread) – para
uma eficiência maior do sistema e
sua contribuição no crescimento;
c) metas de equidade – medindo a
inclusão financeira e d) metas de
solvência de empresas e cidadãos.
O sistema financeiro soube se reinventar no passado e superar situações que pareciam intransponíveis.
Pode fazer melhor agora. O mais
urgente e importante é reconhecer
a necessidade de mudança; sem
isso, perpetua-se o perde-perde.
A experiência internacional comprova de forma inequívoca como
uma intermediação apropriada
promove o desenvolvimento do
país.

Dever bem é bom, garantindo lucro
ao intermediário e dando ao tomador, empresa ou família, oportunidades de crescer no longo prazo. O
crédito responsável pode ser um
protagonista fundamental na superação da atual crise.
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A causa mais importante para a crise do crédito que
o País vive e a demora para sua saída são os reacionários que se negam a modernizar a intermediação
financeira nacional. O tema crédito sequer está na
agenda pública. É isso.

(*) FIPE.
(E-mail: robertotroster@uol.com.br).
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Nível de Atividade: Queda Generalizada
Vera Martins da Silva (*)

No terceiro trimestre de 2015, o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a atualização da metodologia das Contas Nacionais, referência
2010, seguindo as recomendações mais recentes dos
organismos internacionais que tratam dessa questão (ONU, FMI, OCDE e Banco Mundial). Foram então
divulgados os valores definitivos para as contas de
2012 e 2013 e as revisões para todos os trimestres de
2014 e 2015. Entre as modificações, pode-se citar: a)
classificação mais detalhada de produtos e atividades,
atrelada à CNAE 2.0 (Classificação Nacional das Atividades Econômicas); b) utilização dos dados do Censo
Agropecuário de 2006; c) incorporação da Pesquisa de
Orçamentos Familiares (POF) de 2008-2009; d) atualização, a partir de 2014, dos pesos observados nas
Contas Nacionais de 2013; e) uso do algoritimo Denton para ajuste dos valores trimestrais de demanda e
de valor adicionado setorial aos valores anuais; f) incorporação de pesquisas estruturais anuais relativas
à agropecuária (Produção Agrícola Municipal – PAM,
Produção da Pecuária Municipal – PPM, Pesquisa da
Extração Vegetal e da Silvicultura – PEVS); g) na indústria, incorporação da Pesquisa Nacional por Amos-
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tra de Domicílios (PNAD) na Construção Civil e da atualização da Pesquisa Industrial Mensal (PIM); h) nos
serviços, houve mudança nos índices de volume por
conta da atualização da PNAD e dos dados primários.

Com a atualização metodológica, mas tendo em vista
de ainda não serem os dados definitivos, o PIB de 2014
manteve o resultado de crescimento de apenas 0,1%,
ou seja, estagnação econômica. O desempenho dos
setores foi distinto nesse ano, comparando-se a antiga e a nova metodologia. Houve aumento de 1,7% na
Agropecuária, redução do crescimento dos Serviços de
-0,3% e melhora do desempenho da Indústria de 0,2%.
No entanto, isto não impediu um resultado negativo
da Indústria (-0,9%). Ou seja, o que salvou o PIB do
ano passado foi a Agropecuária. Por outro lado, nem
a mudança metodológica − que ajudou a aumentar o
Consumo das Famílias em 0,4%, com crescimento de
1,3% no ano − conseguiu melhorar o Investimento no
ano passado, que apresentou uma redução de -0,1% e
queda de -4,5% no ano, tendo sido o grande vilão dos
resultados de 2014. Ver Tabela 1 sobre a mudança dos
resultados conforme a mudança metodológica.
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Tabela 1- Revisão das Taxas de Crescimento - 2014 - em %
Agregado

antes

depois

dif. pp

Agropecuária

0,4

2,1

1,7

Indústria

-1,2

-0,9

0,2

Serviços

0,7

0,4

-0,3

PIB

0,1

0,1

0,0

Consumo das Famílias

0,9

1,3

0,4

Consumo do Governo

1,3

1,2

-0,2

Formação Bruta de Capital Fixo

-4,4

-4,5

-0,1

Exportação de Bens e Serviços

-1,1

-1,1

0,0

Importação de Bens e Serviços

-1,0

-1,0

0,0

Fonte: IBGE, Comentário “A Economia Brasileira no Terceiro Trimestre de 2015”. Disponível em: <www.ibge.gov.br/Contas_Nacionais/Contas_Nacionais_Trimestrais/Comentarios/pib-vol-val_201503comentarios.pdf>.

1 O Terceiro Trimestre de 2015
Com a atualização metodológica, as informações
sobre a economia, sob a ótica das Contas Trimestrais se
tornaram mais acuradas, mas nem por isso mais animadoras. Conforme o esperado pela maioria, o recuo
da produção interna foi intenso em 2015. No acumulado de quatro trimestres, com a última informação
disponível relativa ao terceiro trimestre de 2015, a
queda do Produto Interno Bruto (PIB) foi de -2,5% relativamente ao mesmo período do ano anterior. Nesse
último trimestre, o PIB foi estimado em R$ 1.481,4
bilhões. O Investimento, o grande problema de 2014,
continuou em queda: a Formação Bruta de Capital Fixo
apresentou nove trimestres de queda consecutiva, na
comparação trimestre a trimestre. O Consumo das
Famílias apresentou três trimestres de queda.
A queda dos diversos componentes da demanda do
PIB trimestral em quatro trimestres foi generalizada, com destaque para as despesas relacionadas ao
Investimento produtivo: a Formação Bruta de Capital
Fixo caiu 11,2%, o Consumo das Famílias caiu 1,8%,
o Consumo do Governo caiu 0,4%, as Importações de
Bens e Serviços caíram 10,4%. Apenas as Exportações
de Bens e Serviços ficaram estáveis, com aumento de

0,1%. Pela ótica da produção, a Indústria teve o pior
desempenho (queda de -4,7%), puxada para baixo pela
Indústria de Transformação (queda de -8,2%) e da
Construção Civil (queda de -6,9%). O setor de Serviços
encolheu -1,6%, com destaque para a queda do Comércio (-6,1%). A Agropecuária foi o único setor com
crescimento positivo de 2,1% em quatro trimestres.1

Apesar de a Agropecuária ser o único setor com sucessivos resultados positivos, sua participação na
produção é relativamente pequena. Na média, entre
2010 e 2014 representou apenas 5,1% do Valor Adicionado a preços básicos. A Tabela 2 mostra a evolução
da participação dos agregados sob a ótica da produção
no Valor Adicionado a preços básicos entre 2000 e
2014. Os Serviços são a principal atividade, representando 69% nessa média quinquenal, com tendência
de crescimento. No interior desse grupo, o Comércio
vem se destacando, passando de uma participação de
8,1% em 2000 para 13,1% (média de 2010-2014). Os
Serviços Públicos de Administração, Educação, Saúde
e Seguridade são também muito importantes em termos de participação relativa. Contudo, sua expansão
relativa foi bem mais modesta do que a do Comércio,
passando de 15,7% em 2000 para 16,4% na média
de 2010-2014. Esses dois setores juntos, Comércio e
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Serviços Públicos, representam cerca de 30% do Valor
Adicionado brasileiro. Isto é bastante representativo e
mostra que nos últimos anos o predomínio do incentivo ao consumo teve forte impacto sobre o desempenho
do setor de Comércio e muito menos da ampliação dos
serviços públicos de saúde e educação − bem menos do
que seria desejável, dados os resultados ruins nos exames relativos ao aprendizado dos alunos e às sempre
problemáticas queixas relativas ao sistema público de
saúde.
Ao contrário dos Serviços − que foram avançando em
sua representatividade no Valor Adicionado, passando
de 67,7% para 69% entre 2000 e 2014, puxados pelo
crescimento do Comércio, como já destacado −, a Indústria foi perdendo participação: em 2000 representava 28,7% do Valor Adicionado e na média 2010-2014
ficou com 26,3%. Excetuando-se a Indústria Extrativa,
que passou de 1,4% para 4% na média 2010-2014,
todos os demais segmentos tiveram redução em sua
participação relativa, o que de fato pode ser chamado

de “desindustrialização relativa” da economia, com o
agravante de que apenas o segmento ligado à exportação de minerais, com grande impacto ambiental negativo, ter crescido relativamente. Devemos lembrar
que apesar das inúmeras bondades fiscais dadas a
numerosos segmentos industriais, o fato de o câmbio
ter ficado apreciado por largo tempo minou a competitividade da indústria, acelerando a importação de
componentes, o que reduziu a densidade das cadeias
produtivas. Em que pese que uma economia aberta é
mais desejável do que uma fechada, pelos ganhos de
produtividade envolvidos, o fato é que a taxa cambial
sofreu um descolamento da que seria efetivamente a
normal, pela ação do Banco Central ao usar o mecanismo de swap cambial. A descontinuidade desta política de manutenção artificial da taxa de câmbio gerou
inflação, reduzindo o poder aquisitivo das famílias
e ampliando o quadro recessivo. No entanto, não se
poderia esperar um desfecho diferente para a política
econômica.

Tabela 2 – Participação dos Diversos Setores Produtivos no Valor Adicionado, 2000, Média 2010-2014

Setores

2000

Agropecuária
Indústria
Extrativa
Transformação

2010

2011

2012

2013

2014

Média 20102014

5,5

4,8

5,1

4,9

5,3

5,2

5,1

28,7

27,4

27,2

28,1

24,9

24,0

26,3

1,4

3,3

4,4

4,5

4,2

3,8

4,0

15,3

15,0

13,9

12,6

12,3

11.7

13,5

Prod.e distr. Eletrc.Gas,Água.Esgt,Limp.Urb.

3,1

2,8

2,7

2,5

2,0

1,9

2,4

Construção Civil

7,0

6,3

6,3

6,5

6,4

6,6

6,4

67,7

67,8

67,7

69,0

69,8

70,8

69,0

8,1

12,6

12,9

13,4

13,5

13,0

13,1

15,7

16,3

16,1

16,0

16,4

17,0

16,4

Serviços
Comércio
Adm.,Educação,Saúde,Seg.Social

Disponível em: <www.ibge.gov.br/Contas_Nacionais/Contas_Nacionais_Trimestrais/Comentarios/pib-vol-val_201503comentarios.pdf>.
Fonte: IBGE, Comentário “A Economia Brasileira no Terceiro Trimestre de 2015”. Disponível em:
(Elaboração da autora).
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Anteriormente, foi mencionado
o problema da redução sucessiva dos investimentos produtivos,
com nove trimestres de queda da
Formação Bruta de Capital Físico.
O Gráfico 1 apresenta a relação
entre a Formação Bruta de Capital Físico e o PIB nos sucessivos
trimestres desde o início de 1996
até o terceiro trimestre de 2015.
Neste último trimestre disponível,
essa taxa, chamada de taxa de investimento, foi estimada em 18,1%
do PIB, inferior ao valor do mesmo
trimestre de 2014, que foi 20,2%,
e ainda mais baixa do que no terceiro trimestre de 2013, de 21,6%,
puxando essa taxa de investimento
para menos de 20%, inferior ao
verificado entre os anos de 2009 e
2014. Portanto, se a queda dos Investimentos está na base da recessão, retomá-los é prioritário para a
economia deslanchar. O problema
é que o lado político está dificultando seriamente esta solução, seja

diretamente, pelo orçamento fiscal
estrangulado, seja pelo lado das
concessões, face aos riscos regulatórios e ao grave momento político.
Uma indicação de que as perspectivas para o investimento estão
bem pessimistas é o Indicador de
Intenção de Investimentos na Indústria, da FGV, que atingiu 84,9 no
quarto trimestre de 2015, o menor
valor desde o lançamento da série,
no terceiro trimestre de 2012. Embora seja um indicador com uma
série pequena, dá uma amostra do
tamanho do problema. Além desse
indicador prospectivo, os dados
da Produção Industrial Física, do
IBGE, mostram também informações alarmantes: uma queda de
-9% na produção física da Indústria de Transformação, acumulada
em 12 meses, com referência a
outubro de 2015, especialmente
com a queda de produção de Bens
de Capital, de -22%. E, dentro deste
item, a maior queda verifica-se

em Equipamentos de Transporte
Industrial (-29,6%). Também pelo
lado da produção de Bens de Consumo, a queda no acumulado de 12
meses em outubro foi de -8,6% e,
também neste caso, a queda mais
relevante foi na produção de Bens
2
de Consumo Durável (-16,1%).

Então, além da necessária correção da política econômica anterior,
que distorceu preços importantes da economia e que agora está
sendo corrigida, tudo indica que
uma retomada forte só será possível com a melhoria substancial do
ambiente político, que incentive a
retomada dos investimentos produtivos e de uma readequação do
setor automobilístico, sempre no
cerne das atenções. Sem falar nas
necessárias reformas para melhorar o ambiente competitivo da
economia − mas estas não têm a
menor chance sem uma resolução
do quadro político.

dezembro de 2015

10

análise de conjuntura
Gráfico 1 – Formação Bruta de Capital Fixo em Relação ao PIB – 1º Tri 1996 – 3º Tri 2015

1 Lembrar que as mudanças metodológicas influenciam nessa redução
de importância do dinamismo de Serviços e do aumento em Agropecuária.

2 Dentro do setor de bens de consumo durável, a queda na produção
de automóveis para passageiros foi de -16,2%.
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(*) Economista e doutora pela USP.
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Estrutura Demográfica e Despesa com Previdência: Comparação
do Brasil com o Cenário Internacional
Rogério Nagamine Costanzi (*)

Trata-se de fato amplamente conhecido que existe uma correlação
positiva entre envelhecimento populacional e despesa com previdência social em % do PIB. Quanto
mais envelhecida a estrutura demográfica de um país, ceteris paribus, maior tende a ser a despesa
com previdência, pois, obviamente,
maior tende a ser a importância
relativa dos aposentados e demais
beneficiários na população total.

Essa correlação fica clara quando
se analisam os dados que relacionam a despesa com Previdência
Social em percentual do PIB com
as razões de dependência de idosos, bem como a participação de
pessoas de 60 ou 65 anos ou mais
na população total de 86 países.

Os Gráficos 1, 2 e 3, assim como a
Tabela 1A do anexo, denotam de
forma evidente a correlação positiva entre esses indicadores de
envelhecimento e a despesa em
% do PIB. As estimativas indicam
que correlações da despesa com
previdência em % do PIB com
razão de dependência de idosos,
participação das pessoas com 60
e 65 anos ou mais na população
total foram de, respectivamente,
0,768, 0,768 e 0,776. Tais valores
são significativos do ponto de
vista estatístico.

Ademais, também é evidente que
o Brasil é um país que tem gasto
em % do PIB muito acima do que
seria esperado por seu atual perfil demográfico.

No caso do Brasil, em 2010, houve
um gasto de 10,8% do PIB – considerando a despesa com Regime
Geral de Previdência Social (RGPS),
os dados dos Regimes Próprios de
Previdência dos servidores públicos e os gastos com aposentadorias
não contributivas, mais especificamente a despesa com benefícios de
prestação continuada (BPC) para
idosos. Este valor é bem acima do
esperado pela sua razão de dependência e participação dos idosos
na população total. Ademais, dado
o processo de envelhecimento da
população, a tendência é que a despesa em percentual do PIB, como
vem ocorrendo nas últimas déca1
das cresça ainda mais.
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A análise dos gráficos mostra que,
em média, pelos indicadores demográficos apresentados, o gasto
esperado no Brasil ficaria em
torno do patamar de 4% do PIB.
De forma inversa, o atual patamar
de gastos em % do PIB, em 2010,
seria esperado para um país com
¼ de idosos, mas o Brasil tinha
em torno de 10% de pessoas com
60 anos ou mais. Um dado bastante sintomático da posição de
ponto fora da curva é que, dessa
lista de 86 países, o Brasil ocupava a 13ª posição com maior gasto

de previdência em relação ao PIB,
enquanto pelos indicadores de
envelhecimento, ocupava as posições 60ª, 56ª e 57ª, respectivamente, pela razão de dependência
de idosos, participação da população com 60 e 65 anos ou mais na
população total. Há várias razões
para que o Brasil seja um ponto
fora da curva no que diz respeito a relação entre despesa com
previdência em percentual do PIB
e estrutura demográfica. Entre
outros fatores, estão as regras
frouxas de concessão da pensão

por morte. A Lei 13.135, de 17 de
junho de 2015, representa algum
avanço mas na verdade corresponde a uma versão fortemente
desfigurada da Medida Provisória n° 664, de 30 dezembro de
2014. Certamente, outra razão é
a existência da aposentadoria por
tempo de contribuição sem uma
idade mínima, que tem permitido
aposentadorias precoces para
pessoas com plena capacidade
laboral.

Gráfico 1 – Razão de Dependência de Idosos (65/15 a 64 x 100) e Despesa com Previdência em % do PIB –
86 Países Ásia, América Latina, Europa, América do Norte e Oceania – 2005 / 2013

Fonte: Dados de despesa em % do PIB do Banco Mundial e Razão de Dependência da ONU; exceto para Brasil, cujos dados são do Ministério da
Previdência Social para RGPS e BPC de Idosos e da Fazenda para Regime Próprio de Previdência de Servidor Público e dado de dependência do IBGE – Censo 2010.
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Gráfico 2 – Participação da População com 60 Anos ou Mais na População Total e Despesa com Previdência em %
do PIB – 86 Países Ásia, América Latina, Europa, América do Norte e Oceania – 2005 / 2013
Despesa com Previdência Social em % do
PIB
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Participação das pessoas de 60 anos ou mais na população total em %
Fonte: Dados de despesa em % do PIB do Banco Mundial e participação 60 anos ou mais da ONU; exceto para Brasil, cujos dados são do Ministério da Previdência Social para RGPS e BPC de Idosos e da Fazenda para Regime Próprio de Previdência de Servidor Público e dado de
dependência do IBGE – Censo 2010.

Gráfico 3 – Participação da População com 65 anos ou Mais na População Total e Despesa com Previdência em %
do PIB – 86 Países Ásia, América Latina, Europa, América do Norte e Oceania – 2005 / 2013

Fonte: Dados de despesa em % do PIB do Banco Mundial e participação 65 anos ou mais da ONU; exceto para Brasil, cujos dados são do Ministério da Previdência Social para RGPS e BPC de Idosos e da Fazenda para Regime Próprio de Previdência de Servidor Público e dado de
dependência do IBGE – Censo 2010.
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Portanto, o Brasil possui uma despesa com previdência alta e acima
do esperado para sua estrutura
demográfica e tende a aumentar
com o rápido processo de envelhecimento pelo qual o País está passando. Neste sentido, seria fundamental proceder ajustes no sistema
previdenciário. Contudo, a sanção
da lei 13.183, de 4 de novembro de
2015, ao estabelecer o chamado
fator 85/95 progressivo a 90/100
até 2027, irá elevar a despesa do
RGPS a médio e longo prazo, pois
consiste na não aplicação do fator
previdenciário quando a soma de
idade mais tempo de contribuição
for 85 para mulheres, com pelo
menos 30 anos de contribuição, e
95 para homens, com pelo menos
35 anos de contribuição.

