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Agricultura: a Conjuntura dos Preços de Commodities Agrícolas
Antonio Carlos Lima Nogueira (*)

O acompanhamento de preços de
produtos agrícolas é uma das atividades básicas dos agentes envolvidos com o agronegócio, visto
que esse dado afeta a rentabilidade
dos produtores que já realizaram
os investimentos e gastos para o
plantio. Esses preços também são
considerados nas análises de demanda para fornecedores de insumos e no cálculo de custos para os
processadores e consumidores dos
produtos.

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) produz
levantamentos mensais de preços
nacionais e internacionais por meio
do informativo “Preços das Principais Commodities do Agronegócio”
(disponível em www.fiesp.com.
br). Este artigo trata dos preços de
relevantes commodities brasileiras
como soja, milho, trigo, algodão,

açúcar cristal e café arábica, com
base na edição de setembro de
2018. As fontes desse informativo
são: FAO, Bolsa de Chicago, CEPEA
e CONAB.

Inicialmente, apresentamos a posição do índice de preços de alimentos da FAO, que considera a
variação dos preços em dólar de
uma cesta de produtos, tendo como
base 100 a média de 2002 a 2004.
Esse índice encontra-se em 140,2
e indica uma queda de 1,4% sobre
o mês anterior e de 7,4% sobre
o ano anterior. Considerando-se
que a média desde 2010 é 161,9,
observa-se que os preços estão em
tendência geral de baixa, refletindo
uma situação de oferta adequada e
demanda em ritmo fraco.
Para a soja, o preço nacional foi de
R$ 95,00/saca de 60kg, revelando

crescimento de 6,2% sobre o mês
anterior e de 35,6% sobre o ano
anterior em reais. Entretanto, considerando a cotação internacional
de USD 18, observa-se queda no
mês de 3,2% e de 13,4% no ano.
Com isso, revela-se um efeito de
desvalorização do real que superou
a redução da cotação em dólar, promovendo um ganho ao produtor.
O mercado brasileiro de soja tem
apresentado alta oscilação nas
cotações da última década. Vemos
que ocorreu um pico no preço de
R$ 83,00/saca em 2012, seguido
por um movimento de queda até
o nível de R$ 60,00/saca em 2013.
A partir desse ponto ocorreram
oscilações significativas com novo
pico de R$ 95,00/saca em 2016,
com novo retorno ao patamar de
R$ 60,00/saca no início de 2017
e início de novo processo de alta.
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A média desde 2010 ficou em R$
66,70/saca.
Por outro lado, o mercado global de
soja apresenta estabilidade e tendência de baixa na última década.
O produto alcançou um pico de USD
38 em 2012, seguido por um processo de queda suave desde então.
Essa conjuntura de preços baixos
fica evidente quando se observa
a cotação média internacional de
USD 25,5 desde 2010. Portanto,
temos um mercado com abastecimento e estoques em níveis seguros no mercado global.

O milho apresenta o preço nacional
de R$ 40,00/saca de 60 kg, com
queda de 2,1% sobre o mês anterior e crescimento de 38,5% sobre
o ano passado. A cotação internacional é de USD 8, com queda de
1,7% no mês e aumento de 1,3%
no ano. Aqui temos uma aderência
maior entre as oscilações das cotações nacionais e internacionais,
ainda que o efeito cambial seja evidente na comparação anual.
O mercado brasileiro de milho
tem apresentado elevada oscilação
de preços desde 2015, visto que
atingiu um ponto máximo de R$
51,00 em junho de 2016, seguindo-se uma queda de até R$ 26,00
em 2017 e apresenta recuperação
desde então. Vemos uma clara tendência de alta no mercado nacional,
visto que a média desde 2010 é de
R$ 30,70. Cabe destacar que esse
mercado tem passado por transformações recentes pelo início da

utilização do grão para produção
de etanol.

No mercado internacional, temos
relativa estabilidade e tendência
de queda suave nas cotações do
milho. Obser va-se um valor de
pico de USD 19 em 2012, seguido
por uma redução com baixa volatilidade até o presente. O mercado
global apresenta-se estável, visto
que a cotação média desde 2010 é
de USD 11,2.
No caso do trigo, a cotação é de R$
899,00/tonelada, que indica queda
de 4,3% sobre o mês anterior e
crescimento de 49,6% sobre o ano
passado. Para a cotação internacional, temos um valor de USD 185/
tonelada, com queda de 6,4% no
mês e aumento de 15,3% no ano.
Assim, verificamos oscilações de
mesmo sentido entre os dois mercados, mas com maior amplitude
de variação no mercado brasileiro.

Observa-se alta volatilidade nos
preços internos do trigo nos anos
recentes, visto que partiu de um
valor de R$ 450,00 em 2014, teve
crescimento até R$ 830,00 em
2016, seguido de nova queda e
subida até o pico de R$ 1000,00
nos últimos meses. Apesar dessas
oscilações, verifica-se uma tendência de alta em comparação com a
média desde 2010, que foi de R$
605,10.

Para o mercado internacional de
trigo observa-se redução suave e
relativa estabilidade. O produto
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apresentou um pico de USD 400
em 2008, seguido por um processo
de queda sem grande volatilidade
ao longo da década. A média desde
2010 é de USD 212,50.

Para a cultura do algodão temos
uma cotação de R$ 7030,00/tonelada, com queda de 1,8% no mês
e aumento de 30,6% no ano. No
mercado internacional, o preço
é USD 1779/tonelada, revelando
queda de 4,5% no mês e aumento
de 13,3% sobre o ano anterior.
Neste caso, temos oscilações na
mesma direção e maior amplitude
no mercado nacional para a variação anual.
O mercado brasileiro de algodão
tem apresentado tendência consistente de alta e baixa volatilidade
nos últimos anos. A variação mais
significativa ocorreu a partir de
um pico de R$ 8300,00, ocorrido
em março de 2011. A partir desse
valor, ocorreu uma queda brusca
para um patamar em torno de R$
4000,00 em dezembro de 2011, seguindo-se uma tendência de crescimento consistente até o novo
máximo de R$ 8100,00 nos meses
recentes. A média desde 2010 é de
R$ 4930,60.
No mercado global, observa-se uma
situação distinta, visto que, a partir do pico de USD 4200/tonelada
coincidente com a cotação máxima
no mercado brasileiro, segue-se
uma queda e estabilidade com a
média desde 2010 de USD 1854,80/
tonelada.
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Para o açúcar, a cotação atingiu
R$ 1214,00/tonelada, resultado
do aumento de 17,9% sobre o mês
anterior e crescimento de 15,8%
sobre o ano passado. No mercado
global, a cotação está em USD 238/
tonelada, que indica aumento de
1,3% sobre o mês anterior e queda
de 22,6% em relação ao ano passado. Observa-se discrepância nas
tendências anuais nos mercados
nacional e internacional, com variações em sentidos opostos.
O mercado nacional de açúcar tem
apresentado alta volatilidade, especialmente no ano de 2017. A partir de um patamar de R$ 1500,00/
tonelada por volta de 2011, observou-se uma queda para um nível
de R$ 1000,00/tonelada com certa
estabilidade até setembro de 2017.
A partir desse ponto temos um movimento de alta até um pico de R$
2000,00/tonelada, quando se inicia
novo processo de queda, chegando
aos níveis atuais. Cabe destacar
que a média desde 2010 é de R$
1208,60.
O mercado internacional de açúcar
apresenta estabilidade, com um
valor máximo de USD 540/tonelada em 2011, seguindo-se uma
queda suave com estabilidade e
valores inferiores a USD 500 até o

presente. A média desde 2010 é de
USD 405,80.

O mercado nacional de café arábica
apresenta o preço de R$ 415,00/
saca de 60 kg, revelando queda de
1,4% sobre o mês anterior e redução de 8,4% em relação ao ano
passado. No mercado internacional, a cotação atingiu USD 129, com
queda de 5,1% sobre o mês passado
e redução de 26,1% em relação ao
ano anterior. Neste caso, temos oscilações de mesmo sentido nos dois
mercados, com maior amplitude de
variação para a comparação anual
no mercado global.
O mercado brasileiro de café arábica tem demonstrado alta volatilidade na última década, apresentando
um movimento geral de alta. Temos
um pico de cotação de R$ 520,00/
saca em 2011, seguido por queda
até o nível de R$ 250,00/saca em
2014. Na sequência, observa-se um
processo de alta de até R$ 550,00/
saca no início de 2017, seguindo-se
novo processo de baixa até o presente. A média desde 2010 foi de R$
415,70/saca.

No mercado global de café arábica,
observamos uma situação de volatilidade relevante e tendência de
queda na última década. A partir
de um pico de USD 350 em 2011,

temos o processo de queda de até
USD 150 no final de 2013, seguindo de uma alta de até USD 260 e
nova queda até o presente. A média
desde 2010 é de USD 208,90.

Em resumo, podemos verificar que
as cotações das principais commodities brasileiras apresentaram
elevada volatilidade no mercado
local na última década. Por outro
lado, o mercado internacional se
apresentou de forma relativamente
estável e com tendência geral de
queda nas cotações. A combinação
das transformações nos mercados
domésticos com a elevada volatilidade do câmbio gerou grandes
desafios de gestão para produtores
e demais agentes do agronegócio
neste período. Tendo em vista a
elevada vinculação dos insumos ao
câmbio, a principal referência para
a operação nessas cadeias continua
sendo o mercado internacional.

(*) Pesquisador do PENSA USP - Centro de
Conhecimento em Agronegócios.
(E-mail: aclimano@gmail.com).
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Mercado de Trabalho: Pequena Onda de Esperança
Vera Martins da Silva (*)

A vagarosa retomada da atividade econômica e o enorme grupo
de desocupados ou ocupados em
condições precárias dão o tom do
mercado de trabalho brasileiro
atual. Da mesma forma, o baixo
nível de confiança dos empreendedores, agentes públicos e a mídia
em geral, ou seja, o pessimismo
continua generalizado e se expressou nas urnas pela renovação, polarização e fragmentação da representação política, que tenta
angariar dos eleitores um suspiro
de esperança em tempos melhores.
E assim, continua a economia nacional à espera de novas políticas,
novos alentos e talvez, infelizmente, novos desalentos para muitos.
Apesar do tamanho do problema e dos desafios à frente, a boa
novidade é a redução do número
de Desocupados. No trimestre de
junho/julho/agosto de 2018, foi
estimada em 12,7 milhões, o que
representa -407 mil pessoas em situação de Desocupação em relação
ao mesmo trimestre móvel do ano
anterior. O Gráfico 1 apresenta o
número absoluto de Desocupados
segundo a Pesquisa Nacional de
Amostra de Domicílios Contínua
(PNADC), da Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE). Há uma tendência de
redução dos Desocupados desde o

pico dessa estimativa, que ocorreu
no trimestre de janeiro/fevereiro/
março de 2017, quando superou 14
milhões de pessoas. Mesmo com
esse sopro suave de otimismo, o
fato é que a desocupação continua suficientemente elevada para
causar descontentamento que se
revela na inadimplência elevada,
consumo ainda ensaiando uma recuperação e resultados eleitorais
surpreendentes, em busca de um
modelo econômico e social melhor.
A Taxa de Desocupação − número
de desocupados em relação ao total
1
da Força de Trabalho, − no último
trimestre disponível, junho/julho/
agosto de 2018, continua muito
elevada, em 12,1%, caindo muito
suavemente ao longo dos últimos
trimestres, como pode ser visto
pelo Gráfico 2.

