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A Safra Nacional de Grãos 2017-2018
Antonio Carlos Lima Nogueira (*)

O objetivo deste artigo é analisar a
produção, área plantada e produtividade dos principais produtos na
safra brasileira de grãos de 20172018. A Companhia Brasileira de
Abastecimento (CONAB) realiza
levantamentos periódicos para
gerar estimativas da safra de grãos
ao mercado. Para que se possa
discutir a conjuntura atual, consideramos as informações contidas
no relatório “Acompanhamento da
Safra Brasileira – Grãos”, referente
ao décimo segundo levantamento, de setembro de 2018 (https://
www.conab.gov.br/index.php/info-agro/safras).

Esse levantamento revela a capacidade de produção da agricultura brasileira em termos de ciclos
produtivos viáveis pelas condições
climáticas. O documento trata da
colheita das culturas de segunda

safra (algodão, amendoim, feijão,
milho e mamona), o desenvolvimento e a colheita das culturas de
inverno (aveia, canola, centeio, cevada, trigo e triticale), da terceira
safra (feijão) e da safra da Região
Nordeste (feijão e milho). Entretanto, para fins deste artigo serão
analisados os dados agregados totais e as culturas de algodão, arroz,
feijão, milho, soja e trigo.
Neste levantamento, a CONAB estima a produção de 228,3 milhões
de toneladas para 2017/18, redução de 3,9% em relação à safra
anterior. A expectativa para a área
plantada é de 61,7 milhões de hectares, com crescimento de 1,4%,
ou 852,8 mil hectares, se comparada à safra 2016/17. Estima-se
uma queda de 5,2% em relação à
safra anterior na produtividade
média da produção agregada de

grãos, com 3.704 kg/ha, incluindo
as culturas de inverno. Portanto,
confirma-se a redução da eficiência no uso dos meios de produção
já identificada nos levantamentos
anteriores para esta safra.
Para a cultura do algodão, observa-se um expressivo aumento de área
(25,1%), atingindo 1,17 milhões de
hectares. O relatório indica que o
aumento nos preços pagos ao produtor estimulou o plantio. Em Mato
Grosso, maior Estado produtor,
cerca de 78% da área já foi colhida
e na Bahia, segundo maior produtor, já passa dos 85%. Com isso, a
cultura se tornou a segunda com
maior aumento de área (235,6 mil
hectares), atrás apenas da soja.
Os autores do documento relatam
as condições favoráveis de chuvas e
temperatura durante o ciclo, o que
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contribuiu para que fosse obtida a
maior produtividade da série histórica, com 2.560 kg/ha de caroço
de algodão (aumento de 4,7%) e
1.708 kg/ha de pluma (aumento de
4,8%). Essas condições de plantio
resultaram na produção de 3,0
milhões de toneladas de grão (crescimento de 30,8%) e 2,0 milhões de
toneladas de pluma (aumento de
31,1%).

A cultura de arroz ocupou uma
área de 1,97 milhões de hectares
(redução de 0,4%). Essa área foi obtida com 539 mil hectares de arroz
de sequeiro (aumento de 2,8%) e
1,43 milhões de hectares de arroz
irrigado (queda de 1,6%). A produtividade estimada é de 6.119 kg/ha
(queda de 1,7%), que seria a segunda maior da série histórica, abaixo apenas da obtida em 2016/17.
Apesar das condições climáticas
consideradas próximas do normal
para o arroz, elas não ocorreram
em todas as regiões produtoras.
Cabe destacar a diferença de produtividade entre o arroz de sequeiro, de 2.400 kg/ha (aumento
de 2,7%) e o irrigado, de 7.513 kg/
ha (queda de 1,4%). A combinação
da área plantada com a produtividade obtida gerou uma produção
total de 12,07 milhões de toneladas (queda de 2,1%). A produção
do arroz de sequeiro atingiu 1,3
milhões de toneladas (acréscimo
de 5,5%), enquanto a de arroz irrigado chegou a 10,7 milhões de
toneladas (queda de 2,9%).

Para a cultura do feijão, são apresentados dados da primeira, segunda e terceira safras. A primeira
safra atingiu uma área de 1.053,6
mil ha, com uma produtividade de
1.216 kg/ha, resultando na produção de 1.281,6 mil toneladas. A segunda safra do grão apresentou o
terceiro maior ganho de área, atingindo 1.532,7 mil hectares, com
uma produtividade de 793 kg/ha,
gerando uma produção de 1.215,1
mil toneladas.

Houve uma recuperação da área
semeada na Reg ião Nordes t e,
dadas as condições climáticas mais
favoráveis nessa safra. Com relação à terceira safra de feijão, em
uma área de 1.022,7 mil hectares
e produtividade de 1.051 kg/ha,
estima-se uma produção de 619,2
mil toneladas.

A agregação dos resultados das
três safras gera uma produção
estimada de 3.116 mil toneladas
(queda de 8,3% em relação ao ano
anterior), obtida em área de 3.175
mil hectares (queda de 0,2% sobre
o período anterior), com uma produtividade de 981 kg/ha (decréscimo de 8,2% sobre o ano anterior). Aqui se observa o processo
de perda de eficiência no uso dos
insumos tecnológicos, revelada
pela queda de produtividade. Os
resultados dessa cultura são desfavoráveis para a renda do produtor
no momento da colheita e para a
disponibilidade de um produto
relevante na cesta de produtos básicos para o consumo das famílias.
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A cultura do milho é tratada com
informações da primeira e segunda safras. A primeira safra ocupou
5,06 milhões de hectares (redução
de 7,7%), com uma produtividade
de 5,3 ton/ha (queda de 5,1%). A
produção da primeira safra é de
26,8 milhões de toneladas (queda
de 12%).
Para a segunda safra do cereal foi
utilizada uma área de 11,5 milhões
de hectares (redução de 4,6%), com
uma produtividade de 4,7 ton/ha
(decréscimo de 15,2%). A estimativa de produção chegou a 54,5
milhões de toneladas (retração de
19,1%)

A soma das duas safras de milho
revela uma produção total estimada de 81,3 milhões de toneladas
(redução de 16,8%), obtida em uma
área de 16,6 milhões de hectares
(queda de 5,4%), com produtividade de 4,89 ton/ha (redução de
12,1%). Neste caso, obser va-se
uma deterioração das condições
de plantio, visto que a redução percentual da produção foi superior à
redução relativa na área plantada
nas duas safras.
O levantamento para a soja apresenta um quadro positivo. O relatório informa uma área plantada
de 35,15 milhões de hectares, com
ganho de 3,7% sobre a safra anterior e de 69,9% em relação à safra
2006-07. Assim, a cultura revela
uma sequência de crescimento consecutivo nas últimas 11 safras. Nos
últimos 12 anos o Brasil apresen-
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tou um aumento de 14,5 milhões
de hectares adicionais de soja, que
se tornou a cultura protagonista em área no país. No momento,
ocupa 57% da área total plantada
de grãos.

Com o fechamento da colheita nos
principais Estados produtores observa-se um resultado positivo
na produtividade de 3.394 kg/ha
(acréscimo de 0,9%), que representa um novo recorde histórico da
cultura. Esse resultado foi decorrente da aplicação de um pacote
tecnológico adequado e de condições climáticas favoráveis, com exceção de problemas na região Sul.
Estima-se uma produção de quase
119,3 milhões de toneladas, 4,6%
superior à safra passada. O aumento de 1,239 milhões de hectares na
área plantada (maior que a área
ocupada pela cultura de algodão)
indica o maior impacto ambiental
entre as culturas analisadas. Por
outro lado, observa-se que esse
avanço na área de produção também foi acompanhado por um aumento discreto na produtividade.

Para o trigo, o relatório informa
que, apesar do atraso de plantio no
Paraná e em São Paulo, a semeadura ganhou ritmo e agora avança
também em Santa Catarina e no Rio
Grande do Sul. A estimativa é que a
área atinja 2,0 milhões de hectares,
com crescimento de 6,7%. A produtividade deve ser de 2.569 kg/ha,
com ganho de 15,5%. A produção
deve atingir 5.239, com aumento
de 22,9%. Neste caso temos uma

situação positiva, visto que houve
um aumento de área ocupada combinado com um acréscimo superior
na eficiência da operação.
Os resultados agregados da safra
brasileira de grãos são significativos principalmente no que se refere ao volume de produção. Assim,
não existem riscos de problemas
de abastecimento ou pressões inflacionárias excessivas decorrentes dos grãos produzidos. A queda
de 3,9% na produção agregada de
grãos não ameaça o setor ou o restante da economia.
Entretanto, a análise das variações
em área plantada e produtividade
revelam algumas deficiências decorrentes das dificuldades generalizadas da economia brasileira
no período em que esta safra foi
operada. Observa-se um aumento
da área plantada nas culturas de
algodão (25,1%), soja (3,7%) e trigo
(6,7%). Nos casos do algodão e da
soja a motivação para a tentativa
de expansão da produção pode ser
o mercado externo, enquanto para
o trigo os incentivos ao plantio seriam relacionados ao abastecimento interno com preços atrativos.
Independentemente dos resultados
obtidos, a decisão de expandir a
produção por meio do aumento da
área plantada e não pela intensificação dos insumos tecnológicos
indica que a terra pode ter se tornado relativamente mais barata do
que esses insumos. Essa redução
de preço da terra pode estar rela-

cionada ao baixo nível de atividade
econômica, que gera a desvalorização de ativos reais, como os imóveis e bens de capital.
O resultado mais relevante desse
levantamento é a queda da produtividade nas culturas analisadas,
com exceção para a soja e o trigo.
Ocorreu a redução na eficiência de
uso dos insumos em culturas que
reduziram a área de plantio (arroz,
feijão e milho) e na cultura do algodão, que apresentou aumento
na área plantada. Portanto, temos
uma safra de grãos que atende às
necessidades de abastecimento,
mas com menor eficiência e maior
impacto ambiental.