Um exemplo pode deixar claro esse
impacto, bem como demonstrar
o equívoco de análises que enfatizam a economia no curto prazo
ou que avaliam que seja alguma
punição àqueles que começaram a
trabalhar cedo. A idade média de
aposentadoria, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição,
em 2014, foi de 52 anos para mulheres e 55 anos para homens. Uma
mulher com 52 anos e 30 anos de
contribuição tem um fator previ-

denciário de 0,629 (com a tabela
de 2015) e com postergação de
apenas um ano e meio pode atingir
85, com um aumento no valor do
benefício de quase 60% (+59% em função do fator passar de 0,629
para 1). Uma mulher com 52 anos
tem atualmente uma expectativa
de sobrevida de 30 anos. Sem a
postergação, poderia se esperar o
pagamento da aposentadoria com
valor menor por 30 anos. Com o
fator 85/95 pode haver uma pequena postergação, mas será pago
um benefício 60% maior por 28
anos e meio. O ganho no valor do
benefício é muito grande em relação à postergação, que pode gerar
alguma economia no curto prazo,
mas há um aumento expressivo
da despesa a médio e longo prazo.
Neste caso, a mulher irá continuar
se aposentando de forma precoce e
com grande ganho no valor do benefício e, portanto, a medida pode
ser vista como um prêmio para as
aposentadorias precoces.
Embora a progressão atenue o impacto, ainda haverá aumento da
despesa, pois atualmente, o fator
de uma mulher de 56 anos de idade
e 34 anos de contribuição está em
torno de 0,8, mas até 2027 deve cair
em função do crescimento da ex-
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pectativa de sobrevida. A título de
exemplo, em 2000, o fator para essa
combinação estava em torno de 1.

Por fim, como a ATC é voltada para
trabalhadores com trajetória no
mercado de trabalho mais estável, que conseguem atingir 35/30
anos de contribuição e são aqueles
de maior renda, a medida tende a
ter caráter regressivo. Os trabalhadores urbanos com trajetória
laboral mais instável e que passam
mais tempo no desemprego ou no
mercado informal tendem a se aposentar por idade e não por tempo
de contribuição. Na realidade, de
forma paradoxal, o Brasil tem uma
idade mínima para os trabalhadores urbanos com trajetória laboral
mais instável e menor rendimento,
que se aposentam por idade aos
65/60 anos, com pelo menos 15
anos de contribuição, mas não tem
idade mínima para aqueles com
trajetória laboral mais estável, melhor rendimento, que conseguem
se aposentar com 35/30 anos de
contribuição na faixa dos 50 anos
de idade com plena capacidade
laboral e que, muitas vezes, continuam trabalhando, acumulando
aposentadoria e renda do trabalho
por vários anos e ainda solicitam a
desaposentação na Justiça.
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ANEXO
Tabela 1A – Despesa com Previdência em % do PIB e Indicadores Demográficos
Ano do dado da
despesa em %
do PIB
2005
2013
2005
2006
2010
2005
2012
2009
2010
2006
2005
2005
2011
2011
2011
2011
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2010
2010
2010
2012
2011
2010
2010
2011
2010
2010
2010
2011
2010
2010
2005
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

PAÍS

Cambodja
China
Fiji
Hong Kong
Indonésia
Coreia
Malásia
Mongólia
Filipinas
Tailândia
Tonga
Vanuatu
Vietnã
Albânia
Armênia
Azerbaijão
Belarus
Bósnia
Bulgária
Croácia
República Tcheca
Estônia
Hungria
Cazaquistão
Latvia
Lituânia
Macedônia
Moldávia
Montenegro
Polônia
Romênia
Rússia
Sérvia
Eslováquia
Eslovênia
Tajiquistão
Turquia
Ucrânia
Uzbesquistão
Austrália
Áustria
Bélgica
Canadá
Dinamarca
Finlândia
França
Alemanha

Gasto com
Previdência em %
do PIB
0,60
3,20
0,50
1,60
0,99
1,60
3,75
4,90
0,95
0,80
0,90
0,30
5,00
5,20
4,10
4,00
11,00
9,40
9,20
10,60
9,20
9,00
11,00
2,70
10,00
8,60
8,00
7,40
11,00
11,90
9,50
6,90
13,70
8,40
11,20
4,00
6,30
17,80
6,50
3,50
11,80
9,80
4,50
5,80
9,10
13,30
10,60

Razão de
Dependência de
Idosos
5,7
13,0
6,3
16,5
7,5
12,7
7,2
5,5
6,7
11,0
10,8
5,8
9,4
16,2
15,3
8,3
19,6
18,8
26,8
26,2
21,9
26,0
24,4
9,9
27,2
25,8
16,0
13,8
19,0
18,9
23,2
18,2
22,3
17,1
24,0
5,4
10,6
22,8
7,1
19,6
26,3
26,0
20,4
25,5
25,8
26,4
31,3

Participação da
população de 60
anos ou mais no total
em %
5,3
15,2
6,9
15,4
7,5
11,9
7,8
5,7
6,6
11,0
8,3
5,2
8,9
15,3
13,7
7,9
19,0
19,4
25,4
23,8
22,3
24,8
22,6
9,8
24,0
22,6
16,0
14,1
17,7
19,3
21,6
18,0
21,8
17,6
22,1
4,8
10,1
20,4
6,7
19,0
23,2
23,1
19,9
23,3
23,2
23,3
26,0

Participação da
população de 65
anos ou mais no total
em %
3,4
9,6
4,1
12,2
4,9
7,4
4,9
3,8
4,2
7,7
6,0
3,3
6,5
11,0
10,5
5,9
14,0
13,5
18,3
17,5
15,4
17,1
16,7
6,8
18,4
17,5
11,3
10,1
12,8
13,5
15,8
13,1
15,1
12,4
16,7
3,3
7,0
16,0
4,7
13,5
17,7
17,2
14,2
16,7
17,5
17,0
20,6
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Ano do dado
demográfico
2005
2015
2005
2005
2010
2005
2010
2010
2010
2005
2005
2005
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2005
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
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Ano do dado da
despesa em %
do PIB

PAÍS

Gasto com
Previdência em %
do PIB

Razão de
Dependência de
Idosos

2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2008
2009
2010
2011
2011
2010
2010
2010
2012
2009

Participação da
população de 60
anos ou mais no total
em %
24,8
17,0
16,0
14,9
26,8
30,7
19,0
22,2
18,3
21,0
24,7
22,4
25,0
22,8
22,3
18,4
14,4
5,7
8,3
10,8
13,7
9,0
11,1

Participação da
população de 65
anos ou mais no total
em %
19,0
12,1
11,1
10,4
20,4
22,9
14,0
15,6
13,0
15,0
18,8
17,2
18,2
16,9
16,2
13,0
10,4
3,8
6,0
7,4
9,7
5,9
7,5

Ano do dado
demográfico

Grécia
13,50
28,7
2010
Islândia
1,70
18,1
2010
Irlanda
5,00
16,4
2010
Israel
2,30
16,7
2010
Itália
14,90
31,2
2010
Japão
10,10
36,0
2010
Luxemburgo
5,90
20,5
2010
Holanda
5,00
23,2
2010
Nova Zelândia
4,70
19,6
2010
Noruega
5,20
22,7
2010
Portugal
11,60
28,3
2010
Espanha
8,20
25,2
2010
Suécia
8,20
27,9
2010
Suíça
6,20
24,8
2010
Reino Unido
5,00
24,5
2010
Estados Unidos
6,80
19,4
2010
Argentina
7,4
16,3
2010
Belize
0,15
6,3
2010
Bolívia
1,10
10,0
2010
Brasil
10,8
10,8
2010
Chile
5,50
14,1
2010
Colômbia
3,40
8,7
2010
Costa Rica
2,76
11,0
2010
República
2009
0,69
9,7
8,7
6,1
2010
Dominicana
2010
Equador
1,81
9,7
8,7
6,1
2010
2010
El Salvador
1,70
11,8
10,2
7,3
2010
2006
Granada
2,00
9,3
9,9
7,7
2005
2009
Guatemala
1,20
7,9
6,6
4,5
2010
2011
Guiana
1,76
7,0
7,0
4,3
2010
2010
Honduras
0,60
7,4
6,3
4,4
2010
2013
Jamaica
0,70
13,6
12,8
9,1
2015
2012
México
2,40
9,2
8,4
5,9
2010
2010
Paraguai
1,63
8,6
7,9
5,3
2010
2012
Peru
1,93
9,6
8,9
6,2
2010
2006
Santa Lúcia
1,70
11,3
9,7
7,2
2005
São Vicente e
2006
1,50
11,2
9,4
7,2
2005
Granadinas
2010
Trinidad e Tobago
4,35
11,7
12,4
8,3
2010
2010
Uruguai
8,79
21,9
18,4
13,9
2010
2010
Venezuela
4,98
8,5
8,3
5,5
2010
Fonte: Dados de Despesa com Previdência do Banco Mundial em % do PIB; Dados demográficos da ONU – caso não exista dado para exatamente
o mesmo ano, foi utilizado o dado de ano mais próximo para relacionar despesa com indicador demográfico.
1 A despesa do RGPS, em % do PIB, cresceu do patamar de 5% do PIB,
em 2000, para o nível de 7% do PIB em 2014.

(*) Mestre em Economia pelo IPE/USP, Mestre em Gestão de Sistemas
de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá/OISS e Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo Federal.
Vencedor do Prêmio interamericano de proteção social da Conferência
Interamericana de Seguridade Social (CISS) e do Banco Interameri-
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cano de Desenvolvimento (BID) em 2015 (2 º lugar). O autor tem
passagens pelo Ministério da Previdência Social (ex-assessor especial
do ministro, diretor do departamento do regime geral e coordenadorgeral de estudos previdenciários), Ministério do Trabalho e Emprego
(ex-assessor especial do Ministro e coordenador-geral de emprego e
renda), Ministério do Desenvolvimento Social, IPEA e OIT. A posição do
autor não reflete a opinião das instituições citadas. (E-mail: rogerio.
costanzi@uol.com.br).
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Taxa de Câmbio Competitiva e Infraestrutura em uma Macrodinâmica de Crescimento Econômico (Parte 2)
Antonio Soares Martins Neto (*)

No primeiro artigo desta série tratamos de fazer uma breve revisão
bibliográfica, contextualizando
este trabalho dentro da literatura
de política cambial e infraestrutura – mais precisamente, na complementaridade entre essas políticas.
Neste artigo, por sua vez, apresentaremos (brevemente1) o modelo teórico que representa a base
dessa pesquisa e seus principais
resultados.

1 Modelo

Construímos um modelo de economia aberta, com dois setores (tradables e non-tradables), composto
por três tipos de agentes: firmas,
famílias e o governo. Assumimos
que a taxa de câmbio é crivelmente fixada, ao mesmo tempo que
t ambém assumimos ig ualdade
entre as taxas de juros doméstica
e internacional. De tal modo, apesar de estarmos trabalhando com
um modelo de economia aberta e
temos o interesse no impacto da
desvalorização cambial, não trataremos dos efeitos sobre a conta
corrente. É importante frisar que
a importância da taxa de câmbio
em nossa modelagem está na substituição setorial, uma vez que ao

tornar o setor de tradables mais
lucrativo, a desvalorização cambial
altera a distribuição de trabalho e
produto da economia em direção a
este setor (o qual, como veremos,
possui retornos crescentes).
Por simplicidade, assumimos que
a população (que é igual à força de
trabalho disponível) seja constante:

Em que
e
são a força de trabalho empregada no setor de tradables e non-tradables, respectivamente, e U é o desemprego. O
setor de tradables opera com uma
função de produção com retornos
crescentes devido a externalidades
de infraestrutura:
Onde e ∈ (0,1), K é o estoque
de capital privado, G representa os
serviços de infraestrutura fornecidos pelo governo e
é o volume
de trabalho correspondente. Portanto, esses serviços de infraestrutura permitem que o setor de
tradables opere sob retornos crescentes à escala.

Diferente de A génor e Canuto
(2012), por exemplo, não fazemos distinção entre infraestrutura
básica e avançada. De tal modo,
infraestrutura é amplamente definida para incluir estradas, portos,
aeroportos, energia elétrica, telecomunicações de base, informações avançadas e tecnologias de
comunicação. No entanto, é provável que, dentro de um processo de
desenvolvimento, a infraestrutura
mais avançada seja priorizada.
O preço dos bens deste setor, por
sua vez, são determinados internacionalmente:

Onde E é a taxa de câmbio nominal
(fixada pelo governo e, portanto,
nossa variável de política),
é
preço doméstico e, por fim,
éo
preço internacional.

Como em Park e Philippopoulos
(2004), assumimos que o governo
tributa o capital das empresas
herdadas do período anterior. O
governo tributa o capital do setor
tradables a uma taxa constante
de modo que seu orçamento é dado por:
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O setor de n
 on-tradables produz
em condições de retornos decrescentes e seu preço é determinado
localmente. Assumindo uma baixa
intensidade de capital neste setor,
considera-se uma função de produção simples, em que trabalho é o
unico fator de produção. Como uma
primeira aproximação, podemos
negligenciar os efeitos da infraestrutura neste setor para facilitar
a compreensão dos vários efeitos
desta política. Pode-se supor, neste
caso, que o governo prioriza investimentos em portos e aeroportos,
que têm efeitos negligenciáveis
sobre produtos non-tradables. Mais
tarde, esta suposição será relaxada, e o efeito da infraestrutura
neste setor será contemplado. Formalmente:
Em que B é um fator fixo e ∈ (0,1).
Uma vez que definimos os setores
desta economia, podemos pensar
brevemente na sua dinâmica. Antes
disso, note como a política cambial
afeta os preços do setor tradables
e, portanto, afetará seu lucro. Ao
afetar o lucro desse setor, esse demandará mais trabalho e passará
a ter maior participação na economia. Além disso, como o setor de
tradables opera com rendimentos
crescentes, essa transformação

setorial afeta positivamente a produtividade global dessa economia.

A outra variável relevante nesse
modelo é a taxação do governo,
uma vez que uma taxação maior
aumenta o investimento em infraestrutura, o qual tem efeito sobre
a produtividade do setor de tradables. Vale mencionar que existe
uma taxação ótima, que dependerá
dos parâmetros de infraestrutura e
capital. No entanto, não focaremos
esses detalhes aqui; é necessário
apenas ter em mente que estaremos trabalhando em condições em
que a taxação não pode ser otimizada pelo governo devido à existência de informação imperfeita.
Devemos agora avaliar brevemente
a dinâmica do modelo, de forma a
observar a acumulação de capital e
a dinâmica de salário, as duas variáveis que formam o nosso sistema
de equações diferenciais.
Assumimos que a acumulação de
capital é uma função positiva dos
lucros menos um custo financeiro
e de depreciação:

Os salários, por sua vez, são definidos em um processo de barganha
entre os trabalhadores e os capitalistas. Nesse processo, os trabalhadores demandam um salário aume, o qual depende da taxa
jado
de emprego da economia. Além
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disso, os salários nominais variam
de acordo com a inflação esperada,
a qual assumimos ser igual à inflação realizada (por expectativas
racionais). Formalmente, temos:

A partir dessas duas equações,
formamos um sistema de equações
diferenciais autônomas. Simplificadamente, podemos definir o sistema da seguinte forma:

Onde

.

Este sistema gera múltiplos equilíbrios (assumindo algumas condições), tal qual pode ser visto
no diagrama de fases na Figura 1.
O ponto B constitui um ponto de
sela, enquanto o ponto C é estável.
Como pode ser visto, a trajetória
de sela divide o plano em duas
regiões, em que qualquer ponto à
esquerda dessa trajetória está se
movendo ao ponto A (total subdesenvolvimento) e qualquer ponto
à direita dessa trajetória está se
movendo ao ponto C, o qual é o
equilíbrio de maior estoque de capital e, portanto, maior produto
per capita.
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Figura 1

2 Política Cambial
Uma política cambial reduz os salários reais no curto
prazo, o que promove a expansão do setor de tradables
através de incentivos de preços. No médio prazo, essa
alta rentabilidade promove um maior investimento, o
que aumenta K. Um aumento em K traz um feedback positivo a G, que induz um círculo virtuoso entre aumentos de produtividade e o desejo de investir. No entanto,
como um resultado deste processo, a absorção dos
trabalhadores pelo setor de tradables se eleva. Esta
maior demanda por mão de obra reduz a oferta relativa de non-tradables e aumenta o poder de barganha
dos trabalhadores, resultando em preços e salários
mais elevados.
Este aumento subsequente em salários tem impacto
negativo sobre o processo de desenvolvimento e, portanto, a possibilidade de um processo virtuoso depende das forças destes mecanismos ambíguos. A Figura
2 mostra um caso em que uma desvalorização cambial
move a economia do ponto X para Y, deslocando-a de
uma trajetória de subdesenvolvimento a uma trajetó-

ria de desenvolvimento mais elevado (do lado esquerdo para o lado direito da trajetória sela).
Este resultado está de acordo com a literatura empírica (ver RODRIK; McMILLAN, 2011) em que uma
política cambial induz um processo de mudança estrutural (entendida como uma mudança em direção
a setores de maior produtividade) nas economias em
desenvolvimento, e com os resultados encontrados
em Razmi, Rapetti e Skott (2012) e Rodrik (2008).
Realocação de recursos é o principal motor deste
processo. Em partes da África, por exemplo, em que a
parcela do emprego na agricultura é ainda significativa, este processo pode ser entendido como um movimento da agricultura para a indústria. Nos países
latino-americanos onde a porcentagem de serviços
de baixa produtividade tem aumentado, essa mudança pode ser entendida como um movimento de queda
dos setores de serviços e um aumento da manufatura. Em ambos os casos, o aumento do emprego total
correlaciona-se com os aumentos de produtividade
global da economia, aumento do emprego, investimento e crescimento.
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Figura 2

Mas uma desvalorização viável não é necessariamente bem-sucedida. Desvalorizações excessivas podem
afetar a credibilidade da taxa de câmbio fixa e, além
disso, ter uma alta reversão sobre os preços, o que está
de acordo com os resultados de Taylor, Peel e Sarno
(2001).

A Figura 3 mostra um caso em que uma desvalorização não é suficiente. Suponhamos um país situado
no ponto X, no lado esquerdo da trajetória de sela.
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Uma desvalorização move a economia ao ponto Y. Em
contraste com o caso anterior, apesar de um estímulo
inicial, a acumulação de capital e os ganhos de produtividade não durariam tempo suficiente para induzir
um processo de desenvolvimento estável.
Nosso próximo passo é entender como diferentes
taxas de investimento em infraestrutura podem complementar a desvalorização cambial e, assim, mudar
esse resultado.

temas de economia aplicada
Figura 3

3 Infraestrutura
Como dito anteriormente, um aumento no investimento em infraestrutura aumenta a produtividade
do setor de tradables. Suponhamos agora que essa
economia decide elevar a sua taxação sobre o capital
e aumentar o investimento em infraestrutura. Esse
aumento de produtividade resultante pode ser visto
através das linhas vermelhas na Figura 4. Ao elevar
a produtividade desse setor, as curvas movem-se de
forma que a mesma desvalorização realizada no caso
anterior passe a ser suficiente para iniciar um processo de desenvolvimento sustentável.