Mas o número de Desocupados e a
Taxa de Desocupação são apenas
uma maneira de se ver o mercado de trabalho nacional. No caso
brasileiro, é também possível ver a
precarização desse mercado através do desalento e do número insuficiente de horas trabalhadas,
informações também divulgadas
pela pesquisa PNADC. No caso da
insuficiência de horas trabalhadas,
no trimestre de junho/julho/agosto de 2018 este número atingiu 6,7
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milhões de pessoas. Efetivamente,
esta é uma característica deste
mercado, a existência da “economia
do bico”, pois mesmo no auge do
ciclo econômico esse contingente
superava 4 milhões de pessoas. A
questão é que a maioria destes trabalhos temporários não se refere a
atividades sofisticadas, mas àquelas de baixo conteúdo tecnológico,
situação mais preponderante no
país. Aliás, apesar da existência de
um enorme contingente de pessoas
em busca de postos de trabalho, há
a recorrente queixa por parte dos
empregadores sobre a dificuldade
de preenchimento de vagas disponíveis. Ou seja, mesmo quando há
oferta de trabalho, o nível de formação e de habilidades específicas
dificulta o preenchimento de vagas
em aberto.
A hipermorosa retomada da economia e o contingente de jovens
com formação deficiente (atestada
pelos diversos testes de avaliação
escolar) deixam os jovens em situação mais fragilizada relativamente ao conjunto da população
no que se refere à busca de emprego. Ressalte-se que a Taxa de
Desocupação entre jovens de 14 a
17 anos é de 42,7%, justamente as
idades em que deveriam estar se
dedicando aos estudos do Ensino
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Médio, cujos resultados em geral têm sido muito fracos. Este volume de jovens adolescentes já em busca
de trabalho mesmo antes de completar a maioridade
é mais um dos problemas exacerbados pela recessão,
na medida em que estes jovens procuram emprego

para completar a renda familiar, em boa parte reduzida devido à perda de trabalho dos membros adultos
da família. Na faixa etária entre 18 e 24 anos, a Taxa
de Desocupação é de 26,6%, mais do que o dobro da
média nacional. 2

Gráfico 1 - Número de Desocupados Segundo a PNADC/FIBGE- Trimestres Móveis
de Jan/Fev/Mar 2012 a Jun/Jul/Ago 2018 (em milhares)

Gráfico 2 - Taxa de Desocupação das Pessoas de 14 Anos ou Mais de Idade, na Semana de Referência

Fonte: PNADC/FIBGE.

outubro de 2018
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Outro aspecto bastante problemático no mercado de trabalho
brasileiro é o número de pessoas
em desalento, ou seja, não caracterizadas como Desocupados
pela PNADC. Embora sejam efetivamente “desocupados”, não
tomaram atitudes para procurar
trabalho no mês anterior ao da
semana de referência, pois simplesmente ficaram desalentados,
sem nenhuma perspectiva de
achar um trabalho e, considerando que essa procura também
tem custos, simplesmente deixaram de procurar. No trimestre de
junho/julho/agosto de 2018, esse
contingente foi estimado em 4,7
milhões de pessoas, caindo em
relação aos trimestres anteriores
− o que é uma boa notícia mas,
ainda assim, um número expressivo, correspondendo a 4,3% da
somatória de Força de Trabalho
mais o grupo de Desalentados. E
a Taxa Composta de Subutilização
da Força de Trabalho estimada
pela PNADC − que inclui além dos

que procuram emprego (ou seja,
os Desocupados) os Desalentados
e os Trabalhadores com Horas
Insuficientes de Trabalho − atingiu 24,4% no trimestre de junho/
julho/agosto. Isto indica que realmente o mercado de trabalho não
está nada fácil para quem procura
um posto de trabalho.
A solução para muitos foi a ocupação como Trabalhadores por
Conta Própria. O Gráfico 3 mostra
a evolução das principais categorias de ocupação desde 2014, início da crise recente, pelos trimestres móveis da PNADC. Verifica-se
a redução da Ocupação no Setor
Privado com Carteira Assinada e
ampliação de Trabalhadores por
conta Própria e Empregados do
Setor Privado sem Carteira, sugerindo que o empreendorismo,
em grande medida informal, tem
sido a solução para a obtenção de
renda em tempos difíceis. O Gráfico 4 apresenta a taxa de crescimento das diversas ocupações,
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na comparação da média móvel
de quatro trimestres, entre o
trimestre de junho/julho/agosto
de 2018 e seu equivalente no ano
de 2017. Os resultados mostram
que enquanto o número de trabalhadores ligados ao setor privado
com carteira assinada foi reduzido em 1,3% nesse período, houve
um aumento de empregadores em
4,7% e de trabalhadores informais em 4,1%. Os demais grupos
também tiveram crescimento
mais modesto, mas ainda assim
algum crescimento: 2,4% de servidores públicos civis e militares,
2,3% dos trabalhadores por conta
própria e 2,1% dos trabalhadores
domésticos. Um pequeno sopro de
otimismo: após 46 trimestres de
queda de Ocupados no Setor Privado com Carteira Assinada, nos
últimos dois trimestres móveis
houve um ligeiro crescimento.
Quase nada, mas já algum sinal
de revitalização do mercado de
3
trabalho.
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Gráfico 3 - Grupos de Pessoas por Tipo de Ocupação - em Milhares

Fonte: PNADC/FIBGE.

Gráfico 4 - Taxa de Crescimento das Ocupações, Jun/Jul/Ago 2018 Contra Jun/Jul/Ago 2017 (%)
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1 Força de Trabalho é definida pela PNADC como a soma dos Ocupados
mais os Desocupados. Estes últimos são aqueles que procuraram
trabalho na semana de referência. Destaque-se que a categoria
Desocupados, segundo a PNADC, refere-se a pessoas sem ocupação
na semana de referência e que estavam tomando providências para
obter um posto de trabalho nos 30 dias de referência e dispostas a
assumir tal posto de trabalho na semana de referência.
2 As Taxas de Desocupação por idade aqui citadas dizem respeito ao
segundo trimestre de 2018, quando a Taxa de Desocupação estimada
pela PNADC para o Brasil foi de 12,4%.

3 Taxas de crescimento calculadas a partir das médias móveis de quatro
trimestres.
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(*) Economista e doutora pela FEA-USP.
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Mudança Tecnológica na Indústria Automobilística
Michael Tulio Ramos de França (*)

Nos textos das edições anteriores
deste boletim, discutimos questões relacionadas a organização e
internacionalização das atividades
de pesquisa e desenvolvimento da
1
indústria automobilística. Neste
artigo, o objetivo é descrever de
forma resumida o processo de mudança tecnológica nesse setor industrial no período compreendido
2
entre 1990 e 2010. Basicamente,
este processo está ligado de forma
direta a questões estruturais, ao
petróleo e ao crescimento e aprofundamento das regulamentações
ambientais. Desta forma, iniciou-se
no período destacado uma grande

corrida entre as montadoras de automóveis para o desenvolvimento
de formas de propulsão mais eficientes e menos poluentes.

No século passado, os aumentos no
preço do petróleo foram momentâneos e principalmente influenciados por questões conjunturais,
como por exemplo, as tensões geopolíticas nas principais áreas produtoras que, em alguns casos, evoluíram para guerras. Entretanto,
durante a década de 2010, o preço
do petróleo pareceu seguir uma
tendência ascendente, aparentando estar muito mais relacionado

com algumas questões estruturais
do que com questões conjunturais
(ver Figura 1). Foram vários os fatores que induziram a elevação do
preço do petróleo: (i) o expressivo
crescimento asiático e, consequentemente, o aumento da demanda
por petróleo (ver Figura 2); (ii)
estimativas pessimistas quanto à
quantidade de petróleo disponível
nas reservas mundiais; (iii) o estado de permanente tensão entre
o mundo ocidental e árabe, juntamente com o terrorismo; (iv) a permanência do elevado consumo nos
países ocidentais; (v) dentre outros
(BNDES, 2006 e 2008b).
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Figura 1 - Cotação do Barril de Petróleo: 1989-2010 (em dólares)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da EIA (Energy Information Administration)

Figura 2 - Consumo de Petróleo por Regiões (milhares de barris por dia)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da EIA (Energy Information Administration).
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O aumento do preço do petróleo tem impacto direto
no valor dos combustíveis fósseis. Como esses são
bens complementares, ocorre a diminuição da demanda dos carros movidos com esses tipos de combustíveis. A consequência disso é o incentivo indireto de
pesquisas e do desenvolvimento de novas formas de
propulsão, além do desenvolvimento de motores de
combustão interna mais eficientes.
Não obstante, vale ressaltar que muitas tecnologias
alternativas de propulsão são inviáveis economicamente quando o preço do petróleo está muito baixo.
Contudo, a tendência de elevação contínua do preço
deste produto foi vista como um dos fatores que estimularam a indústria automobilística a investir mais
pesadamente em tecnologias de propulsão alternativas nos últimos anos.

Os veículos movidos com combustíveis fósseis representavam uma parcela considerável da demanda
por powertrain em 2009 (ver Tabela 1). Além disso,
em 2010, as previsões da duração das reservas de
petróleo eram preocupantes (ver Tabela 2). Alguns
analistas mais pessimistas acreditavam que a produção de petróleo já tinha atingido o pico e a tendência
dos próximos anos seria declinar continuamente até
aproximadamente 2050. Já os otimistas acreditavam
que a análise dos pessimistas era muito estática. Por
um lado, acreditavam que as altas dos preços estavam
estimulando os avanços tecnológicos no setor, com o
desenvolvimento de melhores formas de bombeamento e consequente melhora da capacidade de exploração. Por outro lado, também destacavam o impacto
de novas descobertas e das regulamentações sobre a
demanda de petróleo, postergando assim, fortemente,
as projeções de exaustão das reservas (CAMBRIDGE,
2009).

Tabela 1 - Estimativa da Demanda Global de Powertrain
2009
11.252.438
43.446.105
3.385
904.304
5.882
55.612.114

Combustão/Diesel
Combustão/Gasolina
Híbrido/Diesel
Híbrido/Gasolina
Elétricos
Total

2010
12.437.535
47.483.880
29.706
1.321.389
39.695
61.312.205

Fonte: Automotive Business (2009).

Tabela 2 - Estimativas da Duração das Principais Fontes de Energia

Carvão
Urânio
Gás Natural
Petróleo

Reservas em 1° de janeiro de 2010
834.684.384 t
17.963 t de U-235
171.514.266.542.404 m
1.175.686.472.626 barris

Consumo mundial por segundo
203 t
0,0000042222017 t
92.653 m³
986 barris

Exaustão Prevista
19/05/2140
28/11/2144
12/09/2068
22/10/2047

Fonte: www.energy.eu.
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Uma importante questão sobre o
petróleo refere-se ao seu impacto
ambiental. Como amplamente divulgado pela mídia, os combustíveis derivados do petróleo são um
dos principais responsáveis pelo
aumento do efeito estufa. A queima destes combustíveis reverte
um processo que a natureza levou
milhares de anos para constituir.
Nesse cenário, a combustão dos
combustíveis fósseis lança na atmosfera uma enorme quantidade
de compostos de carbono que se
encontrava estocada no subsolo.
Por sua vez, a emissão dos chamados gases de efeito estufa contribuem para o aquecimento global e,
consequentemente, para os desastres naturais relacionados ao clima
(BNDES, 2006 e 2008a).