(*) Pesquisador do PENSA USP - Centro de
Conhecimento em Agronegócios
(E-mail: aclimano@gmail.com).
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Nível de Atividade: PIB Trimestral Aponta para a Fragilidade da
Retomada
Vera Martins da Silva (*)

O crescimento de apenas 0,2% do
Produto Interno Bruto (PIB) entre
o segundo e o primeiro trimestre
do ano de 2018 mostra o estrago
na economia feito pelo movimento
dos caminhoneiros ocorrido em
maio deste ano. No acumulado em
12 meses, o crescimento do PIB foi
estimado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE) em 1,4%, praticamente
a metade das expectativas iniciais
de crescimento para o ano de 2018
pelos analistas. Além disso, a taxa
de crescimento esperada para este
ano está também em torno desse
valor, ou seja, mais um ano de crescimento medíocre, depois de uma
série de anos desastrosos para a
economia. Isto significa que é duro
reverter uma situação recessiva,
mesmo na ausência de choques na
economia, quanto mais quando se
tem um choque sobre estradas.
O Gráfico 1 apresenta o desempenho do PIB trimestral desde
o início de 2010, destacando-se
a derrocada a partir de 2014 até
2016 e a retomada a partir do final
de 2016. O ano de 2018, apesar da
expansão frente ao desastre do
passado recente, ainda promete
crescimento discreto, quebrando

o antigo modo de ser da economia
brasileira, puxada fortemente por
obras públicas no ano de eleições.
Contudo, em tempos de supercrise
fiscal e complicações institucionais
generalizadas, esse motor do crescimento emperrou. A maior fonte
de crescimento continua sendo a
dinâmica do setor externo, com
ampliação tanto de exportações
como de importações.

A taxa de crescimento de 1,4%,
acumulada em quatro trimestres,
decorre do aumento de 1,3% do
Valor Adicionado a preços básicos
e de 2,6% do valor dos Impostos
sobre Produtos Líquidos de Subsídios, o que se reflete nos aumentos
de arrecadação tributária que começam a ser verificados pelo setor
público. Portanto, mesmo a tímida
retomada da economia já fornece
combustível adicional relevante
para a recomposição da caótica situação financeira dos entes federativos. Uma retomada mais robusta
só deve aparecer no próximo ciclo
político, com a melhoria do ambiente de negócios com a redução
de incertezas e de mudanças das
regras do jogo em vários mercados.
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Em relação ao desempenho setorial, também sob a perspectiva do
resultado acumulado em quatro
trimestres, a Agropecuária teve o
maior crescimento entre os setores
produtivos, de 2%, acima dos 1,4%
referentes ao setor de Serviços e
desse mesmo crescimento da Indústria Geral. O Gráfico 2 permite a
visualização desses desempenhos,
dest acando-se que a Indústria
Geral representa 21,5% do Valor
Adicionado total, os Serviços 73%
e a Agropecuária apenas 5,3%.
Deste modo, a tendência da evolução do PIB reflete primordialmente
o desempenho do setor de Serviços
e da Indústria, conforme pode ser
visto no Gráfico 2, especialmente
pela modificação da base da produção em direção aos serviços. A
Agropecuária, em que pese seu
maior dinamismo e modernização
no passado recente, tem tido participação relativamente pequena na
formação do Valor Adicionado e é
sujeita a variações climáticas que
afetam seus resultados. No Gráfico
2 fica claro o aspecto da volatilidade da produção Agropecuária, cuja
recuperação de 2017 não foi mantida em 2018 apesar de ter sido o
melhor resultado entre os grandes
setores nesse último ano.
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Gráfico 1 - PIB: Crescimento Acumulado em Quatro Trimestres, 2010.I a 2018.II

Fonte: Contas Trimestrais/FIBGE (%).

Gráfico 2 - Desempenho dos Setores Produtivos - Taxa de Crescimento em Quatro Trimestres - 2010.I a 2018.II

Fonte: Contas Trimestrais/FIBGE (%).
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Entre os ramos industriais, o destaque positivo foi
o da Indústria de Transformação, com crescimento
de 3,4% no acumulado em quatro trimestres, tendo
apresentado resultado positivo nos últimos três trimestres, depois de amargar resultados negativos por
14 trimestres consecutivos. Será esta a recuperação
industrial que o país tanto precisa? Parece que sim;
no entanto, é cedo para comemorar. A Indústria da
Construção continua com resultados negativos, -2,4%
no acumulado de quatro meses encerrado no segundo
trimestre de 2018. Já são 16 trimestres de resultados
negativos nessa atividade, o que coincide com o final
das obras dos grandes eventos esportivos e o acirramento da Operação Lava Jato, que paralisou o modo

de operação superfaturado das grandes construtoras
com o setor público. Seria fundamental que as obras
ligadas aos projetos de infraestrutura fossem reativadas, dentro de um novo contexto de efetiva concorrência ligada aos investimentos públicos.

O Gráfico 3 apresenta o desempenho dos principais
ramos industriais, destacando-se os resultados negativos da Indústria da Construção ao longo do período
apresentado e a recuperação da Indústria de Transformação. Chama a atenção também a volatilidade
da Indústria Extrativa, cujo desempenho depende do
ciclo de preços das commodities, determinados em
nível internacional.

Gráfico 3 - Desempenho dos Subsetores Industriais - Acumulado em Quatro Trimestres - 2015.I a 2018.II

Fonte: Contas Trimestrais/FIBGE (%).

Em relação aos subsetores do Setor de Serviços, nos
dois primeiros trimestres de 2018 há recuperação
dos diversos ramos de atividade, com exceção de Atividades de Informação e Comunicação que continuam
em retração. No segundo trimestre de 2018, a queda
desse ramo foi de 1,8% no acumulado de quatro trimestres, já com 11 trimestres de retração. O setor
de Comércio teve expansão de 3,5% nesse último
trimestre, apesar do movimento dos caminhoneiros
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de maio, assim como o próprio setor de Transportes
teve crescimento de 2,5%, e as Atividades Imobiliárias apresentaram aumento de 2,5%. Todas essas
atividades devem sua recuperação à retomada do
consumo das famílias, conforme explicitado a seguir.
O Gráfico 4 permite a visualização desses resultados
dos ramos do setor de Serviços, o mais importante na
produção contemporânea não só no Brasil mas nos
países de maior renda.
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Gráfico 4 - Evolução dos Ramos do Setor de Serviços -2017.I a 2018.II

Fonte: contas Trimestrais/FIBGE (%).

No que concerne aos componentes
da demanda nas Contas Trimestrais, a Formação Bruta de Capital
Fixo cresceu 2,6% − finalmente um
resultado positivo depois de 15
trimestres de retração. Trata-se de
uma retomada dos Investimentos
do setor privado, pois o investimento público continua em queda.
Pelo lado do consumo, o Consumo
das Famílias aumentou 2,3% no
segundo trimestre de 2018, sendo
já o terceiro trimestre consecutivo
de aumento. Isso foi refletido no
aumento das atividades de serviços, especialmente no comércio,
e ocorreu mesmo com taxas de
desocupação e trabalho precário
em níveis elevadíssimos, assim
como com uma parcela grande de
pessoas inadimplentes em linhas
de crédito. Aos poucos, muito vagarosamente, o consumo privado
vai retornando a impulsionar a
economia. Já o Consumo do Governo continuou em queda, de 0,4%

no segundo trimestre de 2018. Já
são 13 trimestres de redução do
Consumo do Governo, mesmo que
em valores muito baixos.

O Gráfico 5 apresenta a evolução
dos diversos componentes de gastos sob a ótica da demanda, destacando-se o bom resultado das
contas de Exportação e Importação, assim como da recuperação
do Consumo das Famílias. As Exportações aumentaram em 4,7%
enquanto as Importações foram
ampliadas em 7,1%. No caso do
crescimento da Importação, em
linha com o aumento do Investimento, o destaque foi a importação
de Bens de Capital: segundo informações do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços, de
janeiro a agosto a importação deste
tipo de bem foi superior em 94,5%
em relação ao mesmo período do
ano anterior. Foi muito superior
à importação dos demais tipos de

bens, por exemplo, aumento de importação de combustíveis e lubrificantes em 25%, bens de consumo
em 16,5% e de bens de consumo
intermediário em 12,7%.

Em que pese a retomada do crescimento de agregados importantes,
o fato é que a taxa de investimento
continua muito baixa, de apenas
16% do PIB no segundo trimestre
de 2018, apenas um pouco superior
ao mesmo período do ano anterior, de 15,3%. A taxa de poupança
neste segundo trimestre de 2018
foi estimada em 16,4% do PIB, também muito baixa. A Necessidade de
Financiamento da Economia foi de
R$ 1,9 bilhão, facilmente financiável, em função do bom desempenho
do setor externo da economia. No
entanto, seria desejável que a economia interna tivesse o mesmo di1
namismo de seu aspecto externo.
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Gráfico 5 - Evolução dos Componentes da Demanda - Acumulado em Quatro Trimestres, 2017.I a 2018.II

Fonte: Contas Trimestrais/FIBGE (%).