Note que o ponto Y, anteriormente no lado esquerdo da
trajetória de sela, passa a estar ao lado direito dessa
trajetória. De tal modo, a economia estará se movendo
em direção ao ponto C. Foi exatamente essa complementaridade entre as políticas que permitiu que uma
desvalorização cambial fosse capaz de alterar a trajetória de crescimento desta economia. Vale mencionar,
também, que maior investimento em infraestrutura e,
portanto, menor desvalorização, faz com que o impacto da desvalorização sobre salários seja menor. De tal
modo, podemos pensar que a complementaridade de
políticas traz consigo maior participação dos salários
na economia.
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Figura 4

4 Infraestrutura e Inflação
Até o momento, não tínhamos tratado da relação entre infraestrutura e inflação. Isso porque como
assumimos no início desse artigo,
o setor de n on-tradables não era
afetado pela infraestrutura. Se assumirmos, contudo, que este setor
também tem sua produtividade
elevada com o aumento da infraestrutura, uma política cambial será
capaz de reduzir as pressões inflacionárias dessa economia. Suponha
a seguinte função de produção
para o setor de non-tradables:

A introdução de infraestrutura
neste setor muda
de duas
formas. Primeiro, altera a inclinação da isóclina, como representado
na Figura 5 por linhas vermelhas.
Esta alteração é consequência de
uma menor taxa de inf lação na
economia, uma vez que o processo
de desenvolvimento vai junto com
um aumento da produtividade do
setor de non-tradables. Portanto, o
fornecimento relativo dos bens cai
a um ritmo mais lento durante a
migração da força de trabalho para
o setor de tradables. Isto implica
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não só uma dinâmica de inflação
mais baixa, mas também um equilíbrio de longo prazo estável com
maior estoque de capital.

O segundo efeito ocorre quando
aumentamos a taxa de imposto,
como discutido no caso anterior de
complementaridade das políticas.
Apesar de ambas isóclinas moverem-se para cima, como representado na Figura 4, a mudança em
será menor. Este resultado
vem do menor impacto da taxação
sobre o intercepto, uma vez que
agora este tem um efeito negativo
sobre os preços domésticos.
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Figura 5

5 Conclusões
Os principais resultados derivados pelo modelo são: (i) um maior
investimento em infraestrutura
resulta em maior produtividade no
setor de tradables, de modo que a
desvalorização da moeda necessária para aumentar a taxa de crescimento econômico é mais baixa
do que na ausência de complementaridade entre as polítcas; (ii) um
maior investimento em infraestrutura leva a diminuir a inflação na
economia, uma vez que o processo
de desenvolvimento vai junto com
um aumento de produtividade no
setor de non-tradables, e (iii) quando existe a possiblidade de uma
escolha entre uma política de taxa
de câmbio e uma política de infraestrutura, uma questão relevante

a considerar é que esta última tem
melhores consequências distributivas.
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Sustentabilidade da Dívida Brasileira (Parte 3)
Raí Chicoli (*)

Este é o terceiro de três artigos sobre a sustentabilidade da dívida pública brasileira. Neste último artigo,
apresentaremos a metodologia dos testes que serão
utilizados e os resultados obtidos.

1 Metodologia

Utilizaremos o modelo apresentado por Bohn (1998,
2008), que verifica se o superávit primário responde
positivamente a mudanças na relação dívida/PIB, o
que implicaria que essa variável tem reversão à média,
o que garante a sustentabilidade da dívida. O modelo
estimado será da seguinte forma:
(1)

onde
é um conjunto de outros determinantes do
superávit primário e

Se o coeficiente for positivo e significante e
for
limitado em porcentagem do PIB e o valor presente
do PIB é finito, logo a trajetória da dívida pública é
sustentável.
Com relação ao conjunto de outras variáveis determinantes para o superávit, o autor utiliza o gasto temporário, no qual a proxy utilizada é a diferença entre o
gasto militar efetivo e o permanente estimado de cada
período do governo americano, e o produto temporário, que é obtido por meio da diferença entre o produto
estrutural e o produto observado.
Como, para o caso brasileiro, não existem gastos temporários relevantes no orçamento público, o modelo a
ser estimado será dado por:
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(2)

onde é o desvio entre o produto potencial e o produto observado, no qual utilizaremos como proxy o índice de atividade econômica do Banco Central (IBC-Br),
e para obtermos o produto potencial, utilizaremos o
filtro HP.

A nossa estimação será realizada por meio de um
modelo de correção de erros, conforme proposto por
Bohn (2007). Para realizarmos a estimação por este
procedimento devemos, primeiramente, verificar se
as variáveis de interesse possuem raiz unitária. Após
isso, devemos realizar um teste de cointegração para
verificar se as variáveis cointegram e qual o número
de vetores de cointegração existentes, por meio do
procedimento proposto por Joahnsen (1991). Caso
seja verificada cointegração entre as variáveis, então
partiremos para estimação por meio do modelo de
correção de erros.
Para realizarmos os testes de quebra estrutural, utilizaremos a metodologia desenvolvida por Bai e Perron
(1998), no qual podemos reescrever a equação no seguinte formato para m quebras estruturais:
(3)

Nesse caso, se m=0, então a equação (3) voltará a ser a
equação (2). é uma subamostra de tempo que possui
quebras estruturais, enquanto a função
assumirá
valor 1 se houver uma quebra estrutural para aquele
subperíodo e valor 0 caso não haja uma quebra estrutural.
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A grande vantagem do procedimento de Bai e Perron (1998) é

que não é necessário, a priori, determinarmos o número de quebras
estruturais que o modelo possui.

Este teste permite que o número e

o período de cada quebra estrutural sejam determinados endogena-

mente. A implementação computacional do teste seguirá a formulada

por Bai e Perron (2003) que está de

acordo com a base teórica formulada por Bai e Perron (1998).

O período da nossa estimação será
de janeiro de 2003 a dezembro de
2014.

2 Resultados

Observamos que todas as variáveis
analisadas possuem uma raiz unitária; com isso, partiremos para
cada caso particular e analisaremos se as variáveis cointegram e
qual o número de vetores de cointegração para, ao final, fazermos a
estimação pelo vetor de correção
de erros.

2.1 Dívida Líquida e Superávit
Primário Oficial
Incialmente, realizaremos o teste
de sustentabilidade mais comum
na literatura deste tema para o
Brasil ao verificarmos a dívida
líquida do setor público e o superávit primário divulgado pelo Banco
Central.

Por meio dos testes de cointegração, observamos que há um vetor
de cointegração; com isso, podemos fazer a estimação por meio do
modelo de correção de erros.

Tabela 1 – Estimações do Vetor de Correção de Erros1
Estimação I

Estimação II

1,0000

1,0000

0,173274
(0,15099)
[1,14758]

-0,061474
(0,04967)
[-1,23763]

c

-6,385954
(6,53675)
[-0,97693]

1,060968
(2,14373)
[0,49492]

R2 ajustado

0,005837

0,103595

0,102935

0,141975

Estatística F

1,205507

5,044849

2,163783

3,120246

Eq. Cointegração

Critério de Akaike

1,658488

1,361197

Critério de Schwarz

1,930360

1,760420

141

140

Observações

Fonte: Banco Central.
Nota: Valores com (*) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 10%; valores com (**) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 5% e valores com
(***) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 1%. Erro padrão em () e estatística t em [].
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Conforme dito anteriormente, para que possamos caracterizar o endividamento público como sustentável,
precisaríamos que o parâmetro da razão dívida/PIB
fosse positivo, indicando que o superávit primário
reage a variações na dívida. Como as variáveis dívida
líquida e superávit primário estão contidas em um
mesmo vetor, um sinal negativo no vetor de cointegração da razão dívida/PIB representa um sinal positivo
no parâmetro desta mesma variável.2

A estimação I, que não utiliza nenhuma variável de
controle, indica que o coeficiente do vetor de cointegração da dívida/PIB é não significante. A estimação
II, que utiliza variações em relação ao produto potencial como variável de controle e é nosso modelo
de interesse, a trajetória da dívida pública, apesar de
apresentar o coeficiente do vetor de cointegração para
a relação dívida/PIB negativo, não é significativo; logo,
a relação entre o primário oficial e a dívida líquida é
não sustentável. O resultado apresentado indica que
para variações de 1% na razão dívida/PIB o superávit
primário aumenta 0,06% do PIB, na média. Porém, seu
elevado desvio padrão faz com que não rejeitemos a
hipótese de que este aumento seja nulo.
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Como iremos observar adiante, para o superávit primário que exclui as receitas de contabilidade criativa,
a hipótese de sustentabilidade da dívida pública não
é satisfeita. Portanto, além de terem sido custosas, no
sentido de credibilidade da política fiscal, as operações de “contabilidade criativa” realizadas pelo governo não alteraram, de forma significativa, o resultado
do superávit primário oficial quanto à sustentabilidade da dívida pública.

2.2 Dívidas Brutas e Superávit Primário Oficial

Nesta subseção, realizaremos o teste de sustentabilidade com a dívida bruta, que é variável de maior importância para organismos internacionais e agências
de rating, além de ser o principal conceito de dívida na
grande maioria dos países.
Para isso, teremos a estimação III, que utiliza a dívida bruta calculada pelo Banco Central, e a IV, que
utiliza o conceito anterior excluindo reservas internacionais. Em ambos os casos, obtivemos um vetor
de cointegração.
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Tabela 2 – Estimações do Vetor de Correção de Erros3
Estimação III

Estimação IV

Eq. Cointegração

c

1,0000

1,0000

0,28352***
(0,09089)
[3,11920]

0,037160
(0,04980)
[0,74615]

-20,8828***
(5,96805)
[-3,49910]

-3,951776
(2,69232)
[-1,46779]

2
R ajustado

0,027949

0,318352

0,028903

0,264122

Estatística F

1,358097

6,816684

1,370683

5,470191

Critério de Akaike

2,685801

2,911713

Critério de Schwarz

3,258525

3,484436

138

138

Observações

Fonte: Banco Central.
Nota: Valores com (*) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 10%; valores com (**) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 5% e valores com
(***) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 1%. Erro padrão em () e estatística t em [].

Para a estimação III, o coeficiente
do vetor de cointegração para a relação dívida/PIB é positivo e significante. Esse resultado é, porém, o
oposto do que deveria ser verificado para garantir a sustentabilidade
da dívida.
Para a estimação IV, o coeficiente
do vetor de cointegração para a
relação dívida/PIB é positivo e
não significante. Esse resultado
mostra que excluindo as reservas
internacionais, principal ativo e
de elevada liquidez do governo, há
uma alteração na magnitude do
coeficiente, mas que não chega a
torná-lo negativo, nem significante, isto é, alteração não suficiente
para tornar a trajetória da dívida
sustentável.

Portanto, quando utilizamos os
conceitos de endividamento bruto,
t anto o of icial div ulgado pelo
Banco Central quanto o que exclui
as reservas internacionais, não podemos garantir a sustentabilidade
da dívida pública.

2.3 Contabilidade Criativa

O objetivo desta subseção é verificar se, com a exclusão das
receitas obtidas pelo governo federal por meio das operações de
“contabilidade criativa”, há uma
alteração nos resultados obtidos
para as dívida líquida, bruta e
bruta excluídas as reservas internacionais. Conforme analisado
anteriormente, as operações de

“contabilidade criativa” são: a
antecipação de dividendos, principalmente do BNDES, triangulação financeira entre Tesouro
Nacional, BNDES e Petrobras na
capitalização desta empresa e
venda de dividendos a receber da
Eletrobras pelo Tesouro Nacional
ao BNDES.

Como nosso intuito é comparar o
coeficiente do vetor de cointegração, utilizaremos o mesmo modelo
de cointegração com o mesmo número de lags.
Para a estimação V, observamos
que não rejeitamos a hipótese de
existir um vetor de cointegração. A
seguir, apresentamos a estimação
do modelo de correção de erros.
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Tabela 3 – Estimações do Vetor de Correção de Erros
Estimação V
Eq. Cointegração
1,0000
-0,044777
(0,05826)
[-0,76855]
c

0,716961
(2,51208)
[0,28541]

R2 ajustado

0,091278

0,085401

Estatística F

2,994588

2,854162

Critério de Akaike

1,091516

Critério de Schwarz

1,490739

Observações

140

Fonte: Banco Central.
Nota: Valores com (*) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 10%; valores com (**) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 5% e valores com
(***) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 1%. Erro padrão em () e estatística t em [].

O coeficiente do vetor de cointegração para a relação
dívida/PIB na estimação V é negativo, porém, assim

como para o superávit primário oficial, é não significante. Logo, para este caso de primário que exclui as
operações com “contabilidade criativa”, a trajetória da
dívida não é sustentável.
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Depois de não termos obtido resultado favorável à
sustentabilidade para as dívidas brutas em relação ao
superávit primário oficial, realizaremos este mesmo
teste para o superávit primário que exclui as receitas com contabilidade criativa e verificaremos se há
alguma alteração no resultado obtido anteriormente.
Para as duas estimações foi observado um vetor de
cointegração.
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Tabela 4 – Estimações do Vetor de Correção de Erros
Estimação VI

Estimação VII

Eq. Cointegração

c

1,0000

1,0000

0,27286***
(0,08624)
[3,16401]

0,025010
(0,04685)
[0,53383]

-20,1351***
(5,65660)
[-3,55958]

-3,249522
(2,52586)
[-1,28650]

R2 ajustado

0,039725

0,342954

0,042203

0,281030

Estatística F

1,515228

7,500813

1,548778

5,868213

Critério de Akaike

2,434795

2,665203

Critério de Schwarz

3,007519

3,237927

138

138

Observações

Fonte: Banco Central.
Nota: Valores com (*) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 10%; valores com (**) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 5% e valores com
(***) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 1%. Erro padrão em () e estatística t em [].

Para a estimação VI, o coeficiente
do vetor de cointegração para a
relação dívida/PIB é positivo e
significante, resultado semelhante
ao obtido para o superávit primário oficial. Logo, a hipótese de
sustentabilidade não é válida para
a relação entre a dívida bruta e o
superávit primário que exclui as
receitas com contabilidade criativa, repetindo o resultado obtido
quando utilizamos o superávit primário oficial.
Para a estimação VII, o coeficiente
do vetor de cointegração para a
relação dívida/PIB é positivo e não
significante. Esse resultado é idêntico ao obtido quando utilizamos o
superávit primário oficial.

Portanto, quando utilizamos os
conceitos de endividamento bruto,
t anto o of icial div ulgado pelo
Banco Central quanto o que exclui
as reservas internacionais, não
podemos garantir a sustentabilidade da dívida pública em relação
ao superávit primário que exclui
as receitas obtidas com contabilidade criativa. Esse resultado é
idêntico ao que tínhamos obtido
anteriormente quando utilizamos
o superávit primário oficial. Assim
sendo, também neste caso do uso
da “contabilidade criativa”, verificou-se que ela, além de reduzir
a credibilidade da política fiscal,
não foi significante para alterar os
resultados do teste de sustentabilidade da dívida.

2.4 Superávit Primário Permanente
Nosso último teste de sustentabilidade utilizará o superávit primário
permanente criado em relação à
dívida líquida, bruta e bruta excluídas as reservas internacionais.

Inicialmente, iremos verificar os
resultados para a dívida líquida.
Como o superávit permanente é,
recorrentemente, inferior ao oficial, iremos verificar se ocorrem
alterações significantes no teste de
sustentabilidade da dívida.

Primeiramente, iremos verificar
quebra estrutural para a dívida líquida em relação aos três conceitos
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de superávit primário desenvolvidos anteriormente.

Como é possível observar, quando
utilizamos o superávit primário
oficial, não identificamos nenhuma
quebra estrutural para o nosso
modelo. Para o superávit primário
que exclui as receitas com contabilidade criativa, encontramos
uma quebra estrutural em março
de 2009, mostrando que há uma
mudança na política fiscal relacio-

nada aos efeitos da crise mundial
e à alteração no padrão da política
fiscal no pós-crise. O superávit
primário permanente possui duas
quebras: a primeira foi em maio de
2009, relacionada aos mesmos motivos da quebra observada para o
primário sem as receitas de contabilidade criativa. A segunda quebra
ocorreu em janeiro de 2006 e está
relacionada à elevação do superávit primário permanente ocorrida
no primeiro governo Lula, sendo

que a partir do segundo mandato
em 2006 este se manteve praticamente constante, em patamares
elevados, até a crise de 2008.

A seguir, apresentaremos os resultados do coeficiente do vetor de
cointegração para a relação dívida/PIB do modelo de correção de
erros para cada período entre as
quebras estruturais encontradas
4
no teste anterior.

Tabela 5 – Estimações do Vetor de Correção de Erros para Quebra Estrutural

Data da estimação

01/2003-03/2009

para primário ex cont. criativa

Data da estimação

-0,069642***

0,398476*

(0,02478)

(0,22341)

[-2,81088]

[1,78363]

01/2003-01/2006

para primário permanente

04/2009-12/2014

02/2006-05/2009

06/2009-12/2014

0,100568

-0,06652***

0,755178**

(0,07640)

(0,02174)

(0,30707)

[1,31633]

[-3,06005]

[2,45931]

Fonte: Elaboração própria.
Nota: Valores com (*) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 10%; valores com (**) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 5% e valores com
(***) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 1%. Erro padrão em () e estatística t em [].

Para o superávit primário que exclui as receitas com contabilidade
criativa, percebemos que para o
período anterior à quebra estrutural o coeficiente do vetor de cointegração para a relação dívida/PIB
é negativo e significante. Portanto,
a hipótese de sustentabilidade da
dívida é satisfeita. Porém, quando
analisamos o período posterior à

quebra estrutural, que é, também,
o pós-crise, observamos que o coeficiente é positivo e significante,
logo, a hipótese de sustentabilidade da dívida não é satisfeita. Com
este resultado, é possível percebermos que a alteração no padrão
da política fiscal no pós-crise não
foi benéfica para a sustentabilidade
da dívida líquida sob o superávit
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primário que exclui as receitas de
contabilidade criativa.