O papel do setor de transporte no
lançamento de gases na atmosfera
é bem expressivo, correspondendo a aproximadamente 26% do
total das emissões de gases de
efeito estufa. Outros setores com
alta participação nas emissões
de gases de efeito estufa são os
de abastecimento de energia e o
industrial, correspondendo a 35%

e a 17%, respectivamente. Devido
a isto, as exigências ambientais
têm crescido nos últimos anos. Em
parte, isto levou à adesão de vários
países ao Protocolo de Quioto, pelo
qual, na primeira etapa, os países
signatários se comprometeram a
diminuir em 5% o nível de emissões dos principais gases causadores do efeito estufa entre os anos
de 2008 e 2012, sendo o ano base
1990. Para atingir as metas do Protocolo, vários países ampliaram as
limitações ambientais para o setor
automobilístico e incentivaram a
utilização de combustíveis alternativos provenientes de fontes renováveis. Além disto, estes países
também investiram diretamente
no desenvolvimento de novas tecnologias (BNDES, 2006 e 2008b;
NRC, 2008a).
Basicamente, os gases emitidos
pelos veículos podem ser classificados em dois conjuntos: (i) gases
inertes: são aqueles que diretamente não afetam a saúde e o meio
ambiente; 3 (ii) gases poluentes
ou tóxicos. A representatividade
dos gases inertes nas emissões é
alta, cerca de 99% das emissões,
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enquanto os gases tóxicos representam aproximadamente 1% das
emissões (ver Tabela 3). Esta baixa
participação dos gases tóxicos nas
emissões totais de gases se deu
devido ao contínuo desenvolvimento de novas tecnologias para
tornar o processo de combustão
mais eficiente e reduzir a emissão de gases dos veículos, com o
intuito de atender às crescentes
exigências ambientais. Para isto,
a indústria automobilística desenvolveu importantes tecnologias,
como por exemplo, os sistemas de
injeção eletrônica de combustível,
para substituir os carburadores, e
os catalisadores. Com a introdução
dessas tecnologias, a emissão de
gases tóxicos foi reduzida em cerca
de 90%. Entretanto, atualmente, o
principal problema neste âmbito
da indústria automobilística refere-se a um gás inerte: o dióxido de
carbono. Este gás, como já destacado acima, é um dos principais responsáveis pelo aumento do efeito
estufa e representa cerca de 18,1%
das emissões dos veículos (BNDES,
2006).
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Tabela 3 - Composição Química dos Gases Emitidos
GASES INERTES
Nitrogênio
Vapor de água
Dióxido de carbono
Outros gases inertes
GASES POLUENTES
Monóxido de carbono
Óxidos de nitrogênio
Hidrocarbonetos
Aldeídos, vapores de combustível e outros
Fonte: BNDES (2006).

Para fazer frente a esta situação e, como a exigência
de substituição total ou parcial dos derivados do petróleo tende a aumentar, a indústria automobilística
se encontra numa verdadeira corrida tecnológica para
que, dentre as diversas tecnologias atualmente em
desenvolvimento, consiga adquirir competências na(s)
mais promissora(s). Esta indústria tem investido pesadamente no desenvolvimento de motores a combustão
interna mais eficiente, procurando diminuir o consumo e a emissão de gases. Paralelamente, a indústria
tem investido em pesquisas e no desenvolvimento
de propulsores baseados em fontes alternativas de
energia, sendo que, em linhas gerais, estes investimentos são direcionados a dois grandes grupos: (i)
desenvolvimento de motores elétricos: bateria, solar,

99%
71,7%
9,2%
18,1%
<0,1%
<1%
<0,70%
<0,25%
<0,05%
<0,01%

híbrido, células de combustível; (ii) desenvolvimento
de combustíveis altern. ativos: gás natural, biodiesel,
álcool (ABDI, 2008; BNDES, 2006, 2008a e 2008b; CARVALHO, 2008; CARVALHO; PINHO, 2009).

Uma ilustração deste esforço pode ser visualizada na
Tabela 4; através dela, nota-se que o desenvolvimento
de formas de propulsão alternativa foi a área tecnológica com maior número de patentes em 2009, com uma
participação de cerca de 14% no patenteamento geral
do setor automotivo. Podemos inferir destes dados que
uma parcela expressiva dos gastos de P&D no período
foi destinada a essa área tecnológica. Além disso, esses
dados mostraram as áreas tecnológicas nas quais há
atualmente maior preocupação das empresas do setor.

Tabela 4 - Atividade de Patenteamento Automotivo em 2009

Área tecnológica
Formas de Propulsão Alternativa
Sistemas de Navegação
Transmissão
Segurança
Controle de Poluição
Assento, Cinto de Segurança, Airbags
Sistemas de Direção
Sistemas de Suspensão
Sistemas de Segurança
Projeto do Motor e Sistemas
Sistemas de Freios
Sistemas de Entretenimento
Total

Quantidade
13.118
12.414
11.520
10.589
8.567
7.657
6.610
5.975
5.817
5.552
4.067
3.230
89.106

Participação (%)
14
13
12
11
9
8
7
6
6
6
4
3
100

Fonte: Thomson Reuters (2009).
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Das diversas tecnologias em fase de pesquisa e desenvolvimento, ainda não se sabe qual será a predominante no futuro. Algumas montadoras investiram
em todas as principais tecnologias. Outras optaram
por uma estratégia mais limitada, focando, no curto
prazo, no desenvolvimento de motores de combustão
interna mais eficiente, apostando nos híbridos mais
no médio prazo e deixando para o longo prazo o desenvolvimento de motores puramente elétricos. Tudo
depende das projeções individuais das montadoras
sobre a viabilidade econômica das tecnologias em fase
de desenvolvimento e também dos seus orçamentos de
P&D. A consultoria EDtechEx estimou que, em 2025,

aproximadamente 33,33% dos veículos produzidos
mundialmente serão elétricos (AUTOMOTIVE BUSINESS, 2009).
Em outra estimativa (NRC, 2008b), projetou-se que
os veículos híbridos farão a ponte entre os motores
convencionais e os veículos elétricos movidos a células
de hidrogênio. Esta estimativa considerou que os veículos com propulsão a hidrogênio começarão a ganhar
uma participação mais expressiva entre 2025 e 2030,
e que os veículos híbridos serão a maioria a partir de
2025 (ver Figura 3).

Figura 3 - Estimativa da Evolução por Tipo de Veículo no Mercado Norte-Americano

Fonte: National Research Council (2008b).
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A Contrarreforma da Regra 85/95 Progressiva (Lei 13.183/2015)
Rogério Nagamine Costanzi (*)

1 Introdução
No Brasil, não apenas há uma grande dificuldade política de fazer a
tão necessária e urgente Reforma
da Previdência como também várias medidas foram tomadas no
período recente que vão contra o
equilíbrio financeiro e atuarial.
Um exemplo impor t ante é certamente a chamada regra 85/95
progressiva, aprovada pela Lei
13.183, de 4 de novembro de 2015,
em parte provocada pela chamada
pauta bomba do Congresso que
acabou implicando a flexibilização
da aplicação do fator previdenciário quando a soma de idade mais
tempo de contribuição for de 85
para mulheres e 95 para homens,
até dezembro de 2018, subindo
gradualmente para 90/100 até o
final de 2026. Embora claramente
a medida implique aumento da
despesa do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), pois aumenta
o valor das aposentadorias com
pouca ou nenhuma postergação da
aposentadoria, há quem insista que
a regra 85/95 progressiva teria
sido uma medida que eliminaria
a necessidade de reforma. Com o
objetivo de mostrar que a medida
traz ainda mais prejuízo à situação
financeira do RGPS, o presente artigo está organizado da seguinte

forma: a) na segunda seção são
mostrados exemplos e estimativas
que deixam clara a piora no equilíbrio financeiro em função da regra
85/95 progressiva; b) na terceira
seção serão feitas as considerações
finais.

2 Os Impactos da Regra 85/95
Progressiva

Embora haja quem insist a que
a regra 85/95 progressiva para
90/100 eliminou a necessidade de
uma reforma no âmbito do RGPS,
na realidade a Lei 13.183/2015 aumentou ainda mais a necessidade
de uma reforma urgente e inevitável. Basicamente porque a medida,
ao flexibilizar a aplicação do fator
previdenciário, gera aumento expressivo do valor das aposentadorias por tempo de contribuição, que
estão entre aquelas de maior valor
no RGPS, com pouca ou nenhuma
postergação. Alguns exemplos demonstram com clareza o argumento. A título de exemplo, uma mulher
com 55 anos de idade e 30 anos de
contribuição simplesmente nem
precisa postergar a aposentadoria
e já teria um incremento enorme
no valor do benefício. O fator previdenciário dessa mulher, utilizando
a tabela que está prevalecendo em
2018, seria 0,687, e passa para 1
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por conta da regra, que implica um
aumento no valor da aposentadoria
de 45,6% sem qualquer postergação (Tabela 1). Esse benefício irá
durar, conforme expectativa de sobrevida, por uma média esperada
de 28,2 anos. Para um homem de
60 anos e 35 anos de contribuição,
também haverá ganho sem qualquer necessidade de postergação
da aposentadoria. Esse homem
teria, na ausência da regra 85/95,
um fator previdenciário de 0,833, e
passa a ser 1 por conta da referida
regra. Isso implica um aumento no
valor do benefício de 20,1% sem
qualquer postergação (Tabela 1).

Em muitos casos, o ganho no valor
do benefício é absolutamente desproporcional à pequena postergação exigida. A título de exemplo,
para uma mulher de 53 anos de
idade e 30 anos de contribuição, o
fator seria de 0,639. Com apenas
um ano de postergação, o fator
passa a ser 1, que implica um ganho
de 56,6% (Tabela 1). Claramente, o
aumento no valor do benefício é
completamente desproporcional
à postergação exigida que, em alguns casos, pode ser nenhuma. Um
homem de 58 anos de idade e 35
anos de contribuição teria um fator
previdenciário de 0,769. Com apenas um ano de postergação teria
um ganho de 30% (Tabela 1).

temas de economia aplicada
Tabela 1 – Impactos da Regra 85/95 Progressiva no Valor das Aposentadorias do RGPS - 2018
Situação
Mulher com 55 anos e 30 anos de contribuição
Homem de 60 anos e 35 anos de contribuição
Mulher com 53 anos e 30 anos de contribuição
Homem de 58 anos e 35 anos de contribuição

Postergação exigida com regra 85/95
Nenhuma
Nenhuma
1 ano
1 ano

Fonte: Elaboração do autor.