1 A rigor, houve piora na Necessidade de Financiamento da economia,
mas nada de fato problemático, ou seja, de difícil financiamento
externo. No mesmo período de 2017, havia uma posição positiva de
Capacidade de Financiamento com R$ 14,4 bilhões, que foi revertida
para uma Necessidade de Financiamento de R$ 1,9 bilhão, em decorrência da queda de Exportação de Bens e Serviços de R$ 19 bilhões
e do aumento de R$ 2,1 bilhões de Renda Líquida de Propriedade
Enviada ao Resto do Mundo.
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(*) Economista e doutora pelo IPE-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Breve Análise da Nova Projeção da População do IBGE e seus
Impactos Previdenciários
Rogério Nagamine Costanzi (*)

1 Introdução
Neste ano de 2018, o IBGE divulgou nova projeção demográfica
revisando a anterior que datava
de 2013. A nova projeção confirma o rápido e intenso processo de
envelhecimento que o país vem
passando e que deve ser acentuado
nas próximas décadas. Um ponto
importante da nova projeção é a indicação do fim do chamado bônus
demográfico, que denota a urgência de uma reforma da previdência
no país. O forte incremento da
população idosa, que representa a
maior parte dos beneficiários, concomitantemente à queda relativa e
absoluta daqueles com idade entre
15 e 64 anos, que engloba a quase
totalidade de contribuintes, certa-

mente irá levar, ceteris paribus, a
uma forte queda ou deterioração
da relação entre contribuintes e
beneficiários. Deve haver continuidade no processo de aumento
da expectativa de vida e queda na
fecundidade. A presente nota busca
apresentar, de forma sintética, os
principais resultados da nova projeção do IBGE e, sempre que possível, avaliar de forma preliminar os
impactos na previdência social.

2 Descrição dos Principais Resultados da Projeção Demográfica
de 2018

Um ponto a ser enfatizado é que
a mais recente projeção do IBGE
confirma que o rápido e intenso
envelhecimento populacional que

o Brasil já vem passando será expressivo nas próximas décadas. A
estimativa de variação da população por grupos etários denota
um ritmo de crescimento muito
mais intenso para as idades mais
avançadas, como idosos ou mesmo
pessoas com 65 anos ou mais de
idade ou 80 anos mais de idade,
enquanto a população de 15 a 64
anos e a total devem começar a cair
em termos absolutos em, respectivamente, 2038 e 2048.

Cabe destacar que o grupo etário
de 15 a 64 anos, em 2060, será
menor do que o contingente atual,
sendo que este grupo é justamente
aquele que concentra a quase totalidade dos trabalhadores economicamente ativos e dos contribuintes
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para a previdência social. Portanto, o componente

O ano de 2018 também pode ser considerado como o

leiro, bem como tenderá a ter efeitos negativos sobre o

a cair depois de ter atingido seu patamar máximo.

demográfico atuará fortemente para reduzir o total

de contribuintes para o sistema previdenciário brasicrescimento econômico dada a menor disponibilidade

de mão de obra. Dificilmente haverá um número muito

maior de contribuintes, tendo em vista que o grupo de

15 a 64 anos irá encolher em termos absolutos cerca
de 5,7% entre 2018 e 2060.

fim do bônus demográfico, no sentido de que a participação da população de 15 a 64 anos no total passa

Dito de outra forma, a partir de 2018 o crescimento

do grupo etário de 15 a 64 anos passa a ser inferior
ao ritmo de incremento da população total. O fim do
bônus demográfico reforça a urgência da reforma da
previdência (ver Gráfico 1).

Gráfico 1 – Variação Anual Estimada da População Brasileira por Grupos Etários – 2018 a 2060 – em %

Fonte: Elaboração a partir da projeção demográfica do IBGE de 2018.

A comparação dos diferentes ritmos de variação dos
distintos grupos etários denota a intensidade do
processo de envelhecimento pelo qual o país deverá
passar nas próximas décadas. Enquanto a população
total e o grupo de 15 a 64 anos terão uma variação
média anual estimada de, respectivamente, 0,2%a.a.
e -0,1%a.a. entre 2018 e 2060, as faixas etárias de 60
anos ou mais, 65 anos ou mais, 80 anos ou mais e 90
anos ou mais terão incremento médio anual estima-
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do de, respectivamente, 2,3%a.a., 2,7%a.a., 3,7%a.a.
e 4,7%a.a. (ver Tabela 1 e Gráfico 2). O grupo etário
de 0 a 14 anos também deve ser inferior, em 2060,

ao que prevalece atualmente, com queda acumulada
de 25,4% entre 2018 e 2060 (queda média anual de

0,7%a.a.) como decorrência da queda da taxa de fecundidade, mesmo que em ritmo menos acelerado do
que estava previsto na projeção de 2013.
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Como resultado, esses grupos etários com idade mais
avançada terão expressivo incremento em termos
absolutos e no tocante à participação na população
total. Entre 2018 e 2060, a população de 65 anos ou
mais, a de 80 anos ou mais e a de 90 anos ou mais irão,
respectivamente, triplicar, mais que quadruplicar e
praticamente ser multiplicada por sete.

No tocante à participação dos diferentes grupos etários na população total, entre 2018 e 2060 irá cair a
participação dos grupos de 0 a 14 anos e 15 a 64 anos,

enquanto irá aumentar a importância relativa de grupos etários de idade mais avançada como 60 anos ou
mais, 65 anos ou mais, 80 anos ou mais e 90 anos ou
mais. A participação das pessoas idosas na população
total, estimada em 2018 como sendo de 13,4%, iria aumentar para 32,2% em 2060. Na mesma comparação,
a participação para as faixas de 65 anos ou mais iria
aumentar de 9,2% para 25,5%; de 80 anos ou mais de
2% para 8,4% e de 90 anos ou mais de 0,4% para 2,2%
(ver Tabela 1 e Tabela 1A do anexo).

Tabela 1 – Evolução dos Grupos Etários Segundo Projeção Demográfica do IBGE de 2018

Item
Tamanho em 2018 (em
milhões)
Tamanho em 2060
(em milhões)
Variação Acumulada entre
2018 e 2060 em%
Variação média anual
entre 2018 e 2060
em%a.a.
Participação no total em
2018 em%
Participação no total em
2060 em%

População Total

60 anos ou mais

65 anos ou mais

80 anos ou mais

90 anos ou mais

208,5

28,0

19,2

4,1

0,7

144,8

228,3

73,5

58,2

19,1

5,1

136,5

9,5

162,1

202,6

366,7

594,5

-5,7

0,2

2,3

2,7

3,7

4,7

-0,1

13,4

9,2

2,0

0,4

69,4

32,2

25,5

8,4

2,2

59,8

Fonte: Elaboração a partir da projeção demográfica do IBGE de 2018.

Em termos de variação acumulada no período de 2018
a 2060, enquanto a população total irá crescer apenas
9,5% e o grupo de 15 a 64 irá cair 5,7%, o público de
60 anos ou mais, o de 65 anos ou mais, o de 80 anos
ou mais e o de 90 anos ou mais irão crescer, respectivamente, 162,1%, 202,6%, 366,7% e 594,5% (ver
Tabela 1 e Gráfico 2). Como colocado anteriormente,
essa forte alteração na estrutura demográfica da população brasileira terá impactos bastante amplos com
pressão nas despesas da seguridade social ao mesmo
tempo em que tende a reduzir o ritmo de crescimento
econômico, o que tende a agravar ainda mais a atual

15 a 64 anos

crise fiscal pela qual o país vem passando: a) a dívida
bruta do governo geral cresceu de 52,7% do PIB, em
junho de 2014, para 77,2% em junho de 2018 – alta
de 24,4% do PIB em 4 anos; b) déficits públicos elevados (10,2% do PIB em 2015 e 7,8% do PIB em 2017).
Tais dados deixam clara a necessidade de ajuste na
previdência para recuperar superávits primários e a
trajetória de redução da dívida pública que significa
gastar menos com juros no futuro. Manter os atuais
desequilíbrios apenas tende a elevar os gastos com
juros no futuro.
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Gráfico 2 – Estimativas de Crescimentos de Grupos Etários entre 2018 e 2060 Segundo Projeção Demográfica do
IBGE de 2018

Fonte: Elaboração a partir da projeção demográfica do IBGE de 2018.

Gráfico 3 – Estimativas de Participação de Grupos Etários entre 2018 e 2060 Segundo Projeção Demográfica do
IBGE de 2018

Fonte: Elaboração a partir da projeção demográfica do IBGE de 2018.
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Certamente essa profunda transformação demográfica irá alterar de forma significativa a relação entre
contribuintes e beneficiários. Atualmente, a relação
estimada pela PNAD Contínua Anual de 2017 é de
dois contribuintes para cada beneficiário se forem
considerados apenas os benefícios de aposentadoria
e pensão por morte (ver Tabela 2). Se forem também
considerados os beneficiários do BPC/LOAS a relação
cai para 1,8 contribuinte por beneficiário (ver Tabela
2). Uma forma simplificada de projetar os impactos
do envelhecimento na referida relação pode ser feita
supondo que a participação dos contribuintes e beneficiários na população total se mantenha constante
ao longo do tempo, conforme mostrado pela fórmula
1 a seguir.
(1)

Tabela 2 – Relação entre Contribuintes e Beneficiários
na Previdência Social - Brasil - 2017
Item
Contribuintes em milhões (1)
Beneficiários de aposentadoria e/ou pensão
por morte em milhões (2)
Beneficiários de aposentadoria, pensão por
morte ou BPC/LOAS (3)
(1) / (2)
(1) / (3)

Quantidade ou
relação
58,2
29,1
31,5
2,0
1,8

Fonte: Elaboração a partir dos microdados da PNAD Contínua Anual
de 2017.

Fazendo a projeção a partir da fórmula chega-se a uma
estimativa de que a relação entre contribuintes e beneficiários deve cair para 1 por volta da década de 2040
e, a partir da década de 2050, abaixo de 1, ou seja, mais
beneficiários que contribuintes (ver Gráfico 3).