Quando utilizamos o primário permanente, que possui duas quebras
estruturais, percebemos que para
o primeiro período, que condiz
com o primeiro mandato do governo Lula, apesar do aumento deste
superávit primário, o coeficiente é
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positivo e não significante, logo, a
hipótese de sustentabilidade não
seria satisfeita. Porém, quando
verificamos os dados, observamos
que no período houve elevado aumento do superávit primário e
redução no endividamento público.
Portanto, há uma falha existente no método implementado por
Bohn (2008), pois nos casos em
que mesmo em face de redução do
endividamento o governo continua
elevando o superávit primário,
o resultado apontado será que a
hipótese de sustentabilidade não
é satisfeita, quando na realidade
a conclusão não é verdadeira e, de
fato, a hipótese de sustentabilidade
é satisfeita para esse período. Logo,
é interessante sempre analisar
graficamente os dados para obter
a conclusão mais correta possível.
A partir de 2006, quando o País
obteve elevados resultados para

o primário permanente, observamos que o coeficiente é negativo
e significante, satisfazendo a sustentabilidade. Porém, assim como
obtido para o superávit primário
que exclui as receitas de contabilidade criativa, para o período
pós-crise o coeficiente é positivo
e significante. Logo, a hipótese de
sustentabilidade não é satisfeita, o
que corrobora a conclusão de que
a alteração no padrão da política
fiscal não foi favorável à sustentabilidade da dívida líquida, agora
para o caso do superávit primário
permanente.
Após verificarmos os testes de
quebra estrutural para o caso da
dívida líquida, iremos realizar o
mesmo teste; porém, neste caso, faremos com a dívida bruta excluídas
as reservas internacionais.

Nos resultados da quebra estrutural obtivemos o mesmo padrão
anterior: nenhuma quebra para o
primário oficial, uma quebra para o
primário que exclui as receitas com
contabilidade criativa e duas quebras para o primário permanente.

A seguir, apresentarmos os resultados do coeficiente do vetor de cointegração para a relação dívida/PIB
do modelo de correção de erros
para cada período entre as quebras
estruturais encontradas no teste
5
anterior.

Da mesma forma, apresentarmos
os resultados do coeficiente do
vetor de cointegração para a relação dívida/PIB do modelo de correção de erros para cada período
entre as quebras estruturais en6
contradas no teste anterior.

Tabela 6 – Estimações do Vetor de Correção de Erros para Quebra Estrutural

Data da estimação
para primário ex cont. criativa

Data da estimação
para primário permanente

01/2003-03/2009

04/2009-12/2014

-0,047618**

1,217548

(0,01964)

(0,84434)

[-2,4249]

[1,44202]

01/2003-01/2006

02/2006-05/2009

06/2009-12/2014

-0,011409

-0,052251***

0,352006**

(0,05494)

(0,0912)

(0,14903)

[-0,20767]

[-5,7275]

[2,18082]

Fonte: Elaboração própria.
Nota: Valores com (*) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 10%; valores com (**) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 5% e valores com
(***) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 1%. Erro padrão em () e estatística t em [].
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Como é possível obser var mos

não obtemos sustentabilidade no

criativa e duas para o primário

internacionais são muito seme-

Para finalizarmos nossa análise,

Após nossa análise de quebra es-

acima, os resultados obtidos para a

dívida bruta excluídas as reservas
lhantes aos obtidos para a dívi-

da líquida. No pré-crise obtemos
sustentabilidade, incluindo para o

período do primeiro governo Lula,

como observado anteriormente, e

período pós-crise.

iremos repetir os dois exercícios

anteriores, mas agora utilizaremos

a dívida bruta. Observamos duas

quebras para o primário excluídas as receitas com contabilidade

permanente.

trutural, iremos verificar os resultados para o vetor de cointegração
da relação dívida/PIB do modelo de

correção de erros para cada perío7

do até cada quebra estrutural.

Tabela 7 – Estimações do Vetor de Correção de Erros para Quebra Estrutural

Data da estimação

01/2003-01/2006

02/2006-01/2009

0,047537***
(0,01733)

para primário ex cont. criativa

3,095627*
Não cointegra

a

[2,7433]
Data da estimação

para primário permanente

02/2009-12/2014

(1,62093)
[1,90978]

01/2003-01/2006

02/2006-04/2009

05/2009-12/2014

0,100843***

-0,178848***

Não cointegraa

(0,00942)

(0,06451)

[10,7037]

[-2,77235]

Fonte: Elaboração própria.
Nota: Valores com (*) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 10%; valores com (**) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 5% e valores com
(***) indicam que rejeitamos a hipótese nula a 1%. Erro padrão em () e estatística t em []; a significa que para o melhor modelo obtido,
não foi possível obtermos cointegração.

Os resultados para a dívida bruta
se mostraram muito semelhantes
aos obtidos para os outros conceitos de endividamento. Observamos
que no período pré-crise a hipótese
de sustentabilidade é satisfeita,
inclusive para o primeiro governo
Lula, enquanto no pós-crise a dívida é não sustentável.
Ao final da nossa análise sobre
quebra estrutural, concluímos que
quando utilizamos o primário que
exclui as receitas de contabilidade

criativa, os resultados indicam que
para o período pré-crise a hipótese
de sustentabilidade era satisfeita.
Porém, nossa análise pós-crise
mostra que a alteração no padrão
da política fiscal não foi benéfica
para a hipótese de sustentabilidade, sendo este resultado revertido
em relação ao pré-crise. Logo, há
a necessidade de o governo alterar
sua política fiscal, por meio de uma
política fiscal mais austera, para
retornar à trajetória sustentável
que existia anteriormente.
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Os resultados para o superávit primário permanente mostram um
cenário equivalente ao observado
para aquele que exclui as receitas
de contabilidade criativa, quando
observamos que a dívida era sustentável até o período da crise.
Após esse período, observamos que
a dívida se tornou não sustentável.

Portanto, observamos que em nenhuma das regressões realizadas
com a amostra completa a hipótese
de sustentabilidade é satisfeita.
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Quando analisamos as quebras
estruturais, verificamos que a hipótese é satisfeita para o período
pré-crise, mas a alteração na política fiscal no período pós-crise torna
a dívida não sustentável.
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1 Optamos por apresentar somente os
resultados dos vetores de longo prazo da
equação de cointegração, sem as defasagens,
pois são os resultados mais importantes da
regressão.

2 Assim como o modelo de correção de erros as variáveis estão do mesmo lado da
equação; logo, teremos (
). Se o
coeficiente do vetor de cointegração é negativo e estatisticamente significante, então o
parâmetro da razão dívida/PIB é positivo.

3 Optamos por apresentar somente os resultados dos vetores de longo prazo da equação
de cointegração, sem as defasagens, pois
são os resultados mais importantes da regressão.

4 Para o caso em que utilizamos dívida líquida
e primário permanente a nossa estimação
pelo modelo correção de erros para o coeficiente do vetor de cointegração da relação
dívida/PIB para os dois primeiros períodos
é pouco robusta, pois nossa amostra é
pequena.

5 Para o caso em que utilizamos dívida
bruta excluídas as reservas internacionais
e primário permanente a nossa estimação
pelo modelo correção de erros para o coeficiente do vetor de cointegração da relação
dívida/PIB para os dois primeiros períodos
é pouco robusta, pois nossa amostra é
pequena.
6 Para o caso em que utilizamos dívida
bruta excluídas as reservas internacionais
e primário permanente a nossa estimação
pelo modelo correção de erros para o coeficiente do vetor de cointegração da relação
dívida/PIB para os dois primeiros períodos
é pouco robusta, pois nossa amostra é
pequena.
7 Para os casos em que utilizamos dívida bruta
e primários permanente e o que exclui as
receitas com contabilidade criativa, a nossa
estimação pelo modelo correção de erros
para o coeficiente do vetor de cointegração
da relação dívida/PIB para os dois primeiros períodos é pouco robusta, pois nossa
amostra é pequena.

(*) Mestre em Economia pela FEA-USP.
(E-mail: rai.chicoli@gmail.com).
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A Credibilidade da Meta de Superávit Primário no Brasil entre
2002 e 2014
Flávia Teixeira Motta (*)
Há quase uma década, os países europeus vêm buscando aprimorar o paradigma de disciplina fiscal, produzindo diversos adendos aos pactos originalmente firmados sob o guarda-chuva do Tratado de Maastricht, de 1992, enquanto no Brasil permanece-se preso, há mais de dez anos, a um paradigma
– da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e das metas de superávit primário
– que gerou seus frutos no passado, mas que dá sinais de obsolescência diante
dos novos desafios colocados pela conjuntura. (GOBETTI, 2014, p.7)
O principal problema das metas de superávit, da forma como são fixadas, é
sua falta de flexibilidade ao longo do ciclo econômico e sua falta de preocupação com a composição do gasto. (...) Além disso, no período mais recente,
a fixação de metas claramente incompatíveis com a realidade das finanças
públicas e/ou da economia, adotadas no início de cada ano com o objetivo
de sinalizar “austeridade” para o mercado, tem estimulado a proliferação
de truques contábeis e financeiros para atingir os resultados fiscais, o que
compromete seriamente a credibilidade da autoridade fiscal. (idem, p. 29-30)

1 Introdução
Segundo Giambiagi (2002), o Estado brasileiro teria conseguido contornar, desde o fim da década de
1960, sua restrição orçamentária
através da utilização de artifícios
como o endividamento externo e
interno, as privatizações, o financiamento monetário e a corrosão
dos gastos provocada pela inflação.
A exaustão destes mecanismos ao
final de 1998 e a ameaça à sustentabilidade de longo prazo do Plano
Real posta pela deterioração fiscal
levam à assinatura de um acordo
com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o qual introduz um piso
para o superávit primário consoli-

dado no País e produz uma mudança cultural em relação à condução
das finanças públicas.

Conforme Nascimento e Debus
(2002), a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), de 04 de maio de
2000, atribui novas e importantes
funções à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), instrumento básico do planejamento orçamentário
juntamente ao Plano Plurianual
(PPA) e ao Orçamento Anual. Em
destaque está o Anexo de Metas
Fiscais, no qual devem ser estabelecidas, para um período de três
anos, metas anuais para o superávit primário do setor público consolidado.
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Quase 15 anos após a publicação da
LRF, porém, Gobetti (2014) argumenta que o País se encontra preso
a um paradigma o qual apresenta
sinais de obsolescência, principalmente quando contrastado com
as experiências recentes dos países da União Europeia no que diz
respeito às regras fiscais. O autor
observa que ao longo dos últimos
anos têm sido realizadas no Brasil
iniciativas pontuais de flexibilização do regime fiscal. Em 2005, por
exemplo, o governo passa a excluir
do cômputo do resultado fiscal investimentos de alta rentabilidade,
capazes de se financiarem ao longo
do tempo. Vem se perdendo, contudo, o vínculo entre a elegibilidade
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para dedução e a rentabilidade do
projeto, ficando a primeira ampliada para abranger a quase totalidade dos investimentos. Outro exemplo é a exclusão das duas maiores
estatais, Petrobras e Eletrobras, da
meta de superávit primário entre
2009 e 2011, permitindo que estas
realizassem seus programas de
investimento sem uma restrição
sobre seu resultado primário ao
final de cada ano. A ausência de
uma reforma estrutural e a crescente dependência de receitas não
recorrentes para o fechamento
do balanço do setor público têm,
entretanto, produzido ruídos que
afetam a credibilidade da política
fiscal.
Gobetti (2015) conclui, após uma
análise dos resultados do governo
central brasileiro no período 19992014, que a retomada do crescimento econômico, com seu impacto
positivo sobre o componente cíclico das receitas e sobre o denominador da razão dívida líquida/PIB,
não será suficiente para reverter
a situação atual de deterioração
fiscal. O autor aponta que o crescimento das despesas correntes
possui caráter estrutural, liderado
pela expansão dos gastos com benefícios previdenciários e assistenciais, por sua vez impulsionados
pela elevação do salário mínimo
(ao qual cada vez mais benefícios
encontram-se vinculados) e pela
ampliação da cobertura de rede
de proteção social. Ambas as alternativas de esforço fiscal – via
aumento da carga tributária ou via

corte de investimentos – arriscam
o aprofundamento da estagnação
econômica e uma consequente
piora da condição fiscal. O aperfeiçoamento das regras fiscais do
País, tornando-as mais adequadas
aos atuais desafios da política econômica, apresenta-se neste sentido
como tópico crucial para discussão.
Um exame cuidadoso da evolução
da credibilidade da política fiscal
ao longo dos últimos 12 anos, especificamente da meta de superávit
primário, tem potencial para revelar elementos enriquecedores a
este debate.

Semelhantemente ao que fazem
Naert e Goeminne (2011) para os
27 países pertencentes à União
Europeia, tem-se aqui por objetivo mensurar a credibilidade da
política fiscal no Brasil no período
2002-2014 através da comparação
entre a meta de superávit primário
do Setor Público Não Financeiro,
divulgada anualmente no Anexo de
Metas Fiscais da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), e os resultados efetivamente obtidos no ano
correspondente. Pretende-se em
seguida realizar uma análise dos
desvios em relação à meta (se existentes), buscando-se identificar a
ocorrência de erros sistemáticos
de previsão ou de erros pontuais e
relativamente mais acentuados em
momentos de crise/bonança econômica, fenômenos distintamente
relevantes nas considerações pertinentes à discussão sobre possíveis reformas nas regras fiscais do
País.

2 Do Cumprimento da Meta de
Superávit Primário: uma Análise Ano a Ano
Aparentemente uma tarefa simples, a verificação do cumprimento
da meta de superávit primário torna-se um caminho um tanto quanto tortuoso após uma observação
mais cuidadosa. Num período de
13 anos, ocorrem sete alterações
nas metas originalmente estabelecidas pela LDO para o exercício
correspondente e cinco alterações
nos valores passíveis de dedução
para o cálculo do superávit, sendo
estes referentes ao atendimento
da programação relativa ao Plano
Piloto de Investimentos (PPI) e ao
Plano de Aceleração Econômica
(PAC).
É possível distinguir dois subperíodos: (i) os cinco anos compreendidos entre 2002 e 2006 e (ii) os restantes oito anos entre 2007 e 2014.
Durante o primeiro são feitas duas
revisões, ambas para cima, da meta
de superávit primário, demonstrando preocupação e comprometimento com o esforço de redução
da razão dívida/PIB. As dotações
estipuladas para o Plano Piloto de
Investimentos (PPI), lançado em
2005 e cujos gastos são incluídos
no grupo “despesas primárias que
não impactam o resultado primário”, não sofrem alterações em
legislações posteriores. Já durante
o segundo subperíodo o número
de revisões da meta aumenta para
cinco, quatro delas consistindo em
reduções do valor previamente
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estabelecido para o superávit. Os gastos com o PPI são
substituídos pelos gastos com o PAC a partir de 2009,
e as dotações inicialmente propostas sofrem aumento
em todos os anos, exceto 2008 e 2012, culminando
com uma alteração, em 2014, a qual permite um abatimento até o montante das desonerações de tributos e
dos gastos relativos ao PAC.
A Tabela 1 permite a avaliação do cumprimento efetivo da meta de superávit primário em cada ano, incor-

porando para tanto todas as revisões feitas ao longo
do período, além dos valores das despesas executadas

com o PPI e o PAC a serem deduzidos da meta inicial.

Assim feito, resulta que somente em 2013 e 2014 o
resultado primário obtido fica abaixo do necessário.
Em relação a 2014, nem a dedução do montante das

desonerações tributárias da meta inicial mostra-se

suficiente dada a obtenção de um resultado primário
deficitário.

Tabela 1 – Superávit Primário, PIB e Despesas Executadas com o PPI ou com o PAC: Previsões,
Metas e Resultados Obtidos paa os Anos do Período 2002-2014
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3 A Evolução dos Desvios entre as Metas e Projeções
para o Superávit Primário e o Resultado Primário
Obtido no Período 2002-2014
Observa-se inicialmente que, para o primeiro ano do
período de análise, ou seja, para 2002, a meta existente para o Superávit Primário do Setor Público
Não Financeiro é somente a estipulada na LDO 2002.
Diferentemente desta última, as demais LDOs consideradas, publicadas no ano t, estabelecem a meta
para o exercício do ano t+1 e para os dois exercícios
posteriores. Ou seja, a LDO 2003, publicada em 2002,
estabelece a meta para 2003 e projeta as metas para
2004 e 2005. Sendo assim, há apenas um valor correspondente à meta para cada um dos dois primeiros
anos entre 2002-2014; para 2004 têm-se dois e, a partir de 2005, três.
A partir destes valores e do resultado primário obtido em cada ano foram calculados, à luz do que fazem

Naert e Goeminne (2011): (i) o Desvio Médio (DM),
dado pela média aritmética dos desvios para cada
ano t; (ii) o Desvio Absoluto Médio (DAM), dado pela
média aritmética dos valores absolutos dos desvios
para cada ano t; e (iii) a Raiz do Desvio Quadrado
Médio (RDQM), dado pela raiz quadrada da média
aritmética dos quadrados dos desvios para cada ano
t. O DM fornece uma primeira impressão sobre a qualidade das previsões. Neste indicador, porém, desvios
negativos e positivos podem vir a se compensar, diminuindo o valor final obtido. O cálculo do DAM resolve
tal problema. Por fim, o RDQM penaliza a ocorrência
de desvios com maior magnitude, de modo que amplas
diferenças entre este e o DAM sugerem a ocorrência
de grandes erros de previsão em determinados anos.
A evolução destas três medidas ao longo do período
pode ser observada nos Gráficos 1, 2 e 3, respectivamente.

Gráfico 1 – Desvio Médio (DM)
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Gráfico 2 – Desvio Absoluto Médio (DAM)

Gráfico 3 – Raiz do Desvio Quadrado Médio (RDQM)
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4 Conclusões
Um primeiro ponto a ser ressaltado trata não da meta de superávit
primário em si, mas das projeções
de variáveis macroeconômicas,
especificamente o crescimento
real do PIB, sobre as quais ela se
baseia. Divergências entre as previsões e o crescimento real efetivo
ocorrem em todos os anos do período 2002-2014, majoritariamente
constituindo uma superestimação
das primeiras sobre o segundo,
mas os desvios tornam-se mais
acentuados a partir de 2009 – ano
que coincide com o de inflexão no
perfil do Desvio Médio calculado
para a meta de superávit primário.
A revisão dos textos do Anexo de
Metas Fiscais das LDOs 2012, 2013
e 2014 revela que, para 2011, 2012
e 2013, respectivamente, o crescimento real do PIB é projetado em
4,5%. O que se efetiva, porém, é um
crescimento respectivo de 2,7%,
0,9% e 2,3%. Mais surpreendente
é a repetição quase verbatim da
justificativa para a manutenção
da previsão durante os três anos,
aparentemente desconsiderando
sua frustração não só uma vez (em
2011, pela LDO 2013), mas duas
vezes (em 2011 e 2012, pela LDO
2014). Visto isso, a sugestão feita
por Gobetti (2014) de que a estimação de parâmetros essenciais ao
cálculo do resultado primário seja
feita por um órgão oficial, como o
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), ou por um órgão
independente, semelhante ao Office
for Budget Responsibility (OBR) do

Reino Unido, torna-se não somente
razoável, mas também necessária para auxiliar a sustentação da
credibilidade da meta de superávit
primário.