Apesar de todas as evidências a respeito do impacto
muito negativo da Lei 13.183/2015, alguns argumentam que a progressão faria a diferença. Contudo, como
os parâmetros iniciais foram muito baixos, em especial o 85, e como o fator vai se tornando mais duro
à medida que aumenta a expectativa de sobrevida,
a lenta progressão estabelecida não será suficiente
para evitar estragos nas contas do RGPS. Novamente,
alguns exemplos deixam claro o argumento. A título
de exemplo, a regra 86/96, que passa a prevalecer a
partir de 31 de dezembro de 2018, também continuará a proporcionar ganhos expressivos no valor do
benefício com pouca ou nenhuma postergação da aposentadoria. Como pode ser visto pela Tabela 2, com
exemplos de impacto da regra 86/96 considerando a
tabela atual do fator previdenciário (que será alterada
em dezembro e que tornará o impacto ainda pior nas
contas do RGPS), que perdurará até 31 de dezembro
de 2020, os efeitos também serão bastante negativos
sobre as finanças previdenciárias.
A título de exemplo, uma mulher com 56 anos de idade
e 30 anos de contribuição simplesmente nem precisa
postergar a aposentadoria e já tem um incremento

Aumento no valor do benefício com regra 85/95
+ 45,6%
+ 20,1%
+ 56,6%
+30%

enorme no valor do benefício. O fator previdenciário
dessa mulher seria 0,713 (considerando a tabela atual
do fator) e passaria para 1, que implica um aumento
no valor da aposentadoria de 40,3% sem qualquer
postergação. Para um homem de 61 anos de idade e
35 anos de contribuição, também haverá ganho sem
qualquer necessidade de postergação da aposentadoria. Esse homem teria, na ausência da regra 85/95,
um fator previdenciário de 0,867 e passa a ser 1. Isso
implica um aumento no valor do benefício de 15,3%
sem qualquer postergação. Para uma mulher de 54
anos de idade e 30 anos de contribuição, o fator seria
de 0,662 (considerando a tabela atual). Com apenas
um ano de postergação, o fator passa a ser 1, que implica um ganho de 51,1%. Claramente, o aumento no
valor do benefício é completamente desproporcional
à postergação exigida que, em alguns casos, pode ser
nenhuma. Um homem de 59 anos de idade e 35 anos
de contribuição teria um fator previdenciário de 0,8.
Com apenas um ano de postergação teria um ganho
de 25%, considerando a tabela atual do fator, que será
alterada em dezembro e deve incrementar ainda mais
o ganho no valor do benefício.

Tabela 2 – Impactos da Regra 86/96 Progressiva no Valor das Aposentadorias do RGPS
Situação

Postergação exigida com regra 86/96

Mulher com 56 anos e 30 anos de contribuição
Homem de 61 anos e 35 anos de contribuição
Mulher com 54 anos e 30 anos de contribuição
Homem de 59 anos e 35 anos de contribuição

Nenhuma
Nenhuma
1 ano
1 ano

Aumento no valor do benefício com regra 86/96
usando tabela atual
+ 40,3 %
+ 15,3 %
+ 51,1%
+ 25%

Fonte: Elaboração do autor.
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O argumento de que a progressão até 90/100 transformaria a regra em uma reforma é falacioso, pois já com
a tabela atual, que vai piorar, a mudança representa
incremento relevante no valor do benefício. Até 31 de
dezembro de 2026, a tabela do fator tenderá a ser mais
dura com aposentadorias precoces pelo incremento da
expectativa de vida, e o impacto no valor do benefício
será ainda maior. A título de exemplo, uma mulher
com 55 anos e 35 anos de contribuição teria um fator
previdenciário de 0,792, considerando a tabela atual.
Mesmo que a regra 90/100 estivesse valendo hoje,

ainda assim, o fator passaria a ser 1 e o aumento no
valor do benefício seria +26,3% sem qualquer postergação (Tabela 3). Como provavelmente o fator será
ainda menor em 2026/2027, o incremento no valor do
benefício tenderá a ser muito maior. Por essa razão, a
progressão 90/100 apenas tem impacto em reduzir o
estrago nas contas do RGPS, mas haverá aumento da
despesa, em especial, porque até 2026 o desconto gerado pelo fator tende a crescer de forma significativa
pelo incremento da expectativa de (sobre)vida.

Tabela 3 – Impactos da Regra 90/100 Progressiva no Valor das Aposentadorias do RGPS
Situação

Postergação exigida com regra 90

Aumento no valor do benefício com regra 90
usando tabela atual

Mulher com 55 anos e 35 anos de contribuição

Nenhuma

+ 26,3 %

Fonte: Elaboração do autor.

Ademais, o incremento no valor do benefício será para
aqueles que se aposentam por tempo de contribuição,
justamente o grupo que está entre aqueles com maior
valor de benefício no INSS ou RGPS. Por essa razão, o
impacto também tende a ser regressivo ou negativo
em termos de distribuição de renda. Estudo realizado
por Costanzi, Fernandes e Ansiliero (2018) estimou
que, a partir de microdados não identificados das
concessões sem fator previdenciário, em apenas 25
meses de funcionamento da regra 85/95 progressiva (junho de 2015 a junho de 2017), considerando a
estimativa de sobrevida dos beneficiários, a referida
regra iria representar um aumento na despesa do
RGPS da ordem de R$ 54,7 bilhões enquanto durassem essas aposentadorias (sem considerar o impacto
sobre a pensão por morte). Tal estimativa denota o
forte impacto da medida no sentido de incrementar as
despesas do RGPS, que já tendem a ser crescentes por
conta do envelhecimento. Na prática, a regra 85/95
progressiva representou um aumento do desequilíbrio
financeiro do RGPS, que já tenderia a se acentuar pelo
envelhecimento e tornou ainda mais urgente a reforma da previdência.
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Em uma hipótese bastante simplificadora, de que a
média de despesa adicional gerada por homens e mulheres no período de julho de 2017 a junho de 2018
tenha se mantido a mesma do período de 25 meses
(há possibilidade de aumento pelo fato de o fator ter
se tornado mais duro), o impacto na despesa do RGPS,
em 3 anos de funcionamento da regra (junho de 2015
a junho de 2018), enquanto durassem os benefícios,
poderia chegar a R$ 77,4 bilhões. Outra alternativa de
cálculo é considerar a idade média e o tempo médio
de contribuição das concessões no período de julho de
2017 a junho de 2018, ver qual seria o valor médio com
a aplicação do fator previdenciário e estimar a diferença na despesa a partir da expectativa de sobrevida.
Com base nesta alternativa de cálculo, a despesa adicional com 3 anos de funcionamento da regra 85/95
progressiva, enquanto durassem essas aposentadorias afetadas, seria um incremento do gasto no RGPS
de R$ 77,9 bilhões nas próximas décadas. Portanto, a
estimativa é que a regra 85/95 progressiva, nos seus
três primeiros anos de funcionamento, geraria um incremento das despesas do RGPS, pela não aplicação do
fator previdenciário, entre R$ 77,4 bilhões e R$ 77,9 bilhões enquanto durassem as aposentadorias afetadas,
ou seja, nas próximas décadas.
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3 Conclusões e Considerações
Finais
Como mostrado de forma sintética
e breve ao longo deste artigo, a
chamada regra 85/95 progressiva,
ao incrementar de forma expressiva o valor das aposentadorias por
tempo de contribuição no âmbito
do RGPS, com pouca ou nenhuma
postergação vai representar um
incremento muito grande da despesa previdenciária nas próximas
décadas. Ademais, reforçou ainda
mais a distorção de ter aposentadorias precoces com altas taxas de
reposição para pessoas com plena
capacidade laboral e, muitas vezes,
com elevado rendimento do trabalho, que acaba prejudicando tanto
a sustentabilidade fiscal como também reforça a elevada desigualdade do país. Neste contexto, parece
incompreensível a afirmação de

que a referida regra, instituída
pela Lei 13.183/2015, teria sido
uma reforma que diminui a necessidade da urgente e inevitável
reforma da previdência no Brasil.
Como mostrado, na realidade, a Lei
13.183/2015 foi uma contrarreforma que aumentou ainda mais a necessidade e a urgência da reforma
da previdência no país, em um contexto de grave crise fiscal e dívida
pública em trajetória explosiva.
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Sustentabilidade Fiscal dos Estados Brasileiros (Parte 1 – A
Evolução da Dívida)
Leandro Mendes Barbosa (*)

1 Introdução
O aumento da dívida pública tem
como origem, necessariamente, o
desequilíbrio no lado real da economia: o setor público, em uma ou
mais de suas esferas, possui gastos
maiores do que a arrecadação. Em
um cenário no qual as despesas
são maiores do que as receitas de
maneira recorrente há um fluxo
deficitário que pode levar o estoque de dívida pública à trajetória
de insolvência.

Os déficits públicos podem ser
financiados via aumento de impostos, emissão monetária ou pela
venda de títulos públicos. O aumento da carga tributária provoca
redução da renda líquida do setor
privado, podendo gerar efeitos
negativos sobre o crescimento
econômico. O financiamento via
emissão de moeda pode provocar
pressões inflacionárias na economia. Já a venda de títulos públicos
na persistência de déficits pode
exigir o aumento da taxa de juros
paga aos agentes que financiam o
governo, influenciando negativamente o volume de investimentos
e o crescimento econômico. Dessa
maneira, a análise do saldo fiscal
dos governos e a avaliação sobre a

sustentabilidade da dívida pública
são fundamentais em função dos
impactos que estes indicadores
podem provocar na economia.

Os testes empíricos de sustentabilidade são importantes ferramentas
para apontar quando as políticas
fiscais devem ser alteradas. Quando há o diagnóstico de insustentabilidade fiscal os governos devem
adotar medidas corretivas como
a redução de despesas, o aumento de receitas ou, ainda, políticas
que impulsionem o crescimento
econômico, evitando assim que a
dívida convirja para a trajetória de
default.
Em estruturas federativas descentralizadas, como é o caso brasileiro, o controle da dívida pública vai
além da administração do déficit
no âmbito federal, incluindo também as esferas estadual e municipal. Nas últimas décadas o federalismo fiscal brasileiro passou por
importantes mudanças. Durante
o programa de aceleração econômica do governo (PAEG) realizado
na década de 1960, o espaço fiscal
entre União, Estados e municípios
foi redefinido e foram criadas diferentes transferências intergovernamentais para composição das
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receitas subnacionais, trazendo
consequências para a dívida dos
Estados nas décadas seguintes.

Este é o primeiro do conjunto de
três artigos que abordarão a sustentabilidade fiscal dos Estados
brasileiros. Nele será analisada a
origem e a evolução da dívida dos
Estados no Brasil, mostrando como
as principais medidas econômicas
adotadas nas últimas décadas afetaram o endividamento das unidades federativas brasileiras.

2 Origem e Evolução da Dívida
dos Estados no Brasil
Durante as décadas de 1960 e 1970
foram criadas as pré-condições e
consequente origem da dívida dos
Estados no Brasil. Estas se deram
através do favorável contexto externo, das altas taxas de crescimento da economia brasileira e
da centralização fiscal promovida
pelas mudanças na legislação vigente.
Nos períodos do PAEG e do Milagre
Econômico o objetivo perseguido pelo Estado era o crescimento
econômico. Devido ao projeto de
governo do Brasil que visava a
transformação do país em uma
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grande potência e a política econômica voltada para o crescimento,
a preocupação com a questão da
sustentabilidade fiscal foi colocada
em segundo plano.
Nesse período, as medidas para
contenção do endividamento foram
praticamente inexistentes e a ênfase dada pelas autoridades centrais
com relação à dívida era maior
para o direcionamento dos recursos do que para o controle dos mesmos, utilizando os investimentos
com a finalidade de fomentar as
áreas declaradas como prioritárias
para expansão econômica. (LOPREATO, 2000)

Ao longo do PAEG foram realizadas
diversas reformas na economia
brasileira, incluindo a reforma
tributária, pela lei nº 5172/1966,
que aumentou a concentração dos
recursos tributários em poder da
União e redefiniu o espaço tributário entre as diversas esferas do
governo, promovendo maior centralização de poder pelo governo
federal e diminuição da autonomia
fiscal de Estados e municípios.
Com o menor espaço tributário,
os entes subnacionais se viam em
situação de incapacidade de financiamento próprio com relação a
suas despesas. Ao mesmo tempo,
as facilidades para captação de
recursos internos e externos tornaram-se crescentes. A economia
internacional encontrava-se em um
período de alta liquidez de capitais,

que podiam ser obtidos a baixas
taxas de juros.