Gráfico 3 – Projeção da Relação entre Contribuintes e Beneficiários na Previdência Social Brasil 2018 a 2060

Fonte: Elaboração a partir de microdados da PNAD Contínua Anual de 2017 e Projeção Demográfica do IBGE de 2018.
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Anexo
Tabela 1A – Participação dos Diferentes Grupos Etários na População Total - Brasil 2018 a 2060
ANO
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060

0 a 14 anos
21,3
21,1
20,9
20,6
20,5
20,3
20,1
19,9
19,8
19,6
19,4
19,2
19,0
18,7
18,5
18,3
18,1
17,8
17,6
17,4
17,2
17,0
16,8
16,6
16,5
16,3
16,1
16,0
15,9
15,8
15,6
15,5
15,4
15,4
15,3
15,2
15,1
15,0
15,0
14,9
14,8
14,8
14,7

15 a 64 anos
69,4
69,4
69,3
69,2
69,1
68,9
68,7
68,5
68,3
68,1
67,9
67,7
67,5
67,3
67,1
67,0
66,8
66,6
66,5
66,3
66,2
66,0
65,8
65,6
65,3
65,0
64,7
64,4
64,1
63,7
63,4
63,0
62,7
62,4
62,0
61,7
61,4
61,1
60,8
60,6
60,3
60,1
59,8

60 anos ou mais
13,4
13,8
14,3
14,7
15,1
15,6
16,0
16,5
16,9
17,4
17,8
18,3
18,7
19,2
19,6
20,0
20,5
20,9
21,4
21,9
22,4
22,9
23,5
24,0
24,5
25,1
25,6
26,1
26,6
27,1
27,6
28,0
28,4
28,9
29,3
29,6
30,0
30,4
30,8
31,1
31,5
31,9
32,2

Fonte: Elaboração a partir da projeção demográfica do IBGE de 2018.

65 anos ou mais
9,2
9,5
9,8
10,2
10,5
10,8
11,2
11,6
12,0
12,3
12,7
13,1
13,5
13,9
14,3
14,7
15,1
15,5
15,9
16,3
16,6
17,0
17,4
17,8
18,2
18,7
19,1
19,6
20,0
20,5
21,0
21,4
21,9
22,3
22,7
23,1
23,5
23,9
24,2
24,5
24,9
25,2
25,5

80 anos ou mais
2,0
2,0
2,1
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,2
3,3
3,5
3,6
3,8
4,0
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,3
6,5
6,7
6,8
7,0
7,2
7,3
7,5
7,7
7,9
8,1
8,4

90 anos ou mais
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,9
0,9
1,0
1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,3
1,4
1,4
1,5
1,6
1,6
1,7
1,8
1,8
1,9
2,0
2,0
2,1
2,2
2,2

(*) Mestre em Economia pelo IPE/USP e em Direção e Gestão de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá/Espanha e pela
Organização Ibero-americana de Seguridade Social (OISS). Doutorando em Economia pela Universidade Autônoma de Madrid. O autor teve passagens pelo Ministério da Previdência Social (assessor especial do Ministro, Diretor do Departamento do RGPS e Coordenador-Geral de Estudos
Previdenciários), Ministério do Trabalho e Emprego (assessor especial do Ministro e Coordenador-Geral de Emprego e Renda), Ministério do
Desenvolvimento Social, IPEA (Coordenador de Seguridade Social) e OIT. Foi membro do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) e do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI). Ganhador do Prêmio
Interamericano de Proteção Social (2° lugar) da Conferência Interamericana de Seguridade Social (CISS) em 2015 e do Prêmio SOF de Monografia (2º lugar) do Ministério do Planejamento/ESAF em 2016. (E-mail: rogerio.costanzi@uol.com.br).
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Internacionalização da P&D Automobilística: Estados Unidos e
China
Michael Tulio Ramos de França (*)

Nos textos das edições anteriores
do Boletim Informações FIPE, discutimos questões relacionadas à
organização das atividades de pesquisa e desenvolvimento da indústria automobilística.1 Neste texto, o
objetivo é descrever de forma resumida a internacionalização da P&D
automobilística nos Estados Unidos
e na China ocorrida no período
compreendido entre 1990 e 2010.2
No período entre 2000 e 2006, os
investimentos em P&D dos Estados
Unidos no exterior no setor automobilístico aumentaram cerca de
41,9%, enquanto no mesmo período, os investimentos em P&D recebidos por este país aumentaram
em apenas 14,8% (FRANÇA, 2010).
Além disso, em 1989 cerca de 14%
do total gasto em P&D no setor
automobilístico americano era realizado no exterior; já em 2003, este
valor subiu para 35%, o que indica
que uma parte substancial da P&D
americana estava internacionalizada no referido período.

Devido ao baixo dinamismo do
mercado automobilístico norte-americano e ao impacto da crise
de 2008, duas das suas principais
montadoras (GM e Ford) reformularam suas estratégias competiti-

vas. Estas empresas adotaram um
modelo de negócio multinacional,
com centros de P&D em vários
países, realizando, muitas vezes,
operações regionais autônomas.
A GM possuía 13 centros de engenharia e styling espalhados em 13
países. Esta empresa estabeleceu
centros de P&D na China (1997),
na Coreia do Sul (2002) e na Índia
(2003). A Ford possui sete centros
de engenharia, pesquisa e design
localizados em Dearborn, Michigan; Dunton, Reino Unido; Gaydon,
Reino Unido; Whitley, Reino Unido;
Gothenburg, Suécia; Aachen, Alemanha; e Merkenich, Alemanha
(NAS, 2008).

No entanto, o principal objetivo dos
administradores das atividades de
P&D destas empresas foi melhorar
a coordenação entre suas funções
de engenharia ao redor do mundo,
pois, na maioria dos casos, seus
centros de engenharia não trabalham conjuntamente (NAS, 2008).
Em relação à China, em meados da
década de 1980 sua indústria automobilística era insignificante numa
perspectiva global (produzia cerca
de 5.200 carros de passageiro). No
início da década de 1980, este país
permitiu a entrada de três monta-

doras estrangeiras no seu mercado
através de acordos de joint-venture
com parceiros chineses: American
Motors Corporation (em 1981 esta
empresa foi comprada pela Chrysler), Volkswagen e Peugeot. Destas
empresas, a Volkswagen foi a montadora que obteve maior sucesso.
No início dos acordos, o governo
chinês limitou a participação das
montadoras nas joint-ventures a,
no máximo, 50% e os impostos de
importação de carros de passageiros giravam em torno de 260%
em 1985. No entanto, a indústria
e o mercado da China passaram
por uma profunda transformação
desde sua entrada na Organização
Mundial do Comércio (OMC), em
2001. O enorme mercado potencial,
juntamente com o acordo com a
OMC, estimularam várias montadoras já instaladas a ampliar os
seus investimentos e também incentivaram várias outras empresas
a procurar parceiros locais para a
instalação de unidades produtivas
neste país. O imposto de importação para carros de passageiros caiu
consideravelmente e, em 2006, este
imposto se encontrava em 25 %
(NAS, 2008).
Atualmente, a China é um dos protagonistas na indústria automo-

setembro de 2018

18

temas de economia aplicada
bilística mundial, pois possui um
gigante e crescente mercado automotivo. O mercado chinês experimentou em 2002 e em 2003 uma
taxa de crescimento superior a
60%. Outro aspecto interessante
sobre a indústria automobilística
chinesa é o seu elevado número de
montadoras: cerca de 120. Além
disso, a maior parte destas montadoras possui um volume de vendas
insignificante. Em 2004, apenas
12 montadoras chinesas tinham
uma capacidade produtiva de mais
de 100.000 unidades (CARVALHO;
PINHO, 2009; NAS, 2008).

Em relação às atividades inovativas, as universidades representam
uma função crucial para a P&D
automotiva neste país. O governo
financia três laboratórios universitários que conduzem pesquisas automotivas aplicadas para as
montadoras chinesas. Em 2002,
foi estabelecida na Universidade
Tongji, em Xangai, a primeira faculdade de engenharia automotiva.3 A
Chongqing Linfan, uma das principais empresas de motos da China,
lançou o seu primeiro carro de
passageiro, o Lifan 520, e este veículo foi totalmente projetado com
recursos domésticos (NAS, 2008).