No que diz respeito ao resultado
primário do Setor Público Não
Financeiro, este foi, em média,
entre 2002 e 2014, 0,471% do PIB
menor do que as projeções feitas
pelo governo brasileiro em anos
anteriores. Este valor se aproxima
do obtido pela Alemanha (-0,5%)
entre 1999-2010. Como elucidam
Naert e Goeminne (2011), porém,
um mesmo DM médio pode ser
devido a circunstâncias distintas:
(i) a um histórico de pequenos
desvios combinados a alguns outliers, ou (ii) à ocorrência de desvios sistemáticos ao longo do período. Lembrando-se que a Raiz do
Desvio Quadrado Médio (RDQM)
penaliza a ocorrência de desvios
com maior magnitude, a comparação entre a RDQM média para o
Brasil (0,988%) e para a Alemanha
(2,3%) aponta que o resultado
brasileiro, em relação ao alemão, é
mais fortemente influenciado pela
segunda circunstância – os demais
países considerados por Naert e
Goeminne, para os quais o DM
fica entre -0,8% e -0,1%, possuem
todos a RDQM acima de 1,9%, ou
seja, encontram-se em situação
mais semelhante à do seu vizinho
europeu. Os autores consideram,
plausivelmente, que desvios excepcionais reduzem menos a credibilidade do que a falha sistemática no
cumprimento da regra fiscal. Sob

esta ótica, a credibilidade da meta
de superávit primário brasileira
emerge mais comprometida.

A avaliação do cumprimento da
meta de superávit primário, no
entanto, dificilmente é feita a partir da comparação simples entre o
valor estabelecido pela LDO para
o exercício correspondente e o resultado primário observado. Como
visto previamente, não só ocorrem alterações nas metas originalmente estabelecidas, mas também
devem ser levados em consideração, a partir de 2005, os montantes
passíveis de dedução para o cálculo
do superávit referentes ao atendimento das programações relativas
ao PPI ou ao PAC (montantes os
quais também sofrem alterações
no decorrer do exercício). A dependência da utilização destes recursos para o atingimento da meta
torna-se permanente a partir de
2009, o que de certa forma mascara a perda de credibilidade deste
ano em diante refletida no perfil do
DM (Gráfico 1). Sendo assim, apenas em 2013 e 2014, não obstante
todas as alterações realizadas, a
meta de superávit primário não é
efetivamente cumprida. Por outro
lado, esta miríade de revisões ao
longo do caminho, ainda que talvez pouco conhecidas pelo público
em geral, devem contribuir, para
os que as observam com atenção,
para o próprio comprometimento
da credibilidade que se propõem
evitar.
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Por fim, não deve ser subestimada
a influência das “pedaladas fiscais”
na credibilidade da meta de resultado primário. Evidências recentemente trazidas à tona colocam
em cheque os dados utilizados nas
análises dos parágrafos anteriores.
Por exemplo, os aproximados R$
40 bilhões em dívidas da União
não devidamente captados pelo
Banco Central do Brasil em 2014,1
se somados ao déficit primário de
R$ 32,54 bilhões obtido naquele
ano, implicariam um resultado primário igual a -1,41% do PIB (mais
que o dobro do déficit oficialmente
divulgado). Ainda mais, atrasos
no repasse de recursos pela União
a instituições financeiras (como
aqueles referentes ao pagamento
de despesas do Bolsa Família, do
Abono Salarial e do Seguro Desemprego) tornam o resultado fiscal
calculado pelo BACEN ao final de
cada mês superior ao que seria
devido. Isto, por sua vez, significa
que as verificações bimestrais de
acompanhamento do cumprimento da meta, a partir das quais são
definidas limitações de empenho e
movimentações financeiras, estão
sendo baseadas em informações
incorretas. Ou seja, interfere-se em
toda a programação orçamentária
realizada durante o exercício.
Percebe-se, então, que as outras
aplicações para o caso brasileiro de
elementos da experiência europeia
em relação a regras fiscais sugeridas por Gobetti (2014) também são
bastante pertinentes. Tanto a cria-

ção de uma conta de ajuste na quali
os valores resultantes de desvios
em relação à meta são lançados
como débitos ou créditos, devendo o saldo permanecer dentro de
certo limite e ser compensado ao
longo do tempo, quanto a adoção de
um sistema de bandas, permitindo
que o resultado primário oscile em
torno de determinado valor, diminuiriam a necessidade de alterações na meta originalmente estabelecida e nos valores das dotações
autorizadas para despesas com o
PAC de modo a cumprir com a LDO.
Além disso, a distância em relação
ao limite (no caso da conta de ajuste) ou ao centro da banda (no caso
do sistema de bandas) consistiria
em um claro indicador do maior
ou menor sucesso do esforço fiscal.
Ambas as alternativas contribuiriam potencialmente mais do que o
esquema atual para a manutenção
da credibilidade da meta de superávit primário. Enquanto conferem
mais flexibilidade à regra fiscal,
teoricamente também desestimulariam até certo ponto a utilização
de manobras contábeis como as
“pedaladas”. A possibilidade de exploração de lacunas na legislação
ou da intransparência de procedimentos, porém, estará sempre
presente. Reiterando o que escreve
Kopits (2001), em vez de serem
considerados falhas inerentes ao
sistema, estes problemas devem
ser reconhecidos e corrigidos conforme forem surgindo.
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Em conclusão, nos primeiros sete
anos do período 2002-2014 a meta
de superáv it primário tem um
ganho de credibilidade, situação
que se reverte a partir de 2009, decorrente em maior parte de erros
sistemáticos de previsão. Tal reversão é não só menos evidente
quando se observa o cumprimento
da meta ano a ano levando-se em
conta todas as deduções permitidas e as alterações realizadas ao
longo do exercício, como também é
subestimada em face da existência
de dívidas da União cujos valores
não foram devidamente incluídos
no cálculo do resultado primário.
Este cenário, combinado à deterioração fiscal e às dificuldades de
ajuste experimentadas pelo País
nos últimos meses, justifica o alerta de Gobetti (2014) para a necessidade de reformas estruturais e
de um aperfeiçoamento das atuais
regras fiscais brasileiras.
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Os Jogos Vorazes (Parte 2): Conteúdo, Tecnologia e o Impacto
das Plataformas Digitais na Ecologia Econômica do Audiovisual
Global
Julio Lucchesi Moraes (*)

O presente artigo dá continuidade à série de reflexões sobre tendências atualmente em curso no
universo da Economia Criativa e
das TICs. No último artigo, vimos a
maneira pela qual diversos atores
econômicos originalmente atuantes no setor de tecnologia vêm alterando a paisagem econômica da
produção e distribuição de mídia,
entretenimento ou – numa acepção
mais ampla – vêm aumentando sua
presença no mercado global de
conteúdo audiovisual.

No presente texto, ref letiremos
sobre u m fenômeno em g r a nde medida oposto a este: isto é,
a contramovimentação de grupos tradicionais de distribuição
e empacot amento de conteúdo
para salvaguardar sua posição
neste mercado. Indicaremos como
a plena compreensão dessas questões exige que levemos em conta
as complexidades empresariais e
tecnológicas do setor.

1 O Império Contra-Ataca: TV
Everywhere e a Importância
das IPs
Em nossa última reflexão, vimos
como g ra ndes cong lomerados
oriundos do universo tecnológico
ampliaram sua presença no universo do empacotamento, distribuição
e transmissão de conteúdo audiovisual. Se tal fenômeno é inegável,
não é menos correto afirmar que
uma das principais tendências atualmente em curso se dá no sentido
oposto, isto é: da mesma maneira
como foram registrados deslocamentos por parte de grupos de
tecnologia dentro do universo de
produção e distribuição de conteúdo, registra-se um ajuste dentre os
principais atores econômicos tradicionais de mídia em busca de adaptação de seus modelos de negócio
no contexto das novas plataformas
de distribuição e consumo.
Não parece haver atividade mais
centralmente afetada por esse pro-
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cesso do que o setor de televisão
paga. De fato, podemos identificar
reformulações em praticamente
todos os grandes grupos de telecomunicação e mídia, com especial
ênfase para as transformações no
maior mercado global de audiovisual, os Estados Unidos. O principal
destaque do ano foi a aquisição, por
parte da gigante norte-americana
de cabo e telecomunicações, Verizon, da AOL. A aquisição, de 4,4 bilhões de dólares, indica a ambição
do tradicional grupo de televisão a
cabo de adquirir know-how técnico
e empresarial no universo de conteúdo digital.1

A Time Warner, um dos maiores
conglomerados de mídia, televisão
e entretenimento, segue com uma
política de amplo destaque no universo de aquisições e participações
de empresas de substrato tecnológico. Recentemente, a empresa indicou interesse em adquirir
uma parte do serviço de streaming
Hulu, atualmente controlado pela
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NBC (Comcast), News Corp. (Fox)
e Disney. 2 A Turner – outra empresa pertencente ao grupo Time
Warner e proprietária de canais
como o Cartoon Network e a CNN
– expandiu nos últimos anos suas
atividades para as demais telas,
com o desenvolvimento de aplicativos para acesso de conteúdos via
smartphones e tablets, fenômeno
conhecido como TV Everywhere.
Por fim, a Disney também divulgou
novidades na área. No ano passado,
foi lançado nos EUA o serviço de
streaming Disney Movie Anywhere.
Já neste ano, foi a vez de oferecer
aos clientes britânicos o DisneyLife.
Seria tentador vislumbrar nessas
decisões uma migração de atividades do universo do conteúdo e
do entretenimento para o reino
da tecnologia. Vimos, no artigo
anterior, que a entrada de atores
econômicos do universo tecnológico no reino da produção de bens e
serviços audiovisuais não altera o
cerne do modelo de negócios dessas empresas. Tampouco parece
ser este o caso aqui. Detenhamo-nos brevemente sobre esse ponto.
Incrementos tecnológicos à parte,
não há razões para pensar que o
sucesso dos grandes grupos econômicos de conteúdo audiovisual
no século XXI seja distinto daquele
de épocas anteriores. Retomando
as discussões da tradição teórica
da Economia Política da Comunicação realizada por autores como
Bernard Miège, a variável cen-

tral na dinâmica econômica desse
setor continua sendo – mais do
que nunca – a capacidade de abastecimento contínuo dos canais de
distribuição com novos produtos
(1989). Sob o signo da “lógica do
fluxo”, compreendem-se as vantagens das empresas já sedimentadas
e capazes de adaptar e criar novos
conteúdos em alta ou altíssima escala, ainda que destinados a novas
modalidades de transmissão. Dentro desse enquadramento, a eventual superioridade tecnológica tem
valor reduzido quando comparada
à habilidade na gestão dos principais ativos no mercado de conteúdo: as propriedades intelectuais
(na sigla, em inglês, as “IPs”).

É, portanto, sob o prisma dos ganhos econômicos desses valiosíssimos ativos intangíveis que devemos centrar nossa atenção quando
analisamos a dinâmica do setor.
O sucesso dos filmes da franquia
Marvel, adquirida em 2009, e a
aquisição da Lucasfilm, produtora
dos seis episódios de Star Wars
– ambas propriedades da Disney –
estão aí para indicar isso.

2 Do Cabo ao Streaming: o Fenômeno do “Cord Cutting”
Claro está que nenhuma das questões supracitadas pode ser compreendida de modo esquemático
ou excessivamente simplista. Toda
inflexão tecnológica traz um rearranjo empresarial e ecológico
cuja plena compreensão só pode

ser alcançada post-facto. A atual
passagem de um modelo de transmissão de conteúdo audiovisual
por meio das modalidades pagas
usuais (cabo, satélite etc.) rumo aos
modelos “Over-the-Top” (OTT) precisa ser entendida nesse contexto.
É, novamente, à tradição da Economia Política da Comunicação que
podemos recorrer para avançar em
nossos argumentos. Referimo-nos
aqui às discussões centrais a respeito das peculiares estruturas de
controle dos diversos grupos produtores e distribuidores de conteúdo, tema central na obra de autores
como Graham Murdock, dentre
outros (Cf. DOWNING, 2011). Inter-relações, convergências de interesses e imperfeições de mercado
são alguns dos tópicos dessa trama
cuja complexidade é digna de uma
série de diversas temporadas.

Há casos bast ante expressivos
no contexto global. Tomemos por
exemplo a HBO. A empresa é, em
grande medida, uma das protagonistas da história da televisão por
assinatura nos EUA e no mundo.
A empresa conta com uma base de
assinantes de nada menos do que
122 milhões de domicílios em mais
de 150 países (TIME WARNER,
s/d). Detentor de alguns dos conteúdos premium mais desejados
do globo, o grupo anunciou, no ano
passado, que seu serviço HBO Go
passaria a ser oferecido também
fora dos pacotes de cabo (ou seja,
por meio da modalidade “Over the
Top” – OTT). Isso significa que os
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conteúdos da empresa podem ser
acessados por meio de plataformas
de streaming, operadas por equipamentos como o Apple TV, o X-Box
ou o Chromecast do Google.

A expansão das atividades da HBO
– também ela pertencente ao conglomerado Time Warner – para o
universo do OTT certamente não
significa o fim da era da televisão
por assinatura convencional. Tudo
indica, contudo, que outras programadoras devem seguir seu exemplo, alterando uma longa e estável
parceria empresarial. Num cenário
realista, é de se esperar uma significativa alteração na relação entre
programadoras e empacotadoras.
O pano de fundo é o fantasma do
“cord cutting”, o “corta-cabo”, isto
é, o cancelamento de pacotes de
ser viço de cabo motivado pela
substituição por modalidades em
streaming, um desafio que assombra os principais grupos de televisão a cabo do planeta.

Embora o mercado de televisão
por assinatura siga crescendo no
Brasil, não é descabido pensar
que esta situação também terá
impactos num futuro próximo.
Não por acaso, os principais grupos de mídia do País já iniciaram
um processo de expansão rumo

às modalidades digitais de fruição
audiovisual. O Globo Play, serviço
de VoD da Globo e disponível para
smartphones, tablets e PCs teve, em
menos de um mês, mais de 2 milhões de downloads nas plataformas iOS e Android. No mesmo mês,
a Record anunciou o lançamento da
Record HUB, nova superintendência de estratégia multiplataforma.
Dentre outros objetivos, o grupo
de mídia tenta consolidar sua posição no mercado de licenciamento
e distribuição de conteúdo para as
modalidades VoD e OTT.
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A Dinâmica Recente da Dívida dos Governos Intranacionais, Estabilização da Economia Regional e Regras Fiscais
Elson Rodrigo de Souza Santos (*)

1 Introdução
Ao longo dos anos 1990 ocorreu
a reorganização da estrutura de
regras e controles sobre a política fiscal nos diferentes níveis
de governo. Na esfera estadual, o
destaque foi a renegociação das
dívidas mobiliárias pelo Programa
de Ajuste Fiscal e Reestruturação Financeira dos Estados (Lei n.
9.496/1997), impondo reformas na
estrutura de governo e readequação patrimonial (LOPREATO, 2000
e GIAMBIAGI; RIGOLON, 1999).
O ajuste foi consolidado pela Lei
de Responsabilidade Fiscal – LRF
(Lei n. 101/2000) que implantou
a estrutura de regras, obrigações
e responsabilidades que se tornaram parâmetros para a condução
da política fiscal ao mesmo tempo
em que foi um choque positivo
em relação à sustentabilidade fiscal e da dívida pública (ROCHA;
GIUBERTI, 2008 e NAK AGUMA;
BENDER, 2006).
A nova estrutura de incentivos passou a operar plenamente ao longo
da década de 2000. O foco das regras fiscais no nível intranacional
(Estados e municípios) passou a
ser pautado pela sustentabilidade da dívida pública como forma

de reforçar os esforços fiscais do
governo central. A importância
da sustentabilidade é considerada
aqui com o sentido de evitar novos
planos de resgaste e reestruturação futura, custeados e intermediados pelo governo federal. Assim,
como sugerem Mora e Giambiagi
(2007), os Estados e municípios
não teriam um comprometimento
com a estabilização econômica
regional, sendo, portanto, necessárias e prioritárias imposições
legais para garantir o equilíbrio
fiscal intertemporal.
A proposta do trabalho consiste
em explorar a dinâmica do endividamento dos governos intranacionais, com ênfase no período
entre 2008 a 2014, marcado pela
crise financeira internacional e
política anticíclica, seguida pela
mudança de direcionamento da
política fiscal após 2011. As indicações são que o endividamento dos
governos nacionais é sustentável,
mantendo-se abaixo dos limites
impostos pelas regras fiscais, mas
comprometidos pelo elevado custo
da renegociação da dívida dos anos
1990, limitando as ações de estabilização e contração de novos recursos para investimentos.

2 Estabilização, Regras Fiscais e
Endividamento
As regras fiscais às quais os governos intranacionais estão submetidos tiveram origem nas reformas
na estrutura de Estados (União,
Estados e municípios) na viabilização e manutenção do Plano de estabilização, o Plano Real, nos anos
1990. As duas principais medidas
foram o acordo de renegociação do
endividamento (Lei n. 9.496/1997)
e a Lei de Responsabilidade Fiscal LRF (Lei n. 101/2000).

A renegociação das dívidas no âmbito do Programa de Ajuste Fiscal
e Reestruturação Financeira dos
Estados (Lei n. 9.496/1997) consolidou esforços para equacionar
a dívida mobiliária dos Estados
que cresceu rapidamente com a
queda da receita inflacionária e
redução das maquiagens fiscais1
ao mesmo tempo em que o acordo
voluntário exigia como contrapartida reformas estruturais, maior
transparência e controle da política fiscal, privatização e desmonte
de instrumentos de intervenção
(LOPREATO, 2000; GIAMBIAGI e
RIGOLON, 1999). O objetivo era
que os Estados contribuíssem para
a sustentabilidade fiscal e do en-
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dividamento nacional, evitando
potenciais ações desestabilizadoras e estratégias de financiamento
não sustentáveis, acompanhadas
de impactos negativos no sistema
financeiro e bancário. Além disso,
as reformas necessitavam de alterações na legislação e na Constituição local sobre as quais o governo
federal não tinha jurisdição para
uma intervenção direta.
A Lei de Responsabilidade Fiscal –
LRF (Lei n. 101/2000) implantou a
estrutura de regras, obrigações e

responsabilidades que se tornaram
parâmetros para a condução da
política fiscal, abrangendo as diferentes esferas de governo (União,
Estados e Municípios). A LRF era a
resposta complementar ao Regime
de Metas de Inf lação implantado durante a crise de 1998/1999,
quando a sustentabilidade fiscal e
do endividamento no longo prazo
eram fundamentais para o funcionamento da nova estratégia de
estabilização (Gráfico 1). Na esfera
estadual, a LRF representou um
choque positivo ao estabelecer

parâmetros claros de condução da
política fiscal, menos propensos a
distorções oriundas de interesses
políticos e elevando o comprometimento pelo equilíbrio fiscal intertemporal (ROCHA; GIUBERTI, 2008
e NAKAGUMA; BENDER, 2006). A
participação da dívida dos governos intranacionais passou a apresentar a tendência de redução, seguida pela estabilização no período
2008 e 2014, quando analisado
pela ótica da participação em relação ao produto.

Gráfico 1 – Evolução da Dívida Líquida: 2001-2014 (em % do PIB)

Fonte: dados extraídos do Banco Central do Brasil; gráfico elaborado pelo autor.