Desta forma, com a restrição de
recursos imposta aos Estados devido à centralização de recursos
tributários na esfera federal, juntamente com o objetivo de crescimento nacional e o cenário externo
favorável à obtenção de crédito
pelos Estados, foram criados os incentivos necessários para os Estados saldarem seus compromissos
valendo-se de operações de crédito, que culminaram no aumento do
endividamento que se observará
nas décadas seguintes.

Ao final do Milagre surgiam obstáculos internos e externos para
a manutenção do crescimento. O
acelerado progresso dos anos anteriores provocou pressões inflacionárias e problemas no balanço
de pagamentos. Na economia internacional, as condições tornaram-se desfavoráveis com o primeiro
choque do petróleo e o período de
estagflação que devastou diversos
países durante a década de 1970.
Em 1974, o governo brasileiro lançou o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) com o objetivo
de promover ajustes na estrutura
de oferta de longo prazo brasileira
e ao mesmo tempo manter o crescimento por meio de endividamento
interno e externo (ABREU, 2014).
Dentro dos objetivos perseguidos
pelo governo a despeito das dificuldades enfrentadas tanto na conjuntura interna quanto no cenário externo, a inibição ao endividamento

tornou-se uma tarefa inatingível.
O padrão das operações de crédito
obtidas anteriormente foi mantido,
focando-se nos destinos dos recursos, em detrimento da austeridade
fiscal dos Estados.

O fato de os governos estaduais
terem fortes restrições devido à
estratégia centralizadora da União
motivou as unidades federativas
a contratar operações de crédito
extralimites e externas por meio
das brechas na legislação existente,
provocando o significativo aumento do endividamento dos Estados
durante o II PND, especialmente
após o ano de 1975 (MORA, 2002).
Ao final da década de 1970 e início
dos anos 80, ocorreram transformações no cenário internacional
que impactaram diretamente a
dinâmica de crescimento econômico brasileiro, assim como o endividamento das unidades federativas brasileiras. Em 1979, com
a presença do segundo choque do
petróleo e a elevação das taxas de
juros internacionais nos anos subsequentes, tornaram-se cada vez
maiores as dificuldades para renovação dos empréstimos externos,
implicando maior controle da absorção interna. A deterioração da
situação fiscal do governo nacional
e as pressões inflacionárias advindas da política de crescimento das
décadas passadas, além da mudança no cenário externo, deixavam
clara a necessidade de geração de
superávits no balanço de pagamentos da economia nacional, afetando
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diretamente a situação fiscal dos
Estados brasileiros.

O colapso do padrão de financiamento na década de 80 levou os
gestores das finanças estaduais a
concentrarem seus esforços na administração do desequilíbrio financeiro. A política macroeconômica
definia, então, o espaço de atuação
das administrações estaduais e, a
partir desse referencial, as decisões
tomadas no poder central referentes à rolagem da dívida pública, à
rolagem da dívida externa (vencida
e a vencer), à política de crédito
interno das agências federais e à
autorização para a captação de
recursos por meio de emissão de
títulos balizavam a gestão financeira dos estados (MORA, 2002, p. 6).

No final dos anos 80, o retorno da
democracia política trouxe consigo a descentralização fiscal, que
foi institucionalizada pela Constituição de 1988. Até 1988, os Estados utilizavam as operações de
reempréstimos e os avisos MF30
(empréstimos fornecidos pelo Tesouro Nacional para financiar a
dívida externa vencida) para satisfazer sua restrição orçamentária.
Já em 1989 ocorreu o primeiro
resgate da dívida dos Estados pela
lei nº 7.976/1989, que estabeleceu regras para financiamento do
endividamento externo, visando
regulamentar os procedimentos
realizados pelos avisos MF30. A
principal medida seria o refinanciamento da dívida, sendo esta

paga semestralmente, pelo prazo
de 20 anos, com juros e correção
monetária inclusos de maneira
proporcional ao pago pelo governo
federal na assunção dos contratos
externos, além do financiamento
de parte das operações de crédito
realizadas previamente dentro do
território nacional.

No início da década de 90, já estava
claro o esgotamento do modelo de
financiamento externo que contava
com a participação ativa dos bancos estaduais no financiamento dos
déficits dos seus respectivos controladores. Os Estados encontravam-se em situação contraditória
com relação à União, pois ao tentar
superar os limites da restrição
imposta pela centralização tributária, endividaram-se além de suas
capacidades de pagamento, necessitando de resgates pelo governo
central, ampliando assim uma relação de dependência e tendo que se
submeter às condições determinadas pela União para o controle do
endividamento.
Em 1993, ocorreu o segundo resgate da dívida dos Estados pela lei nº
8.727/1993, que refinanciou pelo
prazo de 20 anos as dívidas dos
Estados e municípios junto à União
e às entidades por ela controladas.
A lei parecia resolver parte do problema dos governos subnacionais;
entretanto, a dívida estadual disparou como consequência do Plano
Real, e no final de 1995, diversas
unidades federativas alegaram
dificuldades para honrar o paga-
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mento do décimo terceiro salário
dos servidores, além de surgirem
casos isolados de dificuldades para
honrar os compromissos com a
dívida flutuante e a necessidade
de adequação de seu quadro de
funcionários. Outro incomodo relatado pelos governos estaduais foi
o desejo de um reescalonamento
geral da dívida, incluindo a dívida
que os Estados mantinham com
instituições privadas e não somente um escalonamento restrito à
dívida atrelada ao setor público.

A dívida subnacional no Brasil
desde a década de 80 configurou-se como um problema nacional.
Recorrentes refinanciamentos, com
a transferência do desequilíbrio
para a esfera federal, ocorreram
sucessivamente (em 1989, 1993
e, por fim, em 1996/7). A dívida
em 1996 superava os 16% do PIB,
requerendo uma solução definitiva.
(MORA; GIAMBIAGI, 2007, p. 493).

Assim, em 1997 foi criada a lei nº
9496/1997, que estabeleceu critérios para a consolidação, assunção
e o refinanciamento, pela União, da
dívida pública de responsabilidade
dos Estados e do Distrito Federal.
A transferência das dívidas para o
governo federal teve como contrapartida ajustes financeiros, fiscais
e patrimoniais dos Estados para
a geração de superávits primários nos anos posteriores. Os entes
subnacionais deveriam pagar suas
dívidas para a União em até 30
anos com parcelas mensais e juros
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anuais que variavam de 6% a 7,5%,
sendo a dívida corrigida pelo índice
geral de preços (IGP-DI), e o limite
dos pagamentos realizados pelos
Estados foi de 6,79% a 15% da receita estadual no exercício.
Na verdade, a estabilização macro-

econômica não é percebida como
um objetivo de política estadual e
os custos de esperar, sob a óptica

dos governos e dos grupos locais,
são muito baixos. Nesse caso, é

possível que nenhum grupo socio-

econômico do próprio estado se
disponha a suportar o ônus do ajus-

te e o governo central seja forçado

a intervir. A recente renegociação
das dívidas estaduais pode ser
interpretada como uma tentativa

do governo central de induzir a um
ajuste governos estaduais, que, na
prática, não têm qualquer incentivo

para fazê-lo voluntariamente. (RIGOLON; GIAMBIAGI, 1999, p. 125).

No ano 2000, buscando reforçar o
compromisso dos diferentes níveis
de governo com a sustentabilidade
fiscal, foi criada a lei nº 101/2000,

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), cujo objetivo era o controle dos gastos
da União, Estados e municípios,
condicionando-os à capacidade de
arrecadação dos referidos entes da
federação, por meio da incorporação de mecanismos institucionais
que proporcionassem equilíbrio
fiscal intertemporal, coibindo o
endividamento.

Através da LRF, os governantes
passaram a se comprometer mais
com as restrições financeiras e
com metas a serem aprovadas pelo
poder legislativo. Entre elas, podemos citar: i) fixação de limites para
a despesa com relação à receita
corrente líquida; ii) limite de duas
vezes a receita corrente líquida
para o endividamento público dos
Estados; iii) definição de metas fiscais anuais para os próximos três
anos de gestão; iv) impedimentos
para governantes criarem novas
despesas (por mais de dois anos)
sem apontar fontes alternativas
de receitas ou compensações na
redução de outras despesas; v)

impedimento da antecipação de
receitas orçamentárias no último
ano de mandato; vi) proibição do
aumento com despesas de pessoal
nos últimos seis meses de mandato.

Os primeiros anos do século XXI
lograram sucesso na redução da
dívida devido ao aparato institucional desenvolvido após a instauração das leis nº 9496/1997 e nº
101/2000. Por meio das medidas
supracitadas, o endividamento
foi coibido e os Estados passaram
a apresentar melhora no indicador de dívida consolidada líquida
versus receita corrente líquida no
início dos anos 2000.
Entretanto, no final da década a
análise das curvas de dívida consolidada líquida versus receita corrente líquida mostrou que muitos
Estados apresentaram inflexão no
seu comportamento fiscal, aumentando suas dívidas com relação às
receitas, levantando preocupações
a respeito da sustentabilidade fiscal das unidades federativas brasileiras.
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Figura 1 – Relação Dívida Consolidada Líquida1 (DCL) x Receita Corrente Líquida2 (RCL) para os Estados Brasileiros
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Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional e IBGE. Elaborado pelo autor.

3 Conclusão

O federalismo fiscal brasileiro passou por importantes mudanças
estruturais durante as últimas
décadas do século XX, impactando
diretamente a dívida dos Estados brasileiros. Durante o período
militar houve a centralização de
recursos financeiros em poder da
União e início do endividamento
dos entes subnacionais. A reversão
das conjunturas interna e externa
na década de 80 encareceu a dívida
anteriormente captada e os entes
subnacionais passaram a depender
do apoio da União para saldar seus
compromissos durante as décadas
seguintes.

Após diversas tentativas malsucedidas de resolução do problema fiscal, foram criadas as leis nº
9496/1997 e nº 101/2000 (LRF),
com o objetivo de promover efetivo
ajuste nas finanças das unidades
federativas no Brasil. Estas leis
foram responsáveis pela redução
da dívida no início dos anos 2000;
entretanto, nos últimos anos os
dados de endividamento têm su-

gerido o aumento da dívida, provocando preocupações com relação a
sua sustentabilidade.

Em 2014, após anos de pressão
dos governos estaduais devido à
dificuldade de cumprimento dos
acordos firmados no refinanciamento dos Estados em 1997 e do
cumprimento das metas da LRF, foi
instaurada a lei nº 148/2014, que
mudou o cálculo das dívidas estaduais, substituindo o indexador da
dívida do IGP-DI pela taxa SELIC ou
o índice de preços ao consumidor
amplo (IPCA) mais 4% de juros ao
ano, prevalecendo o que for menor,
resultando no afrouxamento da
restrição fiscal imposta pelo governo federal aos Estados.

No início de 2016, um novo acordo de negociação das dívidas dos
Estados começou a ser desenhado.
O Projeto de Lei Complementar nº
257/2016 está sendo discutido. Em
junho do mesmo ano, foi firmado
um acerto entre Estados e União
que suspendeu o pagamento da
dívida por três anos para a negociação do novo acordo de refinan-
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ciamento, ficando a questão em
aberto.

Desta forma, a situação de endividamento dos Estados continua
sendo um problema de difícil solução e com reclamações tanto do governo federal quanto das unidades
federativas.