O est udo de Jane Zhao, cit ado
pela National Academy of Sciences
(2008), destaca três características
sobre as capacitações em P&D da
China naquele período:
1) As capacitações da P&D doméstica da China estavam bem atrás

dos competidores não chineses.
Suas capacitações giravam em
torno do desenvolvimento de
produtos mecânicos, mas o país
possuía pouca capacitação em
produtos eletrônicos avançados
e em softwares;

2) Vários administradores de P&D
na China não eram bem qualificados para exercer a função. Alguns não sabiam como aplicar de
forma eficiente seus orçamentos.
Contudo, algumas montadoras
chinesas passaram a contratar
executivos de alto nível para
administrar seus orçamentos de
P&D;

3) A China ainda era bastante dependente do conhecimento estrangeiro. Grande parcela da P&D
realizada por joint ventures internacionais estava concentrada na
engenharia de ‘localização’, o que
não era uma atividade tão importante quanto o desenvolvimento
de um veículo completo. Alguns
engenheiros argumentavam que
as joint ventures fizeram com que
eles se concentrassem em atividades mais simples. Isto confrontava com um dos objetivos iniciais
traçados pelo governo chinês ao
conceber a ideia das joint ventures, ou seja, que os engenheiros
das empresas chinesas gastariam
poucos anos trabalhando em
centros de joint ventures em P&D
para absorver conhecimento.
Apesar disso, este país deu largos
passos no desenvolvimento de suas
atividades inovativas no período: i)
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Engenheiros chineses que estavam
trabalhando em estruturas de joint
venture fora da China aprenderam
sobre engenharia automotiva avançada; ii) O governo municipal de
Xangai lançou uma meta de vender
60.000 veículos híbridos em 2010
e, com isso, a PATAC desenvolveu
pesquisas em engenharia avançada
para ir ao encontro deste objetivo;
iii) De 1.200 pessoas que trabalhavam nos centros de design da GM
ao redor do mundo, 80 estavam
em Xangai; (iv) Como o modelo de
joint venture não atingiu o objetivo de transferência tecnológica, a
China terceirizou a engenharia e,
com isso, obteve know-how com a
colaboração de outras empresas
(NAS, 2008).
Analisando os dados deste país,
percebe-se que o valor do investimento direto estrangeiro subiu
consideravelmente no período
compreendido entre 2001 e 2008,
passando de 872 milhões para
1,6 bilhão de dólares, e o número
de projetos de investimento estrangeiros aprovados passou de
294 para 521. No caso dos investimentos em projetos e dos gastos
de P&D, também se constata uma
trajetória ascendente no período.
Entre 2001 e 2004, estes valores
passaram de 651 para 1.321 projetos, e de US$ 708 milhões para US$
1.562 milhões, respectivamente
(ver Tabela 1). Em relação aos gastos de P&D, vale destacar que o intuito de algumas empresas chinesas – como a Chang´na, Geely, Chery
e a BYD – em investir nesta ativida-
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de foi aumentar a competitividade global, atendendo
às normas internacionais de segurança e emissão de
poluentes. Além disso, o governo chinês lançou em
2009 um pacote chamado Automotive Readjustment
and Revitalization Plan, cujos objetivos seriam: (i) esti-

mular a diminuição dos efeitos da crise no mercado interno, e (ii) conceder incentivos governamentais para
as empresas chinesas investirem no desenvolvimento
de veículos híbridos e elétricos, como já faz a BYD4
(CARVALHO; PINHO, 2009).

Tabela 1 - Dados da Indústria Automotiva Chinesa
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Investimento Direto Estrangeiro ¹

-

872

1.639

2.003

3.200 ²

3.407

2.141

1.801

2.667

Número de Projetos de Investimento Estrangeiros

-

294

537

865

1.150 ²

1.015

964

842

521

224

651

784

1.165

1.321

2.454

4.161

3.175

1.335

-

708

1.041

1.296

1.562

-

-

-

-

Investimento em Projeto ¹
Gastos em P&D ¹
Nota: 1 Milhões de Dólares Americanos; 2 Estimativa.
Fonte: Carvalho e Pinho (2009).
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n. 455, p. 39-44, ago. 2018c.

______. Mudança tecnológica e a descentralização da P&D no segmento
das montadoras de automóveis. Monografia. Araraquara-SP. UNESP,
2010. www. repositorio.unesp.br.

NAS - NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES. The changing nature of
engineering in the automotive industry, 2008.

1 Ver França (2018 a, b e c).

2 Texto adaptado da monografia de graduação de França (2010):
Mudança tecnológica e a descentralização da P&D no segmento
das montadoras de automóveis. Bolsa nº 2009/50306-3, Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste

(*) Mestre em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e doutorando em Teoria Econômica na Universidade de São Paulo (USP).
(E-mail: michaeltulioramos@usp.br).
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Economia Americana: os Sinais da Curva de Juros
Guilherme Tinoco (*)
Guilherme Attuy (**)

A economia mundial passa por um
momento de crescimento vigoroso. Em 2017, o PIB global cresceu 3,8%, a melhor marca desde
2011. Segundo projeções do FMI, o
crescimento de 2018 ficará ainda
maior, em 3,9%, mesmo número
previsto para 2019.
Um dos principais motores desse
comportamento diz respeito aos
Estados Unidos. A economia americana deve crescer 2,9% em 2018,
acelerando-se em relação a 2017,
quando cresceu 2,3%. Ao mesmo
tempo, o desemprego vem caindo,
estando nos níveis mais baixos
desde 2000. Em agosto, a taxa ficou
em 3,9%, bem abaixo da taxa natural de desemprego de longo prazo
estimada pelo Fed, de 4,5%.
Como a economia americana parece próxima ao pleno emprego,
analistas se perguntam quais os

limites desse ciclo de crescimento.
Na busca por respostas, muitos
têm olhado para a curva de juros
americana, que vem se achatando
quase que continuamente desde
2014.
De fato, o achatamento na curva de
juros é fato amplamente reconhecido como indicador antecedente de
recessão. Trata-se de uma regularidade empírica observada há muitas décadas. Segundo publicação
1
do Fed de Nova York, o formato da
curva previu todas as recessões no
país (pelo menos 9, segundo a definição da NBER) desde 1950, com
apenas um falso positivo, em 1967.

Essa regularidade − que também é
observada em outros países − diz,
mais precisamente, que quando a
diferença de juros entre um vértice
longo e um vértice curto da curva
se torna negativa, aumenta muito

setembro de 2018

a probabilidade do acontecimento
de uma recessão entre 4 e 8 trimestres à frente. Embora não seja
infalível, essa evidência empírica
é relativamente forte, o que torna
importante o seu monitoramento,
como destacado em Bullard (2018).

O que ocorre no momento é que
a inversão da curva pode estar se
desenhando no curto prazo nos
Estados Unidos. O Gráfico 1 apresenta as diferenças entre vértices
variados entre 2000 até o momento atual. Esses vértices são de 10
anos contra 3 meses, contra 2 anos
e contra 1 ano. É possível notar
que, para todos eles, a diferença
está no menor nível em 10 anos e
caminhando para o terreno negativo, o que de fato deve ocorrer nos
próximos meses, segundo projeções de mercado.
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Gráfico 1 – Curva de Juros Americana – Diferença entre Vértices (em Pontos Percentuais)
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Fonte: Bloomberg.

Neste contexto, a discussão sobre
o achatamento da curva de juros
americana vem esquentando nos
últimos meses. Será que esse movimento estaria indicando a chegada
de uma recessão ou desta vez seria
diferente?

Diversos economistas vêm se posicionando a respeito, inclusive
membros e ex-membros do Federal
Reserve (Fed). Enquanto alguns se
curvam ao histórico e à precisão
dessa regularidade empírica, outros defendem que existem boas
razões para que desta vez essa relação estatística não se concretize.
Ben Bernanke, ex-chairman do Fed,
por exemplo, acredita que o contexto atual é muito particular. Argumenta que o formato da curva de
juros perdeu poder preditivo devido às distorções de mercado causadas pelos bancos centrais como
resposta à crise de 2008. Para ele, a
recuperação no curto prazo segue

bem sólida, assim como o sistema
financeiro, o que minimizaria as
chances de uma recessão à vista.

De maneira mais formal, Engstrom e Sharpe (2018) defendem
um ponto de vista similar. Para
isso, estimam a probabilidade de
recessão por meio de modelos probit, com dados trimestrais desde
1972. 2 Na especificação dos modelos, utilizam dois termos para
spread da curva de juros: um de
curto e um de longo prazo. Como
resultado, encontram que o spread
de longo prazo seria dominado pelo
spread de curto prazo. Aplicando
os resultados para a conjuntura
atual, onde a curva de juros tem inclinação positiva no curto prazo, a
conclusão é que não haveria sinais
de uma recessão no horizonte.

De modo geral, os economistas que
defendem que desta vez a inversão
na curva de juros não anteciparia
uma recessão argumentam que

a taxa curta está subindo de um
nível extraordinariamente baixo,
após o elevado volume de estímulos no pós-crise, e também que a
taxa longa estaria mais baixa não
por refletir uma visão pessimista
da conjuntura, mas porque este
seria um novo normal para a taxa
longa.

Essa visão, contudo, está longe
de ser consensual. Outros economistas vêm defendendo que não
há razão para que desta vez seja
diferente e que a inversão da curva
de juros, se concretizada, estará
indicando alta probabilidade de
recessão à frente.

Essa é, por exemplo, a posição do
presidente do Fed de Minneapolis,
Neel Kashkari. Em texto recente3,
ele defende que o Fed deveria se
comportar com bastante cautela,
evitando elevar os juros além da
conta, a ponto de inverter a curva
e provocar uma recessão. Ele ar-
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gumenta que a visão contrária se
baseia na suposição de que o prêmio de risco temporal é muito mais
baixo hoje, facilitando a inversão
da curva, mas não concorda, pois
além de ser difícil de estimar o
verdadeiro prêmio de risco, esse
argumento já teria sido usado equivocadamente em 2006, logo antes
da grande recessão.
No mesmo sentido, James Bullard,
presidente do Fed de St. Louis,
também defende cautela do Fed na
condução do juro de curto prazo
para não provocar uma inversão
na curva de juros, principalmente
porque não acredita que as taxas
longas irão subir. Argumenta que
as expectativas de inflação ainda
moderadas tornariam desnecessárias elevações mais acentuadas
de juros no atual contexto e que a
evidência em questão seria muito
forte para não ser tratada com
4
atenção.

Por fim, vale mencionar a análise
5
de Bauer e Mertens (2018). Os autores estimam um modelo Probit
para prever recessões e testam
diferentes hipóteses levantadas
por aqueles que diminuem a importância dos sinais da curva de juros
na conjuntura atual, como (i) nível
dos juros (além das diferenças) e
(ii) reduzida taxa neutra. A conclusão dos autores é que a relação se
mantém forte mesmo controlando
por esses fatores e que, portanto,
não haveria razão para minimizar

a importância da relação no contexto atual.