As restrições complementares ao
endividamento foram dadas pelas
Resoluções do Senado Federal – RSF
n. 40 e 43 de 2001 sobre os limites de
endividamento e sobre as condições
para contratação de novos empréstimos, cujo principais indicadores são:
Dívida Consolidada Líquida (DCL);
Receita Corrente Líquida (RCL); e

relação DCL/RCL.2 A regulamentação dos procedimentos e instruções
passou a ser dada pelo Manual para
Instrução de Pleitos – MIP, aprovado
por portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, atualizado frente
aos novos limites de endividamento,
mudança na legislação e condições
definidas pelo Senado Federal. A
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atualização dos limites de endividamento e das condições para concessão de empréstimos foi realizada
pela RSF n. 48 de 2007. Os novos empréstimos passaram a ser direcionados aos projetos de investimento,
observando as condições das financeiras, anuência dos órgãos federais
e do Senado.
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A estrutura de regras impostas aos governos intranacionais retirou o endividamento como instrumento
para estabilização das flutuações das receitas e a
manutenção dos gastos correntes. Ao mesmo tempo,
os Estados em especial tornaram-se passivos às
políticas públicas sendo administradores de recursos
de políticas definidas pela União (saúde, educação e
assistência social, principalmente), negociadores de
investimentos junto à União, estatais e ao capital pri-

vado (SILVA et al., 2013). Assim, como sugerem Mora e
Giambiagi (2007), os Estados e municípios não teriam
um comprometimento com a estabilização econômica
regional, sendo, portanto, necessárias e prioritárias
imposições legais para garantir o equilíbrio fiscal
intertemporal. O impacto foi inicialmente a queda na
relação entre DCL/RCL nos Estados entre os anos de
2000 e 2008, abaixo do limite prudencial de 2,0 determinado pelo Senado Federal (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Relação entre DCL/RCL: Anos Selecionados

Fonte: dados do Tesouro Nacional; gráfico elaborado pelo autor.
Nota: em relação ao mês de dezembro de cada ano.

As fontes para novos empréstimos passaram a serem
baseadas em bancos públicos (BNDES, Caixa e Banco
do Brasil, principalmente) e órgãos multilaterais de
desenvolvimento (Banco Mundial e BID, por exemplo) devido ao perfil dos contratos de maior prazo
de maturação. Adicionalmente, as fontes de recursos
privados possuem um papel marginal, oriundas de
operações de adiantamento de receita e securitização
de dívida ativa que implicam custos fiscais de longo
prazo pela perda de receita e recebimentos futuros.
O crescimento da relação DCL/RCL dos Estados com

menor endividamento entre 2012 e 2014 pode ser atribuído aos programas de incentivo ao investimento por
parte do governo federal, cujas fontes eram bancos
públicos e instituições multilaterais externas.
Na composição do endividamento de Estados e municípios é observada uma queda na dívida líquida de
fontes internas e estabilização do nível de endividamento em torno de 10% do PIB a partir de 2011, mas
crescimento do endividamento externo próximo de
2% do produto no fim de 2014 (Gráfico 3).
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Gráfico 3 – Composição da Dívida Líquida de Estados e Municípios: 2008-2014 (em % do PIB)

Fonte: dados do Banco Central do Brasil; elaboração do autor.

A elevação da participação das fontes externas se deve
às condições favoráveis de menor endividamento,
acesso facilitado pela redução do risco país e câmbio favorável, em conjunto com a maior disposição
do Senado Federal e governo federal em autorizar
a contração de novos empréstimos externos. Já os
recursos provenientes de bancos públicos nacionais

apresentam limitações de linhas de crédito, somados
aos maiores custos em relação às fontes externas.
No entanto, os governos intranacionais construíram
resultados primários para manter a trajetória de endividamento sustentável, evidenciando a efetividade
da estrutura de incentivos oriunda das regras fiscais
(Gráfico 4).

Gráfico 4 – Relação entre Dívida Líquida e Resultado Primário: 2008-2014 (em Milhões R$)

Fonte: dados extraídos do Banco Central - BC e gráfico elaborado pelo autor.
Nota: os dados são dos Estados, capitais e principais municípios. Os valores nominais trimestrais foram valorizados pelo IGP-DI de março de 2015.
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Nesse contexto, dois pontos são relevantes. O primeiro sobre a perda
da capacidade dos Estados e municípios de utilizar o endividamento
para estabilizar os gastos, mas que
poderia ser contornada através de
mecanismos de fundos e construção de poupança fiscal em períodos
de crescimento acima do potencial.
No entanto, esse tipo de estrutura
e mecanismos não se encontra evidenciado e institucionalizado no
planejamento e política fiscal dos
governos intranacionais. A ausência destes mecanismos poderia ser
amenizada pela redução do resultado primário e regras adicionais
que permitissem a recomposição
na medida em que as flutuações
e choques econômicos negativos
regionais fossem superados. Neste
caso, seria esperado um crescimento do endividamento em razão da
redução momentânea do resultado
primário, mas retornando na trajetória anterior ao longo do tempo.
Adicionalmente, os governos intranacionais são pressionados pela
dificuldade de remanejar os gastos
e de administrar as receitas em
relação às flutuações econômicas,
derivadas das regras fiscais.

O segundo ponto é o elevado custo
da renegociação das dívidas estaduais provenientes do Programa
de Ajuste Fiscal e Reestruturação Financeira dos Estados (Lei
n. 9.496/1997), cujos contratos
celebrados entre 1997 e 1999 previam o refinanciamento com prazos de 30 anos, taxa de juros de
6 a 9% a.a. e indexados ao IGP-DI

(ver SENADO, 2013). O elevado
custo e a necessidade de pagamentos do montante de juros junto ao
governo federal constituem um
fator adicional para a dificuldade
em obter novas linhas de crédito
internas e externas para investimentos, apesar de o montante de
endividamento ser relativamente
baixo em relação à dívida líquida
total do país e cerca de 80% serem
concentradas nos Estados de São
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro
e Rio Grande do Sul. Dessa forma,
o elevado custo contribui para reduzir a margem de manobra fiscal
desses Estados frente às flutuações
econômicas regionais e nacionais.
A composição das regras fiscais
e as condições de endividamento herdadas da renegociação dos
anos 1990 criaram incentivos para
o comportamento da política fiscal dos Estados ser acíclico, não
comprometido com a estabilização da economia regional. De um
lado, apresentando dificuldades
em administrar o resultado primário para estabilizar os gastos
correntes, acentuando potenciais
restrições no pagamento do funcionalismo e manutenção da estrutura estatal derivada da flutuação
da receita. De outro, os novos empréstimos para investimento dependem da autorização do governo
central e da complementaridade
em relação à política econômica
da união, cujas fontes são restritas
aos bancos públicos e organizações
multilaterais.

3 Considerações Finais
A proposta do presente trabalho
foi avaliar a dinâmica do endividamento dos governos intranacionais (Estados, capitais e principais
municípios) durante o período
2008-2014. As conclusões sugerem
dois pontos principais. Primeiro
ponto: no período de stress fiscal
a estabilidade e a sustentabilidade da dívida líquida dos governos
intranacionais foram verificadas
pela baixa flutuação do estoque de
endividamento, e, pela manutenção
da relação DCL/RCL para a maioria dos Estados abaixo dos limites
legais. Segundo ponto: a estrutura
restrita da obtenção de recursos
para investimentos de fontes internas (basicamente em bancos
públicos) juntamente à obtenção
do grau de investimento, a redução
dos custos de financiamento e o
câmbio valorizado incentivaram a
busca de linhas de crédito externo.
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Relatório de Indicadores Financeiros1
Núcleo de Economia Financeira da USP – nefin-FEA-USP (*)

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

em ações de empresas com alta razão “valor contábil-

-valor de mercado” e vendida em ações de empresas
com baixa razão; (4) Carteira Momento: comprada em

ações de empresas vencedoras e vendida em ações de
empresas perdedoras. Para detalhes, visite o site do

NEFIN, seção “Fatores de Risco”: <http://nefin.com.br/
risk_factors.html>.

Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 - 30/10/2015)
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Tabela 1

Semana
Mês atual
Ano atual
2010-2015

TAMANHO

VALOR

MOMENTO

MERCADO

-0,43%
-2,47%
-33,68%
-59,32%

-0,19%
-4,64%
-7,88%
-47,44%

1,92%
-1,68%
49,47%
424,50%

-3,58%
0,34%
-16,17%
-45,21%
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O Gráfico 1 apresenta a evolução histórica do dividend
yield do mercado acionário brasileiro: razão entre o
total pago de dividendos nos últimos 12 meses pelas
empresas e o valor total das empresas hoje. Essa é
tradicionalmente uma variável estacionária (reverte à média) e é positivamente correlacionada com o
retorno futuro esperado dos investidores. Ou seja, é
alta em momentos ruins (de alto risco ou alta aver-

são ao risco), quando os investidores exigem retorno
esperado alto para investir no mercado, e baixa em
momentos bons. A Tabela 1 apresenta o inverso do dividend yield, conhecido como Razão Preço-Dividendo,
de algumas empresas. Ordena-se os papéis da última
semana de acordo com essa medida e reporta-se os
papéis com as dez maiores e dez menores Razões
Preço-Dividendo.

Gráfico 2 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 27/11/2015)
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Tabela 2
5 Maiores da Semana
Short Interest

Taxa de Aluguel

1. BPHA3

28,22%

RCSL3

50,00%

2. USIM5

13,02%

ESTC3

33,92%

3. HGTX3

8,79%

BBTG11

32,15%

4. ELET6

7,35%

GOAU4

27,54%

5. EQTL3

7,02%

GOLL4

25,93%

Variação no short interest

Variação na taxa de aluguel

1. BPHA3

27,09%

DASA3

14,50%

2. TERI3

1,01%

PARC3

10,80%

3. VALE5

0,52%

IDNT3

9,46%

4. PDGR3

0,41%

BRIV4

5,00%

5. PCAR4

0,40%

BRAP3

4,70%
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O Gráfico 2 apresenta a evolução histórica do short interest do mercado acionário brasileiro e a taxa média
de aluguel de ações. O short interest de uma empresa
é dado pela razão entre a quantidade de ações em aluguel e a quantidade de ações outstanding da empresa.
Mede assim o estoque de vendas a descoberto realizadas com as ações da empresa, tendendo a ser maior
em momentos de expectativa de queda no valor da

empresa. O short interest do mercado, apresentado no

gráfico, é a média (ponderada por valor) dos short in-

terest individuais. A Tabela 2 reporta os cinco maiores
short interest individuais e taxas de aluguel da semana

passada, tanto em nível como primeira diferença (no
caso deste último, são excluídos os papéis que tiveram
variação negativa).

Gráfico 3 – Volatilidade Forward-Looking (01/08/2011 - 29/09/2015)
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O IVol-BR é um índice de volatilidade futura esperada
para o mercado acionário brasileiro. É derivado do
comportamento dos preços de opções sobre o IBOVESPA. Já o VIX® é o índice de volatilidade futura esperada para o mercado americano calculado pela CBOE®.2
O Gráfico 3A apresenta ambas as séries. O Gráfico 3B
apresenta a diferença entre o índices, capturando
assim a evolução da incerteza especificamente local.
Para detalhes, visite o site do NEFIN, seção “IVol-Br”:
<http://nefin.com.br/volatility_index.html>.
1 O NEFIN não se responsabiliza por qualquer dano ou perda ocasionado pela utilização das informações aqui contidas. Se desejar
reproduzir total ou parcialmente o conteúdo deste relatório, está
autorizado desde que cite este documento como fonte.
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2 VIX® e CBOE® são marcas registradas da Chicago Board Options
Exchange.

(*) <http://nefin.com.br/>.
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eh
“Venha a nós! Venha a nós! Venha a nós!...” Os Interesses da
Cafeicultura e a Caixa de Conversão, Dezembro de 1906
Luciana Suarez Lopes (*)
José Flávio Motta (**)

Fazendeiro (ao fundo) – Eu não creio que aqueles homens me queiram salvar... E você?
Zé Povo – Se tu não acreditas, muito menos eu! Aquilo é um arranjo para
meia dúzia de goelas. O Tibiriçá está ensaiando os compadres para o grande
conto do vigário! Ora ouça!
Nilo e Chico Salles – Mas, com todos os diabos! Se as nossas opiniões não
valem nada, nós estamos aqui para que?
Tibiriçá – Vocês estão aqui para entoar o coro do quero-quero! Sim, porque
eu quero valorizar o café! Quero o empréstimo de 180 mil contos! Quero por
em prática a ideia do Candido Rodrigues!
Candido Rodrigues (ave agoureira) – Venha a nós! Venha a nós! Venha a
nós!...
Charge “O Convênio de Taubaté”, de JR Lobão para a capa de O Malho,
satirizando a assinatura do Convênio de Taubaté.
1
(O MALHO. Rio de Janeiro, 3 de março de 1906, n. 181, p. C1).

A charge reproduzida acima, capa do periódico O Malho, edição de 3 de
março de 1906, caracteriza muito bem o contexto da primeira opera-
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ção de valorização do café. Assinado pelos então presidentes dos Estados de São Paulo (Jorge Tibiriçá),
Minas Gerais (Francisco de Sales) e
Rio de Janeiro (Nilo Peçanha), em
25 de fevereiro de 1906, na cidade
paulista de Taubaté, o Convênio
previa uma série de medidas com
um único objetivo: valorizar o café.
Como parte das ações explicitadas
pelo Convênio estava a criação da
Caixa de Conversão, mediante a
qual seria estabilizada a taxa de
câmbio e, por conseguinte, inaugurado o primeiro período de adesão
da República brasileira ao sistema
monetário internacional regido
pelo padrão-ouro. A polêmica criada em torno da primeira operação
de valorização do café, bem como
do envolvimento da União nessa
intervenção no mercado de nosso
principal produto de exportação,
acabou motivando a separação
da proposta em dois projetos distintos. São eles: o “projeto-café”,
aprovado pelo Congresso em julho
de 1906, e o “projeto-Caixa de Conversão”, que apenas se concretizou
na adesão ao padrão-ouro em dezembro daquele ano, após a mudança do governo ocorrida no mês
anterior.2

O café foi responsável, em 1906,
por aproximadamente 52% da
nossa pauta de exportações, representando seu valor cerca de
36% do nosso PIB (cf. MARTINS;
JOHNSTON, 1992, p. 356). Desde o
final do século XIX, sua produção
seguia trajetória ascendente. Logo

após a Proclamação da República e
a reorganização do sistema bancário promovida por Rui Barbosa, o
País entrou em uma fase de euforia
econômica, marcada pela expansão de crédito, pela modificação
da Lei de Sociedades Anônimas e
pela bolha especulativa cujo “estouro” ficou conhecido como crise
do Encilhamento. 3 Dentre as principais consequências da política
econômica adotada pelo primeiro
governo republicano destacam-se
a desvalorização da taxa de câmbio
e a inflação.

Estimulados pelo crédito abundante e pelo preço relativamente
estável do café nos primeiros anos
do novo regime, os cafeicultores
iniciaram um forte movimento de
expansão da área cultivada. Depois
de plantado, o cafeeiro demora de
quatro a cinco anos para produzir,
de forma que a produção desses
novos cafezais chegou ao mercado
em meados da década de 1890.
Pois bem, o mercado reagiu a essa
expansão da produção brasileira e
os preços do café passaram a cair a
partir de 1894, seguindo nessa tendência de queda até 1899.4 A partir
daí, o preço do café se estabiliza,
mas num nível bem inferior aos
vigentes em 1889.5
Mas por que, num período no qual
o mercado cafeeiro sinalizava claramente um excesso de oferta, os
cafeicultores brasileiros continuaram a expandir sua produção? A
resposta está, em especial, na relação entre os preços internacionais
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do café e a taxa de câmbio brasileira. Enquanto os preços externos
do café caíam, a taxa de câmbio
desvalorizava-se, compensando,
em moeda nacional, a queda do
preço internacional do café. Como
observou Delfim Netto,
[…] desde 1890, os preços do café
já manifestavam tendência para a

baixa, tendência que não se concretizou a não ser a partir de 1894,
com a crise norte-americana. [...] A

coincidência de uma queda mais
rápida do câmbio do que dos preços
do café criou condições para a ex-

pansão da cultura cafeeira quando
o mercado já não podia absorver a
quantidade produzida a não ser a

níveis ínfimos de preços. (DELFIM
NETTO, 2009, p. 34-35)6

Como o cafeeiro é uma planta perene que produz, com bom rendimento, por 10 ou 15 anos dependendo
da região em que for plantado, a
cada aumento no número de pés de
café crescia também o estoque de
árvores potencialmente produtivas, estoque este que não diminuía
com um ou dois anos de queda nos
preços. Afinal de contas, quem, em
sã consciência, destruiria cafeeiros
perfeitamente capazes de produzir
por mais 5, 10 ou 15 anos?!
Chegamos assim ao início do século
XX. Se, em 1889, ano do término
do Império, foram produzidas em
território nacional pouco mais de 4
milhões de sacas de café, em 1901 a
produção mais que triplicara (13,5

economia & história: crônicas de história econômica
milhões de sacas), e em 1906 só
o Brasil produziu mais de 20 milhões de sacas do produto, sendo
o consumo mundial de aproximadamente 17,5 milhões de sacas.
De fato, a causa imediata da convocação do Convênio em Taubaté
foi a previsão, efetuada quando da
florada dos cafeeiros em setembro
de 1905, de uma safra de 16 milhões de sacas. Considerando esses
números, não é difícil imaginar
a preocupação dos cafeicultores
com as possibilidades de queda no
preço internacional do produto,
ainda mais quando a safra efetiva
superou, e muito, a previsão inicial.

Para agravar ainda mais a situação,
desde 1898 o governo de Campos
Sales (1898-1902) vinha adotando
uma política de “saneamento monetário”. Comandada pelo então
Ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, a política contracionista
tinha como pontos centrais a diminuição do meio circulante, a restrição ao crédito, o controle do déficit
fiscal e a busca pela valorização
cambial. Respaldado por um grande empréstimo de consolidação, o
chamado funding loan de 1898, o
plano de Murtinho conseguiu controlar a inflação que fugira ao con7
trole dos anos do Encilhamento.
A política monetária e financeira
posta em prática pelo Governo

Federal em 1899-1902, embora

estivesse na mesma linha daquelas

seguidas desde após a crise do “Encilhamento”, inverteu as tendências

até então observadas, passando-se

presentes, recebeu parabéns pelo

camente todos os seus objetivos

12/03/1899, p. 2)

do inflacionismo ao deflacionismo.

A razão fundamental é que praticontencionistas foram plenamente

atingidos. O papel moeda em circulação foi reduzido em cerca de

13,5 por cento entre 1898 e 1902,
e eliminado o déficit orçamentário.