Há, portanto, um forte debate para
avaliar se a dívida dos Estados
brasileiros é sustentável ou não.
Além deste artigo, esta coletânea
contará com outros dois. Na próxima publicação será apresentada
a definição de restrição orçamentária intertemporal e analisada a
literatura econômica sobre sustentabilidade fiscal. Por fim, o último
artigo investigará empiricamente
as finanças dos Estados brasileiros,
avaliando se estes entes possuem
políticas fiscais sustentáveis.
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Os Desafios Fiscais para o Próximo Governo
Guilherme Tinoco (*)

A corrida eleitoral está chegando
ao fim e é hora de pensar nos desafios do próximo presidente. Como
vem sendo observado, os temas
fiscais ficaram em segundo plano
durante a campanha; os candidatos
que disputam o segundo turno do
pleito para presidente pouco aprofundaram o debate, gerando incertezas em relação à política que será
adotada pelo vencedor.

Fato amplamente conhecido, o desequilíbrio fiscal é um dos principais problemas macroeconômicos
do país há alguns anos. Desde 2014,
o governo federal gasta mais do
que arrecada, mesmo sem contar
os juros da dívida. A dívida bruta
do governo geral apresenta trajetória ascendente, atingindo mais
de 77% do PIB na última leitura.
Além disso, as projeções existentes
indicam que esse desequilíbrio se
prolongará por pelo menos mais
algum tempo. Os números da Instituição Fiscal Independente (IFI),
por exemplo, indicam resultado
primário do governo federal no
campo negativo até 2022 e dívida
bruta subindo até 2023. Em um cenário pessimista, com rompimento do teto, esses números seriam
ainda piores, com a dívida bruta
podendo alcançar mais do que
100% do PIB em 2030 (IFI, 2018b).

Algumas medidas na direção de um
ajuste fiscal foram implementadas
pelo governo atual, mas o problema
ainda está longe de ser resolvido.
A principal delas constitui-se na
adoção do teto de gastos, que limitou o crescimento real da despesa
federal por pelo menos 10 anos.1
Apesar disso, nem esta está livre
de ameaças; além de necessitar de
várias reformas complementares
para se manter sustentável, o teto
é um dispositivo polêmico, objeto
de intenso debate, de maneira que
não se pode destacar mudanças em
seu funcionamento. Durante a campanha, por exemplo, sua revogação
ou alteração foi defendida por diferentes candidatos à Presidência.
Nesse contexto, percebe-se que os
desafios fiscais continuam presentes. Este artigo se propõe a apresentar cinco temas que estarão no
radar e exigirão bastante trabalho
da nova equipe econômica no que
se refere à agenda fiscal.

1 Teto de Gastos

O teto de gastos, implementado
no final de 2016, está prestes a se
romper. De maneira simplificada,
a regra diz que o gasto federal não
pode crescer além da inflação. Em
2018, esse limite será cumprido
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sem folga, limitando seu crescimento em 2019 à inflação.

O risco ao cumprimento do teto
está no fato de que uma parcela do
orçamento tem um crescimento
real vegetativo. É o caso da previdência: o estoque de aposentados aumenta anualmente devido
ao envelhecimento da população.
Nesse caso, para manter a despesa
total constante, é necessário cortar
outros itens do orçamento. Normalmente, isso é feito na pequena
parcela discricionária do gasto,
sobretudo nos investimentos, mas
os cortes já foram tão elevados nos
últimos anos que praticamente se
esgotou o espaço para reduções
adicionais.
Desta maneira, o novo governo terá
um grande desafio para cumprir o
teto. Precisará realizar reformas
que impliquem reduzir a trajetória
de gastos obrigatórios. Como uma
parcela muito relevante do orçamento se refere a gastos previdenciários, a reforma da previdência se
torna imprescindível.

Por outro lado, o novo governo
pode também optar pela proposição de alterações ou mesmo pela
revogação do teto. Nesse caso,
contudo, o esforço também seria
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elevado. Além da necessidade de
ampla maioria para aprovar uma
emenda constitucional, a medida
poderia contribuir para aumentar
as incertezas em relação ao ajuste
fiscal, com todas as consequências
macroeconômicas que isso possa
implicar.

2 Previdência

Independentemente da existência
do teto de gastos, será muito difícil para o novo governo escapar
de uma reforma da previdência.
Afinal, além se ser o maior componente do gasto federal (e também
muito relevante para os Estados),
é aquele que mais cresce, em razão
do envelhecimento populacional.

Além disso, os gastos com previdência no país se situam bem
acima da média mundial, mesmo
sem ajustar para a estrutura etária
da população, sugerindo a existência de anomalias no nosso sistema.
Uma das principais diz respeito à
idade média de aposentadoria do
brasileiro, fora dos padrões internacionais.

Dessa forma, o governo será pressionado a realizar essa reforma
logo no início do mandato. Se o
objetivo for ganhar tempo, pode
aproveitar a reforma proposta
pelo governo atual, por meio da
PEC 287, uma vez que já teve sua
tramitação iniciada no Congresso
Nacional. Não parece ser o caso,
contudo, dos candidatos que dispu-

tam o segundo turno das eleições,
que vêm indicando a disposição de
desenhar uma nova proposta.
Adicionalmente, vale lembrar que
essa é uma reforma politicamente
muito desafiadora. Além da necessidade de emendar a Constituição,
com todas as dificuldades necessárias, trata-se de reforma bastante
impopular, pois há perdedores bem
definidos. Nesse caso, a oposição,
formada por diferentes setores
da sociedade, sempre tende a ser
muito forte e barulhenta.

3 Regra de Ouro

Outro item da agenda fiscal a ser
trabalhado pelo governo com certa
urgência diz respeito à regra de
ouro. Tal regra, prevista na Constituição, estabelece que os gastos
correntes não podem ser financiados com dívida pública. Apenas investimentos poderiam ser
realizados através de aumento no
endividamento.

Nos últimos anos, diante do desequilíbrio fiscal nas contas do governo federal, a regra de ouro só foi
cumprida em razão do elevado volume de receita de capital, formado
pela devolução dos recursos do
BNDES ao Tesouro e pela transferência dos lucros do Banco Central
obtidos com a valorização das reservas. Esses expedientes, contudo,
têm se esgotado ao longo do tempo,
impondo sérias dificuldades no seu
cumprimento daqui para frente.2

Para 2019, por exemplo, há uma
elevada insuficiência de recursos.
A proposta de lei orçamentária
(PLOA 2019) foi enviada ao Congresso no final de agosto com um
excesso de despesas de R$ 258 bilhões em relação ao permitido pela
regra. O expediente utilizado para
evitar o seu descumprimento foi
condicionar esse volume de despesas à aprovação de crédito extraordinário ao longo do ano, o que exigirá aprovação do Congresso por
maioria absoluta, constituindo-se
em mais um item na agenda.
Mesmo que dê certo, entretanto, o
problema voltará a aparecer nos
anos seguintes, tornando-se desejável e prudente que seja formulada
alguma solução definitiva para o
problema da regra de ouro.

4 Salário Mínimo

A regra atual de reajuste do salário
mínimo chegou ao fim, fazendo
com que o novo presidente tenha
que propor uma nova regra já no
início de 2019. Desde 2012, o reajuste do salário mínimo era estabelecido em função da inflação do
ano anterior e do crescimento do
PIB de dois anos antes.

O valor do salário mínimo tem impacto considerável no gasto público, uma vez que é o indexador para
uma série de despesas. O maior
impacto se dá no gasto previdenciário, pois o piso do benefício é igual
a um salário mínimo, e uma eleva-

outubro de 2018

32

temas de economia aplicada
da parcela dos beneficiários recebe
exatamente esse valor. Contudo, os
efeitos são observados também em
outras despesas, como pessoal, salário-desemprego e abono salarial.

Como um preço impor t ante da
economia, que afeta uma parcela
elevada da população, a definição
de uma nova regra também tem
consequências políticas, exigindo
habilidade na condução do processo por parte do governo.

5 Estados e Municípios

Finalmente, há um problema muito
grave com as contas estaduais.
Estados como Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul e Minas Gerais seguem com desequilíbrio fiscal profundo, atrasando salários e outros
pagamentos. As iniciativas recentes do governo federal foram no
sentido correto, mas ainda há um
longo caminho pela frente. Um
exemplo consiste na criação do
Regime de Recuperação Fiscal, com
o objetivo de aliviar a situação dos
entes com a situação mais grave.
Mas, justamente por exigir contrapartidas mais duras, houve apenas
uma adesão, que foi a do Rio de
Janeiro.
O principal problema dos entes diz
respeito aos fluxos orçamentários,
uma vez que as despesas, pressionadas pelo gasto com pessoal estão

desequilibradas em relação à receita. Contudo, mesmo as questões
ligadas ao endividamento deverão
voltar a preocupar no médio prazo.
A dívida dos Estados alcançou R$
778 bilhões na última leitura e há
cerca de R$ 184 bilhões vencendo
nos próximos cinco anos, de acordo com os dados do BC. 3;4 Como
os entes não conseguem ter um
resultado primário compatível
com o pagamento desses valores,
sem nem contar os juros, provavelmente deverão voltar a demandar
algum tipo de ajuda da União.

fiscal para seu sucesso no longo
prazo. Ao novo governo, desejamos
boa sorte e sucesso.
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6 Considerações Finais

A situação fiscal continua bastante
delicada no país. Embora possam
ser notados avanços recentes, os
desafios são enormes, o que exigirá
bastante trabalho do novo governo.

Este texto procurou apresentar
cinco itens críticos da agenda fiscal
no curto prazo, mas que de maneira alguma esgotam o trabalho. Na
corrida pelo equilíbrio fiscal, seja
para cumprir o teto de gastos ou
mesmo para somente reduzir o déficit primário, vários outros temas
estarão no radar, como a discussão
dos subsídios a combustíveis, dos
reajustes dos servidores e a revisão de desonerações e gastos tributários. Sempre tendo em mente,
ainda, as necessidades de melhorar
o ambiente institucional da política
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1 Para mais detalhes sobre o teto de gastos,
ver Tinoco (2017).
2 Ver IFI (2018a) .

3 Notas econômico-financeiras (política fiscal) para a imprensa do Banco Central, de
setembro de 2018.

4 A conta provavelmente é ainda maior, pois
os dados do Banco Central não incluem, por
exemplo, o estoque de precatórios, que em
2013 giravam na casa de R$ 100 bilhões e
deverão ser pagos até 2024.

(*) Mestre em Economia pelo IPE/USP.
(E-mail: gtinoco2002@hotmail.com).
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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 - 15/10/2018)

Tabela 1
Tamanho

Valor

Momento

Mercado

Semana

2,70%

2,82%

-4,08%

0,72%

Mês atual

4,27%

4,55%

-7,92%

4,89%

Ano atual

-14,77%

20,28%

15,07%

-1,74%

2010-2018

-47,83%

-14,91%

414,86%

-30,38%
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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 aver-

são 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 - 15/10/2018)

Tabela 2
Dez Maiores
Papel

Dez Menores

Preço-Dividendo

Papel

Preço-Dividendo

1.

EQTL3

543,24

EZTC3

7,32

2.

MGLU3

377,03

QGEP3

8,78

3.

CESP6

376,49

VIVT4

9,87

4.

PETR4

261,77

TRPL4

11,93

5.

LAME4

233,40

CSMG3

12,60

6.

USIM5

202,77

ECOR3

13,51

7.

BBDC4

198,77

QUAL3

15,07

8.

JBSS3

191,59

BBSE3

15,60

9.

CVCB3

181,43

CCRO3

15,71

10.

LINX3

163,56

BRSR6

17,50
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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 - 15/10/2018)

Tabela 3
Cinco Maiores da Semana
Short interest

Taxa de Aluguel

1.