Assim, com o que foi visto neste
breve texto, percebe-se que a discussão sobre a curva de juros é
longa e, até agora, inconclusiva.
Embora a relação empírica entre
curva de juros e recessão seja bastante regular e tenha tido apenas
um falso positivo ao longo de várias décadas, é também inegável
que a conjuntura atual é bem particular, após a quantidade de estímulos aplicados na economia após
a crise de 2008.
Além disso, uma análise mais completa nos dados da conjuntura econômica americana também não
parece ser capaz de diminuir as incertezas desse debate. Por um lado,
é possível perceber que a economia
tem apresentado um desempenho
bastante satisfatório em termos de
atividade, em particular no mercado de trabalho. Por outro lado,
além dos primeiros sinais de aquecimento que surgem, juntamente
com o ciclo de aperto monetário
em curso, existem outros motivos
para preocupação no horizonte,
como as consequências fiscais da
reforma tributária e a guerra comercial que vem sendo travada, sobretudo com a China. Nesse caso, o
mais prudente é seguir combinando a análise estatística com o olhar
mais atento para as variáveis reais
da economia, reduzindo a chance
de sermos surpreendidos com uma
recessão no horizonte.
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Relatório de Indicadores Financeiros1
Núcleo de Economia Financeira da USP – nefin-FEA-USP (*)

Em 02/jan/2012 foram (teoricamente) investidos R$
100 em quatro carteiras long-short tradicionais da
literatura de Economia Financeira. O Gráfico 1 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
em 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 - 14/09/2018)

Tabela 1

Semana

Tamanho

Valor

Momento

Mercado

-0,53%

0,93%

1,96%

-1,98%

Mês atual

-3,00%

0,14%

3,23%

-2,64%

Ano atual

-13,23%

10,74%

21,28%

-17,38%

2010-2018

-48,14%

-17,94%

451,31%

-35,83%
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O Gráfico 2 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 aversão ao risco),

quando os investidores exigem retorno esperado

alto para investir no mercado, e baixa em momentos
bons. A Tabela 2 apresenta o inverso do dividend yield,

conhecido como Razão Preço-Dividendo, de algumas
empresas. Ordenam-se os papéis da última semana de

acordo com essa medida e reportam-se os papéis com

as dez maiores e dez menores Razões Preço-Dividendo.

Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 14/09/2018)

Tabela 2
Dez Maiores
Papel

Dez Menores

Preço-Dividendo

Papel

Preço-Dividendo

1.

EQTL3

521,06

EZTC3

5,96

2.

CESP6

450,63

QGEP3

7,90

3.

MGLU3

300,95

TRPL4

10,95

4.

JBSS3

198,11

CSMG3

11,35

5.

LAME4

194,90

ECOR3

12,42

6.

PETR4

188,39

BRSR6

13,50

7.

BBDC4

171,72

BBSE3

13,69

8.

FIBR3

165,73

CCRO3

13,93

9.

RADL3

161,30

CMIG4

13,95

10.

USIM5

154,15

ITSA4

15,58
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O Gráfico 3 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

interest individuais. A Tabela 3 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 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 14/09/2018)

Tabela 3
Cinco Maiores da Semana
Short interest
1.

TEND3

2.
3.

Taxa de Aluguel
8,05%

RADL3

CPLE6

7,46%

GOLL4

11,96%

USIM5

7,30%

ANIM3

11,88%

4.

GFSA3

7,30%

PDGR3

10,61%

5.

RAPT4

6,47%

BIDI4

9,62%

Variação no short interest

15,05%

Variação na taxa de aluguel

1.

OIBR4

4,24%

PDGR3

6,46%

2.

USIM5

0,67%

BIDI4

6,11%

3.

MILS3

0,50%

EGIE3

3,90%

4.

TEND3

0,44%

RCSL4

2,47%

5.

LIGT3

0,41%

ESTR4

2,00%
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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®. O Gráfico

4A apresenta ambas as séries. O Gráfico 4B apresenta
a diferença entre o índices, apurando assim a evolução
da incerteza especificamente local. Para detalhes, visite
o site do NEFIN, seção “IVol-Br”: <http://nefin.com.br/
volatility_index.html>.

Gráfico 4 – Volatilidade Forward-Looking (01/08/2011 - 31/08/2018)

A

B

1 O NEFIN não se responsabiliza por qualquer dano ou perda ocasionada
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.

O Nefin agradece à FIPE pelo apoio financeiro e material na elaboração
deste relatório.

2 VIX® e CBOE® são marcas registradas da Chicago Board Options
Exchange.				
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Efeitos de Tamanho da Sala no Desempenho dos Alunos: Evidências para São Paulo
Ieda Rodrigues Matavelli

Resumo
Em decorrência da inversão da pirâmide demográfica e da consequente queda das matrículas do ensino básico
no Brasil, uma potencial medida de política pública é limitar o número de alunos por sala de aula. Nesse contexto, o objetivo principal deste estudo é avaliar o impacto de políticas que estipulem um número máximo de
alunos por turma nas notas em Matemática e Português da Prova Brasil de alunos do 5º ano municipal da cidade
de São Paulo e 9º estadual de todo o Estado de São Paulo. Para isso, empregou-se a metodologia de regressão
descontínua fuzzy, utilizando o tamanho da sala predito pela função de Maimonides (ANGRIST; LAVY, 1999)
como instrumento para o tamanho da sala observado. Os resultados mostram que não existem evidências estatisticamente significantes de que o tamanho da sala tenha impacto nas notas dos alunos. Visando trazer maior
validade externa, o efeito de interesse foi estimado para o 5º e 9º ano estadual de Minas Gerais e Santa Catarina,
e 5º ano estadual de São Paulo, obtendo-se a mesma conclusão. As análises de robustez performadas também
concluem não haver efeito.
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Compras Eletrônicas e Incentivos à Eficiência no Setor Público:
Evidências do Estado de São Paulo
Carolina Tojal Ramos dos Santos

Resumo
A dissertação investiga como a corrupção e a ineficiência afetam os preços pagos pelo setor público na compra
de bens. Comumente, atribuem-se os preços elevados à corrupção. Contudo, em geral, não é possível separar os
efeitos daqueles advindos da ineficiência gerada pela própria burocracia. Para distinguir as implicações dessas
duas variáveis, utiliza-se a adoção do pregão eletrônico da Bolsa Eletrônica de Compras de São Paulo (BEC/
SP) pelos órgãos do Estado, pois considera-se que ele gera incentivos distintos para os órgãos a depender de
qual efeito é mais importante para explicar os preços. As evidências empíricas apontam que os órgãos públicos pagam preços distintos por produtos semelhantes e que aqueles que pagavam preços mais altos têm mais
chances de aderir ao pregão eletrônico da BEC, o que indica que as diferenças de preços se devem, sobretudo,
à ineficiência. Além disso órgãos que pagavam preços mais baixos têm menos incentivos em aderir ao pregão
eletrônico, pois já possuem mecanismos de compras mais eficientes, e manipulam os valores totais de suas
aquisições para conseguir se enquadrar na categoria de dispensa de licitação.
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Ensaios Sobre Danos de Cartel: Metodologias de Cálculo do Sobrepreço, Efeito Repasse (Pass-On) e Multa Ótima
Fabiana Ferreira de Mello Tito

Resumo
A presente pesquisa objetiva analisar os principais aspectos relacionados ao tema de danos em cartel:
sobrepreço, efeito repasse (pass-on) e multa ótima. Com o aumento de políticas de combate a cartéis, pelo
sério caráter lesivo à concorrência e à sociedade, intensificaram-se os esforços para estimar o impacto
econômico no bem-estar provocado por tais condutas. O estudo confirma que a principal medida de dano
econômico do cartel é o sobrepreço, ainda que os demais fatores, como o repasse (pass-on) e o efeito perda
de vendas também devam ser considerados na mensuração do dano privado. Metodologias para o cálculo
destes três componentes foram mapeadas, revelando que as técnicas disponíveis não são complexas, até
fáceis de serem aplicadas, quando se tem amplo acesso a dados. Como avaliação empírica, apresenta-se o
caso inédito do cartel dos compressores, sobre danos causados por tão nociva prática, comprovando-se que
os valores de sobrepreço calculado estão em linha com a literatura. Por fim, a tese apresenta o histórico
de multas impostas por autoridades, em casos de cartel, em diversas jurisdições, e questiona a efetividade
dos montantes aplicados para devida dissuasão ou restabelecimento do bem-estar à sociedade. Análise de
casos condenados pelo CADE recentemente mostram que as multas não têm sido suficientes para impor
dissuasão, recomendando-se o uso de parâmetros que tragam racionalidade econômica e desestimulem as
práticas anticompetitivas.
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Os Setenta anos da CEPAL (Parte I): A Ineficiência da Desigualdade1
Rômulo Manzatto (*)

Que todos se levanten, que se llame
a todos, que no haya ni uno ni dos
grupos entre nosotros que se quede
atrás de los demás. Foram as palavras com que Alicia Bárcena,
evocando um antigo provérbio da
cultura maia, encerrou o Trigésimo
Sétimo Período de Sessões da Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe, a CEPAL, no dia
11 de maio de 2018, em Havana, a
capital cubana.2

Realizado a cada dois anos, o período de sessões da CEPAL consta
como o mais importante evento
de sua estrutura institucional. É a
ocasião em que a Comissão, seus
órgãos subsidiários e os delegados
de seus países membros se reúnem
para avaliar o trabalho realizado
nos últimos anos e também para

lançar as diretrizes que balizarão
os esforços de pesquisa da organização para o próximo biênio. Além
disso, o atual período de sessões
é especialmente importante, uma
vez que 2018 é o ano em que a
CEPAL comemora seus setent a
anos de existência.
A citação de Bárcena, atual Secretária Executiva da CEPAL, representa bem as atuais preocupações
de uma região que, mesmo com
os inegáveis avanços das últimas
décadas, figura como a mais desigual do mundo, apesar de não ser a
menos desenvolvida.