(VILLELA; SUZIGAN, 2001, p. 100)

Grande quantidade de papel-moeda
foi tirada de circulação, sendo este
incinerado publicamente, como
previsto no acordo que possibilitou
o funding. Uma dessas ocasiões foi
registrada pelo jornal O Estado de
São Paulo, em 12 de março de 1899:
Às 12 e meia horas da tarde, em
presença do ministro da Fazenda,

do Inspetor interino e de vários
empregados da Caixa de Amortização, do Inspetor da Alfândega,
do administrador das Capatazias,

dos diretores dos bancos nacionais
e dos representantes dos bancos
estrangeiros, do síndico dos cor-

retores e de representantes da im-

prensa e do comércio, procedeu-se

hoje à queima de mil contos de réis
de papel moeda, de acordo com o
convênio financeiro. A incineração

das notas é feita numa das grandes
fornalhas da máquina a vapor da

alfândega, que estava colocada ao
lado daquela em que foram inci-

nerados os documentos relativos
à escravidão. O ministro, que foi
à pé até a alfândega, ao retirar-se,

acompanhado por todas as pessoas
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ato que acabava de ser pratica-

do. (O ESTADO DE SÃO PAULO,

Resultado do bem-sucedido programa de estabilização, a valorização do mil-réis diante da libra
esterlina preocupou os cafeicultores. Se ao longo da primeira década republicana a desvalorização
cambial havia compensado a queda
no preço internacional do café, na
virada para o século XX a valorização cambial vinha potencializar
os efeitos do excesso de oferta do
produto, deixando todo o setor cafeeiro em alerta.8

Em 1902, o Estado de São Paulo,
preocupado com o aumento acelerado da produção, decidiu proibir
a expansão das plantações. Internamente, o preço do café havia
voltado aos níveis vigentes em fins
do Império. Era evidente o relacionamento entre o movimento descendente dos preços e o aumento
desenfreado dos cafezais. Segundo
Delfim Netto,
A partir de 1902, os preços do café
no mercado interno voltaram aos
níveis vigorantes antes da liberta-

ção dos escravos, o que vale dizer,
aos preços vigorantes no período
anterior à grande inflação. [...]

Murtinho acreditava que a solução

do problema deveria ser encontrada pelo próprio mercado, que se

encarregaria de eliminar os produ-
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tores marginais. É ele próprio que

nos diz, no relatório do Ministério
da Fazenda de 1899: “Convicto de

que a intervenção oficial só poderia
aumentar os nossos males, o Governo deixou que a produção do café

se reduzisse por seleção natural,
determinando-se assim a liquidação e a eliminação dos que não

tinham condições de vida, ficando
ela nas mãos dos mais fortes e dos
mais bem organizados para a luta”.
(DELFIM NETTO, 2009, p. 44-45)

Mas a produção de café não se
reduziu pela chamada “seleção
natural”. À vista da magnitude sem
precedentes da safra que chegaria
ao mercado no segundo semestre de 1906, com perspectivas de
uma queda vertiginosa dos preços
internacionais do produto, queda
ainda maior em mil-réis num contexto de valorização cambial, os
cafeicultores passaram a defender
abertamente a interferência do
9
governo no mercado cafeeiro. Em
1906, das pouco mais de 25 milhões de sacas de café produzidas
no mundo, 20,61 milhões vinham
do Brasil, ou seja, o Brasil foi responsável por praticamente 82% de
todo o café produzido no mundo!
(cf. MARTINS; JOHNSTON, 1992, p.
308).
Dessa forma, em fevereiro de 1906,
os presidentes dos Estados de São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro assinaram o Convênio de Taubaté. Em sua primeira versão, o

convênio previa, além da fixação
de preços mínimos em moeda estrangeira para a saca de café, o
estímulo ao seu consumo no País, o
aumento da propaganda do produto brasileiro no exterior e, por fim,
a introdução de óbices à exportação de cafés de tipos inferiores. O
financiamento do esquema dar-se-ia por meio de emissões lastreadas
em um empréstimo externo de 15
milhões de libras esterlinas, que
serviria de base para a criação da
10
Caixa de Conversão.

Como sabido, a tentativa de estabelecer um sistema financeiro internacional não era recente, e tampouco o era o desejo do Brasil de
fazer parte de tal sistema. Fundamentado em taxas de câmbio fixas,
determinadas com base em uma
dada paridade, em cada caso, entre
as distintas moedas nacionais e o
ouro, o padrão-ouro permitia operações financeiras internacionais
de maneira mais fácil, advento importante numa economia de mer11
cado em franca expansão.

No Brasil, durante quase todo o século XIX, o Império tentou se adequar à paridade entre o mil-réis e
o ouro estabelecida pela Lei 401 de
11 de setembro de 1846, que fixou
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[...] a razão de paridade a 27 pence,
em ouro, a cada mil-réis. Da mesma

forma, o artigo segundo da Lei de-

terminava que o Governo Imperial

estava autorizado a recolher papel-

-moeda na quantidade que julgasse
necessária, com o intuito de manter

a valorização da moeda nacional. A
razão entre a prata e o ouro ficou

estabelecida, a partir de 1847, no
valor de15,625. (ALMEIDA, 2014,
p. 224)

Ainda que no texto da lei não fique
muito clara a adesão ao padrão-ouro naquele momento, isso foi o
que de fato ficou estabelecido pelo
mencionado ato legislativo. Num
contexto de sucessivos déficits
orçamentários, o Império buscava, ao explicitar a paridade entre
o mil-réis e o ouro, uniformizar o
sistema monetário nacional, além
de definir regras para a cunhagem
de moedas, estabelecendo assim
as bases para o crescimento econômico experimentado durante
a segunda metade do século XIX,
crescimento este assentado em
especial no desenvolvimento da lavoura cafeeira (cf. ALMEIDA, 2014,
p. 224).12

Retomemos, pois, o objeto principal de nossa atenção nesta crônica.
A Caixa de Conversão, criada pela
Lei n. 1575, de 06 de dezembro de
1906, e regulamentada pelo Decreto n. 6267 de 13 de dezembro de
1906, foi idealizada como parte da
primeira operação de valorização
do café.13 Por tratar de uma questão de caráter nacional — a estabilização da taxa de câmbio — tirava
um pouco do caráter regional da
operação de valorização, envolven-
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do interesses que iam além daqueles perseguidos pelos cafeicultores.
E essa mist ura, em um mesmo
plano idealizado para a defesa do
café, de dois problemas vinculados
estreitamente, porém distintos, foi
o ponto de partida para o estabelecimento de um tipo de relação
entre o Estado e a cafeicultura
que se sedimentou no decurso da
primeira e da segunda décadas do
Novecentos e que teve seu corolário sintetizado pelo presidente Epitácio Pessoa (1918-1922) em sua
Mensagem ao Congresso, de 1921:

O café representa a principal parcela no valor global de nossa exportação e é, portanto, o produto que
mais ouro fornece à solução dos
nossos compromissos no estrangeiro. A defesa do valor do café
constitui, portanto, um problema
nacional, cuja solução se impõe à
boa política econômica e financeira
do Brasil. (Epitácio Pessoa. Apud
DELFIM NETTO, 2009, p. 97, negrito nosso)

Os interesses nacionais passaram
a ser, com o tempo, cada vez mais
identificados com os interesses
específicos do setor cafeeiro, e a
decisão pela criação da Caixa de
Conversão talvez tenha sido um
dos exemplos mais interessantes
a ilustrar a trajetória que levou a
essa identificação:
Como é claro, por sua definição, o
Convênio [de Taubaté-LSL/JFM]
tratava de suas questões interde-

pendentes mas distintas: a valorização do café e a estabilização da
taxa cambial. O segundo objetivo,
por ser de exclusiva responsabilidade do Governo Federal, aparentemente não tinha razão para

figurar no projeto. Acreditamos ter
ele sido incluído por duas ordens
de considerações.
Em primeiro lugar, é evidente que
se a valorização tivesse bom êxito,
ela pressionaria a taxa cambial para
cima [...] Era possível, portanto,
que o bom êxito do plano, no que
se refere ao seu aspecto externo,
destruísse as vantagens internas,
pois a melhoria da taxa cambial
poderia chegar a anular a repercussão dos aumentos dos preços
externos do produto sobre os seus
preços internos. Para assegurar
esses benefícios, seria necessário,
consequentemente, estabilizar a
taxa cambial.

Em segundo lugar, a estabilização
era uma velha aspiração nacional
e diminuía o cunho claramente regional do Convênio, cujo bom êxito
estava condicionado ao apoio da
União às necessárias operações financeiras internacionais. (DELFIM
NETTO, 2009, p. 62-63)

Dessa forma, em 1906, a República
dos Estados Unidos do Brasil aderia ao padrão-ouro,14 todavia não
à taxa de câmbio “oficial”, de 1846,
de 27 pence por mil-réis, mas sim a
uma paridade de 15 pence por mil-

-réis, depois elevada a 16 pence por
mil-réis.15

Os cafeicultores, em sua defesa
pela intervenção, sempre argumentaram na forma descrita na citação
acima, de Delfim Netto, que um
aumento dos preços do café “pressionaria a taxa cambial para cima”,
dada a inelasticidade da procura
do café. Todavia, em tal argumentação não eram comtemplados os
efeitos no preço do café em mil-réis, portanto via taxa de câmbio,
de uma eventual decisão pela não
intervenção no mercado. É novamente Delfim Netto quem aponta
para esse raciocínio unilateral dos
cafeicultores:
É curioso observar-se, em toda
essa discussão, que as possíveis
influências da queda dos preços do
café sobre a taxa cambial não eram
levadas em consideração. [...]

[...] os partidários da valorização
não compreendiam que, se a safra
1906-07 chegasse de fato ao mercado, a receita de divisas do país
iria reduzir-se de maneira considerável, a curto prazo [...]. Dessa
maneira, o problema dos preços do
café em moeda nacional — que era,
de fato, a questão que se procurava
resolver com a valorização — seria
em parte resolvido pelo próprio
mercado. (DELFIM NETTO, 2009,
p. 73-74)

Ou seja, essa diminuição na receita
de divisas exerceria uma pressão

dezembro de 2015

59

60

economia & história: crônicas de história econômica

irresistível no sentido da desvalorização da taxa cambial. Mas essa trajetória possível, “de mercado”, foi
abandonada, preferindo-se a alternativa da intervenção, mesmo porque a experiência entrópica da primeira década republicana desautorizava ainda o recurso
à desvalorização do câmbio.
A valorização foi imaginada como um instrumento para

melhorar a situação do cafeicultor (porque o caminho da
depreciação cambial, via financiamento interno, estava
trancado ainda como reflexo da obstinação de Murtinho)
[...]. (DELFIM NETTO, 2009, p. 75)

O Convênio de Taubaté e a Caixa de Conversão serviram, portanto e sobretudo, para preservar o setor cafeeiro. O que os cafeicultores não queriam era ter que
16
passar por um período de vacas magras! Revela-se aí

o real significado da fala de Cândido Rodrigues17 que
dá o título a esta crônica: “Venha a nós! Venha a nós!
Venha a nós!...”
Será oportuno, como fecho de nosso texto, recorrermos novamente a uma das charges d’O Malho, desta
feita a da capa de sua edição de 5 de janeiro de ch das
charges d’O Malho, desta feita a da capa de sua edição
de 5 de janeiro de 1907. Nela podemos observar a representação de um presépio, onde se lê “Convênio de
Taubaté”. Na estrela-guia vão inscritos os dizeres “valorização do café”. Na manjedoura, aparece estampada
a legenda “Caixa de Conversão”. O então presidente,
Afonso Pena, aparece conversando com os três reis
magos, representados pelos presidentes dos Estados
de Minas Gerais (João Pinheiro), São Paulo (Jorge Tibiriçá) e Rio de Janeiro (Alfredo Backer).

A. Penna – Oh! Vossas Majestades por aqui é novidade!... Para onde vão?
João Pinheiro – Como presidente de Minas, vou... nas águas do presidente
do Rio...
Alfredo Backer – Eu vou... nas águas do Tietê, aliás do presidente de S.
Paulo...
Tibiriçá – Nós, Sr. conselheiro, guiados por aquela estrela, vamos visitar
aquele presépio...
A. Penna – Ah! Compreendo... Naturalmente levam ricos presentes para
ofertar...
Tibiriçá - Qual! Isso foi noutro tempo... Hoje, em vez de darem, os reis é que
recebem presentes... E nós levamos as sacolas exatamente para recebermos
daqueles fazendeiros de café os três... francos por saca...
A. Penna - Sim, sim!... Procuram executar o Convênio, em pleno vigor desde
o dia 1º.... Não lhes invejo a posição... À coroa de rei de café prefiro a cartola do Catete... Deus os abençoe, e sejam felizes na coleta, para me não virem
bater à porta...
Charge “Os três Reis”, de JR Lobão para a capa de O Malho,
satirizando o Convênio de Taubaté.
(O MALHO. Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1907, n. 225, p. C1).
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1 Atualizamos, para a comodidade dos leitores, a ortografia do texto que compõe esta
epígrafe, bem como das demais citações de
época presentes nesta crônica.
2 Afonso Pena assumiu a Presidência da
República em novembro de 1906, sucedendo
a Rodrigues Alves. David Campista foi nomeado por Pena Ministro da Fazenda, substituindo Leopoldo de Bulhões, o responsável
pela Fazenda no governo anterior. Campista
e Bulhões alinharam-se, o primeiro, à defesa
da imediata estabilização cambial, e o se-

gundo, à defesa da continuidade da valorização da moeda nacional, liderando as duas
principais vertentes da polêmica em torno
da criação da Caixa de Conversão. Sobre
essa polêmica ver, por exemplo, NEUHAUS
(1975).

3 Esse termo, um neologismo, era uma referência ao ato de encilhar o cavalo e se jogar
na cavalgada, de forma afoita e agressiva,
comparada à atitude dos que, à época, especularam com títulos na Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro. Maria Bárbara Levy, por
seu turno, escreveu: nas “corridas de turfe,
o encilhamento era também o momento em
que os jóqueis se preparavam para montar na
sela e os apostadores tentavam comprar suas
desistências. Durante essas negociações, a
montaria pronta para a corrida era refreada
antes da largada final” (LEVY, 1980, p. 191192).

4 É interessante destacar que a partir de 1896
a produção cafeeira brasileira vivenciou
efetiva mudança de patamar. Se no período
1890-1895 a safra média foi de 5,91 milhões de sacas, entre 1896 e 1900 a cifra
correspondente elevou-se a 10,14 milhões
de sacas (cf. MARTINS; JOHNSTON, 1992, p.
309).
5 Em 1889, o preço do café tipo Rio 7 na bolsa
de Nova York alcançou os 14,7 centavos de
dólar por libra-peso. Dez anos depois, esse
mesmo café foi cotado a 6 centavos de dólar
por libra-peso (cf. MARTINS; JOHNSTON,
1992, p. 334).
6 A produção brasileira de café em 1893 foi de
4,31 milhões de sacas. Em 1894, houve um
aumento de aproximadamente 50%, o que
motivou a queda nos preços do produto antes mesmo da mudança no patamar produtivo, explicitada na nota 4. Em seu livro, O
problema do café no Brasil, Delfim Netto
informa a taxa de câmbio em centavos de libra esterlina por mil-réis. Dessa forma, uma
desvalorização cambial implicaria uma diminuição da taxa de câmbio, enquanto uma
valorização cambial resultaria no aumento
do mesmo indicador. Vale ressaltar que, no
período considerado, a libra esterlina possuía 240 centavos (pence). A decimalização
da libra esterlina aconteceria somente em
1971 (cf., por exemplo, LOWTHER, 2014).

7 O empréstimo de consolidação foi acertado
entre o governo brasileiro e a Casa Rothschild. Segundo Gustavo Franco, o “plano
era bastante simples: tratava-se de rolar
compromissos externos do governo, vale dizer,
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o serviço da dívida pública externa e algumas garantias de juros, em troca de severas
medidas de saneamento fiscal e monetário”
(FRANCO, 2014, p. 43). As emissões do funding estavam limitadas em dez milhões de
libras esterlinas, que seriam utilizadas para
pagar os juros dos empréstimos externos
federais, “bem como do empréstimo interno
em ouro de 1879, e todas as garantias ferroviárias. A taxa de juros do novo empréstimo
era de 5% [...] A garantia do empréstimo
era a arrecadação das alfândegas do Rio
de Janeiro e, subsidiariamente, as de outros
portos brasileiros” (ABREU, 2002, p. 521).
Seriam suspensas amortizações de todos
os empréstimos incluídos no funding por
um período de 13 anos. As amortizações
desse grande empréstimo de consolidação
ocorreriam a partir de 1911, e deveriam se
estender por um período de 50 anos (cf.
ABREU, 2002, p. 521-522).

8 Ao assumir o ministério em 1898, Murtinho
identificou o que para ele eram as causas
da crise econômica que atingia a nação:
“Discordância entre a produção do café e
seu consumo, determinando a redução do
preço daquele gênero, e como consequência
o empobrecimento da lavoura e do país;
Discordância entre a nossa riqueza anual em
ouro, representada pelo valor da exportação
e a massa de papel-moeda inconvertível em
circulação, produzindo redução no preço do
papel, baixa do câmbio, empobrecimento da
circulação nacional; Discordância entre a receita e a despesa federal, produzindo déficits
orçamentários, novas emissões, novos empréstimos, e, como consequência, o descrédito
no exterior” (MURTINHO, 1899, p. III).
9 Cabe ressaltar que, se a demanda pela intervenção fora algo fora de questão na gestão
“darwinista” de Joaquim Murtinho, ela
teve sua intensidade amenizada na gestão
de Leopoldo de Bulhões por dois motivos
principais: de um lado, a busca pelo “santo
graal” do câmbio a 27 pence por mil-réis foi
nitidamente entendida como um objetivo
não tão imediato no governo de Rodrigues
Alves (o que, de resto, criou espaço para seu
programa de “Reerguimento Econômico”);
de outro lado, em seu governo (1902-1906)
foram ao menos três as safras de café relativamente modestas, em torno de 11 milhões
de sacas, dirimindo a questão de excesso
de oferta. À obsessão de Murtinho pelos 27
pence por mil-réis voltaremos mais adiante
no texto.

10 O empréstimo de 15 milhões de libras seria
garantido por uma sobretaxa de 3 francos
sobre cada saca de café exportado e, adicionalmente, os três Estados envolvidos
se comprometiam a frear a expansão das
plantações (cf. DELFIM NETTO, 2009, p.
64).

11 Segundo Eichengreen, apesar de as moedas de ouro já serem usadas desde a época
dos romanos, o uso desse meio de troca
somente se disseminou na Europa ocidental nos tempos medievais, “inicialmente na
Itália, berço da revolução comercial do século XIII” (EICHENGREEN, 2000, p. 31). Como
o ouro tem um valor intrínseco muito alto,
nunca foi o metal no qual eram cunhadas as
moedas destinadas a transações correntes.
Por via de regra, numa economia na qual os
metais eram usados como meio de troca,
combinavam-se moedas de ouro, prata e
cobre. Contudo, foi somente no final do
século XIX que os países estabeleceram o
ouro como referência para a determinação
de suas taxas de câmbio, abrindo caminho
para o sistema que hoje chamamos de
padrão-ouro (cf. EICHENGREEN, 2000, p.
31-32).