RAPT4

7,96%

FJTA3

11,88%

2.

CPLE6

7,48%

JBSS3

11,65%

3.

USIM5

7,14%

ANIM3

10,84%

4.

GOAU4

7,01%

RADL3

10,01%

5.

CVCB3

6,17%

GFSA3

8,52%

Variação no short interest

Variação na taxa de aluguel

1.

MRVE3

1,40%

JBSS3

11,39%

2.

AZUL4

0,90%

EUCA4

4,30%

3.

SUZB3

0,67%

TECN3

4,13%

4.

RAPT4

0,47%

FJTA4

4,00%

5.

PETR4

0,42%

KLBN3

2,15%
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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 - 30/09/2018)

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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(*) <http://nefin.com.br/>.
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Os Retornos do Ensino Superior Seletivo: Evidências dos Admitidos na Universidade de São Paulo
Gabriel Guimarães Leite

Resumo
O retorno do ensino superior tem sido objeto de estudo na literatura econômica por décadas, mas pouca evidência foi documentada sobre o prêmio salarial de frequentar as universidades mais seletivas no mercado
de trabalho. Especialmente no Brasil, país no qual o ensino superior é visto como o fator primordial para a
ascensão social, torna-se cada vez mais relevante compreender o papel do diploma de elite nos rendimentos
futuros. Neste trabalho, estima-se o prêmio salarial de frequentar a Universidade de São Paulo (USP), uma das
universidades mais importantes e seletivas do país, aproveitando-se dos grupos dos aprovados e não aprovados
ao redor da nota final de corte. Como estratégia empírica, utiliza-se a abordagem de regressões descontínuas
(fuzzy RD) para solucionar possíveis problemas de seleção frequentemente discutidos na literatura. Na amostra
de indivíduos empregados no setor formal, não se observa retorno salarial significativo de frequentar a USP.
No entanto, o contrafactual é amplo e possivelmente inclui cursos superiores qualificados, como os oferecidos
por outras instituições públicas. Isso, aliado à localidade da estimação, pode subestimar o efeito agregado. Ao
investigar as maiores carreiras do vestibular, poucas apresentam retorno diferente de zero nas medidas salariais (rendimento médio anual e salário médio de dezembro). Contudo, não é possível excluir que diferenças
salariais possam existir em regimes de trabalho mais flexíveis, como nas profissões liberais, ou que o mercado
assalariado não distinga instituições de nível superior, uma vez que apenas salários formais são considerados
na estimação. Por grupo socioeconômico, candidatos que fizeram ensino médio e fundamental estritamente em
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escola pública apresentam retornos positivos de frequentar a USP. Não foram encontradas diferenças de retorno
salarial entre homens e mulheres nem entre PPI (pretos, pardos ou indígenas) e brancos. Por fim, também não
são documentados efeitos sobre tempo de emprego formal e número de vínculos empregatícios. Os resultados
encontrados incitam uma série de discussões sobre políticas educacionais, especialmente aquelas relacionadas
à expansão de vagas no ensino superior.
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Mudanças Climáticas no Brasil: Efeitos Sistêmicos sobre a Economia Brasileira Provenientes de Alterações na Produtividade
Agrícola
Bruno Santos de Souza

Resumo
Este trabalho mede o impacto econômico que as mudanças climáticas projetadas para as regiões brasileiras podem ter até o final do século. Em particular, estima o impacto direto que essas mudanças no padrão
climático terão sobre a produtividade das principais culturas agrícolas do país e o impacto indireto dessas
mudanças na economia brasileira como um todo. Ademais, constrói um índice de vulnerabilidade que permite detectar quais são as regiões brasileiras mais vulneráveis em termos de mudanças climáticas para
o período estudado. Por fim, utiliza metodologia proposta na literatura a fim de tratar da incerteza dos
resultados de maneira explícita. A análise é realizada com dados de soja, cana-de-açúcar, milho, feijão, café
e laranja entre 1994 e 2015. Essas culturas representam cerca de 82% da área de cultivo agrícola do país.
Além disso, o modelo inter-regional de EGC usa os dados mais recentes disponíveis em sua calibragem e
capta a interdependência regional dos 27 Estados brasileiros. Por fim, o trabalho usa as projeções para o
padrão regional de mudanças climáticas fornecido pelo 5º Assessment Report do IPCC (AR5). Os resultados
apontam para um impacto econômico bastante heterogêneo entre as regiões brasileiras. Em termos diretos, as perdas agrícolas totais até o final do século variam de 9,7% a 55,6% do PIB brasileiro. Sob o aspecto
regional, os Estados que apresentam maiores perdas são São Paulo, Paraná e Minas Gerais em todos os
cenários. Os impactos de 2ª ordem derivados dessas perdas de produtividade variam de R$ 2,2 trilhões a
R$ 9,2 trilhões, a depender dos cenários e se estão mais concentrados nos Estados da região Sul, Sudeste e
Centro-Oeste.
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eh
Os Setenta anos da CEPAL (Parte II): Ainda o Falso Sentido de
Universalidade das Ideias?1
Rômulo Manzatto (*)

Entre os dias 7 e 11 de maio de
2018 realizou-se o Trigésimo Sétimo Período de Sessões da CEPAL, a
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. O evento, realizado bianualmente, ocupa o espaço mais importante no calendário
de encontros da Comissão. Nessas
ocasiões, a CEPAL reúne seus órgãos subsidiários, bem como os
delegados de seus países membros
para avaliar os resultados alcançados e divulgar as diretrizes para os
trabalhos dos próximos anos.

O relatório apresentado nesse ano
traz dados preocupantes para os
países da América Latina. Com o título A ineficiência da desigualdade2,
o documento identifica um preocupante aumento da incerteza no

cenário internacional, em grande
parte devido ao recente acirramento das tensões políticas globais.

A incer teza é também a tônica
no que se refere aos mercados de
trabalho nacionais. O impacto das
revoluções digitais sobre a futura
composição ocupacional dos mercados de trabalho é desconhecido.
Este é um fator que pode agravar
ainda mais um cenário já preocupante para os países da América
Latina, em que têm predominado
os baixos níveis de crescimento
econômico e o aumento da vulnerabilidade externa.
A esses recentes desafios somam-se antigas questões não adequadamente resolvidas na região, como a
expressiva desigualdade de renda
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e riqueza, além das grandes desigualdades territoriais e ambientais. O documento também não
deixa de citar que o ataque aos problemas mencionados é prejudicado
pela existência de um ambiente
institucional em que predomina
uma verdadeira “cultura do privilégio”, que constituiria um dos
principais obstáculos à criação de
instituições verdadeiramente democráticas.
Reconhecida a dimensão dos desafios, o documento produzido pela
CEPAL procura propor princípios
e diretrizes que possam orientar
o objetivo da busca pela igualdade
capaz de promover o crescimento
e do crescimento que promova a
igualdade.3
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O at ual Período de Sessões da
CEPAL é também especialmente
importante por marcar o ano em
que a Comissão completa seus setenta anos de existência. Da mesma
maneira, o evento adquire caráter
simbólico ainda maior por ocorrer em Havana, a capital cubana.
Vale lembrar que foi também em
Havana, há quase sete décadas,
que ocorreu uma das conferências
ainda hoje mais emblemáticas para
a história da instituição, mais precisamente quando da realização de
seu segundo e decisivo Período de
Sessões.
A CEPAL foi criada no ano de 1948,
pela resolução 106 (VI) do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas (ONU).
Um ano antes, o mesmo Conselho já
havia proposto a criação de outras
duas comissões econômicas regionais: uma voltada ao continente
europeu, com sede em Genebra, e
outra na região da Ásia, com sede
em Bangkok. As novas Comissões
tinham a função de aproximar a
t ambém recém-criada ONU do
esforço de reconstrução dessas
regiões no período do pós-guerra.
A proposta de criação de uma Comissão Econômica voltada também
para a América Latina foi uma reação a esse movimento, que acabou
por enfrentar maior resistência
política do que suas congêneres.
A solução encontrada foi que a
Comissão Econômica para a América Latina seria criada em caráter

provisório em seus três primeiros
anos.

Assim, ao fim desse período de três
anos, caberia ao mesmo Conselho
Econômico e Social da ONU a avaliação do trabalho realizado pela
CEPAL, o que determinaria a continuidade ou extinção da recém-criada Comissão para a América
4
Latina.
Por esse motivo, o período de sessões a ser realizado em Havana no
ano de 1949 adquiria especial importância. Seria a primeira ocasião
em que a CEPAL apresentaria os
resultados de seus levantamentos
e esforços de pesquisa para seus
delegados e países membros.

Um bom relato da atividade da
CEPAL em seus primeiros meses é
dado pelo então jovem economista
Celso Furtado, recém-doutorado
pela Universidade de Paris e indicado para um cargo de pesquisador
na pequena equipe inicial de pesquisa da CEPAL, cujo staff técnico
não ultrapassava o número de dez
5
pessoas.
Furtado conta que os levantamentos iniciais sobre os mais variados aspectos do desenvolvimento
econômico dos países da América
Latina avançavam bem. Contudo,
parecia não haver uma ideia-força
capaz de sintetizar a ampla massa
de dados que ia sendo sistematizada pela pequena equipe da CEPAL.

Esse parece ter sido o motivo para
que no início do ano de 1949 a
CEPAL contratasse o reconhecido
economista argentino Raúl Prebisch, na qualidade de consultor,
com instruções para preparar um
amplo estudo sobre a situação econômica da América Latina ao final
da década de 1940.
Formado na escola de Economia
da Universidade de Buenos Aires,
então o principal centro de pesquisa em economia na América do Sul,
Raúl Prebisch era um economista
de reputação internacional. No
início da carreira, já havia atuado
como diretor do Escritório de Estatística da inf luente Sociedade
Rural Argentina. Posteriormente,
esteve à frente da equipe que propôs a criação do Banco Central de
seu país, do qual seria diretor nos
difíceis anos que se seguiram à
crise econômica mundial de 1929.6

Alguns meses depois, Raúl Prebisch faria história ao apresentar na
conferência de Havana as ideias
contidas em seu O desenvolvimento
econômico da América Latina e seus
principais problemas,7 mais tarde
apelidado de “manifesto latino-americano” pelo economista norte-americano Albert Hirschman.

A intervenção de Prebisch apontava os efeitos das rápidas mudanças
em curso no sistema econômico
internacional. Atacava diretamente a teoria ricardiana das vantagens comparativas e denunciava
o que considerava uma tendência
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de longo prazo de deterioração
dos termos de troca dos produtos
comercializados pelos países chamados periféricos com os países
centrais − interpretação que posteriormente ficaria conhecida como
“tese Prebisch-Singer”, em razão
das contribuições do economista
Hans Singer em sua formulação.

Além disso, o texto de Prebisch
trazia um desafio epistemológico
radical à teoria econômica geral
então estabelecida. Ao apresentar
uma hipótese inovadora para o
entendimento do comércio internacional e do desenvolvimento
econômico, Prebisch procurava
destacar a inadequação das ideias
produzidas nos países centrais
para a análise da realidade econômica dos países latino-americanos.
Ou melhor, Prebisch expunha o que
considerava ser o “falso sentido de
universalidade 8 ” das ideias econômicas quando contempladas da
periferia mundial.