O relatório apresentado no evento,
intitulado A ineficiência da desigualdade3 , sintetiza essas preocupações, ao mesmo tempo em que
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apresenta a ideia-força que anima
tanto o atual período de sessões
quantos os próximos esforços da
instituição, os da busca pela igualdade que promova o crescimento
e do crescimento que promova a
igualdade.

O panorama esboçado pelo relatório, contudo, não é dos mais animadores. O recente acirramento das
tensões políticas globais torna o
cenário internacional mais incerto
do que nunca. Por sua vez, as revoluções digitais criam maior incerteza quanto ao futuro da composição ocupacional dos mercados de
trabalho nacionais, fator que pode
se combinar de maneira preocupante com o baixo crescimento e o
aumento da vulnerabilidade externa dos países latino-americanos.
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Novos problemas esses que agora
se combinam a importantes e já
antigas questões mal resolvidas
nos países da região, como a grande desigualdade econômica, que
figura como barreira ao aumento
da produtividade, bem como as seculares desigualdades territoriais
e ambientais, ainda longe de uma
satisfatória resolução.
Como se não bastasse, pesa ainda
o fato de tudo se passar em um
ambiente institucional pautado
por uma já arraigada “cultura do
privilégio”, que constitui obstáculo
permanente à consolidação de instituições verdadeiramente democráticas e ao adequado fornecimento de bens públicos de qualidade.

Em resumo, esses são os principais
pontos do relatório apresentado
pela CEPAL em seu encontro mais
recente. Em sua versão de síntese,
o documento começa por rememorar a orientação dos recentes
esforços de pesquisa da Comissão
para a compreensão do novo fenômeno da desigualdade na região,
com especial atenção à questão da
busca pela igualdade, entendida
pela CEPAL em sentido amplo, isso
é, no que se refere a “meios, oportunidades, capacidades e reconhecimento”.4
Em termos mais amplos, o documento toma a igualdade de meios
como a que se traduz em uma distribuição mais equitativa da renda,
da riqueza e em uma maior participação da massa salarial na com-

posição da renda de cada país.
A igualdade de oportunidades é
tida como a ausência de qualquer
tipo de discriminação no acesso a
posições políticas, econômicas ou
sociais. Já a igualdade de acesso
a capacidades é vista como a que
permite que os indivíduos adquiram habilidades e conhecimentos
para realizar ideias e projetos.
Assim como a igualdade em sua
dimensão do reconhecimento recíproco é expressa na afirmação
das mais diversas identidades coletivas.5

De maneira mais precisa, o relatório indica um acentuado aumento
da incerteza no cenário internacional. À primeira vista, os dados
podem até parecer animadores,
afinal, pela primeira vez desde a
crise de 2008 todos os três grandes
blocos econômicos (Estados Unidos, Europa e Leste Asiático) apresentam simultaneamente taxas
positivas de crescimento econômico. Da mesma forma, a revolução
digital e a liberalização do comércio internacional aumentaram de
maneira expressiva os fluxos de
investimento estrangeiro, levando
ao desenvolvimento de cadeias globais de valor.6
Ocorre que apesar do crescimento econômico, a desigualdade de
renda em nível global aumentou
desde o início da década de 1980 e
a de 2010. Mesmo nos países e regiões desenvolvidas a desigualdade
interna atingiu seu nível mais alto
das últimas décadas.

A situação é preocupante. O índice
de GINI dos países da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) atingiu
seu maior nível – o que representa
aumento da desigualdade – desde
a década de 1980. O documento
também afirma que análises mais
recentes mostram ter havido uma
grande polarização dos benefícios
da globalização em favor das parcelas mais ricas da população.
Não por acaso, o 1% mais rico da
população mundial capturou 27%
do total do crescimento de renda
ocorrido entre 1980 e 2016, enquanto 50% da população ficou
somente com 12% desse mesmo
7
montante.

Na América Latina, o aumento da
vulnerabilidade externa foi expressivo. O crescimento econômico
dos países da região sofreu forte
desaceleração após 2011. O crescimento médio da América Latina
entre 2012 e 2017 foi de somente
2,3% ao ano, bastante abaixo dos
5,3% ao ano registrados nas economias do Sudeste Asiático, dos 3,1%
dos países da África Setentrional
e mesmo abaixo do crescimento
médio observado nas maiores economias do continente Europeu, da
8
ordem de 2,8% ao ano.
As persistentes e baixas taxas de
crescimento nos países da América
Latina deterioram as condições dos
mercados de trabalho. Simultaneamente, os países da América do Sul
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assistiram a uma reprimarização
de sua pauta de exportações.9

No que se refere ao acesso à educação e saúde, o nível de desigualdade é também preocupante. Em
toda a América Latina, uma parcela
significativa da população com
mais de 18 anos não alcança nível
educacional equivalente ao do primeiro ciclo de educação primária.10

Este dado não afeta somente as
possibilidades de ascensão individual, mas toda a estrutura produtiva e o sistema econômico da
região. Sabe-se que níveis insuficientes de educação da população
economicamente ativa têm grande
impacto sobre a produtividade da
economia. Da mesma maneira, a
desigualdade educacional tende a
atuar como aspecto intergeracional de perpetuação da pobreza.11
Outra importante dimensão da
desigualdade, também citada no
atual período de sessões da CEPAL,
que se relaciona com as dimensões
já citadas, consiste em seu aspecto
territorial. A concentração espacial
de renda nas cidades, assim como
a degradação ambiental de setores
rurais e urbanos, impactam as condições de vida e trabalho de todos,
e de forma mais acentuada a das
populações mais pobres, atuando
também como fenômeno de perpetuação das desigualdades.12

Todos os aspectos de desigualdade
citados interagem em um ambiente marcado pelo que o relatório

cepalino chama de “cultura do
privilégio”, constituída em boa
parte pelos caracteres herdados do
longo período colonial que vigeu
na região. Isso faz com que, em
muitas situações, a desigualdade
seja mesmo incorporada ao ethos
social local, que passa a perceber
como “natural que certos grupos
desfrutem dos direitos negados a
outros”.13

Assim, aos já citados efeitos das
desigualdades vigentes soma-se o
efeito do enfraquecimento do próprio Estado em sua capacidade de
gerar políticas públicas de combate
à desigualdade − no que a estreita
relação entre as instituições existentes e a sociabilidade excludente
que rege as relações sociais se
torna também uma barreira, ainda
que menos visível, ao aumento da
produtividade e do crescimento.14

Como não poderia deixar de ser,
para além do diagnóstico dos problemas, a CEPAL propõe soluções.
Sua Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável enfatiza três
eixos de ação: uma macroeconomia para o desenvolvimento, um
Estado de bem-estar baseado em
direitos e cidadania, assim como o
aumento da produtividade acompanhado da descarbonização das
economias da região.15
Na macroeconomia, é enfatizada a
necessidade de uma gestão macroeconômica voltada não somente
para o controle da inflação, mas
também para o fortalecimento de
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instrumentos anticíclicos e de medidas que proporcionem a transformação produtiva da região, não
deixando de citar que mesmo organismos internacionais de orientação historicamente ortodoxa agora
se somam à antiga recomendação
da CEPAL a respeito da necessidade de uma correta administração
dos fluxos de capital internacional,
de forma a manter a estabilidade
macroeconômica na região.16

No segundo eixo, a CEPAL propõe uma “nova articulação entre
a estrutura produtiva e o regime
de bem-estar” 17, até por se tratar de aspectos interdependentes.
Somam-se recomendações para o
aumento do investimento em educação e inovação, o fortalecimento
de sistema de cuidado e saúde e a
implantação gradual e progressiva
da renda básica universal nos países da região.18
O terceiro e último eixo de ação
propõe outros três eixos que balizem os esforços de descarbonização: a digitalização, a constituição
de cidades sustentáveis e o incentivo à adoção de energias renováveis.
Os esforços de digitalização visam
o desenvolvimento de um mercado
digital regional que permita o melhor aproveitamento de recursos
através de economias de escala e
de rede.19
A constituição de cidades sustentáveis, por sua vez, passa obrigatoriamente pela intervenção nos
setores de mobilidade urbana, vi-
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sando tanto a melhora da mobilidade urbana quanto
o avanço do objetivo mais amplo de descarbonização
da economia. No mesmo sentido, as políticas de diversificação da matriz energética devem combinar o estímulo à produção local dos equipamentos e serviços
necessários com o investimento global em energias
renováveis e aumento da eficiência energética.20

O fato é que, ao completar setenta anos de existência, a Comissão Econômica para a América Latina e
o Caribe não nega a magnitude dos desafios a serem
enfrentados pelos países da região. Contudo, coerente
a sua trajetória, não se furta ao esforço de formular
questões e propor estratégias de enfrentamento às
grandes questões de cada época. Trata-se novamente
de propor saídas a partir de uma perspectiva própria,
coerente com as características e problemas da região.
Mais uma vez, a CEPAL renova seu compromisso com
um futuro sustentável e menos desigual para as próximas gerações da América Latina.
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Notas Sobre a Educação de Meninas e Mulheres no Brasil
Colonial
Luciana Suarez Lopes (*)

Durante a segunda metade do século XVIII, dentre as várias reformas implantadas por Pombal estava a reforma dos estudos menores.
A adoção de um sistema educacional de caráter laico, desvinculado
do ensino religioso ou organizado
por ordens religiosas, resultou na
criação de algo parecido com um
sistema público de educação. Nesse
contexto, no Brasil, logo após a
expulsão dos jesuítas, ocorreu a
criação das chamadas aulas régias,
pequenas escolas muitas vezes
restritas à atuação de apenas um
professor de primeiras letras. (Cf.
MARCÍLIO, 2016, p. 42)