12 O Império não conseguiu manter a paridade estabelecida pela Lei 401, sendo tal
relação entre o mil-réis e a libra esterlina, e
por consequência entre o mil-réis e o ouro,
perseguida sem sucesso, à semelhança
de uma “miragem”, durante o restante do
período imperial.
13 “Nesse contexto, os cafeicultores tiveram um
papel importante, e coube a eles a proposta
original de criação da Caixa de Conversão”
(OLIVEIRA; SILVA, 2001, p. 103). Segundo, por exemplo, Habda, “a principal
característica de um sistema de caixa de
conversão [...] baseia-se na garantia de troca
a uma taxa fixa entre a moeda nacional e
a moeda estrangeira lastreadora da caixa.
Para realizar essa função, a caixa tem que
possuir em seu ativo títulos realizáveis na
moeda-lastro em no mínimo 100% do valor
da emissão de moeda local” (HABDA, 1994,
p. 29).

14 Vale ressalvarmos não se tratar de um
padrão-ouro puro, pois não era conversível
a totalidade do nosso papel-moeda em
circulação. Conversíveis eram apenas as
notas emitidas pela Caixa de Conversão. As
demais notas em circulação na economia
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não podiam ser trocadas à paridade estabelecida para o funcionamento da Caixa.

15 Joaquim Murtinho buscara retomar a
todo custo a paridade de 27 pence por
mil-réis. Esse objetivo explica, pelo menos
em parte, sua orientação darwinista. Ao
assumir a pasta da Fazenda em 1898,
Murtinho encontrou uma taxa de câmbio
de aproximadamente 7 pence por mil-réis.
Ao deixar o governo em 1902, essa taxa
era de aproximadamente 12 pence por
mil réis. Durante o governo de Rodrigues
Alves, o câmbio manteve-se relativamente
estável nesse patamar até 1905, quando
atinge os 15 pence por mil-réis. Em 1906
ocorre nova valorização cambial e a taxa
de câmbio atinge os 16 pence por mil-réis,
sendo fixado, em dezembro desse mesmo
ano, pela Caixa de Conversão, em 15 pence
por mil-réis (cf. IPEADATA).

16 Essa vontade conduziria a defesa do café,
iniciada em 1906 e se repetindo em dois
outros episódios até fins da segunda década do Novecentos, a assumir um caráter
permanente. Tal desdobramento foi fatal,
pois “O bom êxito das operações [nessa fase
episódica-LSL/JFM] residiu sempre na rápida alternância entre ‘o período das vacas
gordas e o das vacas magras’, circunstâncias
em que a retenção [de estoques de café fora
do mercado-LSKL/JFM] é particularmente
eficiente” (DELFIM NETTO, 2009, p. 102).

17 Antonio Cândido Rodrigues era um dos
deputados da bancada paulista no Congresso, autor de um projeto de defesa do
café já em 1903. Esse mandato de deputado
federal foi exercido na legislatura 19031905. Antes e depois disso (em 1897 e
em 1906) foi eleito senador, sempre pelo
Partido Republicano Paulista.

(*) 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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A Difusão da Cultura Cafeeira em Ribeirão Preto, Década de
1870: Notas de Pesquisa
Luciana Suarez Lopes (*)

A difusão da cultura cafeeira em
Ribeirão Preto pode ser dividida
em duas fases. Depois de ser introduzido na região por habitantes
locais, o café desenvolve-se à margem das tradicionais atividades da
região, criação de gado e produção
de gêneros de subsistência. Contudo, a cafeicultura rapidamente vai
ganhando espaço e aos poucos vai
dominando a paisagem.

Em Ribeirão Preto, a chegada da
“onda verde”1 caracterizou-se pela
vinda de alguns cafeicultores de
outras regiões, que compraram
terras e iniciaram a formação de
seus cafezais, enfrentando, muitas
vezes, a resistência dos habitantes
locais acostumados com a rotina de
criação e engorda de animais.
Durante a década de 1870, a exportação cafeeira paulista cresceu
aproximadamente 64% e a exportação de café pelo porto de Santos
passou de 1.355 mil para 4.619 mil
arrobas. (Cf. TAUNAY, 1939, v. 6, p.
334-335) O café era responsável
por grande parte dos valores exportados pela província paulista,
tendo os demais produtos uma
importância secundária. Conforme dados de Taunay, a exportação
cafeeira, em quantidade, era 36

vezes maior do que a exportação
de arroz, segundo artigo mais produzido na província, e seu valor era
praticamente setenta vezes maior
do que o do segundo principal produto de exportação, o algodão.

Ainda que a cafeicultura estivesse
rapidamente avançando pelo território paulista, no caso da região de
Ribeirão Preto alguns problemas
ainda não solucionados tornavam-se sérios impedimentos à disseminação da atividade, atrasando
seu avanço. Os principais e mais
graves eram o preconceito dos
moradores locais, a distância dos
portos e a existência de grandes
áreas de terra, já apossadas, mas
improdutivas.
Os fazendeiros que vinham de outras regiões para dedicar-se ao
cultivo da rubiácea eram tidos
como aventureiros, “bárbaros, que
levam aquelas paragens a pobreza, e
a ruína aos seus antigos habitantes”.
A distância até o porto de Santos
praticamente impedia a produção,
“cujo transporte absorveria quase
que o seu valor”. As melhores terras
do município estavam em mãos de
poucos, “impedindo que pessoas de
fora aí fossem estabelecer-se, e que
poderiam introduzir a nova cultura

de todo oposta aos costumes dos
seus habitantes”. (PRADO JUNIOR,
1877)
Martinho Prado Junior, ao visitar
a região em 1877, notou que o café
demonstrava adaptar-se bem ao
clima local e a qualidade das plantações visitadas por ele foi considerada excelente. Entre os cafezais
visitados estavam os de
[...] Luiz Herculano, que é o mais lin-

do possível, plantado de semente,

e com 5 anos de idade. Apresenta
hastes da grossura de cafezais de 7

anos em Campinas e outros locais.
Os do sr. Manoel Octaviano Jun-

queira são também lindos e iguais,
sobressaindo entre eles pelo desen-

volvimento extraordinário o do sr.
José Bento Junqueira, tendo apenas

um ano e cinco meses. Consta-me
que são igualmente lindos os cafezais dos srs. dr. Rodrigo e Manoel
2

Cunha.” (PRADO JUNIOR, 1877)

Um importante fator que permitiu a existência desses cafezais
foi o ramal férreo da Cia. Paulista
inaugurado em Pirassununga, que
tornava aceitável o custo do transporte da produção em lombo de
mula até a linha férrea.
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A decisão tomada pelos fazendeiros, de plantar café na região já na
década de 1870, não era apenas
reflexo da tradição pioneira paulista. A fundação da Companhia
Mogiana de Estradas de Ferro, em
1872, a inauguração dos ramais da
Companhia Paulista ligando Campinas às cidades de Pirassununga,
em 1878, Porto Ferreira, em 1880,
foram acontecimentos que deram
segurança aos cafeicultores de que
suas produções iam ser escoadas
sem que o custo do transporte absorvesse toda a margem de lucro.
(MATOS, 1974, p. 67 e 70) A fundação da Mogiana foi fator tão importante que, em 1873, já existiam
em São Simão quinze cafeicultores.
(LUNÉ; FONSECA, 1873, p. 502)

O poder público não criava impedimentos à entrada do café. Ao contrário, a Câmara ribeirão-pretana
procurava incentivar o crescimento das plantações. Os vereadores
demonstravam até um certo exagero ao tratar do tema nas seções
da Câmara, entusiasmados com
as possibilidades do novo cultivo
e com a renda gerada por ele em
outras localidades.
Uma das primeiras indicações
oficiais da presença cafeeira foi
encontrada na ata da Câmara do
dia 22 de dezembro de 1874. Na
discussão, deliberava-se sobre o
encaminhamento a ser dado diante
da demanda por informações por
parte do governo provincial; na
ocasião, foi decidido

[...] que se desse as informações

que o Governo pede em circular de
22 de Outubro último, no sentido

de demonstrar que este Município
é exclusivamente próprio para o

plantio do café, e que apesar de já
ter milhões de pés de café plantados teria um número muito mais

superior se tivesse forças para
cultivá-los e que, [...] a indústria

não é ousada neste Município. Que
existem alguns criadores de gado,
porém que esses estão passando

para o plantio do café [...] (Ata da
Câmara Municipal. Apud SANTOS,
1948, p. 84)

A ata da Câmara informava que
no município já existiam “milhões
de pés de café plantados”. Não há
registro documental de que esses
milhões de pés de café estivessem
efetivamente plantados na localidade, mas a exaltação do potencial
cafeeiro do município pode ter sido
uma estratégia dos vereadores,
já que, em sua maioria, eram eles
próprios cafeicultores.

As informações dos inventários3 do
período confirmam a importância
das atividades rurais para a sobrevivência dos habitantes da localidade. A maioria dos inventariados
tinha como ocupação ou atividade
característica a agricultura e/ou a
criação de animais. Esses lavradores respondiam por quatro quintos
da riqueza e por 93,4% dos cativos
encontrados.
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Além dos lavradores, a análise
dos inventários ribeirão-pretanos
abertos durante a década de 1870
mostrou que na localidade, recém-constituída, já existia um pequeno
núcleo urbano, no qual atuavam
negociantes e artesãos. 4 Alguns
comercializavam produtos diversos, tais como secos, molhados
e utilidades domésticas. Outros
possuíam estabelecimentos mais
especializados, comercializando
apenas bebidas ou madeiras. Havia
também alguns profissionais das
artes e ofícios, um alfaiate e um
carpinteiro, além de um boticário.
Em alguns casos, esses comerciantes eram lavradores que buscavam
diversificar suas atividades, mantendo sua ligação com o campo
por meio da posse de terras e da
criação de animais. O número desses outros profissionais era pouco
representativo dentro da nossa
amostra, assim como sua riqueza e
seus cativos.

Um desses negociantes ligados ao
campo era Antonio Maciel de Pontes. Quando faleceu, Antonio tinha
aproximadamente 60 anos e era
casado com Sabina Alexandrina de
Oliveira, inventariante no processo. 5 Deixou dez filhos com idades
variadas, tendo o mais novo 12
anos. Não foi possível identificar a
que tipo de comércio dedicava-se
Antonio, pois em seu inventário as
únicas indicações dessa atividade
eram uma casa na rua do Comércio
e diversas dívidas ativas.
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A confirmação de que Antonio era
comerciante foi encontrada na
lista de qualificação de votantes de
abril de 1876, na qual ele aparece
vivendo do Quarteirão da Vila 6
com a classificação de negociante.
Nas listas anteriores, ele apareceu
como lavrador, vivendo no Quarteirão do Sertãozinho em 1873, e
no Quarteirão da Vila em 1875. 7 O
pai de Antonio foi um dos posseiros
da grande fazenda do Sertãozinho
do Mato Dentro, ocupada ainda na
década de 1820.8 (MARTINS, 1998,
p. 368)

Poucos bens móveis foram arrolados, apenas uma mesa, três catres
e dois tachos de cobre, mostrando
a simplicidade em que vivia a família, apesar de Antonio estar entre
os oito inventariados mais ricos do
período. Além de negociante, ele
era também criador de gado. Seu
rebanho era composto por 55 bovinos, e quatro bestas de carga. Apesar de ter um tamanho considerável, sua criação não representava
uma porcentagem alta do monte
mor, dado o valor alcançado pelas
terras que o inventariado possuía.
Os imóveis rurais representavam
80,0% da riqueza de Pontes, terras
estas provenientes de áreas apossadas por ele e por seu pai.

O avanço do café pode ser percebido quando se observa que antes
de 1870, nos inventários do período 1849-1869, o único indício da
presença cafeeira foi a avaliação
de um cafezal em 1868. Nos inventários da década de 1870, já foram

Contudo, a expansão das plantações de café não foi suficiente para
modificar a estrutura das fazendas
de criação, pois na década de 1870
foram encontrados bovinos em 64
dos 102 inventários examinados.

Mais da metade dos 102 inventariados era proprietária de cativos.
Foram localizados 348 escravos,
divididos em 52 plantéis, com uma
posse média calculada em 6,7 cativos por plantel. Mais da metade
desses cativos estava em idade
produtiva, considerada como sendo
a dos 15 até os 49 anos, sendo que
aproximadamente um terço deles
tinha até 14 anos e apenas 5,0%
tinham 50 ou mais anos.

Dentre os processos, a cultura mais
comum era o milho, que apareceu
em dez inventários, seguido pela
cana-de-açúcar, existente em seis
processos. Com relação à criação
de animais, os suínos eram os mais
frequentes, seguidos pelos bovinos
e depois pelos ovinos. Os produtos mais comumente relacionados
eram os suínos e o milho.

A maior parte das terras arroladas
estava localizada nas fazendas do
Sertãozinho, da Figueira, da Serrinha, do Retiro e das Posses, que,
juntas, representavam 89,5% dos
alqueires encontrados. Com exceção dos alqueires cuja localização
não foi informada, as terras mais
valorizadas foram as da fazenda
dos Laurianos, avaliadas por Rs
37$289 o alqueire. Normalmente,
as terras eram descritas de acordo
com sua qualidade ou utilização.
Por exemplo, quando as terras

arrolados quatro cafezais, oito mil
pés de café novos, 439 pés de café
formados e quarenta mil pés sem
idade especificada, sendo trinta
mil destes sem avaliação.9

Ao lado da pecuária e do café,
foram encontrados outros produtos nas fazendas da região. A
identificação do cultivo de gêneros alimentícios nos inventários é
mais difícil do que a localização de
culturas como a do café e da cana-de-açúcar. Ao contrário destes, os
gêneros alimentícios não são uma
cultura perene, e para que uma
cultura fosse avaliada no inventário era necessário que o falecimento do indivíduo ocorresse após a
semeadura e antes da colheita ou
consumo dos bens. Se o indivíduo
falecesse após a colheita e o consumo dos gêneros, nem a lavoura
e nem os gêneros produzidos eram
arrolados no processo.

Considerando os valores alcançados pelos patrimônios arrolados,
nota-se certa desigualdade na distribuição da riqueza em Ribeirão
Preto, sendo o índice de Gini calculado em 0,733. A maior parte dos
monte mores10 estava alocada em
escravos e imóveis, um resultado
muito comum no tipo de sociedade
considerada. A porcentagem média
dos patrimônios alocada nesses
ativos alcançou 79,9%. Em animais,
ou semoventes, temos 7,6%; em
bens móveis 2,0%; em dinheiro,
0,2%; e em dívidas ativas, 10,3%.
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eram próprias para o cultivo de gêneros eram descritas como “terras
de cultura”; quando eram terras
de qualidade superior apareciam
como “terras de cultura de primeira sorte”; quando eram terras para
criação, apareciam como “terras de
campos e matos”.

Verificou-se que os inventariados
que se dedicavam ao cultivo do
café possuíam uma porcentagem
alta de sua riqueza em imóveis,
pois tanto os cafezais quanto as
instalações necessárias à cafeicultura eram muito valorizados. Por
exemplo, o valor de um pé de café
novo, que ainda não estava produzindo, era de 300 réis e o valor de
um pé produzindo chegava a Rs
1$000.

Como exemplo há o caso de Anna
Gabriela Nogueira, falecida em
1878. Anna e seu marido Gabriel
possuíam terras nas imediações de
São Simão e na região de Ribeirão
Preto, nas quais plantavam café e
criavam um pequeno número de
animais, provavelmente para uso
nos trabalhos da lavoura. Seu rebanho era composto por um garrote,
onze bois de carro, cinco cavalos e
três muares. Entre os poucos bens
móveis descritos havia um carro
de bois e algumas joias de ouro e
prata. O plantel de cativos era de
tamanho médio, com dez elementos, sendo sete do sexo masculino
e três do feminino. Os imóveis avaliados consistiam em quatro partes
de terras nas fazendas Dois Irmãos,
Tamanduá, Cascavel e Sertãozinho,

as duas últimas em Ribeirão Preto,
além de benfeitorias e pés de café.
11
O monte mor alcançou £ 2.911,97.
O cafezal e os pés de café foram
avaliados em £ 1.200,30 e representavam 54,5% do valor total dos
12
imóveis do inventário.

Dessa forma, podemos observar
que durante a década de 1870 Ribeirão Preto passa a ser cada vez
mais ocupada pela atividade cafeeira. O café, que havia sido introduzido na região nas décadas
de 1850 e 1860, era cada vez mais
cultivado nas antigas fazendas de
criação. Nos inventários, o avanço
dos cafezais pode ser percebido,
mas sem causar prejuízo à pecuária ou ao cultivo dos gêneros de
subsistência.
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2 Os integrantes da família Junqueira já eram
moradores da região, assim como Manoel da
Cunha. O sr. dr. Rodrigo é o irmão de Luiz
Pereira Barreto.
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Ribeirão Preto pertencia à vila de São Simão. Atualmente, os processos do Primeiro Ofício de Ribeirão Preto encontram-se preservados
no Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto; já os processos
do Primeiro e Segundo Ofícios de São Simão e do Segundo Ofício de
Ribeirão Preto encontram-se arquivados em Jundiaí.

4 A fim de identificar a atividade do inventariado recorremos às listas
de qualificação de votantes. Quando os inventariados eram do sexo
feminino, procuramos nas listas seus maridos, no caso de mulheres
casadas, ou seus pais, no caso de mulheres solteiras.

11 Os valores em mil-réis foram transformados em libras esterlinas a
fim de facilitar a comparação com a historiografia. Foram utilizados
os valores apresentados pelo IBGE na série Valores em moeda nacional e em libras das exportações e importações, saldo comercial
e taxa de câmbio implícita (1821-1900). (IBGE, 1990, p. 568-571,
indicada por NOZOE et alii, 2004).

12 Inventário de Anna Gabriela Nogueira (1878).

5 Lista de qualificação de votantes de Ribeirão Preto, 1873.

6 As vilas, para efeitos de recenseamentos, levantamentos populacionais ou elaboração de listas de qualificação de votantes, eram
subdivididas nos chamados “quarteirões”, semelhantes aos bairros
de hoje em dia.

7 Deve-se ressaltar que, ao consultar as listas e comparar as informações destas com as dos inventários, foi possível verificar que a
denominação “lavrador” era utilizada tanto para agricultores quanto
para criadores.

8 A Fazenda Sertãozinho do Mato Dentro deu origem ao atual município de Sertãozinho, importante centro sucroalcooleiro do nordeste
paulista. A cidade de Sertãozinho, até a década de 1890, era uma
freguesia da vila de Ribeirão Preto.

9 Localizamos o cafezal de trinta mil pés na descrição da fazenda Santa
Maria, pertencente ao inventário de Gabriel de Souza Diniz Junqueira
(1875). O cafezal não foi avaliado separadamente, mas a fazenda
onde estava localizado foi vendida antes do final do inventário por Rs
142:000$000. Inventário de Gabriel de Souza Diniz Junqueira (1875).
10 O monte mor era a soma de todos os bens inventariados. Do monte
mor subtraíam-se as dívidas passivas, restando o monte menor.
Do monte menor subtraíam-se as custas, restando então o monte
partível. E este era o montante efetivamente repartido entre os
herdeiros.

(*) Professora Doutora do Departamento de Economia da FEA/USP.
(E-mail: lslopes@usp.br).
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