Também na “produção” e troca de
ideias a relação era desvantajosa
para os países periféricos que, incapazes de pensar suas realidades
de maneira autônoma, se viam
forçados a “importar” ideias e modelos teóricos pensados para outras realidades, sem que houvesse
qualquer esforço para realizar as
necessárias mediações entre os
diferentes contextos econômicos.9

A grande repercussão das ideias de
Prebisch o levaria a ocupar o posto
de Secretário Executivo da CEPAL,

onde atuou nos anos seguintes de
maneira a consolidar a posição da
Comissão como principal órgão
internacional de assessoramento
e formulação de políticas econômicas para os países da América
Latina.

Nas décadas seguintes, o pensamento da CEPAL influenciaria decisivamente a produção intelectual
dos países da região. Nomes ligados à Comissão em seus primeiros
anos assumiriam postos de destaque em seus países, como Felipe
Pazos à frente do Banco Nacional
de Cuba, e Celso Furtado primeiro
como formulador e superintendente da SUDENE e depois como Ministro do Planejamento do governo de
João Goulart no Brasil. Ou mesmo o
próprio Raúl Prebisch, cuja atuação
posterior seria decisiva para a criação e consolidação da Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio
e Desenvolvimento (UNCTAD).
A partir de então, o pensamento cepalino consolidou uma abordagem
própria para pensar os problemas
do desenvolvimento econômico na
região, hoje conhecida como o estruturalismo latino-americano. O
fato é que, desde sua origem, a produção analítica da CEPAL, voltada
para a intervenção em problemas
reais, reflete os principais dilemas
econômicos e sociais pelos quais a
América Latina passou nas últimas
décadas.
Assim, se é verdade que os contextos ideológicos e históricos foram
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se alterando ao longo dos anos,
também é verdade que a CEPAL
procurou sempre acompanhar as
mudanças, mantendo, contudo,
quatro traços analíticos comuns: o
enfoque histórico-estruturalista, baseado na peculiaridade da posição
periférica, como já identificado por
Prebisch em seu texto inaugural; as
análises da inserção internacional
e dos condicionantes estruturais
internos; e a análise das possibilidades de intervenção, através da ação
do Estado.10

É evidente que o mundo de hoje
é bastante diferente daquele do
final da década de 1940 em que
o “manifesto” latino-americano
de Prebisch foi divulgado. De lá
para cá, os principais desafios dos
países da região se modificaram
consideravelmente. Se nos anos de
1950 a industrialização foi o tema
que praticamente monopolizou as
atenções, reforçado pela ênfase
nos caminhos para a desobstrução
da industrialização na década seguinte, o mesmo não se pode dizer
dos anos de 1970 (em que a tônica
foi repensar os estilos de desenvolvimento até então vigentes),
bem como da década seguinte, (de
1980), em que o grave problema do
endividamento externo tornou-se o
foco das atenções.11
Mesmo assim, não se pode negar
que as questões f undament ais
identificadas por Prebisch em seu
manifesto parecem estar longe de
encontrar uma adequada resolução. A título de exemplo, recente
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trabalho de pesquisa feito a partir da perspectiva de
análise das complexidades econômicas, utilizando
novas técnicas de big data e análises de rede, chegou
a conclusões bastante parecidas com as intuições originais de Prebisch quanto a disparidades na produção
e exportação de bens manufaturados (ainda bastante
restritas a países de maior renda per capita) bem como
na produção e exportação de produtos primários, tam12
bém ainda hoje delegadas a países periféricos.

A julgar pela permanência dos problemas identificados por Prebisch, vale mesmo questionar se seu desafio epistemológico não continua atual. Afinal, teria
a vasta periferia do mundo − para utilizar os termos
do economista argentino − já sido capaz de produzir
uma teoria que possa se contrapor ao falso sentido de
universalidade das ideias?
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Educação, Emancipação e Voto Feminino no Brasil do Final do
Século XIX
Luciana Suarez Lopes (*)

Nessas eleições, talvez depois de
muito tempo, discutiu-se de forma
exaustiva a questão do voto feminino. Não se discute se as mulheres
devem ou não devem votar, mas
sim em quem elas votarão.

Em novembro de 2015, a crônica “A
Mulher Votante! Que Calamidade!
É o Reinado das Saias!” (MOTTA;
LOPES, 2015) discutiu nas páginas
desse mesmo boletim a conquista
do voto feminino no Brasil. O voto
feminino foi instituído no Brasil
pela reforma eleitoral de fevereiro
de 1932, mesma reforma que instituiu o voto secreto. Além do direito
ao voto, as mulheres alcançaram
também o direito de se candidatar
e serem votadas. Em seguida, Vargas convocou eleições para uma assembleia constituinte, que depois
de eleita trabalharia na elaboração
de uma nova constituição, que entrou em vigor em 1934. Assim, nas
eleições de 1933, pela primeira vez
as mulheres puderam votar e ser
votadas.

Se na Colônia a educação de meninas e mulheres era vista como algo
de caráter privado e puramente
doméstico, no Império as escolas
femininas começaram a se tornar
algo mais comum. Nesse sentido, os
escritos da educadora Nísia Floresta são esclarecedores.

Ainda que em sua escola – o Colégio
Augusto – tenha sofrido críticas
por sua grade curricular progressista, em seus textos, Nísia muitas
vezes defende a educação feminina
não como uma forma de emancipação, mas como uma maneira de
formar melhores mães, esposas e
donas de casa. Nesse sentido, destaca-se seu Opúsculo humanitário,
livro que reúne uma coletânea de
textos publicados de forma parcial
e anônima por Nísia nos jornais
Diário do Rio de Janeiro e o Liberal,
entre 1853 e 1854. (Cf. DUARTE,
2010, p. 26) Conforme Constância
Duarte,

Não nos cabe agora rediscutir a
trajetória dessa conquista, mas sim
retomar esse tema vinculando-o
com a questão da educação feminina analisada no boletim passado,
publicado em setembro de 2018.
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Nísia Floresta defende aí a tese de
que o progresso de uma sociedade
depende da educação que é ofere-

cida à mulher, e que só a educação

moral e a religiosa incutida desde

cedo na menina fariam dela melhor
esposa e melhor mãe. (DUARTE,
2010, p. 27)

Apresentando ideias consideradas
adequadas aos padrões sociais
tradicionais então vigentes, o livro
recebeu comentários elogiosos,
dentre os quais destaca-se o de
Luis Filipe Leite, publicado em Lisboa no ano de 1856.
A autora não quebra lanças pela

emancipação da mulher, mas co-

nhece com lástima, que não é a

mulher ainda o que devia ser; a
primeira educadora de seus filhos,
a mais útil amiga do homem. Não se

detém em vagas acusações contra

os governos, no que dá mais um
documento de bom senso”. (LEITE,

1860, p. 20 Apud DUARTE, 2010,
p. 27)

Ou seja, a educação formal feminina passa a ser entendida como
ferramenta para formar melhores
mães e assim contribuir para a
melhoria da sociedade, pois afinal
de contas, uma melhor mãe produziria melhores filhos.
Mas uma ruptura nessa forma de
pensar se dá tempos depois, quando a educação feminina passa a
ser defendida como ferramenta de
emancipação. Nesse sentido, não
retrocederemos ao livro de Mary
Wollstonecraft “A Vindication of
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The Rights of Woman”, publicado
em 1792 na Inglaterra e em 1832
no Brasil, numa tradução livre
feita por Nísia Floresta, mas sim à
publicação de John Stuart Mill, “The
Subjection of Women”, de 1878, e
aos escritos de Josefina Álvares de
Azevedo.
Para Mill, a questão da subordinação feminina ao elemento masculino era errada e constituía um
obstáculo ao progresso humano.
Para ele, a posição feminina se
assemelhava à dos escravos, ou
até pior, pois além dos serviços,
os homens também exigiam das
mulheres afeto e obediência. (Cf.
MILL, 1878, p. 27) Além disso, Mill
registra também que as mulheres
deveriam ser admitidas em todas
as ocupações e funções sociais,
I think that almost every one, in the

existing state of opinion in politics
and political economy, would admit
the injustice of excluding half of
that human race from the greater

number of lucrative occupations,
and from almost all high social

functions; ordaining from their

birth either that they are not, and
cannot by any possibility become,
fit for employments which are
legally open to the stupidest and

basest of the other sex […] (MILL,
1878, p. 94-95)

Ainda segundo o autor, a incapacidade feminina de exercer determinadas atividades era fruto não de
sua incapacidade intelectual, mas

do não desenvolvimento pleno de
suas potencialidades mentais, limitado propositalmente pelo sexo
masculino como forma de mantê-la
presa ao lar, à família e aos filhos.
Assim, os homens reservavam para
si as melhores oportunidades econômicas, o que reforçaria ainda
mais a subordinação do elemento
feminino.

Agora passando para Josefina Álvares de Azevedo. Josefina nasceu em
5 de março de 1851, em Recife ou
no Rio de Janeiro, o local é incerto,
sendo possivelmente irmã ilegítima do poeta de mesmo sobrenome.
Sua obra, dedicada exclusivamente
à defesa dos direitos das mulheres,
foi divulgada por meio do jornal
A Família, fundado por ela em São
Paulo, e mais tarde no livro Galeria
Illustre (Mulheres Célebres), publicado no Rio de Janeiro em 1897.
Nas páginas do jornal A Família,
a educação foi a primeira causa

defendida pela ativista, que a consi-

derava condição sine qua non para a

emancipação feminina. A princípio,
sua postura arrojada se evidencia

por reivindicar para as mulheres
uma “educação sólida e desenvolvi-

da”, que as preparasse “para todos

os misteres da vida, como dignas
e leais companheiras do homem,

tão capazes de desempenhar altas

funções do estado, como as secun-

dárias obrigações que lhe competem na família”. (SOUTO MAIOR,
2004, p. 67)

Nos escritos de Josefina, aparece pela primeira vez a defesa da
educação feminina como forma
de emancipação, sendo inclusive
colocadas como secundárias suas
funções de mãe e esposa. Não se
percebe a acomodação presente no
pensamento de Nísia Floresta, que
via a educação como um modo de
se formar mulheres mais capazes
para o lar, mas sim a defesa de que
a mulher, por meio da educação, alcançaria a emancipação, emancipação traduzida de forma muito clara
na conquista do voto feminino.
Tais pensamentos e reflexões aparecem de forma leve, mas assertiva,
na peça “O Voto Feminino”, comédia
encenada apenas uma vez no teatro
Recreio Dramático, um dos mais
populares do Rio de Janeiro. (Cf.
SOUTO MAIOR, 2004, p. 70)

A peça conta com sete personagens
e retrata uma família cujos elementos masculinos envolvem-se na
política, assumindo suas mulheres
uma posição secundária e até certo
ponto subordinada a eles. O elemento central da trama são as discussões em torno da recente Proclamação da República e sobre as
possibilidades da inclusão do voto
feminino na nova constituição.
Reproduzida na íntegra por Valéria
Souto Maior em seu artigo “Josefina
Álvares de Azevedo: teatro e propaganda sufragista no Brasil do século
XIX”, o texto, apesar de leve, pode
ser entendido como um importante
manifesto na defesa da emancipa-
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ção da mulher, elemento subordinado ao sexo masculino e que tinha, no contexto da época, barreiras
muito grandes a transpor a fim de alcançar a sua plena
inserção econômica, social e política.

VASCONCELOS, Bernardo. (Des)Igualdades em ‘Subjection of
Women’ de John Stuart Mill. Prefácio. In: A sujeição das mulheres.
Coimbra: Almedina, 2006, p. 7-31.

A questão que deixo, e com a qual concluo essas pequenas reflexões, é a seguinte: até que ponto avançamos?
Será que hoje a mulher conseguiu de fato uma plena
inserção econômica, política e social?
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