O ensino passou então a ser organizado e custeado pelo Estado, sendo
para isso criado um novo imposto,
que recebeu o nome de subsídio
literário, que nada mais era do que
uma taxa cobrada sobre diversos
gêneros de consumo com o objetivo
de financiar as escolas primárias
e a Universidade de Coimbra. Sua
arrecadação era feita pela Junta da
Companhia Geral da Agricultura
das Vinhas do Alto Douro, podendo assumir diversas formas de
cobrança. (Cf. TESSITORE, 1995, p.
273)

No Brasil, conforme Viviane Tessitore, “era cobrado na base de $001
por libra de carne que se cortasse
nos açougues e $010 de cada canada
de aguardente fabricada na Colônia,
qualquer que fosse sua denominação”. Mais tarde, por meio de uma
carta régia datada de 23 de agosto
de 1805, ao imposto já cobrado foi
somada mais uma taxa, por cabeça
de gado abatida, “calculado em 10
arrobas ou 320 libras, totalizando,
assim, 1$320”. (TESSITORE, 1995,
p. 273-274) Assim, começaram a
ser criadas no Brasil diversas aulas
régias.
Na capitania de São Paulo, que na
época incluía o atual Estado do
Paraná, o governador D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão,
o Morgado de Mateus, emitiu em
1774 o “Bando para se abrirem
Escolas Públicas, de ler, escrever
e contar, e Estudos de Gramática,
Grego, etc.” criando novas escolas
em São Paulo e vinculando à sua
subsistência a “coleta das carnes e
aguardentes para a satisfação dos
Mestres”. (BELLOTTO, 1979, p. 248)
Como resultado, foram criadas
na capitania paulista 18 escolas
régias no período 1789-1821: em
Paranaguá, 1789; Curitiba, 1800;
Parnaíba, 1801; Guaratinguetá,
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1812; Itu, 1812; Taubaté, 1812;
Jundiaí, 1812; Iguape, 1812; Mogi
das Cruzes, 1812; Santos, 1813; Atibaia, 1814; São Carlos, 1814; Porto
Feliz, 1817; Itapetininga, 1820; São
Vicente, 1821; Jacareí, 1821; Bragança, 1821; e Sorocaba, 1821. (Cf.
SILVA, 1984, p. 177)
Mas quem frequentava essas aulas?
Apenas os meninos.

Estima-se que no início do século
XIX, havia na capitania aproximadamente 500 meninos em idade escolar. Desses, apenas uma pequena
porcentagem frequentava as aulas
régias.
[...] a população livre do sexo masculino das vilas da capitania, entre
5 e 14 anos – idade em que costu-

mavam frequentar essas escolas

– era de 19.281 em 1818, data
aproximada daquelas em que foram

elaboradas as listas de estudantes.
Donde se conclui que apenas cerca

de 2,5% dos meninos em idade
escolar eram efetivamente alfabe-

tizados pelo Estado na Capitania

de São Paulo (excluída a cidade).
(SILVA, 1984, p. 178)

E a educação das meninas?
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Desde o período colonial, a educação de meninas na capitania de
São Paulo era questão considerada
como sendo de caráter privado e
doméstico. Enquanto os meninos
tinham a possibilidade de frequentar as aulas régias, a educação das
meninas era considerada matéria
na qual o estado não intervinha,
“uma questão puramente doméstica”.
Pouco se pode escrever sobre a
educação das meninas na Capita-

nia de São Paulo, pois totalmente

ausentes das aulas régias, também
não são referidas pelos professores

particulares que abriram aulas nas
diversas vilas. A única referência à

educação feminina dizia respeito às
índias, pois, em 1767 o governador

teve o cuidado de mandar para a
aldeia de Itapecerica uma tal Es-

perança Machada para ensinar as
meninas a coser, “e a todas as mais

cousas de que for mestra”. (SILVA,
1984, p. 184)

Aos viajantes estrangeiros, causava
espanto as mulheres paulistas não
serem adequadamente educadas
nem para o que era considerado
comum na Europa: a economia doméstica. No Reino, era usual que as
filhas das boas famílias aprendessem a fiar, costurar, talhar, escrever e efetuar as operações básicas
de matemática com o objetivo de
cuidar da administração da casa.
Seria necessário que uma menina
ao mesmo tempo que aprendesse

o risco, a fiar, a coser e a talhar, que
aprendesse a escrever, mas escrever para escrever uma carta, para

assentar em um livro que fez tais e

tais provisões para viver seis meses
na sua casa; para assentar o tempo

de serviço dos criados e jornaleiros
e os salários; para escrever nele o
preço de todos os comestíveis de

toda a sorte de pano de linho, de
panos, de seda, de estamenhas, de

móveis de casa; os lugares onde se
fabricam, ou onde se vendem mais

baratos. [...] Seria útil e necessário
que soubesse tanto de Aritmética

que soubesse calcular, quanto tri-

go, azeite, vinho, carnes salgadas,
doces serão necessários a uma

família; escrever no seu livro os

vários modos de fazer doces, e a
despesa, e prever o proveito ou a
perda que pode destes provisões

tirar uma casa.1 (Ribeiro Sanches,

Apud SILVA, 1984, p. 185)

Em São Paulo, o viajante John Mawe
manifestou seu espanto ao registrar que as mulheres se ocupavam
pouco dos assuntos domésticos,
sendo geralmente os escravos responsáveis pela administração da
casa. (Cf. SILVA, 1984, p. 186) Dentre os 450 inventários paulistanos
utilizados por Alcântara Machado,
eram poucas mulheres, e “dentre as
criaturas do sexo feminino que aparecem nos inventários somente duas
sabem assinar o nome”. (MACHADO,
2013, p. 66)

Em não poucos casos, exaltavam-se
as limitações das moças, como se

essas fossem qualidades buscadas
em futuras noivas e esposas.
Menina que sabe muito
É mulher atrapalhada.

Para ser mãe de família,

Saiba pouco ou saiba nada.

(Luís Edmundo, Apud DIAS, 1995,
p. 38)

Nesse contexto, as meninas paulistas, preparadas desde cedo para o
casamento, deveriam ter habilidades limitadas, sendo sua educação
pautada pelo desenvolvimento ou
exercício de atividades características dos espaços domésticos. Se
comparadas às casadoiras portuguesas, as limitações educacionais
das boas moças da São Paulo colonial ficam ainda mais evidentes.
Em boa medida, os apontamentos
acerca da educação das meninas e
moças da capitania de São Paulo
retratam também os usos e costumes de outras capitanias. Nesse
sentido, a estranheza causada pela
grade curricular do Colégio Augusto, aberto por Nísia Floresta no
Rio de Janeiro em 1838, e dedicado
apenas à educação de meninas, não
é de se admirar.
Esta escola, segundo depoimento

de todos os que sobre ela escreve-

ram, trouxe avanços consideráveis
para a educação de seu tempo. E,

entre as inovações aí reconhecidas,
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costumam ser lembradas o ensino
do latim, do francês, do italiano e
do inglês, bem como respectivas
gramáticas e literaturas; o estudo
da geografia e da história do país;
a prática da educação física; e a
limitação do número de alunas
por turma como forma de garantir
a qualidade do ensino. (DUARTE,
2010, p. 17)

As disciplinas não diretamente relacionadas aos afazeres domésticos
já eram por si só consideradas supérfluas, ainda mais considerando
a variedade de temas presentes no
colégio para meninas de Nísia. Usualmente, as escolas para meninas
da época davam ênfase ao desenvolvimento das prendas domésticas,
ensinando apenas superficialmente
língua e gramática portuguesas,
e dando noções rudimentares das
quatro operações de matemática.
(Cf. DUARTE, 2010, p. 17)

As críticas recebidas pela educação
proporcionada por Nísia a suas
alunas foram várias. Ela própria foi
vítima de uma campanha aberta
de difamação; e quase dez anos
depois, o jornal “O Mercantil” publicava em 17 de janeiro de 1847
uma reprodução da Revista dos
Colégios da Capital,
Há casas de educação que tem o

mau gosto de ensinar as meninas
a fazer vestidos ou camisas. Mas

parece que D. Augusta acha isso

muito prosaico. Ensina-lhes latim.
E por que não grego e hebraico?
Pobre diretora! Está tão satisfeita

de si mesma e de seu colégio; está

tão intimamente persuadida que é

o primeiro estabelecimento de instrução do império, que, em verdade

causa dó arrancar-lhe tão suave
ilusão! [...] Notaremos apenas a D.

Floresta que se esquece um tanto

do verdadeiro fim da educação,

que é adquirir conhecimentos úteis,
e não vencer dificuldades, sem

nenhuma utilidade real. (REVISTA

dos Colégios da Capital, 1847, p. 3)

Em 1850, o Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de
Janeiro registrava que o Colégio
Augusto, além daquelas aulas já
mencionadas anteriormente, ainda
oferecia classes de leitura, caligrafia, religião cristã, aritmética,
história, geografia, música, dança,
piano, desenho “e toda sorte de
trabalhos de agulha”. (LAEMMERT,
1850, p. 244) Não foi possível identificar se as aulas de trabalhos
manuais foram incluídas posteriormente na grade do colégio, ou
se sua inclusão ocorreu como uma
resposta às críticas que vinham
sendo recebidas.

Todavia, é certo que esse episódio
envolvendo Nísia Floresta e seu Colégio Augusto ilustra muito bem os
preconceitos com relação ao ensino
das meninas e moças no Brasil,
desde os tempos coloniais.
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